
Tønsberg Venstre '15 - '19

En grønn 
fortelling.



Hilsen fra 
ordførerkandidaten

Frihet er viktig for meg. Frihet er 
å dyppe tåen sin i en ren byfjord, 
å kunne ligge i gresset i en grønn 
lunge midt i byen, være tøff og 
starte sin egen bedrift, å tørre å 
ytre sine egne sanne meninger.
Frihet er å kunne velge sin egen vei 
til det gode liv. Å ha frihet inne-
bærer også å ta ansvar.

Jeg er opptatt av åpenhet. 
I prosesser og vedtak. 
En åpen kommune skaper tillit, 
og er helt nødvendig i et sunt 
demokrati.

Venstre er det grønne sentrumsalternativet. Tønsberg Venstre bygger 
politikk på sosial-liberale verdier. Med det mener vi at det er mange for-
skjellige veier til et godt liv, og at hver enkel skal ha frihet til å bestemme 
hvordan man farger livet sitt. Samtidig er det viktig å ta ansvar, for vårt 
eget liv, for andre og for miljøet.

Vi ønsker valgfrihet og jobber utålmodig for et mer åpent og framtids-
rettet samfunn. Tønsberg Venstre ønsker en åpen, kreativ, grønn og varm 
kommune.
www.venstre.no/tonsberg             facebook.com/tonsbergvenstre

 

En stemme til Venstre i Tønsberg er 
en stemme til klimaklok vilje, 
liberalisme, til åpenhet og til et 
parti som mener mennesker er 
viktigere enn systemer.
 
Dette programmet er fortellingen 
om hvordan vi ser for oss frem-
tidens Tønsberg.

Jeg håper du vil vise meg tillit i 
lokalvalget 2015.

Suzy Haugan
www.suzy.no

Et grønt 
bankende 
hjerte.



Åpenhet i 
kommunen.
Tønsberg Venstre ønsker 
at innbyggerne skal kunne 
ha tillit til at de folke-
valgte og kommunen løser 
sine oppgaver på en god 
og effektiv måte. Vi me-
ner derfor at det er viktig 
at innbyggerne får godt 
innsyn i beslutningspro-
sesser. Samfunnsdebatten 
er tjent med at alle har 
mulighet til å delta og ytre 
seg fritt.

Venstre vil:
 ✔ Ha åpenhet i for-

valtning og politiske 
utvalg, gjennom eta-
blerte og nye kanaler.

 ✔ Forenkle informasjons-
flyten.

 ✔ Styrke ungdomsrådet 
og la de forvalte midler.

 ✔ Gi stemmerett til 
16-åringer ved 
kommunevalg. Suzy C. S. Haugan

Ordførerkandidat i Tønsberg.

“Frihet er å dyppe 
tåen sin i en ren 
byfjord. Frihet 
er å tørre å ytre 
sine egne sanne 
meninger.”



Kreativitet skaper nye 
løsninger. Kreativitet må 
ha rom for å blomstre 
- i barnehagen, skolen, 
arbeidslivet og på 
fritiden.

Skole
Ingen elever er like, derfor trenger 
elever ulike tilbud. Venstre vil at 
lærere skal få bruke tiden sin på å 
være lærere.

Venstre vil:
 ✔ Arbeide for trygg skolevei.
 ✔ Styrke PPT og 

skolehelsetjenesten.
 ✔ Gi både teoristerke og teori-

svake elever mulighet til til-
rettelagt opplæring.

 ✔ Sikre at SFO fortsetter som et 
frivillig kommunalt tilbud.

 ✔ At kommunen er en attraktiv 
arbeidsgiver for lærere.

Næringsliv
Vi må gi muligheter til mennesker 
med nye ideer, og legge til rette 
for nyetablering. Arbeidsplassene 
i Tønsberg ivaretas av både eksi-
sterende og framtidige bedrifter.

Venstre vil:
 ✔ At det skal bli enklere å starte 

og drive egen bedrift, blant 
annet gjennom gründerkurs og 
mentorordninger.

 ✔ Begrense skjemaveldet, byrå-
kratiske prosesser og offentlige 
avgifter.

 ✔ Tiltrekke kompetent arbeids-
kraft gjennom et godt 
tjenestetilbud, et rikt kulturliv 
og et levende bymiljø.

 ✔ Samarbeide om regionale 
næringsområder.

Kultur og fritid 
Et rikt og mangfoldig kulturliv er 
med på å styrke livskvaliteten og 
folkehelsa. Opplevelser gjennom 
inntrykk, uttrykk og bevegelse er 
viktig.

Venstre vil:
 ✔ Utvikle arenaer, møteplasser og 

områder for kulturutfoldelse og 
folkehelse.

 ✔ Ha søndagsåpent bibliotek.
 ✔ Tilrettelegge for uorganisert 

kulturaktivitet.
 ✔ Skape en arena for grafitti-

kunst.
 ✔ Skilte attraksjoner for gående 

og syklende.
 ✔ Sikre at kulturen får gode be-

tingelser uten politisk styring.

Kreative Tønsberg.



Den grønne kommunen.
Tønsberg skal være et grønt bank-
ende hjerte i Vestfold. Med dette 
mener vi en kommune der det 
skjer mye, på en måte som skåner 
miljøet. Vi tror at befolkningen blir 
mest opptatt av å ta vare på om-
råder, når de har tilgang til å bruke 
dem. Det ønsker vi å tilrettelegge 
for på en miljøvennlig måte. 
 
Miljøbedriftene er morgendagens 
vinnere, og vi ønsker å stimulere til 
grønn vekst og grønn samferdsel.

Venstre vil:
 ✔ Ha bilfrie soner og flere gå-

gater.
 ✔ Utvikle eksisterende grønne 

lunger.
 ✔ Legge til rette for kultur og 

aktivitet i parkene.
 ✔ Tilrettelegging for nye samferd-

selsløsninger: bildeling, bysykler, 
samkjøring, ringbuss i sentrum 
og fjordbusser.

 ✔ Støtte opp om grønn innova-
sjon og opprette et miljøfond.



Livet kan gå i bølgedaler.
Pleietrengende, rusavhengige, folk 
med psykiske problemer og folk 
i fattigdom er mennesker som 
trenger en ekstra varm kommune 
i en kort eller lengre periode i livet. 
Samtidig er alle mennesker en 
potensiell fremtidig ressurs.

Venstre vil:
 ✔ Gjøre kulturtilbud mer 

tilgjengelig for eldre.
 ✔ Sikre fattige barns mulighet for 

deltagelse i organiserte 
fritidsaktiviteter.

 ✔ Jobbe for at kommunen deltar i 
forsøksordninger for mennesker 
som er rusavhengige.

 ✔ Ta sitt ansvar for å bosette 
flyktninger.

Integrering
Et mangfoldig samfunn tilfører 
verdier kulturelt, sosialt og 
økonomisk. Et godt flerkulturelt 
samfunn forutsetter inkludering 
av innvandrere basert på gjensidig 
toleranse og respekt. 
De tre viktigste veiene til god 
integrering går gjennom utdanning, 
arbeidslivet og kultur.

Den varme kommunen. 



Smakebiter fra 
fylkesprogrammet.
Vestfold Venstre vil:

Skole
 ✔ Styrke samarbeidet mellom 

videregående skole, akademika 
og arbeidslivet.

 ✔ Innføre krav om lærlingordning 
ved offentlige innkjøp.

 ✔ Arbeide for at alle lærere gis et 
kompetanseår.

 ✔ Gjøre det mulig å ta opp fag 
fra ungdomsskolen, og tilby 
intensivkurs for de som henger 
etter ved overgangen til 
videregående skole.

Natur og kultur
 ✔ Ta vare på Vestfolds unike 

natur- og miljøressurser, 
spesielt Norges fremste land-
bruksområder, kulturlandskapet 
og skjærgården.

 ✔ Støtte utvikling av middel- 
alderbyen Tønsberg og 
Slottsfjellområdet som kultur-
arena.

 ✔ Føre en forpliktende politikk for 
vern av kulturminner.

 ✔ Opprettholde et godt båttilbud 
til Østre Bolæren og Færder 
nasjonalpark.

 ✔ Støtte binæringen og stimulere 
til bihold, slik at produksjonen 
av frukt og grønnsaker som 
krever pollinering opprettholdes.

Klima
Arbeide aktivt for at Vestfold-
byene kommer med i nasjonale 
bymiljøavtaler.

Bærekraftig utvikling som valgfag.

Gjøre kollektivtrafikken klima- 
nøytral innen 2025.

Bygge nye fylkeskommunale 
bygninger som lavutslippshus.

Etablere en finansieringsordning 
for fornybare energikilder i private 
husholdninger.

Helse og Folkehelse
Fullføre utbyggingen av Sykehuset 
i Vestfold slik at Vestfold får et 
moderne og fullverdig helsetilbud, 
innenfor somatikk og psykiatri.
 
Stimulere til økt bruk av sykler og 
elsykler og legge til rette for 
utlånsordning for elsykler.



Venstres kandidater i Tønsberg

Fo
to

: s
id

e 
1,

 3
, 6

 o
g

 8
 K

ri
st

in
e 

M
øg

st
er

 w
w

w
.p

ho
to

st
ud

io
m

og
st

er
.n

o 
/ 

si
de

 7
 J

o 
S

tr
au

be
.

1. Suzy C. S. Haugan
(f. 1978)
Ordførerkandidat
Tønsberg Venstre

2. Pål Schiøtz Henriksen
(f. 1968)
2. kandidat
Tønsberg Venstre

3. Joke Verwaard
(f. 1987)
3. kandidat
Tønsberg Venstre

 
 

 

4.  Josef Arvid Kleven
5.  Britt Lillian Fevang 
6.  Per-Olaf Skoglund Røed
7.  Heidi Johannessen
8.  Roger Kvalnes 
9.  Carmen Mihaela Borg 
10.  Linn Tea Kjærås
11. Ola Småkasin 
12. Norunn Askeland 
13. Tor Bergersen
14. Anne Arveschoug
15. Tom Arne Johannessen
16. Kjell Ivar Øvergård
17. Hannah Inderåk Aukland
18. Inger E. Aafos Førsund 
19. Thor Arvid Dahl
20. Tina Bülow-Berntzen
21. Rudi Høksnes
22. Arvid Brekke 
23. Lone Kirchhoff
24. Erik Engdal
25. Stine Berntsen
26. Worya Abdul Majeed Saleh
27. Tor Charles Inderåk
28. Per Harald Stene
29. Anne-Gry Haugan
30. Per Ingmar Tveiten
31. Isac Freires Estevam
32. Raymond R. Henriksen
33. Per Kvaale Caspersen
34. Johan Alfred Skogan

www.venstre.no/tonsberg/

Les mer om vår politikk og våre kandidater på 
våre nettsider.


