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Vårt program for Kragerø.

Vi behøver ikke fiske 

perler

vi har allerede

en prektig en

i hendene

Nå skal vi bare

gjøre vårt beste

ta vare på den 

holde den blank

og ta oss tid 

til å glede oss

over den.

                                                                          O. Lundheim

· I samarbeid med velforeningen, geoparken og andre, innføre et 
enhetlig uttrykk på skilter og turistinformasjon på øya.

· Gjeninnsette Jomfrulandsstyret, der alle offentlige instanser som 
har interesser i øya samarbeider om forvaltningen, og følger opp 
bl.a. verneplaner og reguleringsplaner.

· Løfte fram lokalprodusert mat.

· Arbeide for null utslipp i Kragerøskjærgården. Koble renseanleggene 
på Jomfruland opp mot null- utslippsanlegget på Skåtøy.

· Ta vare på øyas artsmangfold i samarbeid med hytteeierne og andre 
grunneiere.

· Kjempe for vern og skjøtsel av alle kulturminner på øya, ikke minst 
landskapet.

· Legge til rette for kyst- og kulturstasjoner spredt rundt på 
Jomfruland som en opplevelsesløype for alle generasjoner. (Miljø, 
biologisk mangfold, flora, fauna, kultur, historie, næringsliv)



Folk først
Venstre er et liberalt parti basert på verdier om det 
enkelte menneskets unike egenverdi og troen på 
at mennesker har en iboende vilje til å ta ansvar 
i fellesskapet. Et liberalt verdisyn vektlegger 
plikter like mye som rettigheter. Venstre vil ha 
folk først, og vil stå for en politikk som vektlegger 
at Kragerøsamfunnet skal være et åpent og 
inkluderende lokalsamfunn der alle kan finne sitt 
eget gode liv. Politikerne skal være innbyggernes 
ombud, og det skal være kort avstand og åpne linjer 
mellom folkevalgte og innbyggerne. Offentlige 
tjenester skal holde et høyt faglig nivå, og borgerne 
skal møtes med velvilje og respekt. Hensynet til 
miljø og framtidige generasjoners valgmuligheter 
skal være styrende for alle viktige avgjørelser. 

· At kommunen, gårdeiere og sentrumsforening samarbeider om gode 
gater å gå i året rundt.

· Ha miljø/klimagate fra Torget til Tor Sport.

· At det legges til rette for gode fellesløsninger i gods og 
varetransporten inn til sentrum. (Felles vareutleveringssentral på 
f.eks Gjerdemyra)

· At belysning i byen tilpasses en historisk trehusby og at 
bygningsfasader lyssettes. 

· At Kragerø skal framstå som en historisk velholdt by.

Jomfrulandsløftet – en visjon

Jomfruland er et Kragerø i miniatyr. På denne øya ytterst i skjærgården 
ser vi kanskje utviklingstrekkene i kommunen vår tydeligere enn inne 
på fastlandet. I løpet av de siste par tiår har det lille samfunnet gått fra 
å være preget av arbeidsplasser innen landbruk og statlige stillinger 
innen fyrvesen og landskapsskjøtsel, til en hektisk og uorganisert 
turisme. Nå er det kun en melkeprodusent igjen på øya, vegetasjonen 
gror igjen og fyrstasjonen er ubemannet. Fire uker i året oversvømmes 
øya av turister. Hvordan skal vi utnytte mulighetene som ligger i 
turismen uten å ofre miljøet og lokalsamfunnets identitet?

Venstre vil:

· At Jomfruland som hovedregel skal være bilfri.

· Ha kildesortering av alt søppel på øya.

· At øya spesielt skal tilrettelegges for sykkel, fotgjengere og rullestol.

· Verne gamle stier og porter. 

· Arbeide for en estetisk oppgradering av hele øya. 



Venstre vil:

· At borgerne skal kunne få innsyn i det arbeidet som gjøres, både 
administrativt og politisk.

· At offentlighetsloven praktiseres, med mest mulig åpenhet. I alle 
styrer og utvalg der kommunepolitikere, valgte representanter fra 
Kragerø kommune eller kommunalt ansatte er representert, bør 
sakspapirer, vedtak og konklusjoner være tilgjenglig på kommunens 
hjemmesider.

· At ingen politikere bør la seg velge til mer enn 2 utvalg i tilegg til 
kommunestyret. Makt kan lett korrumpere.

· At innbyggernes behov for likebehandling og forutsigbarhet skal gå 
først. 

· At Kragerø kommune arrangerer demokratiuke en gang pr år med 
aktuelle temaer.

· At Kragerø kommune utvikler interaktive rom, inkl Facebook, for 

innbyggere og politiske og administrative miljø.

Oppvekst, skole og kompetanse

Økt kompetanse må starte med de unge. God kvalitet på 
grunnutdanning (barne- og ungdomsskole) er nødvendig for å utvikle 
gode medborgere og et godt og bærekraftig lokalsamfunn. Det skal 
arbeides systematisk med kvalitetsutvikling av Kragerøs skoler. 
Venstre ønsker en tett og god dialog mellom lærere, skolelederne, 
administrasjon og kommunepolitikerne.

Venstre vil:

· At skolen skal være i nærmiljøet for å skape identitet og 
engasjement. 

Kragerø - en trehusby i 
verdensklasse
Kragerø står på Riksantikvarens NB liste for Nasjonale kulturhistoriske 
bymiljøer. Kragerø sentrum er en selvgrodd by oppover bratte heier fra 
sjøen.Historisk definisjon er kjøpstad. Byidentitet er kunstnerbyen. 
Bebyggelsesstruktur er lukkede kvartaler. Bebyggelsesstil; Empire. 
Nyklassisisme og Historisme. Bebyggelsesmateriale; tre. Etasjehøyde; 
3-4. Kragerø Venstre vil bevare og videreutvikle de historiske, 
antikvariske, arkitektoniske og miljømessige verdiene trehusbyen 
Kragerø representerer. Byen har nasjonal og internasjonal betydning. 
Venstre ønsker å løfte fram -og skape entusiasme og engasjement -  for 
Kragerø sin identitet.

Venstre vil:

· At verneplanen inkluderes i en revidert sentrumsplan som er 
bærekraftig for fortid og framtid.

· Ha en verneplan med reguleringsbestemmelser som følges opp med 
informasjonsbrosjyre for reparasjon, vedlikehold og bevaring av 
bebyggelsen i sentrum.

· At indre kjerne av Kragerø sentrum blir bilfri og at bilene sluses inn i 
fjellet eller parkeringsanlegg utenfor selve bykjernen. Fri parkering 
for elbiler.

· Jobbe for en sentrumstunnel.

· At Kragerø sentrum først og fremst er for folk og med mangfold 
av sosiale møteplasser og lekeområder.

· Ha sykkel for utlån stasjonert ulike steder i sentrum.

· At lokal matkultur og kortreist mat løftes fram i profilering av byen.

· Ha kortreist mat, kunst og håndverksmarked som ukentlig tradisjon i 
sommersesongen, og én gang i måneden ellers i året.



· Bevare øyskolene og sette inn tiltak for å videreutvikle dem.

· Flytte på lærerne, ikke på elevene for å få dekket 
kompetansebehovet på skolene.

· Arbeide for en systematisk kvalitetsutvikling i skolen gjennom 
en forpliktende ansvarsdialog mellom lærere, skoleledere og 
skoleeier.· 

 Styrke barn og unges bevissthet i miljø- og ressursspørsmål.

· Utvikle lokale læreplaner på lokalt klima- og miljøarbeid i samarbeid 
med Høgskolen i Telemark. 

· Innføre rett og plikt til kompetanseheving for lærere og skoleledere.

· Ha mentorer for nye lærere.

· At skoleledere og lærere skal få tid til å utføre sine kjerneoppgaver. 

· At skolene skal få nok ressurser til å skaffe læremidler som trengs.

· Jobbe for et maritimt utdanningsprogram på Kragerø videregående 
skole.

· At kommune og fylke må samarbeide om å gjøre overgangen fra 

ungdomskole til videregående god.

· Gi biblioteket gode rammer som en arena for læring og kultur 

formidling

· Utvikle et IKT system som samordner folkebiblioteket med alle 

skolebibliotekene 

· Arbeide for at Kragerøsamfunnet utvikler en kunnskapskultur.
Stimulere til livslang læring på arbeidsplassen. · Sikre 
utvikling av lærings- og integreringssenteret og www.studiesenteret.
no.

· At infrastrukturen i kommunen er god. For å sikre infrastrukturen 
i skjærgården, bør  Fjordbåtselskapet blir et heleid kommunalt 
selskap.

· At Kragerø kommune blir digitalisert i tråd med visjon “e-kommune 
2012.”

· At politistasjonen forblir lokalisert i Kragerø sentrum.

· Få til Næringshage for frie yrker på Stilnestangen. 

· Tilrettelegge for å få innvandrerne i Kragerø inn på arbeidsmarkedet.

· Tilrettelegge for sjønære områder for grønn næringsetablering som 
også kan kombineres med bolig og fritid.(Aatangen)

· Ha veiledningstjeneste for primærnæringer, håndverkere og andre 
næringsdrivende i samarbeid mellom Telemark Fylkeskommune, 
Kragerø kommune, lokale banker og  NAV. Veiledningstjenesten 
organiseres av Næringsrådet.

· At kommunens ansatte (i samarbeid med GKI) settes i stand til å 
konkurranseutsette arbeid og tjenester og kvalitetssikre disse.



Framtida kan bli en ren fornøyelse. 

Venstre mener klimautfordringene berører alt levende og ønsker 
å intensivere tiltak for å redusere klimautslipp og iverksette 
klimaforebyggende tiltak. Venstre vil stå på “føre var”-prinsippet: 
“tenke globalt og handle lokalt”. Et bærekraftig lokalsamfunn er 
livskvalitet og den beste omsorg for alt levende. 

Venstre vil:

· At den unike skjærgården i Kragerø forvaltes slik at den bevares for 
framtidas generasjoner. 

· Ivareta biologisk mangfold og stå for ansvarlig arealforvaltning.

· At kommunen når målet om 25 % reduksjon CO2-utslipp innen 
2020.

· Gi primærnæringene bærekraftige betingelser og ta vare på 
kulturlandskap.

· Opprettholde bosetting i skjærgården. 

· At “Gamle Kragerø” v/Kystlaget blir enda mer integrert i opplæring 
og opplevelsessammenhenger i kommunen og får sin plass på 
Barthebrygga.

· At festivalene i kommunen får forutsigbare rammer.

· At lag og foreninger stimuleres og videreutvikles ved kommunal 
støtte.

· Ha økt satsing på økoturisme, miljøsertifisering, kortreist mat, 
rettferdig handel.

· Ha opplevelsesaktiviteter knyttet til lokal kultur og historie både i 
byen, skjærgården og i resten av kommunen.

Kragerø står på Riksantikvarens NB liste for Nasjonale kulturhistoriske 
bymiljøer. Kragerø sentrum er en selvgrodd by oppover bratte heier fra 



· Venstre vil styrke allemannsretten.

· At gamle stinett, turstier og snarveier må vedlikeholdes på lik linje 
med treningsarenaer.

· At badeplasser skal være et av Kragerø sine varemerker og at de 
holdes reine og innbydende.

· At kommunen tilstreber å være foregangskommune for å ivareta 
tilgjengelighet for alle.

· Få flere gang- og sykkelstier.

· Ha soner i helse- og omsorgstjenesten som kan betjenes ved å gå 
eller sykle.

· At sjøvann og spillvarme utnyttes til oppvarming.

· At den enkelte utbygger tilrettelegger klimavennlige transport- og 
mobilitetsløsninger for utbyggingsprosjekt. 

· Åpne for at boder og anneks kan innredes med sengeplasser ved 
forenklet søknad.

· At alle luftledinger i skjærgården og i byen på sikt legges i bakken.

Helse og velferd.

Venstre mener vi må styrke forebyggende tiltak for å bedre barn og 
unges livsvilkår. I samarbeid med frivillige lag og foreninger, vil vi satse 
mer på folkehelse og helsefremmende arbeid og sørge for en trygg og 
verdig alderdom i Kragerø. Venstre vil satse på kompetanseutvikling 
innenfor helse- og forebyggingsfeltet. Hjelp til livsmestring er god 
investering for framtida. Venstre vil ha varm velferd for de som trenger 
det.

Venstre vil:

· At primærnæringene i kommunen ivaretas og utvikles bærekraftig.

· Videreutvikle reise og opplevelsesnæringer.

· At næringsnettverk etableres for utvikling og nyskaping innen 
reiseliv, turisme, lokal mat og håndverkstradisjon og kunst - og 
kulturopplevelse.

· At gårdeierforening, kommune, sentrumsforening, industri og 
håndverksforening og Visit Kragerø blir et kraftforum for “Ny giv” i 
sentrum.

· Ha eget næringsråd uavhengig av formannskapet. Næringssjefen 
rapporterer hit. 

· Etablere offentlig/privat fond for innovative ideer og prosjekter med 
stort verdiskapende potensiale. (PIFF= Prosjekt i første fase)

· Ha Vekst i Grenland for å styrke næringslivet i hele 
arbeidsmarkedsregionen.

· Ha Grenlandssamarbeidet med bl.a. klimareduserende tiltak. 

· At Vestmar Opplæringssenter utvikles videre som den gode 
innovatør.

· Ha kulturhus for Vestmar-regionen midt i Kragerøs hovedgate mot 
sjøen.

· Ha et aktivt og robust bibliotek som et “hjerte” i byen og i det nye 
kulturhuset.

· At ungdomsarenaer tilrettelegges med Black Box, scene, etc i 
kulturhuset.

· Tilrettelegge for et levende kystkultursenter i Tallakshavn.



Venstre vil:

· At alle barn og unge skal ha god tilgang på helsesøster. 

· At alle foreldre skal få tilbud om “foreldrekurs” i regi av 

helsestasjonen, for støtte og veiledning i foreldrerollen. 

· Etablere en “frisklivssentral” i kommunen, der flest mulig kan få råd 
og hjelp til en sunnere livsstil. ( “Grønn resept.”)  

· At det skal tilbys etter- og videreutdanningstilbud for helse-, sosial- 
og omsorgspersonell i samarbeid med høyskolen og sykehuset, 
lokalisert til Kragerø.

· Prioritere forebyggende helsetiltak for eldre, f.eks. aktivitetstilbud og 
dagplasser.

· At flest mulig skal få den hjelp de trenger for å kunne bo hjemme.

· Ha høy kvalitet på omsorgen i sykehjemmene.

· At rusmiddelforbyggende tiltak må prioriteres.

· Støtte opp om frivillighetssentralen.

· Ha utstrakt samarbeid mellom de ulike kommunale etatene og 
frivillige organisasjoner.

· Tilrettelegge for sommerjobb for ungdom i kommunen.

· Redusere ufrivillig deltidsarbeid gjennom fleksible turnusordninger.

· At rusmisbrukerne i Kragerø må gis muligheter til et verdig liv.

· Opprette et natthjem i samarbeid med Kirkens Bymisjon.

· At arbeidsføre som mottar sosialhjelp skal få et tilbud om utdanning 

eller passende aktivitet.

· At Telemark sykehus, avd. Kragerø skal utvikles videre.

Et kreativt og 

verdiskapende Kragerø

Venstre vil det skal være like naturlig å starte sin egen arbeidsplass 
som å være arbeidstaker. Vi vil jobbe for at folk i Kragerø får stimulert 
sine skapende evner gjennom skole og arbeidsliv; få flere til å tro på 
egne ideer og få dem til å satse. Entreprenørskap og gründervirksomhet 
i grunnskole og videregående må vektlegges i større grad. Venstre 
vil jobbe for et mangfoldig og bærekraftig næringsliv. Kortreist mat, 
lokale håndverkere og kunstnere vil kunne være inspirasjonskilder 
for nye næringer. Et kulturhus for hele regionen vil være en 
næringsstimulerende magnet i byen.


