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Venstre har sin bakgrunn i en sosi-

al og kjempende liberalisme. Libe-

ral politikk tar utgangspunkt i det 

enkelte mennesket.Liberal poli-

tikk skal være et utålmodig arbeid 

for rettferdige løsninger som gir 

alle mennesker frihet. Alle skal ha 

mulighet til å bruke sine evner til 

beste for seg selv og samfunnet.

•	 Fremdeles	er	det	mye	som	skiller	et	sosial-
liberalt	parti	fra	andre:	Vi	ønsker	en	stat	som	
aktivt	bekjemper	sosial	urettferdighet	i	sam-
funnet.	

•	 Samtidig	ønsker	vi	å	unngå	at	staten	og	ut-
valgte	 interesseorganisasjoner	 får	 for	 stor	
makt	på	bekostning	av	enkeltmennesket	og	
mangfoldet	i	det	sivile	samfunnet.

•	 Den	 sosiale	 liberalismen	 står	 aldri	 stille,	
men	er	i	stadig	utvikling.

•	 Samfunnet	 forandrer	 seg	 stadig	 hurtigere.	
Det	gjør	det	enda	viktigere	å	klargjøre	hvilke	
prinsipper	som	ligger	til	grunn	for	et	liberalt	
standpunkt.	 Globaliseringen	 skaper	 behov	
for	politikk	som	er	universell	og	ikke	begren-
set	av	landegrenser.

•	 Menneskeskapte	 trusler	 mot	 livsgrunn-

laget	 på	 jorden	 gjør	 det	 tvingende	 nød-
vendig	 med	 en	 radikal	 miljøpolitikk.	
En	liberal	politikk	setter	alltid	folk	først,	før	
systemer	og	særinteresser!

Venstres 10 liberale prinsipper:  
  
1.	Friheten	skal	gjelde	overalt,	for	alle
2.	Det	personlige	ansvaret	er	ufravikelig	
3.	Alle	har	ansvar	for	hverandre,	for	miljøet	og	
for	kommende	generasjoner	
4.	Virkelig	frihet	forutsetter	felleskap	og	rettfer-
dighet	
5.	Alle	er	likeverdige,	men	ingen	er	like	
6.	Politikk	skal	fremme	livskvalitet	og	mennes-
kelig	vekst	
7.	Politisk	makt	skal	komme	nedenfra	
8.	Makt	skal	spres	og	balanseres	
9.	Den	 liberale	staten	er	upartisk,	sterk	og	be-
grenset	
10.	Liberalismen	er	optimistisk	og	alltid	under-
veis	

En liberal politikk 
setter folk først
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Venstre ønsker en sterk offentlig 

skole som setter den enkelte elev 

først. En skole med høy kvalitet og 

kompetente og motiverte lærere 

er Venstres førsteprioritet på veien 

mot kunnskapssamfunnet. Ven-

stre vil ha mangfold i skolen og 

rett til fritt skolevalg.

Vestfold Venstre vil:
•	 Bygge	 nye	 videregående	 skoler	 i	 Tønsberg	

og	Horten,	gjerne	som	offentlig-privat	sam-
arbeid	(OPS-modellen).

•	 Opprettholde	en	desentralisert	skolestruktur	
i	Vestfold.

•	 Utvikle	 Melsom	 videregående	 skole	 som	 et	
verdifullt	fagmiljø	innenfor	landbruk	og	na-
turbruksfag.

•	 Være	åpen	for	private	skoler	som	et	supple-
ment	til	det	offentlige	skoletilbudet.

•	 Stimulere	 til	 internasjonal	 skoleutveksling	
for	videregående	skoler	i	Vestfold.

•	 Styrke	 realfagene	 i	 den	 videregående	 sko-
len.

•	 Satse	 systematisk	 på	 digital	 kompetanse	 i	
den	videregående	skolen.

•	 Arbeide	 for	 at	 alle	 lærere	 gis	 et	 kompetan-
seår	og	stille	krav	om	læreres	kompetanse-
utvikling.

•	 Ha	 som	 langsiktig	 mål	 at	 alle	 lærere	 i	 den	
videregående	skolen	har	mastergrad.

•	 Arbeide	for	å	innføre	seniortiltak	for	å	behol-
de	verdifull	kompetanse	i	Vestfold-skolen.

•	 La	lærerne	få	være	lærere	ved	å	gi	dem	mer	
tid	 til	 undervisning	 ved	 å	 avbyråkratisere	
lærerens	 rolle	 og	 få	 andre	 faggrupper	 inn	 i	
skolen.

•	 Foreta	systematisk	evaluering	av	 lærere	og	
ha	 gode	 systemer	 for	 ekstern	 skolevurde-
ring.

•	 Opprettholde	ordningen	med	fritt	skolevalg	
for	videregående	skoler	i	fylket.

•	 Styrke	 skolehelsetjenesten	 i	 den	 videregå-
ende	skolen.

•	 Dimensjonere	 busstransporten	 slik	 at	 alle	
elever	gis	tilbud	om	sitteplass	og	trygg	sko-
letransportUtvikle	elevdemokratiet	 i	den	vi-
deregående	skolen.	

Kunnskap og
like muligheter
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Venstre ser det som svært alvorlig 

at mange unge mennesker ikke 

fullfører videregående opplæring. 

Venstre vil gjøre kampen mot fra-

fallet i videregående til en hoved-

sak i perioden 2011 – 2015.

Vestfold Venstre vil:
•	 Gjøre	den	yrkesrettede	opplæringen	mindre	

teoriorientert.	Det	skal	være	lettere	å	kombi-
nere	teori	og	praksis.

•	 Fjerne	arbeidsgiveravgiften	for	 lærlinger	og	
sikre	flere	lærlingplasser

•	 Videreføre	 satsingen	 på	 ungt	 entreprenør-
skap	 i	 den	 videregående	 skolen	 og	 styrke	
samarbeidet	 mellom	 læringsinstitusjoner	
og	næringsliv.

•	 Videreutvikle	 lærekandidatordningen	 for	 å	
sikre	 at	 flest	 mulig	 går	 ut	 av	 videregående	
opplæring	med	dokumentasjon	på	sin	kom-
petanse.

•	 Styrke	 samarbeidet	 med	 ungdomsskolene	
og	styrke	rådgivningstjenesten.

•	 Gjøre	 avtaler	 med	 kommunene	 som	 sikrer	
flere	 helsesøstre	 og	 miljøarbeidere	 knyttet	
til	videregående	skole.

Kamp mot frafallet i den 
videregående skolen
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Vestfold Venstre ønsker en kul-

turpolitikk med vekt på bredde, 

mangfold og frivillighet. Kunst og 

kultur er selve grunnlaget for vår 

utvikling som mennesker og som 

samfunn. Venstre vil prioritere 

kulturtiltak som utvikler kultur-

institusjoner og kulturarbeidere i 

Vestfold.

Vestfold Venstre vil:
•	 Styrke	den	fysiske	aktiviteten	blant	barn	og	

unge	gjennom	et	bredt	samarbeid	med	sko-
ler,	 kommuner	 og	 idrettens	 organisasjoner.	
Satse	videre	på	den	kulturelle	skolesekken.

•	 Føre	en	forpliktende	politikk	for	vern	av	kul-
turminner.

•	 Prioritere	 det	 frivillige	 kulturarbeidet	 og	 gi	
økonomisk	støtte	til	lag	og	foreninger.

•	 Styrke	 bibliotekenes	 rolle	 innenfor	 digital	
formidling	 og	 digitale	 medier.	 Bibliotekene	
bør	 ha	 utvidet	 åpningstid,	 også	 i	 helgene.		
Utvikle	 en	 Vestfold-portal	 for	 litteratur.	
Arbeide	for	at	bibliotekene	har	bøker	på	flere	
språk.

•	 Bruke	 kulturtiltak	 aktivt	 i	 integrerings-
arbeidet	 og	 bygge	 et	 flerkulturelt	 sam-
funn	 basert	 på	 toleranse	 og	 respekt.	

Støtte	utvikling	av	fylkesanlegg	for	idretten.	
Utvikle	 Teater	 Ibsen	 som	 Vest-
folds	 regionale	 teatertilbud.	
Arbeide	for	at	private	og	frivillige	organisa-
sjoner	 i	 størst	 mulig	 grad	 tar	 ansvaret	 for	
framtidig	drift	og	forvaltning	av	Østre	Bolæ-
ren.

•	 Utvikle	 Vestfold	 som	 vikingfylket	 med	 ut-
gangspunkt	i	Midgard	historisk	senter,	Bor-
rehaugene	 og	 et	 nytt	 formidlingssenter	 på	
Kaupang.	 Arbeide	 videre	 for	 å	 få	 historiske	
steder	i	Vestfold	på	UNESCOs	verdensarvliste.	
Utvikle	 Vestfold-museet	 som	 en	 ak-
tiv	 formidler	 av	 fylkets	 kulturhistorie.	
Støtte	 utvikling	 av	 middelalderbyen	 Tøns-
berg	og	Slottsfjellområdet	som	kulturarena.	
Opprettholde	 Vestfoldfestspillene	 og	 ha	 et	
bredt	 tilbud	 som	 er	 godt	 forankret	 i	 kom-
munene.

Kultur, idrett og 
friluftsliv
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Vestfold Venstre vil sikre Vestfolds 

innbyggere et moderne sykehus-

tilbud. Videre må det forebyggen-

de helsearbeidet styrkes. Sam-

funnsøkonomisk er det mye mer 

lønnsomt å forebygge sykdom 

enn å behandle.

Vestfold Venstre vil:
•	 Arbeide	 for	 fullføring	 av	 7.	 byggetrinn	 ved	

Sykehuset	i	Vestfold.
•	 Opprettholde	et	sykehustilbud	i	Larvik.
•	 Arbeide	for	at	Psykiatrien	i	Vestfold	får	nye	

og	hensiktsmessige	lokaler.
•	 Gå	inn	for	sterkere	folkevalgt	styring	av	hel-

seforetakene.
•	 Styrke	tannhelsetjenesten	for	barn,	ungdom	

og	eldre.
•	 Trekke	 veksler	 på	 idrettens	 ressurser	 og	

kompetanse	for	å	styrke	folkehelsen.
•	 Sette	 Vestfolds	 levekårsutfordringer	 på	

dagsordenen.
•	 Støtte	opp	om	fylkets	nylige	vedtatte	regio-

nale	plan	for	folkehelse.
•	 Legge	 til	 rette	 for	 friluftsliv	 og	 naturopple-

velser.	 Friluftsliv	 er	 en	 god	 kilde	 til	 kultur-
opplevelser,	utvikling	og	trivsel	–	for	alle.	Det	
er	 derfor	 viktig	 å	 legge	 til	 rette	 for	 at	 også	
funksjonshemmede	kan	komme	seg	ut	i	na-
turen.

Velferd
og folkehelse
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Venstre vil føre en samferdselspo-

litikk som gir god mobilitet for be-

folkningen, bidrar til et framtidig 

utslippsfritt samfunn og gir økt 

verdiskaping for næringslivet.

Venstre	 vil	 legge	 til	 rette	 for	 størst	 mulig	 kol-
lektivandel	på	veinettet.	Det	må	satses	på	god	
framkommelighet	 og	 en	 regional	 planlegging	
av	næringsområder,	byer	og	tettsteder	som	re-
duserer	transportbehovet.

Fylkesveier og transportsystemer
Vestfold	Venstre	vil:
•	 Bygge	ny	Nøtterøy-forbindelse,	inkludert	ny	

FV	303	Hogsnesbakken,	samt	ny	løsning	for	
FV	303	på	Torstrand	i	Larvik.

•	 Innføre	parkeringsavgift	ved	offentlige	bygg	
i	fylket.

•	 Støtte	opp	under	forslaget	om	ny	veiforbin-
delse	mellom	Drammen	og	Svelvik.

•	 Styrke	 fylkesveinettet	 i	 Vestfold,	 spesielt	
øst-vest-forbindelsen	i	indre	deler	av	fylket.	

•	 Forsterke	 satsingen	 på	 sykkelbyene	 i	 Vest-
fold	 og	 gi	 økt	 støtte	 til	 sykkelfelt	 og	 gang/
sykkelveier	 i	 samarbeid	 med	 fylkets	 kom-
muner.	

•	 Prioritere	trafikksikkerhetstiltak	 i	pakt	med	
nullvisjonen.	

•	 Styrke	 Vestviken	 Kollektivtrafikk	 og	 stille	
økte	 miljøkrav	 til	 selskapet	 ved	 kontrakts-
inngåelser.	Styrke	busstilbudet	i	og	mellom	

Vestfoldbyene	 og	 arbeide	 for	 attraktive	 bil-
lettordninger.	

•	 Arbeide	 for	 et	 bedre	 kollektivtilbud	 til	 de	
større	regionale	næringsområdene	i	fylket	

•	 Gjøre	 miljøriktig	 drivstoff	 mer	 tilgjengelig,	
samt	satse	på	etablering	av	ladestasjoner	og	
økt	satsing	på	biodrivstoff.	

•	 Stille	krav	om	gassdrevne	eller	annen	alter-
nativ	 energi	 på	 fergene	 på	 fylkesvegsam-
bandet	Svelvik-Verket	og	sambandet	Horten	
–	Moss	i	neste	konsesjonsperiode.	

•	 Utvikle	 fremtidsrettede	transportløsninger	 i	
Vestfoldbyene.	Veiprising,	 rushtidsavgift	og	
restriktiv	 parkeringspolitikk	 er	 aktuelle	 vir-
kemidler.	

En framtidsrettet 
samferdselssatsing
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Vestfold Venstre vil:
•	 Være	 pådriver	 for	 rask	 og	 kontinuerlig	 ut-

bygging	av	en	moderne	dobbeltsporet	Vest-
foldbane,	 inkludert	 Eidangerparsellen	 og	
tilknytning	til	en	ny	Sørvestbane.	

•	 Bygge	en	ny	bane	for	hastigheter	opp	til	250	
km/t	med	stasjonsløsninger	som	gir	grunn-
lag	for	et	godt	lokalt	togtilbud.	

•	 Satse	på	alternative	modeller	for	utbygging	
og	 finansiering	 av	 jernbane,	 for	 eksempel	
offentlig-privat-samarbeid	(OPS-modellen).	

•	 Arbeide	for	at	frakt	av	gods	skal	overføres	fra	
vei	 til	 bane,	 og	 tilrettelegge	 for	 godstermi-
naler	i	nærhet	til	annen	infrastruktur.	

•	 Si	nei	til	bygging	av	Oslofjordtunnel	mellom	
Vestfold	og	Østfold	både	for	bane	og	vei.

Vestfold Venstre vil:
•	 Arbeide	for	at	en	ny	lufthavnterminal	knyt-

tes	direkte	til	Vestfoldbanen.	
•	 Arbeide	for	at	Sandefjord	Lufthavn	blir	en	le-

dende	flyplass	innenfor	miljø-	og	klima.		
•	 Åpne	for	at	fylkeskommunen	på	lang	sikt	re-

duserer	sin	eierandel	 i	Sandefjord	Lufthavn	
AS.	Venstre	ser	det	ikke	som	en	primæropp-
gave	for	fylkeskommunen	å	være	største	ak-
sjonær	i	lufthavnselskapet.	

Satsing 
på jernbane

Sandefjord
lufthavn
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Vestfold trenger en næringspoli-

tikk som stimulerer og som legger 

forholdene til rette for gründere og 

et mangfold innenfor verdiskap-

ning. Venstre vil arbeide for en 

næringspolitikk som gjør det let-

tere å utvikle små og mellomstore 

bedrifter.

Venstre	 vil	 prioritere	 utvikling	 av	 teknologiori-
entert	virksomhet,	kulturbasert	næring	og	øko-
logisk	 landbruksproduksjon.	 Innen	 reiseliv	 og	
kulturbaserte	næringer	har	Vestfold	noen	av	lan-
dets	fremste	merkevarer	som	bør	videreutvikles.	

Vestfold Venstre vil:
•	 Utvikle	regionale	næringsområder	i	henhold	

til	 regional	 plan	 for	 bærekraftig	 arealpoli-
tikk.	

•	 Styrke	byenes	rolle	som	sosiale	og	kulturelle	
møtesteder.		

•	 Venstre	vil	konsekvent	si	nei	til	etablering	av	
kjøpesentra	 utenfor	 byene	 og	 i	 umiddelbar	
nærhet	til	E18.	

•	 Gi	støtte	til	utvikling	av	Høgskolen	i	Vestfold	
og	Oslofjordalliansen	som	framtidig	univer-
sitet.	

•	 Arbeide	 for	 at	 små	 og	 mellomstore	 bedrif-
ter	gis	bedre	rammevilkår.	Samarbeide	med	

Innovasjon	Norge	om	utvikling	av	teknologi-
relatert	virksomheter.	

•	 Støtte	og	legge	til	rette	for	etablering	av	næ-
ringsklynger.	

•	 Arbeide	 for	 at	 fylket	 får	 en	 større	 andel	 av	
den	statlige	støtten	til	regional	utvikling.	

•	 Arbeide	 for	 at	 kulturbaserte	 næringer	 og	
opplevelsesturisme	får	gode	vilkår.	

•	 Arbeide	 for	 en	 videreføring	 og	 styrking	 av	
det	 regionale	 forskningsfondet;	 Oslofjord-
fondet	

•	 Styrke	 ledende	 næringsområder	 i	 Vestfold,	
spesielt	 innenfor	 landbruk-	 og	 matvarepro-
duksjon,	maritim	næring	og	teknologi.	

•	 Øke	 matvareproduksjonen	 i	 Vestfold	 og	
styrke	muligheten	for	tilgang	på	lokale	mat-
varer.	 Arbeide	 for	 å	 øke	 andelen	 økologisk	
landbruk	og	tilgang	til	lokalt	produsert	mat.	
Bevare	 kulturlandskapet	 og	 stimulere	 til	
husdyrhold.

Et kreativt og
verdiskapende Vestfold
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Åpenhet og redelighet er en forut-

setning for et velfungerende folke-

styre. Venstre vil kjempe for åpen-

het, offentlighet, ytringsfrihet og 

personvern.

Vestfold Venstre vil:
•	 Arbeide	 for	åpenhet,	høy	etisk	standard	og	

ytringsfrihet	i	Vestfold	fylkeskommune.	
•	 Venstre	 vil	 føre	 en	 systematisk	 kamp	 mot	

korrupsjon	og	kameraderi.
•	 Sørge	for	full	åpenhet	om	offentlige	anskaf-

felser.
•	 Samarbeide	 med	 innbyggerne	 om	 plansa-

ker.
•	 Utvikle	 Vestfold	 som	 et	 foregangsfylke	 for	

rettferdig	handel.
•	 Bruke	konkurranseutsetting	og	slippe	til	pri-

vate	aktører	der	det	vurderes	som	hensikts-
messig.

•	 Utvikle	dagens	fylkeskommuner	og	overføre	
oppgaver	og	ansvar	fra	staten	til	fylkeskom-
munene.	

•	 Samarbeide	 med	 nabofylkene	 på	 områder	
der	 det	 kan	 bidra	 til	 kostnadseffektive	 og	
bedre	løsninger	for	innbyggerne.

•	 Gå	inn	for	åremålsstillinger	for	ledere	og	re-
sultatbaserte	avtaler.

•	 Stille	 stenge	 krav	 til	 folkevalgtes	 habilitet.	
At	fylkespolitikere,	administrasjon	og	saks-
behandlere	for	eierorganene	ikke	bør	sitte	i	
styrer	 for	 virksomheter	 hvor	 fylkeskommu-

nen	er	hel	eller	deleier.
•	 Fylkeskommunen	 skal	 oppmuntre	 til	 og	

være	 en	 pådriver	 for	 større	 kommuner	 ut	 i	
fra	hensynet	til	helhetlig	arealpolitikk	og	for	
å	kunne	sikre	og	forbedre	kvaliteten	på	tje-
nestene	til	innbyggerne.

Demokrati – åpenhet 
og fornyelse
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Klima – miljø – areal
Vestfold Venstre er garantisten for 

en miljøpolitikk som sikrer vern 

av Vestfolds verdifulle matjord og 

som har nullutslippssamfunnet 

som langsiktig visjon. Venstre vil 

konsekvent arbeide for at Vestfold 

blir et grønnere og mer miljøvenn-

lig fylke.

Vestfold Venstre vil:
•	 Gjøre	Vestfold	til	et	foregangsfylke	innenfor	

miljøvennlig	energi	
•	 Sette	ambisiøse	og	forpliktende	mål	 for	 re-

duksjon	av	fylkeskommunens	klimautslipp,	
slik	at	Vestfold	tar	sin	andel	av	nasjonale	og	
internasjonale	klimaforpliktelser.	

•	 Arbeide	 for	 at	 Vestfold	 på	 lang	 sikt	 blir	 et	
nullutslippssamfunn.	 Denne	 ambisjonen	
må	innarbeides	i	relevante	plandokumenter.	

•	 Være	 en	 pådriver	 for	 at	 alle	 offentlige	 og	
private	virksomheter	har	forpliktende	klima-
planer.		

•	 At	 oppvarming	 av	 fylkeskommunens	 byg-
ninger	skal	baseres	på	fornybar	energi.	Det	
skal	gjennomføres	ENØK-tiltak.	

•	 Utnytte	 Vestfolds	 ressurser	 innenfor	 bio-
energi.	

•	 Verne	 om	 Vestfolds	 svært	 verdifulle	 lands-
bruksområder	og	være	restriktive	til	nedbyg-
ging	av	dyrkbar	mark.	

•	 Verne	Vestfolds	unike	strandsone	og	sikre	al-

lemannsretten.	Arbeide	for	etablering	av	et	
marint	verneområde	–	nasjonalpark	til	havs	
-	i	Oslofjorden.	Et	mulig	verneområde	er	om-
rådet	innenfor	strekningen	Horten	–	Slagen-
tangen/Larkollen.		Vi	vil	utvikle	en	helhetlig	
plan	for	Oslofjorden,	blant	annet	for	å	sikre	
det	biologiske	mangfoldet	og	utsatte	fiske-
stammer.	

•	 Bevare	det	biologiske	mangfoldet	i	Vestfold	
og	fylkets	særpregede	kulturlandskap.	

•	 Arbeide	 for	 en	 mer	 bærekraftig	 arealbruk	
gjennom	systematisk	fortetting	av	arbeids-
plasser	 og	 boliger	 innenfor	 eksisterende	
byer	og	tettsteder.	

•	 Støtte	opp	om	regional	plan	for	bærekraftig	
arealbruk.	

•	 Delta	i	det	internasjonale	miljøsamarbeidet,	
spesielt	 i	 Nordsjøregionen	 og	 Kattegat	 og	
Skagerak.	

•	 Forvalte	 Vestfolds	 vannressurser	 på	 en	 bæ-
rekraftig	 måte	 og	 sikre	 fylkets	 innbyggere	
tilgang	på	godt	drikkevann.	

•	 Sørge	for	at	fylkeskommunen	miljøsertifise-
rer	alle	sine	virksomheter.	
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www.vestfold.venstre.no

Våre kandidater

1.  Kåre Pettersen
 Stokke

2.  Aina Dahl
 Tønsberg

3.  Karin Synnøve Frøyd
 Larvik

4.  Per Martin Berg
 Sande

5 Anne Marie Horntvedt, Sandefjord 
6 Thove Bringaker, Holmestrand 
7 Hilmar Flatabø, Tønsberg 
8 Monica Hofer Hagen, Tjøme 
9 Øyvin Hansen, Andebu 
10 Marite Elisabeth Juul, Nøtterøy 
11 Atle Mosebekk Arntsen, Horten 
12 Anette Nummedal, Tønsberg 
13 Hallstein Bast, Larvik 
14 Sonja Eidesmo, Svelvik 
15 Jørn Steihaug, Stokke 
16 Dag Bjørvik, Sandefjord 
17 Norunn Askeland, Tønsberg 
18 Kim Hjardar, Hof 
19 Anna Magdalena F. Lindtvedt, Lardal 
20 Katrin Skjelbred, Horten 
21 Ole Christian Fredriksen, Sande 
22 Gerd Eva Holtung, Re 
23 Stein Ivar Aafos, Nøtterøy 
24 Else Grethe Larsen, Andebu 
25 Egil Fagerland, Holmestrand 
26 Mathilde Moe Kaupang, Larvik 
27 Tor Homleid, Sandefjord 
28 Elin Marie Strauman Tveter, Stokke 
29 Erlend Engh Brekke, Nøtterøy 
30 Suzy Christina S. Haugan, Tønsberg 
31 Thor Hallgrimsen, Svelvik 
32 Siw Andresen, Tjøme 
33 Joachim B. Poppe-Holmdahl, Nøtterøy 
34 Pål‐Arild Simonsen, Re 
35 Jan Skaug, Andebu 
36 Emily Awuor, Sandefjord 
37 Martin Kowalik Gran, Sande 
38 Herman Solstad, Sandefjord 
39 Tina Steinnes, Nøtterøy 
40 Knut Walbækken, Tønsberg 
41 Steinar Hvitstein, Sandefjord 
42 Trygve Storrønningen, Larvik 
43 Raymond Henriksen, Tønsberg 
44 Fred R. Fredriksen, Sande 
45 Erna Ekenes Olsen, Larvik 
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