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Oppvekst og utdanning
 y Gratis kjernetid i barnehagen for 3 – 5 åringer, 

nei til kontantstøtte
 y Fjerne aldersgrensen for rett til videregående 

utdanning
 y Styrke yrkesopplæringen i videregående skole
 y Ta initiativ til en opptrappingsplan med hensyn 

til antall lærlingeplasser
 y Evaluere fraværsgrensen i videregående skole
 y Støtte utviklingen av et universitet med 

forankring i Vestfold

Miljø og klima
 y Sikre økt tilgang og bruk av biodrivstoff
 y Etablere et marint verneområde i indre Oslofjord
 y Styrke innsatsen med å rense forurensede 

fjorder i fylket
 y Fastholde strenge klima- og miljøkrav i 

forbindelse med offentlige innkjøp
 y Etablere en redningsplan for kysttorsken ved å 

etablere verneområder
 y Forby lysfiske og begrense bunnfiske og 

garnfiske gjennom regulering
 y Si nei til oppdrettsanlegg for fisk som ikke er 

landbaserte

Arbeidsplasser og næringsutvikling
 y Ytterligere stimulere befolkning og næringsliv til 

å ta i bruk energikilder som utgjør et alternativ til 
fossil energi

 y Arbeide for å få flere statlige arbeidsplasser til 
Vestfold i forbindelse med regionreformen

 y Utvikle Vestfold til et ledende gründerfylket
 y Forbedre økonomiske støtteordninger for 

gründere
 y Likhet med hensyn til sosiale rettigheter for 

selvstendige næringsdrivende
 y Styrke Arbeidstilsynets og Økokrims innsats mot 

arbeidslivskriminalitet, bl.a. ved å opprette flere 
sentre som jobber med denne type saker

 y Ja til vern av Vestfolds svært verdifulle 
landbruksområder

 y Økt satsing på lokalmat samt på grøntsektoren 
og husdyrproduksjon i områder ikke egnet for korn

Helse og omsorg
 y Styrke lavterskeltilbudet innen psykisk helse
 y Følge opp opptrappingsplanen for rusbehandling 

i kommunene
 y Sikre eldre i institusjon riktig ernæring og 

spisetider på lik linje med befolkningen for øvrig
 y Fullføre utbyggingen av Sykehuset Vestfold for å 

sikre et moderne og fullverdig helsetilbud
 y Videreutvikle skolehelsetjenesten ved å tilsette 

flere helsesøstre
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Kultur, idrett og friluftsliv 
 y Sikre framtida til Marinemusikken i Vestfold
 y Øke bevilgningene til bevaring av verneverdige 

bygninger i privat eie
 y Sikre en videreføring av 

Gaveforsterkningsfondet. 1 kr fra private gir 25 øre 
fra staten

 y Trappe opp momskompensasjonen for idretten 
og frivillige organisasjoner til 100 prosent

 y Sikre og legge til rette for et helsebringende 
friluftsliv

 y Få Vestfolds vikinghistorie på UNESCOS 
verdensarvliste

Samferdsel
 y Utrede alle traséalternativer for jernbane på 

strekningen Tønsberg – Larvik, for å få et best 
mulig beslutningsgrunnlag

 y Vestfold må bli en del av de nasjonale 
byvekstavtalene – kollektivtrafikk og myke 
trafikanter

 y Ja til Torp flyplass og nei til en tredje rullebane 
på Gardermoen

 y Øke statens tilskudd til vedlikehold av 
fylkesveiene

 y Sikre fortsatt statlig støtte til bygging av gang- 
og sykkelveier

 y Satse på utbygging av et sammenhengende 
gang- og sykkelveinett i fylket

Kriminalomsorg og politi
 y Etablere nytt storfengsel i Vestfold
 y Ny politihøgskole i Larvik
 y Fastholde vedtaket om å etablere 

operasjonssentralen for politiet i Tønsberg

Forsvaret
 y Opprettholde arbeidsplassene i forsvaret i 

Vestfold
 y Styrke sivilforsvaret som nødetat

Skatt
 y Redusere formueskatten ved en gradvis økning 

av bunnfradraget

Regjeringsspørsmålet
 y Venstre ønsker å danne regjering bestående av 

Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre


