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Vi vil gjøre Horten til en bedre kommune å bo i. Venstre har gjennom «Drømmen om Horten» og 

«Levende by» vært i førersetet når det gjelder å skape positivitet og utvikling i kommunen vår. Dette 

arbeidet er det viktig at vi fortsetter med. Vi vil ha levende byer og levende tettsteder. Det skaper 

trivsel og gode liv.  

Horten by 
Horten sentrum har med Venstre i posisjon hatt en positiv utvikling. Det har ikke kommet av seg selv. 

Det er fremdeles slik at byen vår kan bli enda bedre for innbyggerne. Mer liv til alle årstider er et mål 

for vår byutviklingspolitikk. Kombinasjonen mellom handel, uteliv og kultur er det som virker for å 

skape et levende byrom. Byen er en arena for innbyggerne, og skal gi trivsel, opplevelser og et godt 

liv for folk sammen.  

Venstre vil: 

 Bygge ut Kulturkvartalet 37 på en måte som gir det kraft og tyngde som et kulturelt anker i 
byen 

 Ha flere serveringssteder i nederste del av Storgata 

 At Storgatas nordlige del (kulturkvartalet til torget) etableres som et bystrøk, hvor selve 
gaten blir et sambruksområde (shared space) 

 Fjerne bilparkering fra Torget, og utvikle dette til et bedre byrom 

 Sette av midler til å få sentrum vakrere. Innfartsveien Torggata må løftes 

 Fortette i sentrum, men bevare småhusbebyggelse og «Hagebyen Horten» 

 Alltid kreve at estetiske hensyn er en viktig del av byplanleggingen 

 At kommunens planavdeling styrkes 

 At det meste av handel legges til sentrum, ikke til områder utenfor 

 At bybusstilbudet i Horten blir bedre tilpasset folks faktiske behov 

 At Ollebakken og Skippergata stenges for tungtrafikk  

 Si nei til en «nordovervei» langs Indre Havn 

Borrebyen 
Området mellom Borrehaugene, Bakkenteigen og Tonsåsen kan bli kommunens nye 

kunnskapsby/universitetsby. Det betyr at man må planlegge helhetlig slik at boliger, offentlige 

funksjoner og handel spiller sammen for å skape et kraftfullt lokalmiljø. 

Venstre vil: 

 Sikre en trafikkløsning som reduserer belastningen på Raveien gjennom Borre 

 Få på plass en effektivt og godt kollektivløsning mellom Bakkenteigen og Skoppum 

 Planlegge for at Borrebyen også trenger et levende sentrum 

 Utvikle nye boligområder rundt Tonsåsen basert på en grønn etablering 

 Lage en helhetlig områdeplan for Borrebyen 

Midgard vikingsenter 
Området rundt Borrehaugene har et enormt potensiale for opplevelse og kunnskapsformidling. 

Venstre vil jobbe for at Midgard på Borre skal bli en vikingattraksjon uten like i verdenssammenheng. 

Det er ingen grunn til at Borrehaugene og området rundt ikke skal trekke folk fra fjern og nær til 

kommunen vår. Vi må bare gjøre ting skikkelig. 
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Venstre vil: 

 At det konstrueres en vikinghavn, med anløpsmuligheter for vikingskipene fra Tønsberg 

 At Gildehallområdet utvides med en vikinglandsby, inkludert aktiviteter for besøkende 

 At det skal være mulighet til overnatting i tilknytning til attraksjonen 

 At museumsdelen utvides og utvikles, slik at den rike arven fra området kan vises fram og 
formidles til både innbyggere og besøkende 

 Arbeide for at Borrehaugene blir en del av Unescos verdensarvliste 
 

Kunstnerbyen Åsgårdstrand 
Venstre vil være pådriver i utviklingen av Åsgårdstrand som levende kunstnerby. Vi 
ønsker at stedet skal ivareta tradisjonen som møtested for kunstnere og formidle byens 
rike historie. Utvikling av Rådhuskvartalet, etablering av Munchsenter og formidling 
av Edvard Munchs liv i Åsgårdstrand vil være viktige bidrag. 

 
Venstre vil: 
 
 Sikre at Gamle Åsgårdstrands særpreg bevares og følges opp i områdeplanen 

 Forskjønne det gamle torget og sikre at hele Gamle Åsgårdstrand løftes til et nivå hvor byen 
oppleves som helhetlig, innbydende og levende 

 Utvikle Rådhuskvartalet og de gamle bygningene rundt som kjernen i Kunstnerbyen 

 Sørge for nødvendig oppgradering og vedlikehold av rådhuset og rådhuskvartalet 

 Arbeide for å styrke formidlingen av Edvard Munchs kunst blant annet gjennom driften av 
Munchs hus og etablering av et Munchsenter 

 Videreføre driften av Galleri Ask i prosjektet kunstnerbyen 

 

Miljøbyen Skoppum 
Med en ny jernbanestasjon åpnes mulighetene for å utvikle Skoppum til en enda mer spennende 

bydel. Som i de andre tettstedene i kommunen, er Venstre opptatt av å få til en god balanse mellom 

bolig, arbeid, offentlige funksjoner og handel. Trafikksituasjonen på Skoppum har lenge vært lite 

gunstig for innbyggerne. Jernbanetraseen og brua hindrer adkomst mellom sentrum og skolen utgjør 

et skille som bør fjernes i fremtiden. 

Venstre vil: 

 At Skoppum skal være et grønt og moderne knutepunkt for folk og næring 

 Ta helhetlige grep rundt utviklingen av Skoppum 

 Starte planprosessen tidlig for å utvikle en miljøby 

 Sette i gang en mulighetsstudie i regi av kommunen 

 Se på både midlertidige og langsiktige løsninger for å ordne opp i trafikkmønster og sikkerhet 

langs veinettet i Skoppum sentrum 

 Etablere gang- og sykkelvei mellom Skoppum og Nykirke 

Bygdebyen Nykirke 
Nå som jernbanen ikke lenger skal gå gjennom Nykirke sentrum, er det viktig å fjerne den barrieren 

traseen har utgjort. Nykirke har en sterk og tradisjonsrik kultur som en robust og levende bygd, og 



5 
 

dette ønsker vi å bygge videre på. Alt ligger til rette for å utvikle området mellom sagtomta, den 

gamle butikken og Spar til et levende bygdesentrum.  

Venstre vil: 

 Bygge ny barneskole på Nykirke 

 Sykkelvei mellom Nykirke og Horten må på plass! 

 Hindre at tilfartsvei til godsterminalen raserer bygda 

 Legge til rette for at jernbanetraseen gjennom Nykirke brukes for å skape et levende 

bygdesentrum 

 Se på muligheten for å bruke deler av jernbanetraseen for å fjerne trafikken mot Skoppum 

fra Kirkesvingen  

 

Natur, miljø og klima 
 
Venstres mål er å gjøre Horten til en moderne, grønn og levende kommune. Globale 
trender viser at folk vil bo i grønne miljøvennlige byer. Det er avgjørende for vår 
eksistens å ta vare på naturen, jord, luft, vann og det biologiske mangfoldet. Vi vil ha 
en kommune der ressursene forvaltes til det beste for oss som lever nå, og for 
fremtidige generasjoner.  
 
Den globale oppvarmingen med påfølgende endringer er den største trusselen vi 
mennesker står overfor. Fremtidens samfunn må bygges på en måte hvor bruken av 
fornybar energi dominerer og hvor ressursene brukes på en bærekraftig måte. Vi må 
tenke globalt og handle lokalt. 
 
Vi vil vurdere en utvalgsstruktur hvor arealregulering i større grad ses i sammenheng 
med klima- og miljøspørsmål. 

 

Bevaring av miljø og biologisk mangfold 
Vern av naturrikdom og mangfold innebærer en bevisst politikk og handlingskraft. 
Forebyggende tiltak blir viktig for å ta vare på kommunens naturrikdom til de neste 
generasjoner. 

 
Venstre vil: 
 

 Utarbeide en plan for kommunens biologiske mangfold og iverksette tiltak for å sikre og 
bevare det biologiske mangfoldet 

 Sette ut humlekasser og fuglekasser i grønne områder 

 Ta initiativ til, og være pådriver for vern av flere skogområder. Skogvern er det beste tiltaket 
for å sikre det biologiske mangfoldet 

 Bevare Borrevannet som et område med særlig rikt artsmangfold. Venstre vil konsekvent si 
nei til roing på Borrevannet 

 Sikre sammenhengende grøntområder som ivaretar biologisk mangfold 

 Stimulere til gjenåpning av gamle bekkefar med vegetasjonssoner 

 Arbeide for utpeking av Borreskåla som nasjonalt landskapsvernområde 

 Fjerne gamle fyllinger 
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Oslofjorden – marine verneområder 
Horten har en lang kystlinje med et fjordsystem hvor det biologisk mangfoldet er redusert og 
økosystemet i fjorden er truet. Fjordens økosystem må tas vare på. Derfor ønsker vi å verne 
fjordområdene i vår kommune, samtidig som vi vil arbeide for etablering av marine verneområder i 
hele Oslofjorden. 
 
Venstre vil: 
 

 Arbeide for etablering av sammenhengende store marine verneområder i Oslofjorden 

 Rydde opp eller sikre forurenset bunn på Indre Havn og ved Langgrunn gjennom forpliktende 
samarbeid med blant andre Miljødirektoratet og Horten kommune 

 Støtte restriksjoner på fisket i Oslofjorden, slik at fiskestammer kan gjenoppbygges. Bruk av 
trål og lysfiske i fjorden må forbys permanent 

 Arbeide for å bedre vannkvaliteten i fjorden blant annet ved å stille strengere krav til 
renseanleggene 

 

Miljøvennlig landbruk 
Horten har store sammenhengende arealer med matjord av beste kvalitet. Vi har et spesielt ansvar 
for å bruke matjorda til matproduksjon og på den måten være med på å sikre den fremtidige 
matberedskapen.  
 
Venstre vil: 
 

 Ta vare på matjorda og ha jordvern som førende prinsipp 

 Kreve nydyrking som kompenserer tapt matproduksjon i eventuelle tilfeller der 
andre meget store samfunnsinteresser fører til omdisponering av matjord 

 Arbeid for å bedre vannkvaliteten i Borrevannet 

 Redusere lokale utslipp fra landbruk, avløp og industri 

 Oppfordre til etablering av flere sedimentasjonsdammer ved Borrevannet og elver/bekker med 
avrenning til Borrevannet 

 Stimulere til omlegging til miljøvennlig drift i landbruket med vekt på kvalitet og dyrevelferd 
 

 

Klima, energi og kommunikasjon 
Ny klimavennlig teknologi må tas i bruk i kommunal og privat virksomhet. Dette 
gjelder spesielt for all kommunal og privat bil- og busstransport i kommunen. 
Transportsektoren er det området vi kan gjøre mye for å redusere utslipp av 
klimagasser. Se kapittel om transport og kommunikasjon under by- og 
stedsutvikling. 

 
Venstre vil: 
 

 Beholde særordninger for elbiler og lavutslippskjøretøy 

 Forbeholde flere gratis parkeringsplasser for elbiler 

 Arbeide for flere ladestasjoner i sentrum og i sentrale steder i kommunen 

 Bruke elbiler eller andre typer lavutslippskjøretøy i kommunal transport der det er mulig 

 Utforme busstilbudet i kommunen på en hensiktsmessig og klimavennlig måte 

 Arbeide for at taxinæringen kun bruker nullutslippskjøretøy innen 2023 

 Se på mulighetene for utvikling av samkjøringsportal og samkjøringsparkering i kommunen 
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Klima og energi 
Venstre vil utvikle Horten som en foregangskommune innenfor miljø- og klima. 
Ny klimavennlig teknologi vil også gjelde for oppvarming av kommunale og private 
bygg. Energieffektivisering og skifte til fornybare energikilder er viktige tiltak. 
 
Venstre vil: 
 

 Arbeide for utvikling av en nullutslipps-bydel. 

 Stimulere utbyggere til å bygge miljøhus/energihus/plusshus i kommunen 

 Tilrettelegge fjernvarmesystemer for energiforsyning til nye boligområder 

 Sørge for at kommunen har en grønn og klimavennlig innkjøpspraksis 

 Bruke CO2-regnskap for Horten kommune som grunnlag for iverksetting av tiltak for å 
redusere CO2-utslipp i alle sektorer 

 Arbeide for at kommunen kun bruker fornybare energikilder og faser ut bruk av fossil energi 

 Kommunen skal redusere sine utslipp av karbongasser minimum tilsvarende nasjonale mål 
 

Oppvekst 
Venstre ønsker ”Frihet for alle”. å gi alle barn og unge oppvekstsvilkår som gjør dem i stand til å velge 

sin egen vei i livet. Dagens barn er morgendagens voksne. Venstre ønsker å bygge mennesker som 

mestrer livet, deltar i demokratiske prosesser og evner å ta ansvar for seg selv og andre. 

Skole 
Venstre vil at skolene i Horten skal ha fokus på et «Inkluderende læringsmiljø» hvor alle opplever 

tilhørighet, trygge rammer og læringsglede, slik at de får realisert sitt potensiale i forhold til sin 

faglige og sosiale utvikling. 

Venstre ønsker motiverte, trygge og innovative lærere med høy faglig kompetanse og bevissthet 

omkring klasseledelse, læringsstrategier og varierte undervisningsformer. Horten kommune må legge 

til rette for etter og videreutdanning jevnlig for alle som jobber i skolen. 

Samfunnet har endret seg drastisk siden lekser ble vanlig i skolen. Derfor ønsker Venstre å se på en 

mer helhetlig tilnærming til barnas hverdag. Det er på høy tid med en reform av skoledagen. 

Venstre vil: 

 Ha en leksefri og helhetlig skoledag 

 Sikre oppfølging og rett hjelp til rett tid 

 Styrke de spesialpedagogiske ressursene på hver enkelte skole 

 Øke satsingen på klasseledelse og relasjonskompetanse 

 Ha en skole med inkluderende læringsmiljø 

 Satse på sosiallærerfunksjonen 

 Styrke praktiske fag 

 Styrke de estetiske fagene 

 Styrke skolehelsetjenesten og ha fokus på forebyggende arbeid, fysisk og psykisk helse 

 Styrke det tverrfaglige og helhetlige arbeidet omkring elever med ulike behov. 

 Prioritere ressurser til pedagogisk programvare og digitale læremidler 

 Sikre videre satsning på Natursenteret og bruke naturen som er ressurs 

 Satse på kunnskap om bærekraftig utvikling lokalt, nasjonalt og globalt 

 Sikre leirskoletilbudet i kommunen 
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 Samarbeid med kulturskolen for å utnytte hverandres kompetanse og skape kreativitet og 

mestring 

 

Barnehage 
Venstre ønsker et variert tilbud av barnehager med en mangfoldig pedagogisk profil i Horten 

gjennom en god blanding av offentlige og private barnehagetilbud. Kommunen må legge til rette for 

at disse har så like rammevilkår som mulig. Barnehagene er en viktig arena for læring, sosialisering og 

integrering, og et mangfoldig tilbud med kompetente ansatte er viktig. 

Venstre vil: 

 Følge opp handlingsplan for barnehagene og prioritere tiltak i denne 

 At moderasjonsordningen styrkes, både når det gjelder rabattsatser, og hvilke familier som 

kan søke 

 At alle ettåringer får rett til barnehageplass 

 Øke antall pedagoger og fagarbeidere 

 At pedagogiske ledere jevnlig tilbys kursing og/eller etteropplæring 

 Satse på samarbeid helsestasjon og barnehage 

 

Barn i utsatte situasjoner 
Venstre er opptatt av like muligheter for alle barn. Vi vil bekjempe fattigdom blant barn og unge samt 

bryte den arvelige fattigdom ved å etablere sammenhengende tjenester for å forebygge, redusere og 

stoppe fattigdom i utsatte grupper.  

Lavterskeltilbud er et nøkkelord når det gjelder forebyggende barnevern. Kommunen må legge til 

rette for at mennesker med problemer kan ta kontakt med støtteapparat før problemene har blitt for 

store. Vi mener at barnehage og skole er naturlige arenaer for kommunens samhandling med utsatte 

familier. 

Venstre vil: 

 Styrke fritidstilbudet til barn og unge og ha spesiell fokus på barn i fattige familier 

 Styrke ordningen med gradert foreldrebetaling i barnehage 

 Styrke familiehuset 

 Tilby friplasser i Horten kulturskole 

 Satse videre på ordningen med familieråd 

 Prioritere økte ressurser til flere fagstillinger i barnevernet 

 Gi barn med behov et fullgodt etterverntilbud 

 Gi obligatorisk kursing i barnekonvensjonens forpliktelser til alle som jobber med barn og 

unge 

 

Helse og omsorg 
En god helse er en forutsetning for enkeltmenneskets frie utfoldelse. Den sosiale liberalismen gir 

mennesket økt ansvar, men tar også vare på våre medmennesker uansett hvem de er. Venstre tar 

mennesker med omsorgsbehov på alvor, og vil behandle alle som selvstendige mennesker med en 

like selvfølgelig rett til å ta egne valg som alle andre.  
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Sykepleieren er sentral når det gjelder å ta vare på mennesker med omsorgsbehov. Venstre vil satse 

på sykepleieren. 

Venstre vil: 

 Øke rammene for sykepleierårsverk i kommunen 

 Øke budsjetter for etter- og videreutdanning for sykepleiere 

 

Eldreomsorg 
Alle som trenger omsorg skal få anledning til å bo hjemme så lenge som mulig, også når de har et 

omsorgsbehov. Egen bolig og et tjenestetilbud som er tilpasset individuelle behov, gir trygghet, og vil 

begrense behovet for institusjonsplasser. 

For de som opplever omfattende helsesvikt, er sykehjem et godt og nødvendig tilbud. Venstre vil 

styrke sykehjemstilbudet i Horten. 

Venstre vil: 

 Styrke den medisinske kompetansen ved sykehjemmene 

 Ha akuttplasser ved sykehjemmene 

 Øke muligheten for bruk av tilkallingsvikarer ved topper 

 Styrke kompetansen både ved sykehjemmene og i hjemmetjenesten 

 Utvikle tilbud om velferdsteknologiske løsninger som en del av omsorgstjenestene 

 Styrke pårørendesatsingen i kommunen 

 

Utviklingshemmede 
Venstre vil at det skal legges til rette for løsninger for bolig, arbeid og fritid som gir 

utviklingshemmede muligheter til å leve normale og fullverdige liv. 

Venstre vil: 

 At rammene for utviklingshemmede som bor hos pårørende/foreldre styrkes 

 Gi et mer målrettet dagtilbud ved å gi tilbud om mer variert aktivitet 

 Styrke samarbeidet med frivillige organisasjoner 

 La flere med omfattende oppfølgingsbehov få tilbud om tilrettelagt arbeid 

 Styrke avlastningstilbudet 

 

Rus 
Venstre vil arbeide for at de rusavhengiges situasjon og behandlingsbehov tas på alvor. En god 

politikk på dette området vil bety et bedre liv for både rusavhengige og deres familie. Dette vil også 

dempe konfliktnivået i forholdet mellom rusavhengige og samfunnet rundt. 

Venstre vil: 

 Styrke råd- og veiledningstjenesten for unge rusmisbrukere 

 Satse på å videreutvikle mestringsteamet 

 Styrke ettervernet knyttet til arbeid/aktivitet og bolig 

 Ha et godt lavterskel aktivitetstilbud for ungdom og unge voksne med rusavhengighet eller 

rusproblemer i kombinasjon med psykiske og sosiale vansker 

 Styrke botilbudet og tilpasse det bedre til den enkeltes situasjon 

 Styrke kompetansen knyttet til vold i nære relasjoner 
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Psykisk helsevern 
Psykiske lidelser kan sees på som en folkesykdom i Norge. Konsekvensene er store for både 

enkeltmennesker, familien og samfunnet som sådan dersom en person ikke får nødvendige hjelp på 

et tidlig tidspunkt. Spesialisthelsetjenesten har knapt med kapasitet, og for mennesker med 

begynnende psykiske lidelser, er prosessen både tung og tidkrevende. Tilgang til rask psykologhjelp 

avhenger ofte om du er i stand til å dekke kostnadene selv. Dette vil si at ressurssterke mennesker 

kommer fortere tilbake fra sykdom enn andre. Dette er en urettferdighet i systemet Venstre ønsker å 

sette fokus på. 

Venstre vil utvide den enkeltes mulighet til å ha makten i eget liv. 

Venstre vil: 

 Styrke psykologtjenesten i Horten kommune, slik at flere får mulighet til å bruke den når de 

trenger det 

 Satse på forebyggende og behandlende tilbud for barn og unge 

 Opprettholde og styrke lavterskeltilbudet i kommunen 

 Styrke ettervernet knyttet til arbeid/aktivitet og bolig 

 

Kulturpolitikk, idrett og friluftsliv 
Kulturbegrepet omfatter alle kunstneriske utrykk, idrett, friluftsliv, bibliotek, kino, 
fritidsklubber, kulturskole og kommunens kulturarv. Venstre ser på kultur som en 
drivkraft i samfunnet som oppstår der mennesker møtes. En aktiv kulturpolitikk og 
frivillig innsats i kommunen er en viktig investering for et rikere menneskelig miljø. 
Tilgang til kulturarenaer og kulturopplevelser bidrar til sosial utjevning, bedre 
folkehelse, næringsutvikling og økonomisk verdiskapning i kommunen. 

 

Biblioteket 
Bibliotekets oppgave er å være et lokalt kraftsenter for demokrati, opplysning og 
ytringsfrihet. Et godt bibliotektilbud forutsetter tilgjengelighet, at biblioteket er 
velutstyrt, teknologisk oppdatert og bemannet med kvalifisert personale. Ved å løfte bibliotekene 
som debattarena og stimulere til bred medvirkning, styrkes sosiale nettverk og 
kulturfeltet åpnes for flere mennesker. 

 
Venstre vil: 
 Øke bevilgningene til biblioteket 

 Styrke biblioteket som en møteplass og integreringsarena for alle i kommunen 

 Videreutvikle biblioteket som kultur- og læringsarena 

 Styrke biblioteket som et samfunnsaktuelt «Litteraturhusbibliotek» 

 Utvikle biblioteket som digital møteplass og formidler av nettbasert informasjon 

 

Kinotilbudet 
Venstre vil opprettholde dagens kinotilbud. Kino er et viktig samlingsted og 
møtepunkt i byen og er med på å gjøre byen levende. 

 
Venstre vil: 
 Sørge for at det er en moderne kino i Horten sentrum med aktuelt tilbud 
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Kulturskolen 
Venstre vil styrke kulturskolen slik at alle barn og unge som ønsker det får plass til en 
overkommelig pris. Venstre vil oppfordre til mangfold, kvalitet og aktualitet i tilbudet 
og vi vil tilrettelegge for gode lokaliteter.  
 
Venstre vil: 
 

 Arbeide for kulturskole for alle gjennom et antall friplasser til vanskeligstilte barn 

 Arbeide for å øke rammene og øke bredden i kulturskolens tilbud 

 Ha kulturskolen som en sentral aktør i Kulturkvartalet 

 Utvikle kulturskolen til et lokalt ressurssenter for kulturopplæring 

 Styrke samarbeidet mellom kulturskole og grunnskole 

 

Fritidsklubber 
Venstre er forkjemper for sosiale arenaer som tilbyr fritidsaktiviteter for barn og 
ungdom. Fritidsklubbene tilbyr organiserte fritidsaktiviteter og gir ungdom muligheter 
og mestring og er holdningsskapende blant annet ved å motvirke rus, rasisme og 
vold. Venstre mener at barn og unge må ha mulighet til å være selvorganiserte og 
skape sin egen ungdomskultur. Venstre vil at kommunen skal ha en aktiv 
tilretteleggerrolle i dette arbeidet. 

 
Venstre vil: 

 Tilrettelegge for fritidsklubber i kommunal regi 

 Utvide og forbedre tilretteleggingen for selvorganisert kulturaktivitet for ungdom 

 Utvikle et ferietilbud til ungdom over 16 år 
 

Idrett 
Bedre folkehelse er en kvalitet for samfunnet som helhet. Godt tilrettelagte 
muligheter for fysisk aktivitet er viktig for å bygge opp folks mestringsevne, selvtillit og 
psykiske og fysiske helse. Derfor er det viktig å legge til rette for både organisert og 
selvorganisert fysisk aktivitet for alle aldersgrupper. Spesielt viktig er det å arbeide for at 
barn og unge kan delta i fritidsaktiviteter i nærmiljøet for å bygge sosiale nettverk. 

 
Venstre vil: 

 Ha økt satsing på utbygging og vedlikehold av nærmiljøanlegg blant annet nedslitte 
lekeplasser og ball-løkker i områder der mange barn er aktive 

 Binde sammen lysløypene mellom Skoppum og Nykirke 

 Støtte arbeidet med utviklingen av Lystlunden arena/Idrettens hus som et 
samarbeidsprosjekt mellom kommunen, idrettslagene og næringslivet 

 At kommunen skal være en samarbeidspartner ved gjennomføring av større 
idrettsarrangementer og delta i utviklingen av arrangementskompetanse 

 

Frivillighet 
Venstre mener det er viktig å synliggjøre frivillig innsats, gi det et ansikt, øke status og 
gi anerkjennelse for at frivillig arbeid er en solid bærebjelke i vårt nærmiljø. Mer 
frivillighet og engasjement gjør kommunen vår til et bedre sted å bo. 

 
Venstre vil: 

 Tilrettelegge for et aktivt frivillighetsarbeid i Horten 
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 Videreføre utdelingen av frivillighetsprisen i Horten 

Næringsvekst og verdiskaping 

Horten kommunes økonomi og vekst er avhengig av et variert og konkurransedyktig næringsliv og av 
økt innflytting av kompetente arbeidstagere. For å være attraktiv som bostedskommune er et allsidig 
næringsliv og en effektiv offentlig sektor nødvendig.  

I Horten kommune har vi sterke og fremtidsrettet bedrifter som opererer internasjonalt så vel som 
regionalt og lokalt. Videreutvikling av utvalgte strategiske næringer på basis av det høyteknologiske 
miljøet rundt Universitetet i Sørøst-Norge, den lokale maritime klyngen og sterk satsing på kultur- og 
opplevelsesnæring herunder turisme (se også kapittel om kultur) gir spennende muligheter. Hortens 
historie og lokalkultur er i den sammenheng av betydelig attraktiv verdi. 

Venstre vil:  

 Arbeide for at flere arbeidstakere i Hortens næringsliv skal bosette seg i Horten 

 Sammen med næringslivet legge til rette for et variert næringsmiljø med bredt spekter av 
jobbmuligheter 

 Samarbeide med fagmiljøene og studentene på universitetet for å bidra til flest mulig 
bosetter seg i Horten  

 Ha nær kontakt med bedriftene for å identifisere eventuelle begrensninger eller flaskehalser 
for arbeidstakere med hensyn til samferdsel, lokalmiljø, kulturtilbud, overnattingskapasitet, 
osv. 

 Legge til rette for gründermiljøer, spesielt innen kultur- og opplevelsesnæringen 

 Arbeide for at ungdommen tilbys tilstrekkelig omfang av lærlingeplasser i kommunen og i 
bedriftene 

 Kommunen skal prioritere å bistå vanskeligstilte arbeidstakere gjennom tiltak og samarbeid 
med næringslivet 

 Arbeide for flere statlige arbeidsplasser i kommunen. Det blir stadig bedre kommunikasjoner 
på Østlandet 

 


