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Det gode liv kan leves i  
Kragerø – grønt og liberalt.

Venstre vil at hver og en som bor i byen vår kan leve et godt liv.  
Vi er ulike, vi har forskjellige behov og evner. Men vi trenger alle det 

samme; ren luft, rent vann og mat, en sjø med fisk, et arbeidsliv
som inkluderer og utfordrer oss til utvikling. Vi vil se barna våre 

i glad lek og utfoldelse i skole og barnehage, i kulturlivet og i 
naturen. Alle er avhengig av å få anerkjennelse, bli sett og ha 

forventninger både til seg selv og til andre. Vi er del av et fellesskap 
der mennesker, dyr, natur og kultur fungerer sammen. Vi vil verne 

om vår historiske trehusby, våre vakre naturomgivelser og vår 
fantastiske skjærgård.
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Et klima og miljøvennlig Kragerø
Klima- og miljøpolitikk har aldri vært viktigere enn nå,  

og Venstre vil være pådriver for at Kragerø skal bli den grønne  
«perlen blant kystbyene». Det grønne skiftet betyr at Kragerø  

planlegger langsiktig og klimavennlig når det gjelder bosetting,  
næringsliv, fritid og infrastruktur.

Venstre vil:

 ✔  at Kragerø skal bli en 
lavutslipp-kommune og 
har en offensiv plan for 
klimatilpasning

 ✔  ha klima og energibudsjett 
inn i hver sektor. Utslippene 
skal ned og synliggjøres

 ✔  at Kragerø sertifiserer 
seg med merkevaren 
«Bærekraftig reisemål»

 ✔  at all renovasjon i Kragerø 
baseres på sirkulær-økonomi

 ✔  at Kragerø skal være en 
foregangskommune på å 
bekjempe marin forsøpling

 ✔  ha nullutslipp- båt/
ferje i skjærgården og i 
Nasjonalparken vår

 ✔  stille miljøkrav til cruiseskip-
anløp

 ✔  ha et bysentrum for folk 
og gjøre byens parker mer 
tilrettelagt for barn

 ✔  innføre inntil 2 timer gratis 
parkering i sentrum hele året

 ✔  at Kragerø sentrum blir 
prioritert for gående og 
syklende - i alle retninger

 ✔  tilby utlån fra biblioteket 
av elektriske bysykler/
sparkesykler

 ✔  ha bussforbindelse til 
togstopp og til Grenland. 
Flexiruter.Taxi for buss

 ✔  ha vernestatus på bynære 
friområder som Lovisenberg-
halvøya og Sjåen-området

 ✔ fortsatt ha boplikt i Kragerø

 ✔  ha fritak for gebyr for solcelle 
etablering

 ✔  følge opp forvaltningsplanen 
for Jomfruland
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Kunnskap- og kulturkommunen Kragerø
En god oppvekst er det viktigste vi kan gi innbyggerne våre.  

Vi vil at skolene og barnehagene også i framtida skal holde god kvalitet,  
og at Kragerø skal være blant de beste kulturkommunene i Norge.

Vi vil utvikle en god by for barnekultur og holde byen  
levende hele året.

Venstre vil:

 ✔  sikre skoler og barnehager 
økonomisk handlingsrom, 
faglig frihet og personell med 
god kompetanse.

 ✔  legge til rette for mer 
fleksibel skolestart.

 ✔  ha leksebevisste skoler, og 
ha god dialog mellom lærere, 
skoleledere og skoleeiere.

 ✔  forbedre det 
spesialpedagogiske 
støtteapparatet for å sikre 
at barn får raskere og bedre 
hjelp og at fagkompetansen 
kommer barna til gode.

 ✔  sikre relevante 
utdanningstilbud i 
kommunen bl.a. aktuelle 
yrkesfaglige program på vgs

 ✔  at kommunen er pådriver 
mot næringslivet for å skaffe 
nok lærlingplasser

 ✔  at Kragerø læringssenter 
blir et innovasjonssenter for 
kompetanse

 ✔  at biblioteket utvikles videre 
til en litterær- og kulturell 
møteplass

 ✔  at Kragerø skal få gode 
nok fasiliteter slik at vi kan 
ta i mot Riksteateret og 
Rikskonsertene 

 ✔  ivareta den historiske 
trehusbyen Kragerø og tilby 
fortetting med kvalitet.

 ✔  at Kragerø sentrum skal få 
vernestatus. Dele byantikvar 
med Risør.  
Ha kulturminneplan.

 ✔  utvikle og løfte Munch i 
Kragerø til en nasjonal og 
internasjonal attraksjon

 ✔  at Kragerø faste billedgalleri 
og kunstskolen ivaretas og 
videreutvikles.

 ✔  at festivalene har bærekraft-
profil, og blir en positiv 
attraksjonskraft. Gjenbruks-
festival

 ✔  arbeide for et godt 
kulturskoletilbud og at 
kulturskolen involveres mer i 
lokalsamfunnet

 ✔  bidra til at Berg museum 
blir en viktig institusjon der 
skolene besøker museet 
jevnlig

 ✔  at samarbeidet mellom 
barnehage, skole og kultur 
utvikles og blir tettere

54



Et kreativt, verdiskapende og fremtidsrettet Kragerø
Venstre vil legge til rette for grønn vekst og utvikling.  

Vi vil arbeide for at det skal bli lettere å skape nye arbeidsplasser 
og at gründere og småbedrifter får oppfølging. Vi vil jobbe for at et 

bærekraftig reiseliv kan generere arbeidsplasser og at Kragerø får en 
destinasjonsutvikler for bærekraftige opplevelsesnæringer.

Et sosialt liberalt Kragerø
Vi ønsker oss et åpent og inkluderende  

samfunn, samtidig som vi tar vare på hverandre og hjelper  
de svakeste.

Venstre vil:

 ✔  tilrettelegge for næringslivet 
ved tidlig dialog, 
forutsigbarhet og forenkling.

 ✔  at Kragerø skal være en god 
vertskommune for små og 
mellomstore bedrifter ved å 
tilby rimelige næringstomter

 ✔  jobbe for at destinasjonen 
Kragerø blir ledende 
på bærekraftige 
opplevelsesreiser

 ✔  ansette en 
destinasjonsutvikler

 ✔  at kommunen blir medlem i 
www.distriktsenteret.no for å 
styrke attraktiviteten

 ✔  arbeide for økt tilflytting 
ved å koordinere bolig- og 
jobbtilbud, aktivitetstilbud 
etc.

 ✔  at kommunen skal bli en 
spydspiss innen innovasjon 
for det grønne skiftet

 ✔  at omstillingsmidler 
og kompetanse tilbys 
næringsdrivende og 
små bedrifter - gjerne i 
samarbeid med CoWork, 
Næringsforeningen, private 
gårdeiere etc. og etablere 
grønne næringsklynger

 ✔  arbeide for å bygge en 
sentrumstunnel som et 
spleiselag

 ✔  at Valberg-brua blir lagt inn i 
kommuneplanen

 ✔  satse på utvikle 
skuldersesongene

Venstre vil:

 ✔  ha større åpenhet og 
medvirkning i kommunal 
forvaltning

 ✔  ha forebyggende 
folkehelsetiltak for alle og en 
god primærhelsetjeneste.

 ✔  at kommunen inngår 
samarbeidsavtaler med 
pårørende og ideelle 
organisasjoner for å 
stimulere til at eldre kan bo 
lenger i eget hjem.

 ✔  styrke den hjemmebaserte 
pleie- og omsorgstjenesten, 
blant annet gjennom 
satsing på velferdsteknologi. 
Vurdere behovet for flere 
sykehjemsplasser

 ✔  at alle barn og unge skal ha 
tilgang på helsesykepleier, 
psykolog og miljøterapeut

 ✔  bringe flere barn ut av 
fattigdom og holde 
barnetrygden utenfor 
sosialstønad

 ✔  at familier med barn med 
funksjonsutfordringer får 
riktig behandling og helhetlig 
god  oppfølging

 ✔  prioritere rusforebyggende 
arbeid og psykisk helsevern.

 ✔  følge opp 
Frivillighetsmeldingen i 
samhandling med frivillige 
organisasjoner og etablere 
flere partnerskapsavtaler.

 ✔  involvere ungdomsrådet 
mer ved å gi det tale- og 
forslagsrett i hovedutvalg
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Venstre sine kandidater i Kragerø.

1. kandidat: Johan Tønnes Løchstøer (1948)
Mine saker: Kragerø kommune må aktivt 
fremme mer åpenhet og større deltagel-
se fra innbyggerne i planprosessene og 
byggesaker slik at de riktige løsningene for 
å ivareta bymiljøet blir valgt.
Barnas hverdag i barnehage og skole med 
vekt på å hindre mobbing og barnevernets 
arbeid med utsatte barn må prioriteres ved  
økte ressurser til helsesykepleier/barne-
vern og ansettelse av kommunepsykolog.
Kragerø trenger flere arbeidsplasser ved 
bl. a. planmessig arbeid for å få offentlige 
arbeidsplasser med vekt på attraktive 
boligtomter og rimelige næringsarealer.
Kragerø må være en spydspiss i det 
grønne skiftet med ambisiøse og konkre-
te målsettinger vedtatt i en forpliktende 
klimaplan. Fra ord til handling.
Kragerø må videreføre arbeidet fra å 
lette  gründernes arbeidsvilkår i startfasen 
gjennom bl. a. rimelige lokaler for samloka-
lisering og felles tjenester.

2. kandidat: Solfrid Rui  
Slettebakken (1950)
Jobbe for at Kragerø skal bli en 
klimavennlig foregangskom-
mune. Bærekraftmerket inn 
for å bli en attraktiv opplevel-
sesdestinasjon. Vil ha bære-

kraftig forvaltning av natur, jord, vann og 
luft. Øko-bydel. Ha smart byutvikling som 
del av det grønne skifte. Skole og kultur. 
Folkehelse.

3. kandidat: Kai Isaksen (1972)
Jeg er opptatt av næring 
og verdiskapning, innenfor 
bærekraftige rammer. Spesielt 
opptatt av en trygg oppvekst 
for alle barn med beskyttelse 

mot vold og overgrep, og at familier som 
har ekstra støttebehov skal få dette på 
egne premisser. Engasjert i at militære 
veteraner skal få nødvendig anerkjennelse 
og oppfølging. Økt satsing på mental helse 
generelt er en god og nødvendig sam-
funnsmessig investering.

4. kandidat: Tove Hjallum 
(1979)
Miljø!  
Arbeidsplasser.  
Kragerø hele året
At Kragerø skal være et godt 
sted å vokse opp for alle.

5. kandidat: Maren Olava Hütt 
Knutsen (1997)
«Jeg er opptatt av rettferdig-
het, dyrevelferd, fremtidens 
Kragerø og miljø. Det skal 
lønne seg å være miljøvennlig. 
I Kragerø vil jeg jobbe for gode 

løsninger for kollektivtransport, liv i sen-
trum og plass til alle.

6. kandidat: Petter Wellek Baann (1950)
Opptatt av god utvikling av lokalsamfun-
net vårt. Frivilligheten er avgjørende viktig.

7. kandidat: Kenneth Sommerseth (1971)
Jeg er opptatt av klima, skole og oppvekst 
og kultur.
Ønsker et bilfritt sentrum og en god un-
dervisning i skolen samt at vi jobber for en 
fritidsklubb i sentrum.

 8. kandidat: Preben Hjallum (1970)
Jeg er opptatt av utvikling av lokalt og 
bærekraftig næringsliv, og bevaring av 
bynære friområder (ikke enda større stein-
brudd på Valberg) . Disse er viktige bære-
bjelker for å øke bostedsattraktiviteten.
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