
På lag med 
framtida.
PARTIPROGRAM 2019–2023

Fullstendig program:
www.venstre.no/sandefjord

https://www.venstre.no/artikkel/2019/06/13/program-2019-innhold/


SANDEFJORD: 

EN RAUS, 

GRØNN 

OG INKLUDERENDE BY

Venstre er et  
sosialliberalt parti.
Det betyr at vi tror på et samfunn 
hvor folk har frihet og mulighet til å 
skape sin egen vei til det gode liv, og 
hvor vi har ansvar for hverandre og
for miljøet.

Vår politikk tar alltid utgangspunkt 
i det enkelte mennesket. Vi arbeider 
utålmodig for rettferdighet og frihet 
for alle. Alle skal ha mulighet til å 
bruke sine evner til det beste for
seg selv og for samfunnet.

Vår ideologi:  Frihet uten egoisme 
og solidaritet uten sosialisme.
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10 gode argumenter
for å stemme på Sandefjord Venstre:

 ✔ Vi vil utarbeide en helhetlig plan for sjøfronten og havna. 

 ✔ Vi vil ha kyststi og tilgang for allmenheten langs sjøen.

 ✔ Vi vil fortsette å satse på gründere og sosiale entreprenører.

 ✔ Vi vil ta utgangspunkt i nærskoleprinsippet når skolestruktur utformes.

 ✔ Vi vil utrydde barnefattigdommen i Sandefjord.

 ✔ Vi vil verne friarealer, dyrket og dyrkbar mark.

 ✔ Vi vil at integreringsarbeidet fokuserer på at flest mulig kommer i arbeid.

 ✔ Vi vil redusere målstyringen i Sandefjordsskolen.

 ✔ Vi vil tilby elevene et enkelt skolemåltid i løpet av skoledagen.

 ✔ Vi vil øke ressursene til kultursektoren.
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SKOLE, BARNEHAGE OG OPPVEKST  

Vi satser på barna.

SANDEFJORD VENSTRE VIL:

 ✔ Innføre et mer fleksibelt barnehageopptak.

 ✔ Utvide barnehagetilbudet med mer fleksible åpningstider.

 ✔ Innføre obligatoriske kurs på området vold og overgrep mot barn.

 ✔ Sørge for gode og forutsigbare rammevilkår for private barnehager.

 ✔ Forenkle og forbedre kommunikasjonen mellom hjem og skole.

 ✔ At søskenmoderasjon gjelder for totalt antall barn i barnehage og SFO.

 ✔ At skolestrukturen skal utformes på en måte som gjør at vi beholder 
nærskoleprinsippet.

 ✔ Gi elevene i Sandefjordskolen et fullverdig leirskoletilbud.

 ✔ Tilby elevene i Sandefjordskolen et enkelt skolemåltid i løpet av dagen.



SANDEFJORD VENSTRE VIL:

KULTUR, BY- OG STEDSUTVIKLING

På lag med framtida.

 ✔ Utarbeide en helhetlig plan for sjøfronten og havna.

 ✔ Stoppe privatisering og bygging av boligblokker i havna og sjøfronten.

 ✔ Utvikle en helhetlig byutviklingsplan for sentrum.

 ✔ Arbeide for et bedre kollektivtilbud.

 ✔ Etablere trygge gang- og sykkelveier mellom boligsentra og skoler .

 ✔ Lage sykkelbaner til og fra bysentrum innenfor 5 km radius.

 ✔ Øke ressursene til kultursektoren.

 ✔ Være en aktiv og forutsigbar samarbeidspartner for kultur og idrett.

 ✔ Støtte kulturelle næringsaktører.

 ✔ Arbeide for et representativt og relevant kulturliv, med like vilkår for 
alle uansett bakgrunn. 

 ✔ Fortsette å støtte Napern som en kulturarena for barn og unge.

 ✔ Øke støtten til frivillig kultur- og idrettsarbeid blant barn og unge.

 ✔ Styrke kulturskolens samarbeid mot det frivillige som f.eks. korps.

 ✔ Gi idretten forutsigbare rammer til investering i anlegg og drift.

 ✔ Fortsette det gode samarbeidet med idrettsrådet og kulturrådet.
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EN KOMMUNE FOR ALLE  

Raus og inkluderende.

 ✔ Utarbeide en plan for ungdomsarbeidet i hele kommunen.

 ✔ Aktivt jobbe for like rettigheter for alle uavhengig av kjønn, legning eller 
funksjonshemning.

 ✔ Styrke BPA – mer fleksibel for bruker og valgfri privat/offentlig tjeneste.

 ✔ At kommunen har 2 lærlinger per. tusen innbyggere innen  2021. 

 ✔ Videreutvikle opplevelseskortet. Innføre Timekred - dugnadsarbeid i 
bytte mot opplevelser.

 ✔ Sørge for å vitalisere lokaldemokratiet.

 ✔ Sørge for åpenhet i forvaltning og politiske utvalg.

 ✔ Videreutvikle Smartbykonseptet til å utvikle løsninger for direkte  
innbyggerinnflytelse. 

 ✔ Være garantist for Pride og for at Sandefjord er LHBT-vennlig.

 ✔ At kommunen samarbeider med Husbanken om ordningen  
«Eie bolig i stedet for å leie».

 ✔ Utvide oppfølgingen av mindreårige asylsøkerne til  
å inkludere ettervern etter fylte 18 år.

SANDEFJORD VENSTRE VIL:



MILJØ

Ta vare på naturen.
Den grønne byen.

 ✔ Bevare Rødsåsen og Kjørkåsen  som grøntområder for befolkningen. 

 ✔ Verne friarealer, dyrket- og dyrkbar mark. 

 ✔ Sette av ressurser til å følge opp kommunens klima- og energiplan.

 ✔ Innføre returordning for gamle, ikke-rentbrennende ovner. 

 ✔ Gjennomføre tiltak for å redusere avfallsmengden i Sandefjord.

 ✔ Sørge for at plast og annet avfall ikke kommer på avveie. 

 ✔ At større byggeprosjekter i kommunen skal vurderes bygd etter  
passiv- eller plusshusstandard.

 ✔ Støtte birøktere og stimulere til bihold. 

 ✔ Innføre ordningen «Plant et tre».

 ✔ Sette miljøkrav til alle innkjøp i kommunen

 ✔ Ha et årlig klima – og miljøregnskap

 ✔ Redusere klimagassutslipp i landbruket og avrenninger fra gjødsel. 

 ✔ At Smartby-prosjektet involverer innbyggerne i konkrete miljøtiltak. 

 ✔ Gi støtte til miljøvennlig egenproduksjon av energi i egen bolig og 
eiendom.

SANDEFJORD VENSTRE VIL:
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NÆRING

Flere nye jobber.

 ✔ Følge opp Strategisk næringsplan.

 ✔ Være en pådriver for fortsatt proaktiv holdning til verdiskapning og 
næringsliv.

 ✔ At Sandefjord skal være en foregangskommune for sosialt  
entreprenørskap. 

 ✔ Fortsette å støtte Gründeriet og prosjektet Tenk Stort – Tenk  
Sandefjord.

 ✔ Fortsette det gode samarbeidet med Sandefjord Næringsforening.

 ✔ At det skal være enklere å kombinere arbeid og trygd.

 ✔ Arbeide for at eldre får unyttet sin restarbeidsevne om de ønsker det.

 ✔ Samarbeide med næringslivet for å inkludere unge utenfor arbeidslivet.

 ✔ Sette av mer ressurser til arbeidet med å få flyktninger raskt i arbeid.

 ✔ Innføre en prøveordning med omgjøring av sosialstønad til lønnstilskudd.

SANDEFJORD VENSTRE VIL:



HELSE OG OMSORG

Folkehelse

 ✔ Legge til rette for økt fysisk aktivitet i grunnskolen i flere fag enn 
kroppsøving.

 ✔ Legge til rette for mer mental trening i skolen.

 ✔ Sørge for at alle barn i Sandefjord lærer å svømme.

 ✔ Bringe jordmortjenesten opp på nivå med Helsedirektoratets anbe-
falinger. 

 ✔ Utvikle et sammenhengende nett av turstier i Sandefjordsmarka 

 ✔ Alle idrettslag som får kommunal støtte skal gi gratis medlemskap til 
barn i lavinntektsfamiler. 

 ✔ Ta i bruk ny teknologi i hjemmebasert omsorg som tilpasses menne-
skene – ikke omvendt.

 ✔ Sørge for at de som har behov for sykehjemsplass får det. 

 ✔ Bygge flere omsorgsboliger.

 ✔ Produksjonskjøkken skal være tilknyttet sykehjemmene i kommunen. 

 ✔ Nok plasser for akuttavrusning. 

 ✔ Alle som har vært til avrusning bør få tilbud om viderebehandling 
innen 24 timer. 

 ✔ Styrke ettervernet og arbeidstreningstilbudet for de som trenger det.

SANDEFJORD VENSTRE VIL:



KANDIDATPRESENTASJONER

Sandefjord Venstre
Stem oss inn i kommunestyret. Sandefjord Venstre har dyktige 
og engasjerte politikere som står opp for verdiene sine.

KARIN VIRIK – ORDFØRERKANDIDAT
Karin er Venstres gruppeleder og har lang politisk erfaring. Hun har 
et brennende engasjement for lokalsamfunnet vårt, og er tydelig 
og frittalende. Karin er opptatt av at kommunen vår skal være 
raus og inkluderende og at folkevalgte skal lytte til innbyggerne. 

Hun brenner også for en bedre skole – verdiskapning og miljøet 
vårt. Hun er utdannet cand.mag. med statsvitenskap, offentlig 
rett og media. Karin er gründer og driver sitt eget selskap hvor 
hun blant annet jobber med lederutvikling.

Les mer om Karin her.

PEDER SUNDE – 2. KANDIDAT
Peder er 45 år. og har tilbrakt barne- og ungdomsårene i Andebu
og Sandefjord.  Han er statsviter og brenner for:
- Et godt og levende lokaldemokrati
- Å gjøre noe med miljøutfordringene NÅ
- En god og helhetlig plan for utvikling av byen vår
Han er familiefar med 3 barn som går på Store
Bergan skole. Aktiv i korps og FAU. Han jobber som salgs- og
markedsleder i Sandefjord. 
Jobberfaring spenner fra Signo i Andebu til finans i London.

Les mer om Peder her.

CAMILLA BILSTAD JOHANNESSEN – 3. KANDIDAT
Camilla er gründer, sosial entreprenør og lærer. Oppvokst i 
Melsomvik. Bor i Sandefjord. Hun er 33 år, gift og har to barn. 
Camilla gjør en forskjell i dag. Mange innvandrerkvinner kommer 
ut i arbeid gjennom arbeids- og språktrening i Cafe Vintage.
Hun brenner for:
- Å gi alle innbyggerne like muligheter. Mulighet til arbeid og til å
eie egen bolig
- Å løse fattigdomsutfordringen – utrydde barnefattigdom
- Barn og unges oppvekstvilkår. En trygg og god barnehage/skole
Camilla ønsker å gjøre en forskjell i Sandefjord slik at kommunen 
virkelig blir mer raus og inkluderende. Les mer om Camilla.

https://www.venstre.no/artikkel/2019/03/06/var-ordforerkandidat-karin-virik/
https://www.venstre.no/artikkel/2019/04/04/peder-sunde-var-2-kandidat/
https://www.venstre.no/artikkel/2019/03/13/var-3-kandidat-camilla-bilstad-johannessen/


KANDIDATPRESENTASJONER

Sandefjord Venstre
Stem oss inn i kommunestyret. Sandefjord Venstre har dyktige 
og engasjerte politikere som står opp for verdiene sine.

THOMAS BLIX – 4. KANDIDAT
Thomas er 33 år og tobarnsfar. Thomas brenner for at alle 
mennesker skal ha like muligheter – tilpasset individuelle behov.  
Han vil jobbe for å redusere sosial ulikhet og at alle skal ha 
muligheter til å komme i arbeid. Thomas er også veldig opptatt av 
klima- og miljøutfordringene vi står overfor – og vil jobbe for at 
Sandefjord skal bli Norges første utslippsfrie by. Thomas er sosial 
entreprenør og driver fire selskaper. Her praktiseres filosofien om 
like muligheter for alle.  

Les mer om Thomas her.

FRITZ HENRIK FRØLICH – 5. KANDIDAT
Fritz Henrik er 47 år og far til et barn.  Han ønsker å bidra aktivt 
til å skape en enda bedre og enda grønnere kommune og levende 
lokalsamfunn i Sandefjord, Andebu og Stokke. Han er opptatt av 
en skole som gir alle elever like muligheter og at Sandefjord skal 
være blant de beste næringskommunene i landet. .

Les mer om Fritz Henrik her.

ANDREA NATASHAH BONNET SKIMMELAND
6. KANDIDAT
Andrea er  18 år og brennende opptatt av klima- og miljø.  Hun 
ønsker å bidra til at det skjer noe nå. Og hun mener det er dårlig 
tid! Hun ønsker også å kunne representere ungdom i saker hvor 
ungdommen ikke har stemmerett. 

Les mer om Andrea her.

https://bit.ly/2HxmWE1
https://bit.ly/2IfeeKH
https://bit.ly/2JZS2FY


VÅRE KANDIDATER

HUSK AT VED VALGET:

LES MER OM KANDIDATENE VÅRE:

 ✔ 01 – Karin Virik
 ✔ 02 – Peder Sunde 

 ✔ 03 – Camilla Bilstad Johannessen 

 ✔ 04 – Thomas Blix 

 ✔ 05 – Fritz Henrik Frølich 

 ✔ 06 – Andrea Natashah Skimmeland 

 ✔ 07 – Jan Rune Traa 

 ✔ 08 – Helene Eriksen 

 ✔ 09 – Marit Z Børresen 

 ✔ 10 – Jørn Steihaug 

 ✔ 11 – Turid Eldfrid S Jacoby 

 ✔ 12 – Tormod Stedje Tveit 

 ✔ 13 – Anne Marie Horntvedt 

 ✔ 14 – Turid Bøen Liverød 

 ✔ 15 – Per Kristian Rui 

 ✔ 16 – Ole Andreas Thorsen

 ✔ 17 – Ragnhild Ustgård 

 ✔ 18 – Tore Svenning 

 ✔ 19 – Victor Skimmeland 

 ✔ 20 – Thomas Abrahamsen 

 ✔ 21 – Wenche Girlando 

 ✔ 22 – Andreas M Holmedahl 

 ✔ 23 – Signe Torhild Kristiansen 

 ✔ 24 – Trygve Danielsen 

 ✔ 25 – Kristi Reed 

 ✔ 26 – Paul Mikael Dalen Karlsen 

 ✔ 27 – Jan Einar Agerbo 

 ✔ 28 – Fred Johannessen 

 ✔ 29 – Liv Dverdal Jansen 

 ✔ 30 – Jan Olav Stein Pettersen 

 ✔ 31 – Grethe Skjelbred 

Venstre har i dag to representanter 
i kommunestyret. Ved valget i 2015 
gjorde vi et veldig godt valg – vi 
fikk 6,1% av stemmene – 1223 
stemte på oss. Men vi manglet 
dessverre ca 30 stemmer på 
å få inn tre representanter. 

For å  få inn fire representanter  
trenger vi ca 1700 stemmer.

Hvis du vil at Venstre skal få mer 
innflytelse i de neste 4 årene og 
sikre at Karin Virik kommer inn i 
formannskapet så er det viktig at du:
• Benytter Venstres liste ved valget. 
•  «Slengere» – er hyggelig for 

kandidaten – men det bidrar lite 
til å gi Venstre mer innflytelse

•  Setter kryss på de kandidatene 
du vil gi en ekstra stemme. Det er 
ingen begrensning på antall kryss.

•  Mobiliserer venner og familie. 
•  Liker/deler våre Facebook-innlegg.

www.venstre.no/sandefjord

http://www.venstre.no/sandefjord


RESULTATER

Hva har vi fått til i 
perioden 2015–2019

 ✔ Vi har fått ren fjord! Venstre sørget for å få på 
plass statlig støtte i revidert nasjonalbudsjett til 
rensing av fjorden vår.

 ✔ Vi har jobbet for åpenhet i politikken. Sørget for 
direkte overføring av formannskapsmøtene.

 ✔ Vi tok initiativet til at Sandefjord kommune skal 
være en foregangskommune for sosialt entre-
prenørskap.

 ✔ Vi sørget for at kommunen har innført forbud mot 
salg av heliumballonger på kommunal grunn.

 ✔ Vi har bidratt aktivt til at kommunens strategiske 
næringsplan skal være et godt verktøy for verd-
iskapning i årene som kommer.

 ✔ Vi har jobbet aktivt for bedre rammebetingelser 
for næringslivet i kommunen. Bla sørget for å senke 
den tollfrie grensen for netthandel.

 ✔ Vi har jobbet aktivt for bedre rammebetingelser – 
bla Tax free for Torp Sandefjord Lufthavn. 

 ✔ Vi har hatt interpellasjon om at vi ønsker mer 
forsvarlig saksbehandling i kommunen.

 ✔ Vært en pådriver for det grønne skiftet.

 ✔ Vi har bidratt til at prinsippet om «eie ikke leie» 
egen bolig skal vektlegges i forbindelse med 
bedring av levekår.

Til tross for at vi kun har vært to representanter i kommunestyret har vi 
fått til ganske mye. Tenk hva vi kunne fått til hvis vi hadde fått inn flere?

STEM OSS INN VED VALGET 
8.–9. SEPTEMBER 2019


