Kommunevalg 2019 - Tvedestrand Arbeiderparti

Sterkere fellesskap
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Sterkere fellesskap gjør Norge
tryggere. Vi er på vårt beste når vi
stiller opp for hverandre, og løser
viktige oppgaver sammen. Små og
store fellesskap – alt fra vår egen
familie og nærmiljøet vårt til det store
fellesskapet vi alle er en del av – det
er limet i det norske samfunnet.
Dette er grunnpilaren i vår politikk,
og er gjennomgående i vårt program.
Kommunen vår er i utvikling, med ny
E18 mot Arendal og ny vei østover under planlegging.
Ny videregående skole tas i bruk neste år, og
store næringsarealer ligger klare for bedrifter som
ønsker å etablere seg. Tomt til ny barneskole ligger
klar, og ny barnehagetomt er under regulering.
Dette er en utvikling jeg ønsker skal fortsette
også i årene som kommer, og Arbeiderpartiet
skal føre en ansvarlig økonomisk politikk. Det
betyr at investeringene må være tilpasset
kommunens økonomiske bæreevne.
Tvedestrand er en kommune med vakker natur, unik
skjærgård, levende bygder og et sterkt sentrum i
vekst. Kulturlivet blomstrer, vi har et aktivt idrettsmiljø
og en frivillighet vi kan være stolte av. Dette vil
Arbeiderpartiet støtte og videreutvikle fremover.
Gir du en stemme til Arbeiderpartiet skal jeg gjøre
alt jeg klarer for at Tvedestrand skal bli en enda
bedre kommune å arbeide, bo og vokse opp i.
Godt valg!
Vidar Holmsen Engh
Ordførerkandidat for Tvedestrand Arbeiderparti
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Arbeid, næringsliv og lokal utvikling
Arbeid til alle er jobb nummer èn. Arbeid er viktig for oss alle og gir
grunnlag for gode velferdstjenester. Vi er opptatt av at arbeidslivet
skal være rettferdig og inkluderende. Tvedestrand har muligheter!
Sammen kan vi legge til rette for god vekst, motivere til satsing og
skape et godt omdømme. Vi ønsker å utvikle kommunen til å bli
«Destinasjon Tvedestrand» - ved å ta hele kommunen i bruk!
Tvedestrand Arbeiderparti vil:
• satse på heltidsstillinger
• tilby flere kommunale lærlingeplasser, minst 3 per 1000 innbyggere
• tilrettelegge for videre/etterutdanning og til å
kunne ta fagbrev gjennom arbeidsplassen
• tiltrekke og rekruttere personell med god og riktig kompetanse
• prioritere mangfold i det kommunale arbeidslivet
• forebygge sosial dumping gjennom konkrete krav i kommunale anbud
• samarbeide med lokalt næringsliv for å knytte
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språkopplæringen, arbeid og kompetanseheving tettere
sammen for å sikre raskere og bedre integrering
lyse ut flere kommunale sommerjobber for ungdom
skape nye næringsområder
legge til rette for gode vekstvilkår for gründere
at landbruksforvaltningen skal ha en aktiv næringsutvikling
støtte næringsutvikling innen fornybar energi
skape gode møteplasser i kommunen
utnytte muligheter i RAET nasjonalpark, tilrettelegge for blå næring
jobbe for en reiselivsplan, utvikle «Destinasjon Tvedestrand»
hvor Sentrum, Bokbyen, Raet nasjonalpark, Furøya, Sandøya
og Lyngør/ Gjeving og Nes Verk er viktige elementer
legge til rette for flere bolig- og fritidshus i hele
kommunen, og bruke kommunens arealplan aktivt
tilrettelegge for etablering av borettslag for unge førstegangsetablerere
opprettholde boplikten
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Oppvekst og utdanning
Arbeiderpartiet mener at det å ha gode oppvekst- og levekår for
barn og unge er en av kommunens viktigste oppgaver. Vi vil jobbe
målrettet for å redusere levekårsutfordringene vi har i vår kommunen.
Vi må satse på teknologi, slik at neste generasjon er godt forberedt
på fremtidens yrker og samfunn i utvikling. Arbeiderpartiet vil ha
helsetjenester, barnehage og skole i kommunen som bidrar til
kunnskap, likestilling og inkludering!
Tvedestrand arbeiderparti vil:
• bygge en ny barneskole i Tvedestrand
sentrum for alle elever i kommunen
• opprettholde og vedlikeholde Sandøya skole
• bygge ny barnehage
i sentrum
• videreutvikle
barnehageplanen
slik at den gir et godt
barnehagetilbud i
hele kommunen vår
• primært ha
kommunale
barnehager
• etablere et samarbeid
mellom grunnskolen,
Tvedestrand
videregående skole,
Raet nasjonalpark og
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Havforskningsinstituttet; med fokus på hav, kyst, klima og miljø
styrke Tvedestrandskolen med miljøterapeuter
som innehar sosialfaglig kompetanse
integrere kunnskap om livsmestring i alle skolefag
styrke hjem/skole-samarbeidet ved å innføre tilbud om
foreldrekurs som kan etablere mer direkte kontakt mellom
lærer, andre voksenpersoner og foresatte i grunnskolen
legge til rette for mer fysisk aktivitet i skole og barnehage
satse på fremtidsrettet teknologi i skolen
at alle elever skal ha tilgang til hvert sitt personlige digitale verktøy
tilby enkel gratis skolemat til elever på ungdomsskolen
videreføre leirskoletilbudet for barnetrinnet
redusere betalingssatsen for barn på SFO
se på muligheten for å legge til rette for et
hybelbygg for skoleelever og at hybelbygget kan
brukes som vandrerhjem om sommeren
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Helse og eldre
Arbeiderpartiet ønsker en sterk, offentlig helsetjeneste med godt
rehabiliteringstilbud til innbyggerne. God helse er viktig for å leve
et godt liv. Gjennom forebygging, tidlig innsats og god behandling,
skal du få den beste hjelpen uavhengig av lommebok eller evne til
å kreve hjelp. Vi trenger varme hender med god faglig kompetanse.
Vi ønsker å legge til rette for en god folkehelse med forebygging
og tidlig innsats i alle enheter i kommunen vår!
Tvedestrand Arbeiderparti vil:
• ha større tverrfaglighet i alle sektorer og
sammenhengende hjelpetilbud
• gi mulighet for å bo hjemme og bidra til en
verdig, aktiv og stimulerende hverdag.
• se på muligheten for å etablere bofellesskap
for eldre i regi av boligstiftelsen
• ta i bruk ny teknologi for å heve kvaliteten på behandling
•
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og tjenester, samt øke pasientsikkerheten
legge bedre til rette for frivilligheten, slik at
alle kan gis muligheten til å bidra
videreutvikle tjenestene på helsehuset, og
styrke helsesykepleiertjenesten
at alle innbyggere skal ha sin egen fastlege i kommunen
satse på ettervernet, og ha økt fokus på rus og psykiatri
ha ambulanseberedskap i Tvedestrand
at sykehuset i Arendal skal ha sin del av viktige sykehustjenester
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Idrett og kultur
Vi ønsker å tilby Tvedestrands innbyggere et variert kulturtilbud
med høy kvalitet. Vi mener at gode kulturopplevelser bidrar til å
skape samhørighet, åpne opp for nye refleksjoner og inspirere oss.
Vi ønsker at alle skal få mulighet til å oppleve kunst, kultur og
idrett – uansett bakgrunn, sosial tilhørighet og livssituasjon!
Tvedestrand Arbeiderparti vil:
• opprette en kulturkoordinator i hel stilling med
fokus på søknadsmidler til kultur og fritid
• gi rådhuset en enkel oppgradering og prioritere heis
• styrke biblioteket som møteplass med utvidet åpningstid
• flytte kulturskolen inn i et flerbrukshus
• opprette møteplasser og videreføre tiltak for barn
og unge, eksempelvis fritidsklubben, bibliotekklubben og ansette en miljøarbeider i full stilling
• revidere kulturplanen og ta denne i bruk
• etablere et kulturfond i kommunen
• tildele Fyrtårns-festivalene midler etter behovsbasert søknad
• at kommunen bistår praktisk på kulturarrangementer og festivaler.
Arrangører gir noe tilbake i form av gratistilbud for barn og unge.
• gi tilskudd til lag, fond og foreninger, slik at alle
barn og unge skal kunne delta i aktiviteter
• støtte opp under frivilligheten og
velforeningenes arbeid i bygd og by
• prioritere barn og ungdom når halltid fordeles
• etablere nye- og videreutvikle eksisterende
turstier samt legge til rette for parkering
• sikre verdig likebehandling av tro og livssynssamfunn
ved etablering av livssynsnøytrale seremoni-lokaler
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Klima og miljø
Arbeiderpartiet tar forvaltning av klima og miljø på alvor. Det angår
oss alle i det daglige og på lang sikt. Det å være bevisst på hva den
enkelte bidrar med er viktig å huske på i hverdagen.
Vi skal ta vare på miljøet, redusere forbruk og klimaavtrykk!
Tvedestrand Arbeiderparti vil:
• vurdere ENØK-tiltak i alle sammenhenger hvor
det forbrukes energi i kommunen
• at kommunale kjøp av transportmidler bør være
elektriske så langt det er praktisk fornuftig
• redusere mengden søppel som produseres,
gjennom gjenbruk og resirkulering
• redusere kommunens bruk av plastemballasje
• etablere et oppgradert og tidsmessig miljøanlegg
for søppel med utvidet åpningstid
• Miljøfyrtårn-sertifisere alle kommunens enheter
• tilrettelegge for bruk av elsykkel i både kommunal og privat regi
• etablere tilstrekkelig antall ladepunkter for
elbiler på sentrale steder i kommunen
• velge Fairtrade-produkter der det er mulig
• prioritere kortreist og miljøvennlig mat i kommunen
• redusere kommunens CO2-avtrykk i perioden
• sikre bærekraftig forvaltning av lokale vassdrag og
sjøområder, og utvikle forvaltningen av havets ressurser
• satse på klimavennlig transport av skoleelevene
• stille strenge krav til bruk av miljøvennlige produkter og
materiell ved nye byggeprosjekter og ved utlysning av anbud
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Samferdsel, kommunikasjon og infrastruktur
Digital infrastruktur er viktig for bosetting og næringsliv i hele
kommunen, også utenfor sentrum. Derfor må kommunen være en
støttespiller for å kunne fremskynde utbygging av godt bredbånd og
mobiltelefondekning. I tillegg er det viktig at vi jobber for å legge til
rette for pendlere til Arendal, Kristiansand eller østover slik at de har
mulighet til å velge et kollektivt alternativ.
Tvedestrand arbeiderparti vil:
• etablere pendlerparkering ved avkjøring A67/
Grenstøl ved ny E18 med nok plasser
• opprettholde et tilstrekkelig busstilbud på nåværende
E-18 etter åpningen av ny motorvei
• jobbe for flere bussavganger utenom skolerutene
• ha et høyt fokus på trafikksikkerhetsarbeid, med utbygging
av gang- og sykkelveier som et prioritert mål
• stille strengere krav til trafikksikkerhetstiltak hos utbyggere
• gi kommunalt tilskudd til drift og vedlikehold av
private veier med offentlig interesse
• være en pådriver for at det bygges ut bredbånd
og fibernett i hele kommunen
• utvikle havna i sentrum og ferdigstille havneplanen
• etablere flere offentlige brygger på Sandøya og Lyngør
for å gjøre øyene mer tilgjengelige for besøkende
• videreutvikle rutebåt-tilbudet i sommersesongen
for å knytte skjærgården mer sammen
• øke tilgjengeligheten til Furøya og øysamfunnene
• se på muligheter for etablering av parkeringshus i sentrum
• opparbeide en bobil-parkering i nærheten av
sentrum med tømmeanlegg for septiktanker
• tilrettelegge for etablering av borettslag
for unge førstegangsetablerere
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• styre bygging av helårs- og fritidsboliger gjennom
aktiv bruk av kommunens arealplaner
• etablere «sykkelhotell» ved A67 – Tvedestrand
næringspark (Grendstøl) og være en pådriver for flere
sykkelparkeringsplasser rundt om i kommunen
• koble sammen Sørlands- og Vestfoldbanen
• utvide antall avganger på rute 100
Tvedestrand-Kristiansand via E18
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Stem
Arbeiderpartiet
9. september
Bli medlem - Send <ap> til 2077

Arbeiderpartiet i Tvedestrand er en del av et parti som er tilstede over
hele landet vårt i alle ledd, i kommuner, i fylkesting og i Stortinget.
Vi er der du bor og vårt kontaktnett går helt til topps. Det gir trygghet
for at også viktige lokale saker når helt frem til der makten er.
Listekandidater 2019 – Tvedestrand Arbeiderparti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Vidar Holmsen Engh
Monica Mostad Güttrup
Tore Ustad
Susanne Bakke
Olaf Trysnes
Line Margrethe Skavnes
Rune Hovstø
Gunhild Lunde-Lahiff
Kay Henning Holum

10. Eirin Therese Rønbeck Johansen
11. Sven Erik Svensen
12. Gro Hagane
13. Frants Notevik Ellingsen
14. Eli Frøland
15. Gunnar Oddne Waagestad
16. Marit Valland
17. Jens Ove Kristiansen
18. Janne Marie Olsen

