Horten Arbeiderparti

KOMMUNE- OG FYLKESTINGSVALGET 2019

Fellesskap, samarbeid
og nye muligheter!
Stem Arbeiderpartiet!

Horten gjør det bedre!
Selv om vi alltid kan bli bedre på mange områder, er det mye som går veldig
bra i Horten. Vi har gått med overskudd, bygd opp økonomiske reserver
og har orden i økonomien. På det anerkjente kommunebarometeret har
vi flyttet oss fra å være langt nede til å bli blant de 20 beste kommunene
i landet. Det viser at vi har blitt bedre på skole, barnehager, helse, sosiale
tjenester, barnevern, økonomi, pleie og omsorg. Vi skårer nå høyest i
Vestfold. Det er også gledelig at sykefraværet i Horten kommune er lavere
enn på veldig mange år. Horten er på rett vei. Arbeiderpartiet ber derfor om
tillit til å fortsette framgangen!

Et levende lokaldemokrati
Et godt samarbeid mellom politikere, kommunen, næringslivet, fagbeveg
elsen, frivilligheten og innbyggerne er helt nødvendig for å skape en god
utvikling. Derfor er vi veldig opptatt av å snakke godt sammen. Ved å lytte,
respektere hverandre og være villige til å gjøre kompromisser, skaper
vi et levende lokaldemokrati. Vi får også et debattklima som inviterer til
deltakelse og engasjement.

Grønn foregangskommune
Når skoleelever streiker for et bedre klima, skal vi ta dem på alvor og takke
dem. De presser oss voksne til å gjøre kloke valg. De gode høyteknologiske
miljøene i kommunen gjør at vi har alle forutsetninger for å bli best på dette.
Vi har gjort mye, men må gjøre mye mer. Vi ønsker at Horten skal være en
foregangskommune på gode klimaløsninger. Det er bra for både mennesker
og miljø.

Samarbeid,
miljø og
økonomistyring!
Min visjon er at det skal være kjempegodt å bo
i Horten for alle kommunens innbyggere. For å
lykkes med det må vi utvikle kommunen samtidig
som vi tar vare på det som er bra. For å sikre
en langsiktig god utvikling må vi tenke grønt, ha
god økonomisk styring og jobbe tverrpolitisk.
Et samarbeid preget av respekt for hverandre
er avgjørende. Vi har lykkes med mye de siste
fire årene, men vi må jobbe hardt for å bli enda
bedre. Jeg lover å gjøre så godt jeg kan for at
Horten skal bli en best mulig kommune for alle.

Samarbeide til innbyggernes beste!
Ryddig kommuneøkonomi
uten eiendomsskatt!
Are Karlsen, ordfører

Program 2019-2023
Arbeidsliv

Boligbygging

•

En trygg og god arbeidsgiver for alle ansatte.

•

•

Flest mulig skal få tilbud om hele og faste stillinger.

Varierte boliger til alle grupper av befolkingen, både de med
dårlig økonomi og høyinntektsgrupper.

•

Godt samarbeid med tillitsvalgte og styrking vernetjenesten.

•

Bevare Hagebyen Horten, uten å bygge ned hagene.

•

Jobbe for at flere skal ta fagbrev og arbeide for flere
lærlingplasser.

•

Ny bydel og flytende boliger i Indre Havn.

•

Kompetanseheving hos kommunalt ansatte.

By- og tettstedsutvikling

•

Ikke privatisere tjenester som i dag er offentlige.

•

Torget og Lystlunden skal videreutvikles som samlingssteder.

•

Tilrettelagt aktivitetstilbud for de som faller utenfor.

•

•

Jobbe for et anstendig arbeidsliv.

Åsgårdstrand skal videreutvikles som kunstnerby og
småbyidyllen skal bevares.

•

Søndagen skal være en annerledes dag.

•

Bevare og utvikle de gode bomiljøene og skolene
i tettstedene våre.

•

Utbygging rundt den nye jernbanestasjon på Skoppum.

By- og tettsteds
utvikling, kunnskap
og næring!
Det skjer mye spennende i Horten. Ting er
på gang i havna, langs sjøen og i sentrum.
I Åsgårdstrand, på Skoppum, Kirkebakken
og Nykirke. Utviklingen har startet. Det blir
kyststi, friområder, arbeidsplasser, kultur,
kunst, møteplasser, servering, handel og folkeliv. Det blir gode og attraktive boligområder i
alle våre flotte tettsteder, både for de med god
økonomi og for de som har mindre å rutte med.
Horten skal videreutvikles som en sterk nærings
kommune og vi skal ha et tett samarbeid med
universitetet. Horten skal være et regionalt sen
ter for det grønne skiftet, kunnskap og næring.

Attraktive boområder for alle!
Levende sentrum og tettsteder!
Christina Maria Bratli

Program 2019-2023
Barnehager
•

Godt faglig innhold og opprettholdelse av dagens bemanningsnorm.

•

Nye barnehager som bygges skal være kommunale.

•

Ha et tett samarbeid med våre private barnehager.

•

Videreføring av ordningen med gratis barnehage for lavinntektsfamilier.

•

Sunn og variert kost i barnehagene.

•

Det skal bygges ny barnehage i Åsgårdstrand.

Barnevernet
•

Familier skal få hjelp til å håndtere egne utfordringer selv.

•

Et lett tilgjengelig barnevern med stor tillit hos familier.

•

Lav-terskel tilbud og tidlig innsats.

Foto: Arnfinn Johnsen

En verdig
eldreomsorg!
Vi har bygd 50 nye omsorgsleiligheter på det
gamle sykehuset og sikret at vi fortsatt har
egen legevakt. Dette har vært det største løftet
i eldreomsorgen på mange år. Vi har gjort mye,
men vi må gjøre mer. De som vil og kan bo
hjemme skal få den hjelpen de trenger der,
og flere bemannede omsorgsboliger gir økt
trygghet til mange. Vi må også sikre at de
som trenger sykehjemsplass får det. I tillegg
må vi satse på forebygging og styrke det tette
samarbeidet med frivilligheten. Vårt mål er
tilpassede tjenester og botilbud til alle.

Trygghet og meningsfulle
dager for alle eldre!
Anahita Jafari

Friluftsliv og tilgjengelighet

Helse og omsorg

•

Lett tilgjengelige friområder er viktig for innbyggernes
livskvalitet, trivsel og folkehelse.

•

Jobbe for nok omsorgsleiligheter og sykehjemsplasser.

•

Sikre fortsatt legevakt i Horten.

•

Ja til bevaring av dagens markagrense og strandsonen,
samt videreutvikling av kyststien.

•

Forsvarlig bemanning i eldreomsorgen.

•

Samarbeide med frivillige for å sikre merkede løyper,
ryddige stier og oppkjørte skispor i marka.

•

Styrke det forebyggende arbeidet innen psykisk helse og sikre
alle en tilpasset boform.

•

Dagtilbudene videreføres og/eller videreutvikles.

•

Styrke samarbeidet med frivillige.

Havneområdet
•

Åpne byen mot fjorden, med et levende havneområde for alle.

Idrett

•

I havneområdet skal det være både friområder, attraksjoner,
aktiviteter, kultur, servering, boliger og næring.

•

•

Frigjøring av sjønært areal.

Fjerne alle former for leie til frivillig barne- og ungdomsarbeid
i kommunale idrettsanlegg og skoler.

•

•

Områder som venter på utvikling kan midlertid forskjønnes.

Bidra til best mulig vedlikehold og videreutvikling av
idrettsanleggene.

•

Legge til rette for uorganisert idrett.

•

Bygge allaktivitetshus i Åsgårdstrand og samarbeide med
idretten om ny tribune og «idrettens hus» i Lystlunden.

God oppvekst
for alle!
De siste årene har vi satset mye på det frivillige
barne- og ungdomsarbeidet. Vi har økt støtten
og fjernet leien for bruk av kommunale anlegg
og bygg til trening. Nå vil vi at dette skal gjelde
alt frivillig barne- og ungdomsarbeid som drives
i kommunale skoler og idrettsanlegg. Vi vil også
fortsette innsatsen for å skape bedre barnehager
og skoler, der alle barn får oppleve inkludering,
mestring og livsglede. Vi skal også gjøre mer for
klima, natur og miljø, slik at neste generasjon
kan gå en lysere framtid i møte.

Gi alle barn og unge muligheter
til et godt liv!
Ferial Sapienza

Program 2019-2023
Integrering

Klima og miljø

•

Raskest mulig inkludering og integrering.

•

Videreutvikle Horten som sykkelkommune.

•

Legge til rette for at nye innbyggere raskt lærer norsk
og kommer i arbeid.

•

Reetablere nedgrodde parker og lekeområder.

•

Motvirke alle former for tvang og sosial kontroll.

•

Videreføre fornyelsen av vann- og kloakkanleggene.

•

Videreføre det gode samarbeidet med frivillige.

•

Arbeide for et godt kollektivtilbud til og fra jernbanestasjonen.

•

Legge til rette for miljøvennlige biler.

•

Jobbe for miljøvennlige løsninger på kunstgressbanene
i kommunen. Når fullverdige alternativer finnes skal
gummigranulat erstattes.

•

Verne om dyrket mark.

•

Være ledende på gode klimaløsninger.

Kommuneøkonomi
•

Videreføring av god økonomistyring er overordnet.

•

Det skal ikke innføres eiendomsskatt.

•

Kommunen skal være effektiv og nytenkende.

•

Vi skal styrke vedlikeholdet av kommunale bygg.

Det skal være
meningsfullt og
godt å bo i Horten!
Når folk møtes og har fine opplevelser sammen
blir livet meningsfullt og godt. Vi får levende
lokalmiljøer med livskvalitet, glede og god folkehelse. Derfor heier vi på idrettslagene, kulturlivet,
frivilligheten og de private ildsjelene. De fortjener
all støtte og oppmuntring vi kan gi dem.
Vi sier JA til bevaring av strandsonen og markagrensa. Med kort vei og adgang for alle til friområder og flott natur blir hverdagen rikere. Dette er
viktig for folks trivsel, livskvalitet og folkehelse.

JA til bevaring av strandsonen
og markagrensa!
Truls Sanaker

Kultur

Næringsliv

•

Tett samarbeid med alle kommunens
lag og foreninger.

•

Fortsatt være en aktiv og god samarbeidspartner for kommunes næringsliv.

•

Ikke ta betalt av frivillige som bruker
skoler til barneog ungdomsarbeid.

•

Strekke oss langt for å legge til rette for nye
arbeidsplasser.

•

Videreutvikle Munch-satsingen
i Åsgårdstrand.

•

Arbeide for flere statlige arbeidsplasser i
kommunen.

•

Videreføre tilbudene i Kulturkvartalet,
som kulturskolen og fritidstilbudet til
utviklingshemmede.

•

Arbeide for nye næringsarealer flere steder
i kommunen.

•

Videreføre dirigentordningen og støtten til
de lokale musikkorpsene, samt være en
forkjemper for Marinemusikken.

•

Være en pådriver for godsknutepunkt med
jernbane på Kopstad.

•

Sikre et godt bibliotektilbud.

•

Styrke Hortens identitet som marineby.

•

Horten Kino skal ikke selges.

Navn:
Are Karlsen
Bosted:
Horten
Bakgrunn: Hovedfagsutdannet, med vernepleie,
økonomi og helsevitenskap om fag.
Lang arbeidserfaring fra oppvekstsektoren.
Verdier:
Ærlighet og åpenhet.

1

Dette brenner jeg for:
At Horten skal være en kjempegod kommune for
alle som bor her, studerer her, jobber her eller kommer på besøk.

Navn:
Bosted:
Bakgrunn:
Verdier:

2

3

5
Navn:
Bosted:
Bakgrunn:
Verdier:

6

7

Navn:
Anahita Jafari
Bosted:
Horten
Bakgrunn: Utdannet klinisk sosionom. Master i
helsefremmende arbeid. Teamleder i
Horten barnevernstjeneste. Kom til
Norge fra Iran for 31 år siden.
Verdier:
Åpenhet, ærlighet og tydelighet.

4

Dette brenner jeg for:
Gode oppvekstmiljø for barn og unge. Inkludering
av innvandrere og flyktninger i lokalsamfunnet.

Program 2019-2023
Samfunnssikkerhet og beredskap
•

Videreføre et tett og godt samarbeid med det lokalt politiet.

•

Videreføre og styrke beredskapssamarbeid med næringslivet og frivillige organisasjoner.

•

Vektlegge kunnskap om klimaendringer i alt planarbeid.

•

Jobbe mot alle former for vold, overgrep og negativ sosial kontroll.

Seniorinnbyggere
•

Eldre skal sees på som en ressurs, som skal få en aktiv og meningsfull alderdom.

•

Fokus på forebyggende helsearbeid.

•

Samarbeide tett med frivillige organisasjoner.

•

Hjelpe eldre til å mestre et digitalt samfunn.

Trine Elise Hammer
Nykirke
Prosjektleder i Arbeidstilsynet.
Ærlighet, rettferdighet, samhold,
samarbeid, medvirkning og respekt.

Dette brenner jeg for:
Like muligheter og like rettigheter. Horten kommune
som et godt sted å bo og jobbe. Gode offentlige
tjenester. Ansvarlig og bærekraftig økonomisk
politikk. Anstendig arbeidsliv med plass til alle.

Navn:
Terje Johansen
Bosted:
Skoppum
Bakgrunn: Pensjonist, musiker, instruktør for
redningshunder, tidligere grafiker.
Verdier:
Redusere økte forskjeller som
høyresiden skaper.

Truls Sanaker
Øvre Keisemark, Horten
Musiker og kulturadministrator.
Likeverd, respekt og de kulturelle
verdiene vårt samfunn er bygget på.

Dette brenner jeg for:
Horten skal være en god kommune å vokse opp
i, bo i og bli gammel i. Kultur er limet i samfunnet
vårt.

Eirik Belaska
Nykirke
Miljøarbeider og veileder.
Rettferdighet, samhold og likestilling.

Dette brenner jeg for:
Inkluderende arbeidsliv. Utvikling av næringslivet
både i sentrum og i lokalsamfunnene. Ingen
privatisering av kommunale velferdstjenester.
Ansvarlig økonomistyring.

Christina Maria Bratli
Horten
Kantineleder.
Være raus - gjøre en forskjell for noen.

Dette brenner jeg for:
Horten som et godt sted å bo uansett alder og
bakgrunn. Inkluderende arbeidsliv. Like muligheter
for alle. Et varmt og trygt lokalsamfunn bygges best
i fellesskap.

Navn:
Bosted:
Bakgrunn:
Verdier:

Navn:
Bosted:
Bakgrunn:
Verdier:

Dette brenner jeg for:
Den sosialdemokratiske idé: solidaritet, likhet, frihet
og fred. En verdig eldreomsorg.

Navn:
Bosted:
Bakgrunn:
Verdier:

8

Kristine Aas Frøysa
Borre
Lærer.
Like rettigheter og like muligheter.
Alle kan!

Dette brenner jeg for:
Tilpasset opplæring for alle elever. Gratis skole.
Eldre og syke må få gode tilbud og fine dager der
de er. Gode ungdomstilbud. Levende kulturby med
et attraktivt bysentrum. Beholde markagrensa.

Navn:
Bosted:
Bakgrunn:
Verdier:

Navn:
Wigdis Tove Solberg
Bosted:
Bankløkka, Horten
Bakgrunn: Tidligere turistsjef i Horten.
Æresborger av Horten i 2004,
frivillighetsprisen i 2017.
Verdier:
Glad i mennesker. Likhet for alle.
Entusiasme, kreativitet og resultatfokus.

Bjarne Johannessen
Åsgårdstrand
Lærer i videregående skole.
Raushet, solidaritet, bærekraft.

Dette brenner jeg for:
Horten må gå foran i det grønne skiftet. Vi må
kunne stå med rak rygg når barnebarna spør hva
vi gjorde for miljøet.

9

10

13
Navn:
Ruth Berle
Bosted:
Apenes, Horten
Bakgrunn: Barnehagelærer, fagkoordinator
for barnehage ved USN.
Verdier:
Fellesskap, ærlighet og inkludering.

Navn:
Admir Zulic
Bosted:
Jervestien, Horten
Bakgrunn: Rørlegger. Videreutdannet i
barnevernet. Jobber for Signo Vivo.
Verdier:
Ærlighet, lojalitet og solidaritet.

Dette brenner jeg for:
Horten som levende by! Kompetanseheving,
medbestemmelse og rettferdige vilkår for ansatte.
Redusere utslipp og gjenbruke energi. Barna i
samfunnet.

Dette brenner jeg for:
Flerkulturelt mangfold. Horten kommune skal
være god på integrering og inkludering av våre
nye landsmenn. Skape mindre ulikheter i
samfunnet.

Navn:
Bosted:
Bakgrunn:
Verdier:

11

•

Navn:
Jan Focas
Bosted:
Strandparken, Horten
Bakgrunn: Lærer og fagkoordinator i historie
og samfunnsfag ved Færder
videregående skole. Klubbleder
og tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.
Verdier:
Samhold, solidaritet, oppriktighet
og rettferdighet.

Jacob Børresen
Holtandalen, Horten
Marineoffiser.
Fellesskap og solidaritet: fra enhver
etter evne, til enhver etter behov; gjør
din plikt, krev din rett.

15

Dette brenner jeg for:
Skole der alle blir den beste versjonen av seg
selv. Eldreomsorg der de eldre er sjefer i eget liv.
En kommune der livskvalitet og nullutslipp går
hånd i hånd.

Ansatte på skolene skal vises stor tillit.
Det skal være minst mulig byråkrati i skolen.
Ordningen med leksefri skole skal prøves ut i barneskolene.
Legge til rette for kultur og fritidsaktiviteter i SFO-tiden.
Videreføre gratis skolefritidsordning for lavinntektsfamilier.
Nye vurderingsformer i ungdomsskolen skal vurderes.
Arbeide for å få til et varmt måltid i uka for elever i barneskolen.
Opplæringstilbudet og forutsigbarheten ved
voksenopplæringen skal sikres.
Fagerheim og Nordskogen skoler skal bli i topp stand.

Dette brenner jeg for:
Solidaritet med de mest utsatte i samfunnet.
Ingen privatisering av kommunal virksomhet.
100% stillinger, lønn til å leve av. Vern av kystsonen og marka. Nei til søndagsåpne butikker.
God oppvekst og alderdom for alle.

Navn:
Ranveig Marie Hvit
Bosted:
Horten
Bakgrunn: Rådgiver USN. Master i helsefremmende arbeid, bachelor i
sykepleie, bachelor i estetisk filosofi.
Verdier:
Medmenneskelighet, ærlighet, mot.

Martin Moland
Aasgaarden, Åsgådstrand
Kommunikasjonsrådgiver.
Solidaritet og rettferdighet.

Skoler
•
•
•
•
•
•
•
•

14

Dette brenner jeg for:
Åpne byen mot fjorden. Skoppum Vest som ny
energipositiv bydel. Ruste Horten for klima
endringene. Gods fra vei til bane og kjøl. Vern av
kystsonen og markagrensa. Levende og attraktivt
bysentrum.

Navn:
Bosted:
Bakgrunn:
Verdier:

12

Dette brenner jeg for:
Utvikling av Horten havn. Næringsutvikling.
Legge til rette for flere innflyttere til kommunen.
God skole, frivillighet og kultur.

16

Dette brenner jeg for:
Naturen som helse-ressurs. Det gode i mennesket. Gode oppvekstvilkår og lik fordeling.
Et nærmiljø tuftet på fellesskap. Skole der
lærerne har tid til å se elvene. Miljøet.

•

Jobbe for sykkelsti mellom universitetet og ny jernbanestasjon.

•

Gå i dialog med overordnede myndigheter angående
forlengelse av miljøtunnelen ved Strandparken.

•

Arbeide for å redusere trafikkbelastningen gjennom Kirkebakken.

•

Jobbe for at alle skal ha en trygg skolevei.

•

Jobbe for fotgjengerovergang ved Klokkeråsen på Nykirke.

•

Vurdere behovet for nye veiløsninger ut av byen nordover.

Universitetskommunen
Horten
•

Fortsette det tette samarbeidet med universitetet.

Transport

•

Være på tilbudssiden for at studentene skal velge Horten
som «sin by».

•
•

•

Invitere studenter til å ha praksis og gjennomføre prosjekter i
kommunen.

•

Legge til rette for samarbeid mellom grunnskolen,
videregående skole og universitetet.

•

Sikre fremdrift i planene for ny sykkelsti mellom Vegge og Nykirke.
Vurdere mulighetene for sykkelsti på jernbanelinja mellom
Nykirke og Skoppum.
Jobbe for en ny veiløsning mellom riksvei 19 og universitetet.

Navn:
Ferial D.Sapienza
Bosted:
Horten
Bakgrunn: Mor, Falk fotball og bank. Jobber med
å hjelpe bedrifter finansielt.
Verdier:
Ærlighet, respekt og
medmenneskelighet.

17

Dette brenner jeg for:
At de unge får muligheten til å utvikle seg, både i og
utenfor skolen. Sikre at byen vår utvikles og forblir
et flott sted å vokse opp og bo i. Tilrettelegge for
handelstanden. Ta vare på de eldre.

Navn:
Bosted:
Bakgrunn:
Verdier:

23

Navn:
Bjørn Thomas Andersen
Bosted:
Åsgårdstrand
Bakgrunn: Hjelpepleier, pedagogisk medarbeider,
verneombud og tidligere tillitsvalgt i
Fagforbundet.
Verdier:
Et inkluderende arbeidsliv, solidaritet
og åpenhet.

18

Dette brenner jeg for:
Trygg og god oppvekst for barn og unge. Leksefri
og måltider på skolen. Miljøbevisst og levende by.
Arbeid og verdiskaping. Øke antall lærlingplasser.
Boliger for alle grupper i befolkningen.

Navn:
Bosted:
Bakgrunn:
Verdier:

24

Anne Kjersti Thorkildsen
Skoppum
Lærer.
Rettferdighet og fellesskap.

Dette brenner jeg for:
At fellesskapet skaper trygge og gode oppvekstvilkår for alle i Horten. Ta tak i klimautfordringene
nå og jobbe med det vi kan gjøre lokalt.

25
Navn:
Bosted:
Bakgrunn:
Verdier:

Navn:
Joakim Halstensen
Bosted:
Rørestrand Horten
Bakgrunn: Utdannet historiker og samfunnsviter.
Jobber idag som lærer og personlig
assistent.
Verdier:
Frihet, likhet og fellesskap.

Mats Emil Mikkelborg
Horten
Ungdomspolitiker siden 2010.
Frihet, likhet og solidaritet.

Dette brenner jeg for:
Like muligheter for alle, god eldreomsorg og
helsesøstre på skolene.

20

26
Navn:
Pernille Anløv Langbraaten
Bosted:
Holtandalen, Horten
Bakgrunn: Utdannet innen Idrett, ernæring og
helse, samt ungdomskunnskap.
Miljøterapeut, organisasjonsarbeid,
ulike frivillige tiltak.
Verdier:
Respekt, likeverd, rettferdighet og et
inkluderende mangfold.
Dette brenner jeg for:
Like muligheter for alle, uansett bakgrunn.
Inkludere marginaliserte grupper. Gratis, åpne
møteplasser for barn og ungdom. Videreutvikle
kulturhuset 37. Frivilligheten.

Navn:
Bosted:
Bakgrunn:
Verdier:

22

Dette brenner jeg for:
At Horten kommune er styrt av Arbeiderpartiet.
Miljø og lokalsamfunn i kommunen vår.

Navn:
Bosted:
Bakgrunn:
Verdier:

Dette brenner jeg for:
Rettferdig innvandring. Verdig eldreomsorg.
Arbeid for alle. Alle barn og unge skal ha
mulighet for allsidig, fysisk aktivitet.

21

Dette brenner jeg for:
At kommunen skal være et godt sted å bo for
barn, ungdom, voksne, eldre og minoriteter.
Levende, grønn kommune, hvor universitet og
næringsliv står sentralt. Kommunale tjenester
skal ikke privatiseres.

Navn:
Tom Pedersen
Bosted:
Kopstaveien, Nykirke
Bakgrunn: Tillitsvalgt, verneombud og
hovedverneombud Horten kommune.
Verdier:
Rettferdighet, samhold, solidaritet,
og trygghet.

Stephany Nødtvedt
KJV i Horten
Fysioterapeut.
Rettferdighet og ansvarlighet.
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Trine Lise Søraker
Åsgårdstrand
Sosionom.
Inkludering, respekt, trygghet
og åpenhet.

Navn:
Hilde Elgesem Andersen
Bosted:
Åsgårdstrand
Bakgrunn: Produksjonselektroniker, tillitsvalgt i
Fellesforbundet.
Verdier:
Solidaritet, likeverd og fellesskap.
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Arne Mjøs
Åsgårdstrand
Selvstendig næringsdrivende.
Ærlighet, rettferdighet og ansvarlighet.

Dette brenner jeg for:
Videreutvikle alle tettstedene i Horten til gode
og trygge steder å vokse opp for barn. Styrke
kommunale tjenester. Fast og varig markagrense.
Ikke privatisere kommunale tjenester. Gode
rammevilkår for næringslivet. Boligbygging.

Dette brenner jeg for:
Horten skal være en god by for alle å vokse
opp i og bli gammel i. By- og tettstedsutvikling.

Dette brenner jeg for:
Et trygt, organisert arbeidsliv der medbestemmelse
og bedriftsdemokrati står i høysete. Faste jobber
og hele stillinger, etter- og videreutdanning,
lærlingplasser og et seriøst arbeidsliv.
Velferd for alle.

Navn:
Robert Jacobsen
Bosted:
Åsgårdstrand
Bakgrunn: Aktiv i fagforening, jobber som
havne-/terminalarbeider.
Verdier:
Solidaritet og rettferdighet.
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Dette brenner jeg for:
Rettferdig arbeidsliv. Stans i privatiseringen av
kommunale tjenester. Støtte til frivillige foreninger.
Trygge og gode oppvekstmiljøer. Miljøtiltak.

Navn:
Mette Azora Arnesen
Bosted:
Rugdestien
Bakgrunn: Domus, Jobbintro siden 1990.
Horten Turnforening, Tønsberg
Funksjonshemmedes Idrettsforening.
7X Norgesmester i Teppecurling.
Tillitsvalgt i Fellesforbundet.
Verdier:
Rettferdighet.
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Dette brenner jeg for:
Alle som ønsker det skal få en varig tilrettelagt arbeidsplass (VTA). Funksjonshemmedes rettigheter.

Navn:
Bosted:
Bakgrunn:
Verdier:

Dette brenner jeg for:
Barn og unge. Sterk fellesskole. Arbeidsmiljøloven og vårt unike trepartssamarbeid mellom
arbeidstakere, arbeidsgivere og staten.
Fri presse og menneskerettigheter.
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Navn:
Roger Feed
Bosted:
Horten
Bakgrunn: Konsulent, lærer, dataingeniør,
styreverv og frivillige funksjoner.
Verdier:
Toleranse, rettferdighet og
ansvarlighet.
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Dette brenner jeg for:
Bidra positivt og støtte opp om hver enkelt.
Stimulere til mangfold innen arbeidsplasser,
idrett og kulturtilbud.

Navn:
Bosted:
Bakgrunn:
Verdier:
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Navn:
Bosted:
Bakgrunn:
Verdier:

32

33

34

Dette brenner jeg for:
Gode nærmiljø i hele kommunen. Tilgang til
strandsonen. Legge til rette for flere arbeidsplasser. Bilfritt og gågater. Sykkelbyen Horten.
God oppvekst for alle barn og unge.

Navn:
Heidi Halstensen
Bosted:
Strandparken, Horten
Bakgrunn: Hjelpepleier, hovedverneombud
Horten kommune.
Verdier:
Frihet, trygghet, rettferdighet,
respekt og ærlighet.
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Dette brenner jeg for:
Trygge og gode arbeidsplasser. Demensomsorgen og verdig eldreomsorg. Frivillig arbeid
med barn og unge. Ingen privatisering av
offentlige tjenester.

Navn:
Bosted:
Bakgrunn:
Verdier:

Ingrid Johannessen
Skoppum
Utd. fra Høgskolen i Vestfold.
Ærlighet og valgfrihet.

Dette brenner jeg for:
Barnehage, SFO, skole. Trygghet og deltagelse
i skole og fritid for alle barn, uavhengig av
tilhørighet og bakgrunn.
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Navn:
Ole Anders Rivelsrud
Bosted:
Borre
Bakgrunn: Pensjonist. Tidligere sjømann og
regionssekretær i Norsk
Sjømannsforbund.
Verdier:
Solidaritet, rettferdighet og
fellesskap.

Johanne Oddli
Horten
Student.
Rettferdighet, solidaritet og
medmenneskelighet.

Dette brenner jeg for:
Alle skal ha like muligheter, uansett bakgrunn.
Skaffe flere lærlingplasser. Et mer inkluderende
samfunn. Bekjempe fattigdom og klimaendringene.

Navn:
Bosted:
Bakgrunn:
Verdier:
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Halvor Ryen Skullerud
Borre
Lektorstudent.
Inkludering og raushet. Alle skal med
og alle skal høre til.

Dette brenner jeg for:
At barnehager, ungdomsskoler, videregående
og universitetet skal være trygge arenaer der
alle opplever mestring og trygghet. At barna ikke
bare skal bli sett, de skal også bli hørt.

Navn:
Bosted:
Bakgrunn:
Verdier:

Navn:
Knut Magne Hammersvik
Bosted:
Nedre Keisemark, Horten
Bakgrunn: Sosionom og rådgiver i Barne- og
familietjenesten i Horten kommune.
Verdier:
Rettferdighet, ærlighet og respekt.

Elisabeth Holst
Øvre Keisemark, Horten
Lektor, markedsfører og daglig leder.
Trygghet, åpenhet, likeverd og
inkludering.

Dette brenner jeg for:
Utdanning. Hjelpe andre til å lykkes. At alle
opplever mestring og motivasjon. Bygge bro
mellom skole og næringsliv.

Laila Huseby
Horten
Sosionom.
Rettferdighet og ansvarlighet.
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Dette brenner jeg for:
Et anstendig, inkluderende og ryddig arbeidsliv.
Vern av Hortensmarka og strandsonen.
En godt styrt kommune uten privatisering.
Miljøet.

Alfred Berg
Nedre Keisemark, Horten
Dagligvarekjøpmann.
Rettferdighet, ærlighet og pålitelighet.

Dette brenner jeg for:
Vern av kystsonen og Hortensmarka. Legge til
rette for god utvikling av næringsliv og handel,
særlig i Horten sentrum. Bilfritt medgågater!
Ingen privatisering av kommunale tjenester.

Foto: Line Loholt, Martin Moland stock.adobe.com, Shutterstock.

Fylket ønsker også å bidra!
Folk i Horten har all grunn til å være stolte av universitetet og næringslivet. Vi i fylket
ønsker også å bidra. God vei- og sykkelforbindelse mellom universitetet og den nye
jernbanestasjonen. Effektiv kollektivtransport mellom jernbanestasjonen, Bakkenteigen
og byene omkring. Horten har også fått en ny, flott videregående skole. Det er vår jobb
å fylle den med godt innhold.
- Sven Tore Løkslid, fylkesordførerkandidat for Arbeiderpartiet

Husk - det er to valg:

Kommunen
og fylket!
Stemmer du Arbeiderpartiet, både i kommune- og fylkestingsvalget,
gir du din stemme til sterkere fellesskap, lokalt og regionalt.

