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KJÆRE VELGER,
Nå skal det første ordinære
kommunestyret for Færder
kommune velges.
Det er nå viktigere enn noen gang at
du benytter stemmeretten din da et
sterkt Fremskrittsparti vil sikre ett stødig
borgerlig styre også de neste årene hvor
vi vil fortsette å forsvare eiendomsretten og din frihet til å råde over egen
eiendom.
Det er vår oppgave å sørge for at dine hardt opparbeidede skattepenger benyttes på en
forsvarlig og effektiv måte slik at vi unngår å måtte innføre eiendomsskatt.
Samtidig skal vi jobbe for at innbyggerne til en hver tid skal ha det beste tjenestetilbudet
med størst mulig grad av valgfrihet for den enkelte enten det gjelder barnehage, skole
eller eldreomsorg.
En ny fastlandsforbindelse er svært viktig både med tanke på beredskap men også for
utviklingen av kommunen i de kommende årene. Færder Frp ønsker å la innbyggerne
avgjøre valg av fastlandsforbindelse gjennom en folkeavstemming. I tillegg mener vi
at Vestfjordforbindelsen og Øst-alternativet bør utredes før endelig avgjørelse tas. Ny
fastlandsforbindelse sammen med boligbygging, næringsutvikling og godt tjenestetilbud
er avgjørende for å tiltrekke oss unge barnefamilier i fremtiden.
Naturen rundt oss gjør oss svært attraktive som turistdestinasjon og det ligger uante
muligheter for økt turisme i vårt eget nærområde. Da er det viktig at vi er fremoverlente
og ser muligheter for nye løsninger noe som også kommer handelsstand og kommunens
mange håndverksbedrifter til gode.
Vi i FrP er prinsipielt imot boplikt og mener folk selv skal få bestemme hvor de ønsker å bo.
Færder kommune skal være ett godt sted å bo, jobbe og feriere for alle som ønsker det.
Godt valg,
Med hilsen
Anders Mathisen, ordførerkandidat Færder FrP
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FREMSKRITTSPARTIETS GRUNNSYN OG VERDIER
Fremskrittspartiet er et liberalistisk folkeparti. Det bygger på Norges grunnlov, norsk og
vestlig tradisjon og kulturarv, med basis i det kristne livssyn og humanistiske verdier.
Hovedmålet er sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep.
Det fundamentale i vårt samfunnssyn er troen på og respekten for det enkelte menneskets
egenart og retten til å bestemme over eget liv og økonomi.
Enkeltmennesket er, sammen med familien og eiendomsretten, det grunnleggende i
samfunnet. Vi tar sterk avstand fra forskjellsbehandling av mennesker basert på kjønn,
religion eller etnisk opprinnelse og vil verne om de rettigheter som Grunnloven legger opp
til, som eiendomsrett, næringsfrihet, den personlige frihet, ytringsfrihet, trosfrihet og
organisasjonsfrihet.
Vi tar avstand fra enhver form for totalitær og autoritær statsmakt og ideologier som sikter
mot dette og stiller oss svært kritiske til enhver overføring av myndighet fra borgerne til det
offentlige. Vår politikk bygger på folkestyre, med desentralisert politisk makt og avgjørelse
i folkevalgte organer, samt å lovfeste bindende folkeavstemninger som en del av vårt
konstitusjonelle system. De politiske nivåer begrenses til kommune og stat.
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HELSE- OMSORGS- OG SOSIALE TJENESTER
Færder FrP vil:
• Øke livskvaliteten for de eldre gjennom økt fokus på god og sunn ernæring, aktiviteter

og opplevelser.
• Øke bruken av velferdsteknologi så lenge dette ikke svekker tryggheten til pasienten.
• Legge til rette for at pleietrengende som ønsker å bo hjemme med pleie kan få det

så lenge de ønsker det.
• Legge til rette for etablering av gode private tilbydere av velferdstjenester.
• Bygge ut flere omsorgsboliger ved behov.
• Begrense mottak av flyktninger til kommunen. Kommunen må jobbe positivt og aktivt

for å integrere flyktninger i arbeidsfør alder slik at de lærer seg norsk, kommer i lønnet
arbeid eller gjennomfører relevant utdanning med sikte på senere arbeidsdeltagelse.
• Aktivt bistå sosialhjelpsmottakere slik at flest mulig friske og arbeidsføre kan klare seg uten

sosialhjelp ved hjelp av egen arbeidsinnsats.

Vår 5. kandidat Unni Hanson er svært opptatt av å forsvare den private eiendoms- og råderetten.
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SKATTER OG AVGIFTER
Færder FrP vil:
• Motsette seg enhver form for eiendomsskatt og jobbe for at vi på sikt kan redusere

kommunale skatter. Det bidrar til å gjøre Færder kommune mer attraktiv å bo i/mer
attraktiv å flytte til.
• Motsette seg parkeringsgebyr på kommunale parkeringsplasser med unntak av der det er

nødvendig for å regulere parkeringskapasiteten.
• Ikke innføre parkeringsavgift for kommunalt ansatte som klimatiltak.
• Til enhver tid jobbe aktivt for å effektivisere kommunal sektor for å bidra til lavere gebyrer

for innbyggerne.

EIENDOMSRETT OG RÅDERETT
Færder FrP vil:
• Styrke den private eiendomsretten.
• Avvikle boplikten i hele Færder kommune.
• Arbeide for enkeltmenneskets rett til å råde over egen eiendom og unngå båndlegging og

unødvendige restriksjoner.
• At grunneier skal gis full erstatning basert på markedspris for eiendom som eksproprieres

eller båndlegges til offentlige formål.

4. Kandidat Gunnar Fredriksen er svært opptatt av gode rammer for frivillighet
og næringsliv.
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FASTLANDSFORBINDELSE
FrP har i flere tiår arbeidet for en ny fastlandsforbindelse mellom Hella og Stokke. Ved
oppstart av nåværende prosess for ca. 10 år siden ønsket vi primært en kombinert løsning
med Vestfjordforbindelse og ny parallell Kanalbro. Vi har senere foreslått utredning av en
Vestfjordforbindelse et antall ganger og vi har foreslått at det skal gjennomføres en folkeavstemming før vedtak om ny fastlandsforbindelse gjøres. Disse forslagene har vi dessverre
ikke fått politisk flertall for. I januar 2019 vedtok Vestfold fylke, Tønsberg kommune og
Færder kommune en intensjonsavtale om å bygge en ny fastlandsforbindelse som del av
Bypakke Tønsberg mellom Ramberg og Smørberg. I valget mellom senketunnel mellom
Kaldnes - Korten og bro mellom Ramberg – Smørberg valgte Færder FrP å støtte broalternativet fordi dette var det aktuelle alternativ som ga lavest bompengebelastning og
som sikret Færders innbyggere raskest forbindelse til E18. Videre planlegging og bygging
av Bypakke Tønsberg skal gjennomføres i kommende valgperiode.

Færder FrP vil:
• Kreve at innbyggerne har sagt «ja» i en folkeavstemming før vi kan støtte en ny bom-

pengefinansiert fastlandsforbindelse.
• At både Vestfjordforbindelsen og Øst-alternativet utredes, i tråd med våre tidligere forslag.
• Dersom arbeidet med Ramberg-Smørberg løsningen videreføres vil vi arbeide for å

redusere negative konsekvenser for Færders innbyggere, både i forhold til bompenge
satser og ulemper for berørte bomiljøer.
• Motsette oss innføring av bompenger før alle delprosjekter er ferdigstilt.
• Si nei til alle forslag om å innføre rushtidsavgifter.
• Sikre god fremkommelighet for bilistene. Det er bilistene som i hovedsak eventuelt skal

betale for Bypakke Tønsberg i form av bompenger. Da må bilistenes behov prioriteres.

NÆRINGSLIV, ARBEIDSPLASSER OG TURISME
Færder FrP vil:
• Legge til rette for god parkeringskapasitet i kommunens sentrumsområder.
• Sikre bedriftene en rask og forutsigbar behandling av søknader og godkjenninger.
• Fortsette utbygging av god og rask bredbåndstilgang i hele kommunen.
• Legge til rette for aktive og gode møteplattformer for næringslivet.
• Kunne tilby gode næringsarealer og næringstomter.
• Arbeide for en effektiv drift av teknisk sektor.
• Arbeide positivt for oppgradering av eksisterende hytter for å bidra til mer handel og flere

oppdrag for lokale håndverksbedrifter.
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AREALPOLITIKK OG SENTRUMSUTVIKLING
Færder FrP vil:
• Være positive til helårsstandard på hytter. Det bidrar til mer økonomisk aktivitet og «mer

lys i vinduene» noe som er positivt for lokalmiljøene.
• At kommunen har tilstrekkelig med arealer til å bygge ut offentlig og privat helsesektor i

takt med den demografiske utviklingen som ventes.
• Avsette og regulere kommunens areal på Kjære Gård på Ormelet til fortrinnsvis

helserelatert aktivitet og utvikling.
• Utvikle de tre kommunedelssentre i Færder kommune: Tjøme, Borgheim og Teie sentrum.

Tilrettelegge for en effektiv arealutnyttelse i sentrumskjernene hvor bolig, næringsliv og
arbeidsplasser skal prioriteres.
• At nytt all-aktivitetshus skal bygges i Tjøme sentrum.
• At våre handelssentre skal ha god tilgjengelighet for bilbruk og god parkeringsdekning

innenfor rimelig gangavstand.
• Færder skal ha god og effektiv arealutnyttelse med 30 % fortetting av eksisterende

boligområder. En mer effektiv arealutnyttelse vil redusere behovet for utbygging av nye
grøntarealer.

Vår 3. kandidat Egil Koch ønsker utvikling av handel, boliger og arbeidsplasser og han ønsker derfor
utbygging av Borgheim Syd.
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KLIMA, MILJØ, LANDSKAP OG FRILUFTSLIV
Færder FrP vil:
• Arbeide for gratis levering av restavfall på Lofterød gjenvinningsstasjon.
• Gjennom tilskudd stimulere til at flere eiendommer og spesielt fritidseiendommer tilkobles

det kommunale vann- og avløpsnettet.
• Arbeide aktivt for tiltak som bidrar til å gjenopprette den naturlige fiskebestanden i

skjærgården.
• Sørge for god merking av friluftsområder og tur/ kyststier.
• Tilrettelegge for at kyststiene i størst mulig grad er universelt utformet.
• Videreføre arbeidet med kyststiene med frivillige avtaler med grunneierne.
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SKOLE, BARNEHAGE, KULTUR OG IDRETT
Færder FrP vil:
• At alle skoleveier skal være trygge og vi vil prioritere arbeid for å sikre dette.
• Opprettholde et mangfold av tilbud mellom private og kommunale barnehager.
• Nye kommunale barnehager skal være store, men med flere mindre avdelinger. Dette for å

nyte godt av stordriftsfordeler og samtidig sikre mindre og trygge miljøer for barna.
• Være en god samarbeidspartner med idretten og andre frivillige organisasjoner og positive

til initiativ knyttet til modernisering og utvikling av kultur, friluftsliv og idrett.
• Arbeide for at den nye lysløypa i forbindelse med Tjøme sentrum skal stå ferdig 2020.
• Være positive til tilskuddsordninger knyttet til frivillige organisasjoner, lag og foreninger

som bidrar til økt aktivitet i ulike sektorer samt tiltak som styrker folkehelsen generelt.
• Opprettholde en desentralisert skolestruktur som en viktig del av nærmiljøene i Færder

kommune.
• Ha forbud mot heldekkende hodeplagg i Færder kommunes skoler.
• Etablere egen svømmehall i Færder kommune primært for å kunne sikre tilstrekkelig

lovpålagt svømmeopplæring for kommunens egne skolebarn. Fellesprosjektet med
Tønsberg blir for dyrt for Færder både når det gjelder investeringskostnader og fremtidige
driftskostnader.

2. Kandidat Tone Torgersen er opptatt av at vi skal ha en god skole og en verdig eldreomsorg.
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Våre listekandidater

ORDFØRERKANDIDAT
Anders Mathisen
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2. KANDIDAT
Tone Margrethe Torgersen

3. KANDIDAT
Egil Koch

4. KANDIDAT
Gunnar Fredriksen

5. KANDIDAT
Unni Hanson

6. KANDIDAT
Arild Enang

7. KANDIDAT
Renate Hirgum

8. KANDIDAT
Carina Halvorsen

9. KANDIDAT
Hege Pamela Koch

10. KANDIDAT
Lars Åge Kamfjord

11. KANDIDAT
Nina Poulsson

12. KANDIDAT
Arne Torgersen

13. KANDIDAT
Egil Nystuen

14. KANDIDAT
Sissel Brekke

15. KANDIDAT
Evy Mari Randa

16. KANDIDAT
Kenneth Rossavik

17. KANDIDAT
Tom Christian Fagernes

18. KANDIDAT
Nina Rosenlund

19. KANDIDAT
Andreas Eid

20. KANDIDAT
Rut-Solvei Arheim

21. KANDIDAT
Morten Glenna
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HOVEDPUNKTER:
• Færder Frp vil motsette seg alle former for eiendomsskatt og på sikt jobbe for å
redusere kommunale skatter.

• Færder FrP vil til enhver tid jobbe aktivt for å effektivisere kommunal sektor for
å bidra til lavere gebyrer for innbyggerne.

• Færder FrP vil avvikle boplikten i hele Færder kommune.
• Færder Frp vil legge til rette for etablering av gode private tilbydere av velferds
tjenester.

• Færder Frp vil styrke den private eiendomsretten.
• Færder FrP vil at både Vestfjordforbindelsen og Øst-alternativet utredes, i tråd
med våre tidligere forslag.

• Færder FrP vil kreve at innbyggerne har sagt «ja» i en folkeavstemming før vi
kan støtte en ny bompengefinansiert fastlandsforbindelse.

• Færder Frp vil omgjøre vedtaket om å si nei til utbygging av Borgheim Syd
• Færder FrP vil etablere egen svømmehall i Færder og ikke felles med Tønsberg.
• Færder Frp vil arbeide for at den nye lysløypa i forbindelse med Tjøme sentrum
allprofil.no

skal stå ferdig 2020.

