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HANDLINGSPROGRAMMET 

SANDEFJORD FrP 2019-2023 

    

Sandefjord FrP sin grunnleggende målsetting er å øke den enkelte innbyggers frihet og 

trygghet.   

Sandefjord FrP er opptatt av at kommunen skal ivareta deg som innbygger ved å sørge for en 
god omsorg, utdanning og muligheter til et godt arbeidsliv. Du skal føle trygghet for liv, helse 
og eiendom.  

Sandefjord FrP vil at kommunen skal tjene deg som innbygger, ikke motsatt.  

Sandefjord FrP vil være din talsperson overfor det offentlige og lokale folkemøter 

folkeavstemninger, åpne høringer, brukerstyrer og servicekontrakter skal være en naturlig 

del av en åpen kommunal forvaltning. Som innbygger så bør veien din for å bli hørt være 

kort.  

    
    

SANDEFJORD FrP VIL AT:   

• Sandefjord kommune skal fremstå som en JA-kommune.  

• Sandefjord kommune skal være fremtidsrettet og utvikle seg for å møte 

fremtidens utfordringer  

• Sandefjord kommune skal tenke og handle forebyggende.  

• Sandefjord kommune skal sikre sin økonomiske handlefrihet og 

gjennomføre de oppgavene den er satt til å løse for sine innbyggere.  

• Sandefjord kommune skal ha som mål å bli den beste kommunen å leve i, 

særlig innenfor områdene skole, helse og omsorg. 
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KOMMUNENS POLITISKE OG ADMINISTRATIVE LEDELSE   
      

SERVICE OG SAKSBEHANDLING   

Sandefjord FrP vil bedre den kommunale service overfor deg som innbygger. Partiet vil gjøre 

dette gjennom den positive holdning FrP et har til søknader, ved i flest mulige tilfeller å si: JA 

– søknaden er innvilget.   

Sandefjord FrP vil gjennom sin innflytelse sentralt forsøke å redusere fylkesmannens og 

fylkeskommunens adgang til overstyring av kommunale vedtak, slik at det lokale selvstyre 

opprettholdes.   
   

Sandefjord FrP vil beskytte eiendomsretten, og arbeide mot inngrep som konfiskering og 

sosialisering. Tvang og ekspropriasjon kan kun godtas når dette er absolutt nødvendig i 

forbindelse med utbygging av samfunnsviktig infrastruktur. Ekspropriasjon skal bare 

gjennomføres mot erstatning slik at eiendomsbesitter ikke lider tap, det vil si til markedspris. 

Ethvert ekspropriasjonsvedtak skal kunne bringes inn for domstolene til overprøvelse, også 

for å fastsette erstatningens størrelse.   
   

SANDEFJORD FrP VIL:   

• Arbeide for en raskere og kvalitetsmessig saksbehandling.   

• Arbeide for at forvaltningslovens intensjoner og tidsfrister overholdes.  

• Prioritere kontroll med at fattede vedtak følges rasjonelt og etter de folkevalgtes 

intensjoner.   

• At kommunale etaters oppgave skal være å støtte og tjene kommunens 

innbyggere.    

  

KVALITETSSIKRING AV KOMMUNENS TJENESTER  

Kommunestyret må ta sin rolle som den største arbeidsgiveren på alvor. Sandefjord FrP vil 

derfor jobbe for at alle ansatte i kommunal sektor føler seg ivaretatt. Vi vil derfor være 

positive til at ansatte får mulighet til videre- og etterutdanning. Vi vil gjennom ett styrket 

HR/HMS arbeide for å redusere antall sykefraværsdager, og på denne måten frigjøre midler 

som kan brukes til å styrke tjenestene.  

Sandefjord FrP ønsker at brukere av kommunale tjenester skal føle seg trygge på at de får 

den lovpålagte hjelpen de har krav på. Vi ønsker derfor kontroller som skal besørge trygghet 

både for bruker og utøver av tjenesten.    
   

SKATTER OG AVGIFTER   

Skatter og avgifter bør innrettes slik at de bidrar til høy verdiskaping og en god utnyttelse av 

ressursene i samfunnet.   

Det å innføre en avgift, er ikke ensbetydende med at utfordringen opphører.    
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SANDEFJORD FrP VIL:   

• Arbeide for et lavt avgiftsnivå i kommunen.  

• Arbeide for at dine skattepenger benyttes til nødvendige tjenester som helse, 

skole og omsorg.  

• Si nei til alle former for kommunal eiendomsskatt. Systemet er urettferdig, og det 

gjør våre hjem til skatteobjekter.   

• Være din garantist for lavest mulig avgiftsnivå, og at grunnlaget for avgiftene er 

reelt og ser negativt på moms pålagt kommunale avgifter. 

• Si nei til å innføre bompenger som avgift.   
    

KOMMUNENS ØKONOMI   

Kommunenes viktigste oppgave er å yte og sikre deg velferdstjenester.   

Økonomien skal forvaltes slik at tjenestetilbudet skal følge utviklingen over tid og tilpasses de 

økonomiske rammene kommunen har.   

En bærekraftig økonomi innebærer at ressursbruken i dag ikke skal true velferden i 

fremtiden, med andre ord, sette tæring etter næring.   
 

Kraftfondets avkastning er i hovedsak øremerket innvesteringer. Store låneopptak til 

innvesteringer kan true velferdsproduksjonen i fremtiden.   

Sandefjord FrP ser fortsatt behov for store innvesteringer både innen skole og helse/omsorg 

på kort og lang sikt. For å skaffe nødvendig investeringskapital er Sandefjord FrP innstilt på å 

selge tomter, eiendommer og bygninger som kommunen ikke har behov for.   
   

SANDEFJORD FrP VIL:   

• Være garantist for effektiv bruk av ressurser, for å oppnå gode tjenester og en god 

kommuneøkonomi.  

• Gjennomføre effektivisering og der det er mulig, benytte konkurranseutsetting for 

å oppnå dette.   

• Sikre en trygg og god forvaltning av kommunens fond 

• Selge tomter, eiendommer og bygninger for å reise kapital til nyinvesteringer 

innen skole, helse og omsorg.   

• Begrense kommunens ressursbruk på oppgaver det private næringslivet kan 

levere til deg på en like god, om ikke bedre måte.  

• Være restriktive til å heve utbytte fra kommunens selskaper for å benytte det til 

drift i kommunebudsjettet 

• Være positive til salg av Sandefjord Bredbånd 
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HELSE, SOSIAL OG OMSORG 

Frihet for enkeltmennesket er en grunnleggende verdi for Sandefjord FrP, også innen helse og 
omsorg. Hvert enkelt menneske kan selv best bestemme hva som er rett for seg selv og sine 
nærmeste. Et slikt menneskesyn baserer seg på at hvert enkelt menneske er unikt og skal vises 
verdighet. 

Sandefjord FrP tar ombudsrollen på alvor og mener at konkurranse blant de som tilbyr helse- 
og omsorgstjenester inspirerer til nyskaping, modernisering, teknologisk utvikling, 
spesialisering, kostnadsreduksjon og effektivisering. Derfor vil Sandefjord FrP jobbe for et 
økende samarbeid mellom private tilbydere og kommunen. Kommunen har en sterk rett som 
bestiller av tjenester til å stille strenge krav til tjenesten som skal leveres. Gjennomføring av 
tilsyn og brukerundersøkelser for å kunne sikre en trygg og god tjeneste er verktøy som 
Sandefjord FrP mener aktivt skal brukes.  

Kapasiteten i helsevesenet, både offentlig og privat, må benyttes for å unngå unødvendig 
ventetid. Dette gjelder både innenfor rusomsorgen, rehabilitering, psykiatri, eldreomsorgen og 
andre kommunale omsorgstjenester. Det er viktig med åpenhet om reelle ventetider og 
ventelister. 

SANDEFJORD FrP VIL:  

• Vi vil være en pådriver for at kommunen tilbyr omsorgslønn for de som ønsker å velge 

en av sine nærmeste pårørende til å utføre omsorgstjenester, der det er faglig 

forsvarlig. 

• Vi vil sørge for at vår kommune tilbyr brukerstyrt personlig assistent for de som 

ønsker dette som alternativ til kommunens tilbud. (BPA) 

 

OMSORG 

Eldre mennesker besitter verdifull kompetanse og utgjør en verdifull ressurs i samfunnet. 
Seniorbefolkningen i Norge er stadig økende, men er ingen ensartet gruppe. Det eneste som er 
felles for alle, er alderen. De fleste er friske og velfungerende, og klarer seg selv uten behov for 
spesielle tiltak.  

Økt valgfrihet gir økt trivsel og livsglede. Eldre skal selv kunne velge hvilket sykehjem de vil bo 
på eller hvem som skal komme hjem til dem og hjelpe dem i hverdagen. De skal velge selv når 
de vil legge seg, når de vil stå opp, hva slags mat de vil spise og når de vil spise den. Ting du og 
jeg tar for gitt hver dag. 

De som av helsemessige årsaker har behov for omsorgstjenester, skal sikres valgfrihet og 
behovsdekkende tiltak til rett tid. Omsorg skal ytes ut fra prinsippet om at alle mennesker er 
likeverdige, og skal ha respekt for den enkeltes verdighet.  

Skal vi oppnå kvalitet i eldreomsorgen, er det behov for kompetent arbeidskraft. For å sikre 
rekruttering av god kompetanse må det derfor gjøres faglig attraktivt å arbeide innen 
eldreomsorgen. Vi vil derfor stille oss positive til tiltak som gjør det mulig å etter- eller 
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videreutdanne seg. Videre vil vi ha økt fokus på ernæring blant eldre. Matgleden styrkes ved at 
maten blir laget der de eldre bor. 

Velferdsteknologi kan bidra til å gjøre hverdagen enklere, tryggere og friere og gi flere mulighet 
til å bo i egen bolig enda lenger. Sandefjord FrP er opptatt av å ta i bruk ny teknologi i 
omsorgstjenestene. Dette kan styrke tryggheten og trivselen til den enkelte bruker og frigjøre 
tid til pleiepersonell, slik at man kan bruke ressursene på mer aktivitet og samtaler sammen 
med den enkelte. Velferdsteknologi som supplement til de varme hender innen omsorg og 
pleie, vil også gi større trygghet for de pårørende. 

Sandefjord FrP vil jobbe for å gjennomføre reformen «Leve hele livet». Den skal bidra til at 
eldre kan mestre livet lenger, ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det, at 
pårørende kan bidra uten at de blir utslitt og at ansatte kan bruke sin kompetanse i tjenestene. 
Hovedfokus er å skape en mer aldersvennlig kommune og finne nye, moderne løsninger på de 
kvalitetsmessige utfordringene knyttet til aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp, 
sammenheng og overganger i tjenestene. 

HJEMMETJENESTER  

Eldre pleietrengende må få muligheten til å bo hjemme så lenge de ønsker, så lenge det er 
forsvarlig. Dette forutsetter gode hjemmetjenester. Vi ønsker brukervalg på hjemmehjelp og 
hjemmesykepleie, slik at de eldre selv skal kunne velge hvilken tjenesteyter som skal komme 
hjem til dem, og velge bort tilbud de er misfornøyd med. 

Vi vil arbeide for et tilbud om oppsøkende forebyggende hjemmesykepleie for personer over 
75 år for å kartlegge situasjonen for den enkelte. Slik kan kommunen komme i dialog med de 
eldre og tidlig vite hvilke hjelpebehov som oppstår.  

Vi ønsker økt satsing på habilitering og rehabilitering i hjemmetjenestene, i tillegg til ordinær 
pleie, for å sikre den enkelte best mulig funksjonsevne. Det er derfor viktig at kommunen 
legger til rette for dette gjennom ergoterapi og fysioterapi. 

En del eldre mennesker er ensomme og føler seg utrygge ved å bo hjemme selv om de har 
daglig tilsyn fra hjemmetjenestene. Mange har likevel et funksjonsnivå som gjør at 
sykehjemsplass ikke er det rette tilbudet. En sentral del av Sandefjord FrP sin omsorgspolitikk i 
Sandefjord er å satse på såkalt Omsorg Plussboliger. Det er boliger som har en høyere standard 
enn vanlige omsorgsboliger, men som ikke kvalifiserer som sykehjem. Et stort antall mennesker 
med stort omsorgsbehov føler trygghet ved å bo i omsorgsleiligheter hvor det er døgnvakt og 
andre servicetjenester. Hvor de ikke bor på en institusjon, men i egne leiligheter.  

SYKEHJEM 

Sandefjord FrP vil at du skal glede deg til å bli gammel. Et sykehjem skal ikke være en 
oppbevaringsplass, men et sted som tilbyr en innholdsrik hverdag for våre eldre gjennom 
aktivitet og glede. Folk skal kunne leve hele livet. 

Et godt og ernæringsmessig tilpasset kosthold er viktig for å øke trivselen, samt at det vil kunne 
redusere unødvendig medisinbruk. 

De sykeste eldre må sikres sykehjemsplass. Det bør opprettes sykehjem med avdelinger som er 
spesielt tilrettelagt for ulike brukergrupper, og legedekningen må styrkes. Private aktører skal 
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kunne tilby sykehjemsplasser på lik linje med kommunene, og de som trenger en plass, skal ha 
mulighet til å velge tilbud også utenfor egen kommune. Når sykehjemmene må konkurrere om 
brukerne, vil dette heve kvaliteten på tilbudet. 

Mange eldre par ønsker å fortsette å leve og bo sammen, selv om det oppstår et pleie- og 
omsorgsbehov hos en av partene. Sandefjord kommune skal ha en samboergaranti slik at eldre 
par skal få muligheten til å leve sammen, også i tilfeller hvor den ene eller begge har behov for 
å flytte til en mer tilrettelagt bolig eller i en institusjon. Det er sentralt at også pårørende blir 
tatt med på råd. 

PRIMÆRHELSETJENESTEN 

Primærhelsetjenesten er viktig i forebygging og behandling av sykdommer. Helse- og 

omsorgstilbudet skal være faglig forsvarlig og av god kvalitet. 

Vi vil sikre at vår kommune har nok fastlegehjemler og at innbyggerne har gode 
legevakttjenester som kan behandle akutte tilstander som skjer utenom legekontorenes 
vanlige åpningstid. 

Vi vil at flere fastleger skal finne det formålstjenlig å ha kveldsåpent for å avlaste legevakten og 
sikre skolehelsetjenesten og et godt helsetilbud til foreldre/barn ved å utvikle helsestasjonen 
og skolehelsetjenesten til å jobbe mer forebyggende. Vi vil også sikre våre innbyggere nok 
tilgang på fysioterapitjenester. 

REHABILITERING 

Sandefjord FrP vil styrke rehabiliteringstjenestene og ta i bruk den kapasiteten og 
kompetansen som er tilgjengelig på feltet. For å sikre et helhetlig tilbud innenfor helsesektoren 
er det viktig å se rehabilitering i sammenheng med andre tjenester. Forebygging og tidlig 
innsats er viktig for å dempe behovet for behandlings- og rehabiliteringstjenester.    

 

MENNESKER med nedsatt funksjonsevne  

Sandefjord FrP vil arbeide for at mennesker med funksjonshemminger ikke skal utsettes for 

diskriminering.  

Forholdene bør legges til rette både i hjemme-, skole og arbeidssituasjon etter den enkeltes 

behov. Sandefjord FrP vil støtte tilpasninger av adkomst til offentlige bygninger/kontorer for 

å gjøre disse tilgjengelige for funksjonshemmede, i den grad dette er fysisk mulig i forhold til 

bygningenes beskaffenhet.  
  

PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE  
Sandefjord FrP mener psykisk utviklingshemmede må gis de samme mulighetene til å 

fungere i samfunnet som andre mennesker. Forholdene bør legges til rette og baseres på 

den enkeltes behov.  

Arbeidstilbudet for psykisk utviklingshemmede i Sandefjord skal opprettholdes og 

videreutvikles.  
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PSYKIATRI  
Sandefjord FrP innser at mennesker med psykiske lidelser utgjør en stor og uensartet gruppe - 
barn, unge, voksne og eldre - alt fra kortvarige krisereaksjoner i vanskelige livssituasjoner til 
kroniske tilstander som varer mesteparten av livet.  Sandefjord FrP er bekymret over at stadig 
flere, også mange unge, sliter med psykiske plager og sykdom. Fortsatt er det for mange som 
faller ut av utdanningsløp og arbeidsliv som følge av sine plager. Behandlingstilbudet må 
tilpasses den enkelte pasient. 
Mange av de som i dag sliter med psykisk sykdom, bør behandles utenfor institusjon gjennom 
tett faglig oppfølging. Samtidig må det være tilstrekkelig kapasitet for de pasientene som har 
behov for institusjonsopphold. Personer med langvarige alvorlige psykiske sykdommer skal ha 
anledning til å ha åpen plass på psykiatrisk institusjon.   

 SANDEFJORD FrP VIL:  

• At kommunen må ha et realistisk folkehelseperspektiv i all sin planlegging og 

tenkning.  

• Øke samarbeid med private aktører 

• At de statlige tilskuddene til det psykiske helsearbeidet i kommunen skal gå til en 

varig styrking av tilbudet til mennesker med behov for psykisk helsevern.  

• Arbeide for gode og tilpassede rehabiliteringstilbud.  

• Sikre kvaliteten og videreutvikle servicetilbudet innen hjemmesykepleie.  

• Legge til rette for og bidra til at private aktører kan etablere «Omsorgsboliger Pluss». 

• Sørge for at behovet for omsorgsboliger følges opp 

• Øke antall reelle sykehjemsplasser  

• Arbeide for etablering av privat drevet sykehjem 

• Øke fokus på næringsrik og god mat på sykehjem 

• Garantist for gjennomføring reformen «leve hele livet» 

• Øke bevilgningen til velferdsteknologi 

• At den enkelte skal kunne velge behandlingssteder og omsorgstjenester, blant 

offentlige og private. Slik at innbyggerne gis mulighet til å kunne velge bort tilbud de 

er misfornøyd med.  

• Arbeide for prinsippet om universell utforming for offentlige bygg.  

• At familier som selv har ansvaret for psykisk utviklingshemmede, må gis bedre 

avlastningsmuligheter.  

• Utvikle nye botilbud, og fortsatt bistand for mennesker med psykiske lidelser i bolig, 

da dette viser seg å være et vellykket tilbud 
   

SOSIALHJELP  
Sandefjord FrP vil understreke at hvert enkelt menneske har ansvaret for å sørge for seg og 

sine nærmeste. Imidlertid må samfunnet sørge for et sikkerhetsnett for de som ikke er i 

stand til å klare seg selv.  

Sandefjord FrP mener at dagens sosialpolitikk er for generell og vidtfavnende. 

Enkeltmennesker og familier skal ha rett til hjelp fra samfunnet bare dersom de lider sosial 

nød.  
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Sandefjord FrP ser det som svært viktig i sosialpolitisk sammenheng å arbeide for at 

mennesker må føle større ansvar og omsorg for hverandre.  
   
SANDEFJORD FrP VIL:  

• At sosialstønad til livsopphold ikke skal overstige minstepensjonen.  

• At sosialstønad IKKE skal være noen permanent inntektskilde.  

• At ungdom som mottar sosialstønad skal betale for stønaden i form av 

aktivitetsplikt.  

• At ungdom som etter sosiallovgivningen har behov for hjelp til bosted ikke 

nødvendigvis skal få leiligheter i Sandefjord sentrum, men også kan få tilbud andre 

steder i kommunen der leien er lavere. 

• At alle statlige overføringer tas med som en del av grunnlaget ved beregning av 

økonomisk sosialhjelp.  

• At kommunen bare skal eie et minimum antall sosialboliger.   
  

RUSOMSORG  
Sandefjord FrP mener at en god familiepolitikk og en meningsfylt skolegang er de viktigste 

forebyggende elementene. Opplysning og holdningsskapning må være hjørnesteinen i 

bekjempelsen av rusmiddelmisbruk. Dette gjelder også frivillige organisasjoners arbeid.  

Sandefjord FrP vil prioritere forebyggende arbeid for å hindre utvikling av rusavhengighet. 

Det er spesielt viktig å prioritere forebygging rettet mot barn og unge. Rusmiddelavhengighet 

er en sykdom. Selv om hver enkelt har personlig ansvar for sin egen livsførsel, kommer man 

ikke unna at det ofte er bakenforliggende årsaker til rusmisbruk. Blant disse er psykiske 

lidelser. Vi vil derfor sikre at behandling av rusmisbruk også må ta høyde for tilstrekkelig 

behandling av tilleggslidelser. Alle som er motivert for å komme seg ut av rusmisbruket, skal 

få den nødvendige behandlingen og oppfølgingen for å lykkes med å oppnå en rusfri hverdag 
 

  

SANDEFJORD FrP VIL:  

• At det i samråd med de foresatte/pårørende kan benyttes kortere tvangs behandling 

av narkomane som ikke klarer å frigjøre seg fra narkotiske stoffer ved egen hjelp.  

• Vurdere nye alternative behandlingsmetoder.   

• Stimulere til bruk av private behandlingsinstitusjoner som kan vise til positive 

resultater. Samt arbeide for at behandling ved slike institusjoner likestilles med 

behandling ved offentlige institusjoner.  

• Styrke ettervernet for tidligere misbrukere.  

• Arbeide for å etablere en akuttordning for misbrukeren og familien for øvrig.  
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BARNEVERN  
Sandefjord FrP vil at barnevernstjenesten skal være kommunens ansvar. 

Det er foreldrenes ansvar og plikt å gi barn den tryggheten, omsorgen og kjærligheten de 

trenger for å vokse opp til å bli selvstendige og ansvarsfulle individer. Virkeligheten er 

dessverre ikke alltid slik. Derfor må vi ha gode ordninger som beskytter og hjelper de familiene 

og barna som trenger det.  
 

Sandefjord FrP vil derfor styrke samarbeidet mellom skole, barnehage, helsestasjoner, frivillige 

organisasjoner, barnevern, familievernet og politiet. Det er viktig at kommunens instanser som 

er i kontakt med barn, i større grad settes i stand til å avdekke når barn blir utsatt for vold, 

overgrep og annen form for omsorgssvikt. Jo tidligere slikt fanges opp, jo mindre inngripende 

blir ofte tiltakene. 

Noen ganger vil det være nødvendig å ta barnet ut av hjemmet; først da trer barnevernet inn. 

Da handler det om å beskytte barns rettigheter, selv om det går på bekostning av de voksnes 

interesser og bekvemmelighet.  

Barnevernet skal alltid vurdere nærmeste familie og familiens nettverk som barnet allerede 

kjenner ved behov for fosterhjem. Barnet skal delta i og ha innflytelse på de beslutninger som 

angår dem. Barnevernet skal iverksette tiltak som sørger for å ivareta barnets rettigheter, 

samtidig som barnevernet forsikrer seg om at det tilbudet som blir gitt, er bedre enn det 

barnet kom fra. 
 

SANDEFJORD FrP VIL:  

• Styrke barnevernet ved å se på mulighet for å skille mellom myndighetsutøvelsen 

som foretar omsorgsovertakelser, og den øvrige delen som arbeider med 

forebygging og hjelpetiltak. 
 

FLYKTNINGER, INNVANDRERE OG INTEGRERING  
   

Med flyktninger forstår vi personer som tilfredsstiller de krav FNs flyktningkonvensjon stiller 

for å gi rett til asyl. Innvandrere er personer som får oppholdstillatelse på humanitært 

grunnlag, eller familiegjenforening. 
  

Sandefjord FrP tar sterk avstand fra diskriminering, eller forskjellsbehandling basert på etnisk 

eller religiøs tilknytning.  

Sandefjord FrP vil vurdere anmodninger om bosetting av flyktninger fra IMDI (Inkluderings og 

Mangfolds Direktoratet) målt opp mot kapasitet i kommunens mottaksapparat, samt 

tryggheten og sikkerheten i gode lokalsamfunn.  

Sandefjord FrP vil være aktive når det gjelder en god integrering av flyktninger og 

innvandrere i kommunen.   

Sandefjord FrP mener den beste måten å bli integrert på, er gjennom arbeid. Språkopplæring 

er et virkemiddel for å få arbeid, men ikke viktigere enn arbeid, derfor skal arbeid og 

språkopplæring normalt foregå parallelt.  
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Det må stilles krav til de som bosettes, om at de umiddelbart godtar tilbud om undervisning 

og arbeid, dersom det er tilgjengelig.  

En innvandrer uten språk, sosiale ferdigheter eller arbeid, kan ikke anses som annet enn en 

passiv ressurs for samfunnet. Vi mener målet med integreringen er å gi disse ferdighetene og 

mulighetene, samt hjelpe personen til å bli en verdi for samfunnet.  

Sandefjord FrP mener at en fremtidig god sameksistens mellom mennesker, er integrasjon 

basert på rettigheter og plikter.  

Sandefjord FrP mener det er viktig at barn med innvandrerbakgrunn får et godt tilbud om 

norskopplæring, noe som gjør det lettere å bli integrert i det norske samfunnet.  Derfor 

ønsker vi å sette ett tak på 50 prosent andel fremmedspråklige i kommunens skoler og 

barnehager.    

 

SANDEFJORD FrP VIL:  

• Hovedfokus er å få alle innvandrere i lønnet arbeid eller jobbtrening  

• Det er et viktig virkemiddel for å komme inn i norsk samfunnsliv og jobb å lære 

seg norsk.  

• Legge stor vekt på opplæring om norske samfunnsforhold.   

• Inspirere til skolegang og videre utdannelse.   

• Knytte økonomisk bistand til deltagelse på opplæringstiltak.   
  

  

    

OPPVEKST OG KUNNSKAP 
 

SKOLE OG OPPVEKST 
Det er foreldrene som har ansvaret for utviklingen og oppdragelsen av barna. Skolene skal 
gjøre det som følger av læreplanverket. Elevene har krav på et trygt læringsmiljø. Dette er det 
skoleleder og lærer som har ansvaret for. Manglende innsats mot mobbing må få 
konsekvenser. Skoleeier, skoleledelse og alle ansatte i skolen har plikt til å gripe inn mot 
mobbing.  
 

Skolene i Sandefjord kommune skal praktisere tidlig innsats. Det betyr at de skal ta tak i 
utfordringer så snart de avdekkes. Det betyr også at overlappingen fra barnehage til skole må 
være god, slik at skolen er godt forberedt dersom det kommer skolestartere med ekstra 
utfordringer. Det må også være en god dialog med andre familienære tjenester. 
 

Skolene må ha tilstrekkelig kompetanse til å håndtere elever som har utfordringer med 
ordinær tavleundervisning, eller som har utfordringer med å sitte stille. Kommunen som 
skoleeier er ansvarlig for at alle skoler har nødvendige prosedyrer og kompetanse for å sikre at 
også disse elevene får gode skoleløp.  
 

Sandefjord FrP mener at kommunen må stimulere til at barn og ungdom tar utdanning og 
oppnår kompetanseutvikling gjennom at man vektlegger individets ferdigheter og motivasjon. 
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Med det mener Sandefjord FrP at barn skal ha undervisning tilpasset sitt eget nivå, ut i fra de 
forutsetningene barna har.  
 
Sandefjord FrP ønsker ingen enhetsskole, men at alle barn skal få tilpasset undervisning basert 
på den enkeltes ferdigheter. 
 
Faglig sterke barn må motiveres gjennom muligheten til å ta fag på høyere skoletrinn, mens 
faglig svake barn må motiveres gjennom en tilpasset opplæring som gir mestringsfølelse og 
som sikre en faglig utvikling.  
 
Sandefjord FrP ønsker å ta i bruk/utvide bruken av teknologi og digitale læringsverktøy i skolen. 
Målet er å gjøre undervisningen mer spennende og relevant samt å gi barnet oppgaver som er 
tilpasset eget ferdighetsnivå slik at alle kan oppnå mestring og motivasjon. Slike verktøy frigjør 
i tillegg tid for læreren og gjør det lettere å følge utviklingen til hvert enkelt barn.  
 
Opplæringen skal gi elevene et godt grunnlag for å forstå seg selv, andre og verden, og for å gjøre 
gode valg i livet. Opplæringen skal gi et godt utgangspunkt for deltakelse på alle områder innenfor 
utdanning, arbeids- og samfunnsliv. Det er derfor viktig å se begrepet læringsutbytte i 
sammenheng med en overordnet målsetting om at alle elever i norsk skole skal vokse opp til en 
best mulig utgave av seg selv, og at de som voksne skal delta aktivt i samfunns- og arbeidsliv 
 
Læringsutbytte inkluderer elevenes kompetanse i fagene, utvikling av de fem grunnleggende 
ferdighetene, sammen med elevenes sosiale læring og personlige utvikling.   
 

Lærere må være aktive ledere som er profesjonelle og rettvendte, med tydelige krav og høye 
forventninger til elevenes læringsutbytte.  
 

Lærerrollen må preges av profesjonell yrkesutøvelse med faglig viten om læring og 
undervisning.   

Evne til å gjøre gode elevvurderinger basert på objektive kriterier og faglig forankrede 
vurderingskriterier, og at karakterer skal settes basert på objektive faglige prestasjoner  

Sandefjord FrP mener at nasjonale prøver og andre former for kartlegging er viktige verktøy, 
som gjør at den enkelte rektor, lærere og skoleeier til enhver tid er kjent med situasjonen på 
den enkelte skole. Slik kan man sette inn nødvendige tiltak slik at alle elever lærer det de har 
krav på. Det må være full åpenhet, slik at også foreldrene får tilgang til kunnskap om skolenes 
kvalitet. Informasjon om resultater på nasjonale prøver i lesing og regning, grunnskolepoeng, 
læringsmiljø – og andelen elever som oppgir at de blir mobbet eller holdt utenfor må være 
allment tilgjengelig. 

Alle elever i Sandefjord kommune skal ha en trygg skolevei. Der hvor veien ikke er trygg å 
ferdes langs, skal det tilbys skoleskyss. 
 
Det kan av ulike grunner være slik at barn og foreldre ønsker at barnet skal gå på en annen 

skole enn nærskolen. Sandefjord FrP vil at det skal legges til rette for dette så sant det er plass 
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på skolen. Skolegrenser må vurderes ut ifra etablert skolestruktur og veies opp mot nødvendig 

utbygging av nye skoler og infrastruktur. 
 

SANDEFJORD FrP VIL:   

• Fortsette og effektivisere undervisningen med tekniske hjelpemidler.    

• Gi foreldre/foresatte større innflytelse over skolens styring.    

• At det skal bli bedre disiplin i skolen.    

• At alle elever skal få utvikle sine individuelle ferdigheter.    

• Gi skolens brukere best mulig arbeidsmiljø.    

• At det etableres alternative skoler, for å øke valgmulighetene.  

• Slå hardt ned på mobbing i skolen og at mobberen må bytte skole når skolebytte 

er eneste utvei ved alvorlig mobbing.  

• Gi læreren rett og plikt til videre- og etterutdanning 

• Øke investeringene i skolebygg   
  

 

BARNEHAGER 
Retten til barnehageplass har blitt styrket med Fremskrittspartiet i regjering. Barn født i 
september, oktober og november har nå rett til plass den måneden de fyller ett år. Barn som 
fyller ett år etter dette, og deres foresatte, forskjellsbehandles fortsatt ved at de ikke har krav 
på barnehageplass før i august. Sandefjord FrP vil jobbe for et løpende opptak i barnehagene i 
Sandefjord kommune, slik at alle ettåringer får tilbud om barnehageplass når de fyller ett år, 
uavhengig av når på året dette skjer. 
 

Sandefjord FrP mener det er et godt barnehagetilbud som er viktig – ikke hvem som leverer 

det. Ergo er både kommunale og private egnet til å levere barnehagetilbud. Barnehagetilbudet 

kan ha spesialisert fokus som: opplevelsesbarnehager, idrettsbarnehager, kulturbarnehager 

etc. Det må være opp til foreldre å kunne velge mellom ulike barnehager med spesialiserte 

tilbud og det som passer deres barn. Som overordnede mål er det viktig at barnehagen skal gi 

trygge og sosiale barn, at mobbing unngås og at alle barnehagebarn blir sett i barnehagen, 

hvor hvert enkelt barn individuelt skal imøtekommes av barnehagen. Vi stiller oss positive til 

lese- og skriveopplæring i barnehagene. God grunnbemanning og en stabil 

bemanningssituasjon er en forutsetning for gode barnehager. 
 

SANDEFJORD FrP VIL:   

• Legge forholdene til rette for etablering av barnehager opprettet og drevet av private 

organisasjoner, institusjoner og bedrifter.   

• Se til at kommunale barnehager drives rasjonelt økonomisk   

• Likestille offentlige og private barnehager.  

• Ha tak på 50 prosent andel fremmedspråklige i kommunens barnehager.  

 

 

  



     15   

SKOLEFRITIDSORDNING- SFO 
Sandefjord FrP er av den oppfatning at skolefritidsordningen er noe annet enn skole og 
barnehage, og den er ikke en del av skolen. Det er heller ikke krav til pedagogisk personale. 
Sandefjord FrP mener derfor at denne tjenesten skal finansieres via foreldrebetaling etter 
selvkostprinsippet, men ser kostnadsutfordringen dersom man har flere barn i 1-4 trinn. 

 

SANDEFJORD FrP VIL:   

• Derfor videreføre ordning med 25% søskenmoderasjon 
 

Strukturendringer innen Barnehage- og Skolebygg 

STRUKTURTILTAK BARNEHAGE 
Høsten 2018 ble det presentert en rapport fra Norconsult som sier noe om strukturen innen 

barnehagesektoren i Sandefjord Kommune, spesielt på den delen som var Sandefjord 

Kommune før sammenslåingen.  
 

Sandefjord FrP vil legge rapporten til grunn for videre diskusjoner rundt barnehagetilbudet til 

det beste for barna, foreldre og ansatte. 

Sandefjord FrP vil at andelen private barnehager ikke forrykkes. 
 

STRUKTURTILTAK GRUNNSKOLE 
Høsten 2018 ble det presentert en rapport fra Norconsult som sier noe om strukturen innen 

grunnskolesektoren i Sandefjord Kommune. Et viktig poeng i denne rapporten omhandler 

utviklingen i de forskjellige alderstrinn i Sandefjord Kommune, basert på tall fra Statistisk 

Sentralbyrå og kommunale planer. 
 

Sandefjord FrP vil legge rapporten til grunn for videre diskusjoner rundt strukturen innen 

grunnskolesektoren i Sandefjord. Vi vil se på muligheter for større og mer moderne skolebygg 

enn det vi har i dag. Dette for å bedre innhold og læringsmiljø 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     16   

KULTUR, FRITID BY OG STEDSUTVIKLING  
    

KULTUR   

Sandefjord FrP har som målsetting at Sandefjord skal utvikles til en kommune med et fritt og 

selvstendig kulturliv til beste for innbyggere og tilreisende.   

Sandefjord FrP ønsker et mangfoldig kulturliv med redusert politisk styring. Vi mener 
kulturlivet i større grad både kan, og bør finansiere seg selv. Kulturlivet bør i større grad 
utvikles som egen næring, hvor publikums begeistring i stor grad vil være avgjørende for hvilke 
kunstformer som overlever. Det er ingen politisk oppgave å avgjøre hva som er gode 
kulturuttrykk for eksempel gjennom offentlig støtte, men der det offentlige bruker penger på 
kulturtiltak er det viktig at pengene kommer folk flest til gode. Barn og unge bør prioriteres når 
offentlige kultur- og idrettsmidler skal fordeles.  

  

Sandefjord FrP kulturpolitikk bygger på prinsipper om toleranse og ytringsfrihet. Kultur kan 

ikke defineres spesifikt, men er et åpent begrep som uttrykker de verdier og kvaliteter som 

hvert enkelt menneske tillegger høy egenverdi. Det som er kultur for den ene, trenger ikke å 

være det for en annen.  
 

FRIVILLIGHET  
I en tid hvor barn i langt større grad enn tidligere passiviseres, er alle våre frivillige lag og 
foreninger spesielt viktige. Fritidsaktiviteter for barn og unge er også viktige for trivsel og 
oppvekstmiljø, samt for utvikling av sosiale ferdigheter og tilhørighet. Barne- og 
ungdomsarbeidet som gjøres i frivillige lag og foreninger, er uvurderlig som forebyggende 
arbeid, også når det gjelder rusproblematikk, integrering, forhindre ensomhet med mer.  
 

Frivilligheten må få mulighet til å vokse og gro, uavhengig av politisk styring. Frivilligheten skal 
ikke brukes av det offentlige som et instrument, men må få velge sine oppgaver, organisasjon 
og arbeidsform selv. Dette er et stort og viktig arbeid for at barn og unge skal få identitet til sitt 
nærmiljø.  
 

Mye av trivselen for folk flest er knyttet til opplevelser på det kulturelle området. Lag, 
foreninger og enkeltpersoner gjør en fremragende innsats med å tilby et variert utvalg 
arrangementer.  
 

 VÅR FELLES KULTURARV 
Sandefjord FrP mener det bør opprettes en egen statlig tilskuddsordning for å ivareta og 
vedlikeholde kirkebygg med kulturhistorisk verdi, samt andre lovpålagte oppgaver. Den norske 
kulturarven representerer store verdier og er med på å gi nasjonen, og innbyggerne identitet 
og fellesskapsfølelse. Vår felles kulturarv er representert gjennom kulturminner, eiendommer, 
bygninger, musikk, kunst, litteratur og språk.  
    

SANDEFJORD FrP VIL:   

• Prioritere kulturtilbud til barn og unge.    

• Være positive til konkurranseutsetting av kinodriften 
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• Samarbeide med frivillige organisasjoner og si ja til tiltak som kan stimulere til mer 
frivillighet.  

• I samarbeid med lag og foreninger utvikle arenaer og møteplasser for sosiale og 

kulturelle aktiviteter.    

• Selge Midtåsen, men sikre at området rundt kan benyttes av allmenheten. 

• Øke bevilgninger til vedlikehold og oppgradering av lekeapparater 

• At det økonomiske ansvaret for håndtering av fortidsminner pålegges staten 

• Videreføre og utvikle de verdier som et selvstendig foreningsliv representerer.    

• Støtte og samarbeide med frivillige lag og foreninger.   

 

 

 

 

 

BIBLIOTEK  
Sandefjord FrP er enige i at bibliotektjenester skal være gratis. Alle skal ha anledning til å 

benytte bibliotekets tjenester. Skolebibliotekene er en viktig kunnskapsarena, og derfor 

mener Sandefjord FrP at gode skolebibliotek er en viktig faktor for å oppnå elevenes 

læringsmål. Vi mener videre at bibliotekenes kjernevirksomhet må styrkes, men at aktiviteter 

med rene underholdningstilbud som konkurrerer med privat næringsliv, med fordel kan 

reduseres.  Biblioteket er, og bør forsterkes, som tilbud innen integrering. 
  

IDRETT 

Sandefjord FrP har stor respekt for den dugnadsånd og innsatsvilje foreldre/foresatte viser i 

ungdomsarbeidet. 

Idrett skal i størst mulig grad være uavhengig av politisk styring. Idretten må ikke ses som en 
forlenget arm av det offentlige, men må få vokse og gro på egne premisser til glede for 
deltakere og utøvere. Det legges ned utallige timer i frivillig innsats for å sikre at deltakerne 
skal få mest mulig utbytte av ulike aktivitetene, og frivillige organisasjoner utgjør et stort og 
viktig bidrag på mange samfunnsområder.  
 

Offentlige midler som brukes på idrett, bør primært brukes på barne- og ungdomsidrett. En 
bred satsing på idretten vil også være et viktig element i arbeidet for å oppnå en bredere 
integrering. Toppidretten skal være egenfinansiert, slik at den ikke trekker offentlige midler 
vekk fra breddeidrett.  
 

Fysisk aktivitet er en viktig faktor for god helse. Idrett og folkehelse er to sider av samme sak. 
Sandefjord FrP vil at hver enkelt skal kunne kan legge grunnlaget for en god helse i livet.  
 

Idretten kan også være en god arena for integrering i samfunnet. Undersøkelser viser at 
innvandrere, spesielt jenter, i mindre grad er medlemmer av idrettslag enn gjennomsnittet i 
befolkningen. Sandefjord FrP ønsker å bidra til idrettsglede for alle. 
 

Sandefjord FrP er opptatt av at også idretter som ikke er blant de veletablerte må slippes til, og 
at alle idretter skal behandles etter samme prinsipper av det offentlige. 
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FRILUFTSLIV  
Alle skal ha mulighet til å drive med friluftsliv som en positiv aktivitet for helse og trivsel 

Sandefjord FrP støtter allemannsretten, med individuelt ansvar for å ferdes på en hensynsfull 
måte, med tanke på grunneier, miljø og andre som benytter seg av frilufts arealer. Både 
grunneier og allmennheten har et ansvar for å motvirke konflikter. Der konflikter oppstår, skal 
disse løses ved anvendelse av lover og forskrifter. Den private eiendomsretten skal tillegges 
særlig vekt i slike tilfeller.  
 
Sandefjord FrP vil satse på etablering og vedlikehold av turløyper og andre frilufts arenaer som 
kommer folk flest til gode. Tilrettelagt for gammel og ung med universell utforming der det er 
hensiktsmessig, vil dette for mange være det man trenger for å kunne komme seg i aktivitet. 

  

SANDEFJORD FrP VIL:   

• Ivareta allemannsretten og sikre tilgang til strender, skog og mark  

• At grunneier skal motta inntekter fra fiskekort og jaktkort som i dag 

• At det er offentlig eide naturområder som kan vernes, eller ved frivillig avståelse av 
grunn fra private  

• At ved båndlegging av privat jord skal det gis markedsmessig erstatning 

• Tilrettelegge for turstier med størst mulig grad av universell utforming 
 

STEDSUTVIKLING 
God stedsutvikling er viktig for trivsel og trygghet, bosetting og næringsutvikling. For å være en 
kommune som kjennetegnes for å være en god samfunnsutvikler vil Sandefjord FrP at 
kommunen må utvikle et attraktivt og levende bysentrum sammen med våre tettsteder. Her vil 
Sandefjord FrP at kommunen spiller på lag med innbyggere og lokalt næringsliv. 
Hvordan vi former våre omgivelser betyr mye for folks hverdag og hvordan vi lever våre liv. Ved 
å vektlegge kvalitet, nærhet, og tilgjengelighet i utformingen av stedene, legges et grunnlag for 
trivsel og livsutfoldelse. Gode byrom og møteplasser fremmer kontakt mellom mennesker og 
er viktig for det sosiale livet på stedet.  

 

KOMMUNALTEKNISKE TJENESTER 

Kommunen leverer tjenester og utfører oppgaver innenfor vannforsyning, avløp og rensing, 

renovasjon, vei og trafikk, brann- og redningstjeneste, havneforvaltning, arealplanlegging og 

byutvikling, landbruk og naturforvaltning, kart, oppmåling og eiendomsregistrering, 

byggesaksbehandling samt drift og vedlikehold av kommunens 

bygningsmasse. 

Sandefjord FrP har som hovedmålsetting at Sandefjord kommune skal opprettholde og 

videreutvikle en god standard på de kommunaltekniske tjenester, til lavest mulig pris.  
    

BOLIGBYGGING   
Sandefjord FrP vil aktivt være med på å legge forholdene best til mulig til rette for 

bygging av nye boliger. Private grunneiere skal slippe politikernes detaljregulering. I 

kommuneplanarbeidet vil partiet gå for arealplaner med størst mulig fleksibilitet. 
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Vi har ett stadig større press på riktige områder for videre boligvekst. 

Vi ønsker primært ikke å bygge ned dyrket mark. Sandefjord FrP vil derfor fortette der 

det er naturlig og utvidelse av eksisterende bo områder, men sikre gode bomiljøer.  

Sandefjord FrP er positiv til å utnytte det som er definert som sentrum på en bedre og 

mer effektiv måte. For å begrense bruken av verdifulle arealer så vil vi være positive til å 

bygge i høyden i sentrum 

Dokumenter som er utarbeidet for sentrumsutvikling og bevaring skal være veiledere, 

ikke en vedtatte prinsipper.  
   

SANDEFJORD FrP VIL:   

• Praktisere plan- og bygningsloven liberalt.   

• At søknader om byggetillatelse og private forslag til reguleringsplaner godkjennes uten 

unødig forsinkelse dersom ikke klare, konkrete og tungtveiende grunner taler imot.   

• Oppfordre sentrale myndigheter til å redusere fylkesmannens og fylkeskommunens 

overstyring av reguleringsvedtak og byggetillatelser i kommunen. Dette for å styrke det 

lokale selvstyre.   

• Begrense massiv nedbygging av Høgenhall 

• Være kritiske til planer om fortetting som reduserer bokvalitet i bestående boligmiljøer 
     

MILJØ/KLIMA   
Sandefjord FrP ønsker en kommune som følger opp forurensningsloven og bruker den for å 

beskytte sine innbyggere mot forurensning.   

Svært mye av menneskelig aktivitet forurenser miljøet i større og mindre grad. Vi kan derfor 

ikke forby all forurensning, men må overlate til domstolene og faglig ekspertise å fastsette 

grenser for når forurensning er uakseptabel og straffbar.   

Klima- og miljøutfordringene krever omstilling til et samfunn hvor vekst og utvikling skjer innen 

naturens tålegrenser. Det må skje en overgang til produkter og tjenester som gir mindre 

negative konsekvenser for klima og miljø enn i dag.  

Omstilling omfatter alle samfunnsområder og aktører. Innovasjon og teknologiutvikling er en 

av nøklene for å oppnå dette. Næringslivet er en sentral kraft og Sandefjord Kommune må 

sørge for riktige rammevilkår.  
 

 

SANDEFJORD FrP VIL:   

• Være miljøbevisste rundt sanering av avløp fra kommunens innbyggere uten at dette 

skal være prisdrivende.   

• Gjennom interkommunalt samarbeid få til forpliktende avtaler som reduserer 

forurensning over kommunegrensene.   

• Ikke innføre egne miljøavgifter i kommunen.   

• Ha aktive miljø- og klimatiltak fremfor passive avgifts tiltak.   

• Være pådriver for styrket oljevernberedskap langs Vestfoldkysten.  

• Arbeide for at kommunale utbyggingsprosjekter har så nær «null-utslipps» løsninger 

som mulig innenfor trygge økonomiske rammer  
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SAMFERDSEL  

Hovedveinettet i Sandefjord består av riksvei, fylkesveier og kommunale veier Flere av 

hovedveiene har dårligere standard enn veiens funksjon og trafikkbelastning tilsier. 

Problemene er i stor grad tilknyttet kryss, kjørebanebredde og manglende anlegg for 

gående og syklende. I hovedsak avvikles biltrafikken greit, men det er tidvis kødannelse i 

enkelte sentrale gater og veier i og utenfor sentrum. 

Sandefjord FrP ser at forutsetningen for god og sikker veitrafikk er et godt vedlikeholdt og 

rasjonelt veinett. Valg av framkomstmiddel, det være seg til fots, med sykkel, kollektivtilbud 

eller egen bil må sikres. 

Sandefjord FrP ser på sikker samferdsel som et pluss for innbyggernes levekår, samt at 

rammevilkårene for næringslivet blir bedre. 
Sandefjord FrP vil i sitt arbeid gå inn for et godt kollektivtilbud, herunder buss- og togtilbud internt i - og 

til og fra kommunen. 

Sandefjord FrP vil følge utviklingen på jernbanenettet gjennom Vestfold, og gjennom sin påvirkning 

følge utviklingen av dobbeltspor til beste for innbyggerne. 

 

Reguleringsplan for ny fylkesvei mot Kodal fra Fokserød var ferdig behandlet i 2011. For å sikre 

næringsutvikling og trygg ferdsel mot vestre del i Sandefjord er ny FV305 fra Fokserød til 

Brekke noe Sandefjord FrP vil sette press mot fylkeskommunen og staten for å få til. 

For Sandefjord FrP er ikke privatbilen noen luksus, men et viktig transportmiddel for 

innbyggerne. Etter kommunesammenslåingen er det allikevel viktig å få etablert et godt 

kollektivtilbud mellom kommunens sentra. 

    

SANDEFJORD FrP VIL:   

• Arbeide for et godt vedlikeholdt kommunalt veinett.   

• Bruke overskuddet fra parkeringsovervåkningen til trafikksikringsformål.   

• Gå imot alle forslag om bompengefinansiering av kommunale veiprosjekter.   

• Utøve press mot enhver regjering om å fjerne bompengene på E-18. 

• Gjennom påvirkning mot fylkeskommune og samferdselsdepartement arbeide 

for gjennomføring av planen for FV305. 

• Stemme imot innføringen av «Bypakke-finansieringen» så lenge den er basert 

på to tredjedels lokal finansiering, noe som vil bety innføring av bompenger i 

kommunen.  

• Så lenge ansvaret for kollektivtilbudet ligger hos fylkeskommunen, øve press 

for bedret kollektivtilbud mellom sentra i Sandefjord  

• Følge trafikkutviklingen i Kilgata og ta grep dersom trafikktettheten vokser 

betydelig, utover dagens situasjon. 
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NÆRING, ARBEID OG SYSSELSETTING 
    

REISELIV OG TURISME   
Sandefjord FrP ser på reiselivet og turismen til Sandefjord som særdeles viktig for 

kommunen. De impulser et aktivt reiseliv gir vil være med på å utvikle kommunen.  Våre 

hoteller, restauranter og øvrige skjenkesteder er viktige partnere for å sikre et godt besøk til 

kommunen. Sandefjord FrP er av den oppfatning at disse må ha stabile og gode vilkår.   

Sandefjord FrP vil stille seg positivt til tiltak som fremmer muligheter for rimelig overnatting i 

Sandefjord, det være seg om de tilreisende kommer med fly, tog, ferje, fritidsbåt, 

campingvogn, bobil, sykkel eller til fots.   

   

 

  

SANDEFJORD FrP VIL:   

• Ikke være for begrensninger på steder med salg/skjenking av alkohol, loven skal 

følges. 

• Arbeide for, gjennom aktiv påvirkning mot sentrale myndigheter, en 

liberalisering av alkoholloven og blant annet kunne tillate en form for «happy 

hour» tidlig på kvelden.  

• Videreutvikle Sandefjord som et attraktivt reisemål for besøkende 

• Være garantist for fortsatt utvikling på Sandefjord Lufthavn 

• Fortsatt bidra til en trinnvis utvikling av aktiviteter ved indre havn 

• Være garantist for fortsatt utvikling som fergehavn. 

  

NÆRINGSLIVET   
Sandefjord FrP ser på et aktivt og sunt næringsliv som en styrke for kommunen og dens 

utvikling. Sandefjord FrP vil derfor utvise en aktiv rolle i forhold til kommunens næringsliv. 

Sandefjords hovedmål må etter vårt syn være at kommunen og næringslivet sammen må 

skape en attraktiv kommune for nyetablering og videreutvikling av bedrifter. Vi ønsker at 

både investorer og arbeidstakere skal finne kommunen vår interessant. For at dette skal 

kunne oppnås vil Sandefjord FrP ha en pådriverholdning.  

Dette vil styrke næringslivet og med det kommunens inntekter. Vi vil kunne oppnå flere 

lokale og varierte arbeidsplasser, og dermed mindre utpendling.   

Sandefjord FrP vil arbeide for enda bedre kontakt mellom kommune og investorer, samt god 

forståelse mellom kommune og næringsliv.   

Sandefjord FrP vil i kommuneplanarbeidet prioritere tiltak som fremmer tilbud til økt 

kompetanse for kommunens innbyggere.   
     

ARBEID OG SYSSELSETTING   
Sandefjord FrP innser at velstand ikke er et produkt av politiske avgjørelser. Den er heller ikke 
først og fremst basert på et lands naturressurser. Den er framfor alt et resultat av 
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enkeltmenneskenes daglige innsats i produktiv virksomhet.  ”Fremtiden skapes, den vedtas 
ikke”   
    

Sandefjord FrP ser på arbeid som et vesentlig grunnlag for allmenn trivsel. Vi mener at det 
først og fremst er den enkeltes egen oppgave å skaffe seg arbeid, basert på den enkeltes 
forutsetninger, utdannelse og markedets behov for hans/hennes kvalifikasjoner.   

Sandefjord FrP ønsker seg en kommune med et arbeidsmarked der det skal lønne seg å 

arbeide.   
  

SANDEFJORD FrP VIL:   

• At Sandefjord kommune skal styrke samarbeidet med næringslivet og næringslivets 

aktører   

• Regulere næringsarealer etter næringslivets ønsker og behov.    

• Motsette seg politikernes trang til behovsprøving av nyetableringer.    

• Arbeide for å gi næringslivet trygge og stabile rammevilkår.    

• Legge forholdene til rette for økt næringsetablering i kommunen.  

• Være positive til en utvikling av tivolitomta   


