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FORSKJELLS-FÆRDER
Færder et godt sted å bo og leve. Likevel er det mange som stenges ute fordi de ikke har god
nok økonomi, har funksjonsnedsettelser eller opplever å ikke passe inn. Antallet barn som
lever i vedvarende fattigdom øker, og stadig flere familier har behov for sosialhjelp. Vi
trenger en politikk for inkludering og omfordeling, hvor forskjellene mellom folk minker. Fast
inntekt og stabilt arbeid er viktig for å bekjempe fattigdom, derfor må særlig unge som står
utenfor arbeid og aktivitet følges tett opp.
Trygg og varig bolig er vesentlig for sosial inkludering og gode levekår. Folk trenger boliger
de har råd til å bo i, derfor må kommunen ha større ansvar for hele prosessen utvikling av
boligmarkedet i Færder, et tredje boligmarked som fungerer for alle. Sosiale boligprosjekter
må etableres utenfor dagens kommersielle boligmarked. Dette bidrar til å dempe prisene i
resten av markedet fordi folk får et rimeligere alternativ.
Dagens regjering struper kommuneøkonomien. Eiendomsskatt med bunnfradrag må utredes
og kan være nødvendig å innføre dersom de statlige overføringene til kommunene ikke øker.
Eiendomsskatten vil kunne brukes til sosiale tiltak som å senke prisene i barnehage og SFO,
holde barnetrygden utenfor ved beregning av sosialhjelp, gratis mat i skolen og sikre kvalitet
og økt bemanning i omsorgstjenestene.
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At barnetrygd ikke skal regnes som foreldres inntekt når sosialhjelp beregnes
Gjennomføre en plan for gratis skolemat, som starter med gratis fruktordning.
Redusere egenbetaling i barnehage, SFO og søskenmoderasjon på tvers av
barnehage/SFO
Skape flere gratis kultur-, aktivitets- og møteplasser for barn og unge på fritid og i
ferier
Styrke NAVs tjenester og tilbud rettet mot unge for å sikre arbeid og aktivitet
Utvide samarbeid mellom NAV, kommune og bedrifter om kurs og praksisplasser for
alle innbyggere
Sikre at NAVs tilbud om råd og veiledning for mennesker i kriser og endret
livssituasjon knyttet til økonomi/gjeld, bolig, helse- og sosiale forhold er godt kjent og
lett tilgjengelig
Sikre helhetlig og faglig forsvarlig oppfølging i NAV av Færder kommunes innbyggere
Gi familier med barn rett til en stabil bosituasjon
Legge til rette for rimeligere boliger for førstegangsetablerere, som Sandnesmodellen
der kommunen skaper et tredje boligmarked

•
•
•
•

Utvikle modell for leie – til eie
Etablere nytt akutt/midlertidig boligtilbud for rusmisbrukere tilpasset deres behov.
Etablere økonomi- og gjeldsopplæring i skolene.
At bedrifter som søker skjenkebevilling må forplikte seg å betale sine ansatte lønn i
henhold til tariff og følge gjeldende arbeidsvilkår

BEVAR FÆRDER GRØNT! ALLEMANNSRETTEN SKAL SIKRES!
Ved å ta vare på natur og miljø, tar vi vare på hverandre. Sikre tilgang til fri natur og bevare
matjord skal ha høyeste prioritet for Felleslista SV/Rødt. Vi er miljøbevegelsen!
Klimakrisa er en av de største utfordringene i vår tid. Alle utslipp er lokale, og vi må ta lokalt
ansvar. Vi må ta ungdommens engasjement og stemmer på alvor.
Ved å redusere klimagassutslipp er vi med på den store internasjonale dugnaden Norge har
forpliktet seg til gjennom Parisavtalen og tar internasjonalt ansvar. Felleslistas mål er å gjøre
Færder kommune til en nullutslippskommune innen 2040.
Ulovlig byggeaktivitet og miljøkriminalitet må få konsekvenser som virker preventivt.
Felleslista krever at boplikten på Tjøme opprettholdes, og at det kartlegges mørke vinduer i
resten av kommunen for å vurdere behovet for å utvide boplikten til andre områder.
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Kyst, strand og sjø
•
•
•
•
•
•
•
•

Jobbe for allmennhetens frie ferdsel i strandsonen og i utmark.
Sørge for at flere kyststier blir anlagt rundt våre øyer der de naturlig kan legges
Sikre økt tilgang til strandsonen ved å jobbe for oppkjøp av strandeiendommer.
At tilgangen til Håøya sikres for allmennheten.
Legge bedre til rette for mennesker med funksjonsnedsettelser ved kommunale
badeplasser, i utmark og friområder.
Tilrettelegge for bruk av skjærgården vår.
Sikre mennesker med funksjonsnedsettelser tilgang til øyene i Færder Nasjonalpark.
Stoppe «Brunezia» ved Bruabekken.

Ulovlighetsoppfølging.
•

•
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Kommunen skal være en aktiv pådriver for å få fjernet ulovlige stengsler og utidig og
ulovlig privatisering i strandsonen. Ulovlig bygging må få konsekvenser. Likhet for
loven, også i strandsonen.
Holdning som «bygg først, søk i ettertid så får du godkjenning» må

•
•

møtes som den kriminalitet dette er. Ulovlig oppsatte bygg skal fjernes. Ødelagt
natur skal tilbakeføres til sin opprinnelse.
Stoppe forsøpling og utslipp.
Forebygge ulovlighet gjennom god dialog med utbyggerne.

Klima og miljø
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Lage klimabudsjett og klimaregnskap for kommunen med konkrete mål for utslipp,
samt hvilke virkemidler man vil bruke for å kutte utslipp.
Ta initiativ til at Færder kommune lager en handlingsplan for plast- og marin
forsøpling.
At Færder kommune faser ut bruken av engangsartikler i sine virksomheter.
At Færder kommune avslutter bruk av engangsplast og begrenser bruk av plast
generelt
Samle opp gummigranulat fra fotballbaner og kreve at det benyttes miljøvennlig
dekke ved oppgraderinger og nyetableringer.
Forby bruken av Roundup på kommunal grunn og langs skole- og gangveier. Vi vil
oppfordre bønder til å unngå bruk av Roundup.
Forby bruk av engangsgriller og heliumballonger i kommunen.
Oppfordre til ikke å bruke glassflasker i skjærgården.
Bevare og rydde våtarealer, som Strengsdalsvannet, Teiedammene og Nesmyra.
Rense og sikre gjennomstrømming i Myrasundet.
Oppfordre barnehager og skoler til å bli miljøsertifisert og skape interesse for klima
og miljø blant barna.
Kommunen utarbeider retningslinjer for hvordan lysforurensing kan begrenses både
på egne installasjoner og for private

Jordvern.
•
•
•
•
•
•
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Være en garantist for at jordvernet står høyt og at naturen vår blir skånet når vei og
byggeprosjekter presser på.
Si nei til omdisponering/reduksjon av LNF (Landbruks-, natur- og Fritidsområder) til
bolig, næring og vei.
Bevare de sammenhengende skogsområdene som er igjen i Færder kommune.
Allemannsretten skal sikres!
Felleslista har konsekvent sagt nei til «Borgheimbyen» og store veiprosjekter. Det vil
vi fortsette med, da dette tar store områder med god matjord.
At boliger skal bygges i allerede etablerte sentra, bl.a. på Borgheim og på Teie.
Estetikk og stedstilpasning er en forutsetning.
At i de unntakstilfeller hvor dyrkbar jord bebygges, bør ny jord av samme areal og
kvalitet dyrkes opp.

•
•

Gjennomgå konsesjonsreglementet og revidere det slik at man ikke kan omgå boplikt
Omgjøre arealer til friarealer når kommuneplanen rulleres.

GOD HELSE OG OMSORG FOR ALLE
Felleslista SV/Rødt krever at kommunehelsetjenesten skal bistå pleietrengende på et
forsvarlig, tilpasset og tilstrekkelig nivå. Felleslista legger til grunn at forskriften om en verdig
eldreomsorg. Verdighetsgarantien må danne grunnlaget for kommunens tjenestetilbud.
Felleslista SV/Rødt mener det er ett viktig prinsipp at alle bor hjemme så lenge som mulig.
Det forutsetter at hjelpen gis i nært samarbeid med bruker og pårørende. Slik blir hverdagen
forutsigbar, og ensomhet og isolasjon unngås. Felleslista krever derfor at den enkelte må
forholde seg til så få ansatte som mulig, og at folk sikres reell innflytelse på når, hvordan og i
hvilket omfang hjelpen skal gis. På den måten kan reell brukermedvirkning sikres.
Felleslista vil tilstrebe mykere overgang fra bolig til institusjon når behovet og ønske om det
foreligger. God rehabilitering og fysisk aktivitet både i hjem og på institusjon er viktige
forutsetninger for et aktivt liv. Velorganisert fysio- og ergoterapi er her av avgjørende
betydning.
Når serveringssteder søker ny godkjenning, bør det legges til rette for og tilstrebes universell
utforming. Med dette menes likeverdig tilgang til lokalene for alle. For eksempel må det
legges til rette for at rullestolbrukere har tilgang til lokalene og at restauranter og kafeer har
HC-toalett. Det bør også legges til rette for god fremkommelighet med tanke på møbleringen
av lokalet.
Gode helsetjenester er avhengig av hensiktsmessig ledelse og organisering som bedrer
arbeidsdagen til hardt pressede ansatte. Sykepleierbemanningen i kommunen må øke for å
redusere sykefravær og beholde arbeidstakerne. Dette gir langt sikrere helsetjenester.
Felleslista SV/Rødt vil arbeide for et bedre psykisk helsevern, med særlig fokus på å
forebygge ensomhet i samarbeid med frivillige organisasjoner.

felleslista
•
•
•
•
•
•
•
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Sikre reell brukermedvirkning
Sikre at antall personell involvert i den enkelte bruker holdes på ett lavest mulig
nivå.
Ha økt verdighet og trygghet for hjemmeboende eldre og funksjonshemmede.
At trygghetsalarm tildeles etter behov.
Ha mykere overgang fra bolig til institusjon
Utvidet tilbud med bemannede omsorgsboliger
Ha god ledelse og organisering og tilstrekkelig bemanning som sikrer faglig
forsvarlige tjenester.

•
•
•
•
•
•
•
•

Ha tilstrekkelig med fysio- og ergoterapeuter med konkrete arbeidsoppgaver
både på institusjoner og i hjem
Ha hensiktsmessig organisert turnusordninger
Forebygge ensomhet
Øke omsorgsstønaden
Sikre tilstrekkelig avlastningsplasser for barn og unge
Ha alternative bofelleskap for eldre
Sikre at all mat som leveres fra kommunen er velsmakende og næringsrik
Evaluere bestiller-utfører modellen i omsorgstjenesten.

OPPVEKST
Felleslista ønsker en sterk og inkluderende fellesskole som favner alle og gir alle mulighet til
å lykkes. Vi vil begrense kjøp av skoleplasser på private skoler i andre kommuner.
Oppvekstsektoren i Færder har over mange år vært ramma av kutt. Etter de svært
vellykkede «Halvorsen-midlene» med økt bemanning i ungdomsskolene ble avsluttet, mistet
skolene i Færder ni lærerstillinger. Disse stillingene har felleslista kjempet for å få inn igjen,
da de viste seg å gi mer individuell læring og større fleksibilitet for lærerne. Vi reddet fem,
men vi har ikke gitt opp å redde de resterende fire.
Barnehagene har vært på hoggestabben hvert eneste år. Dette skyldes en kombinasjon av
lave barnetall, og private barnehager med evigvarende avtaler som tvinger kommunen til å
først fylle dem. Felleslista ønsker velferdsprofitører ut av kommunen og ett bredt
kommunalt barnehagetilbud med både store og små barnehager.
Både SFO og barnehagene blir dyrere hvert år. Dette fører til at mange familier må ta barna
ut av SFO tidligere for å klare regningene. Hull i regelverket har gjort at det ikke er
søskenrabatter på tvers av barnehage og SFO. Felleslista vil tette dette hullet og på sikt gjøre
SFO og barnehage gratis.

felleslista
•
•
•
•
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•
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Videreføre og styrke reelt gratisprinsipp i skolen
At det ikke opprettes flere private skoler i kommunen
Begrense rapportering og testing i skolene, slik at lærerne får brukt sitt faglige skjønn
Få inn flere yrkesgrupper i skolene for bredere læring
Bekjempe velferdsprofitørene som har tatt over barnehagesektoren
Gjennomføre årlig kontroll av økonomien i de private barnehagene
Ha reell bemanningstetthet i barnehagene slik at bemanningsnormen oppfylles hele
dagen
Ha søskenmoderasjon på tvers av barnehage og SFO
Ta vare på de små barnehagene og med det sikre foreldrene valgfrihet
Ha leksefri skole

•
•
•
•
•
•
•

Etablere sosiallærere på alle barneskolene
Sikre tilstrekkelig skolehelsetjeneste på alle skolene
Alle skoler skal ha oppdaterte skolebibliotek med kompetent personale
Gjennomføre seksualundervisning med fokus på grensesetting og kjønnsidentitet
Sikre god og tilstrekkelig spesialundervisning
Være en dysleksivennlig kommune for hele familien
Gjennomgå og gi offentligheten innsyn i kontraktene mellom kommunen og de
private barnehagene.

KOMMUNEN SOM ARBEIDSGIVER
Færder kommune er i stor grad en kvinnearbeidsplass. Felleslista SV/Rødt ønsker et
forutsigbart og trygt arbeidsliv, samt å bekjempe sosial dumping. Dette innebærer mindre
konkurranseutsetting av kommunale tjenester, og hindre bruk av innleid arbeidskraft.
Samtidig må det utlyses flere faste og hele stillinger framfor deltidsstillinger, for å sikre
likestilling og økonomisk trygghet.
Felleslista SV/Rødt jobber for et tillitsbasert arbeidsliv, der alle blir hørt og slipper til. Da må
unødvendig kontroll og detaljregulering erstattes med tillit til at faglig utdannede kan ta
egnede avgjørelser. Samtidig ønsker Felleslista SV/Rødt redusert arbeidstid for å dele på
arbeidet, og la fritid og overskudd komme flere til gode. Det må også tilstrebes å slippe
ungdom til i arbeidslivet gjennom å åpne for bedre oppfølging og rettigheter for lærlinger.

felleslista
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Ha heltid, ikke deltid. Årlig økning på 3% flere heltidsansatte.
Ha tillitsreform gjennom bedre samarbeid med tillitsvalgte
Innføre forsøksordning i helsesektoren på 6- timers arbeidsdag for en rettferdig
fordeling av arbeid og fritid.
Sikre faglig forsvarlige tjenester og god bemanning i alle ledd.
Ha lærlinger i alle tjenester, øke fra 25 til 50 lærlinger i kommunen
Si nei til sosial dumping og vil videreutvikle Skiensmodellen i kommunen
Ha kommunalt ansatte vikarer framfor eksternt innkjøp av tjenester
At underkontraktører må ha minst 80% fast ansatte, samt god fagkompetanse og
lærlingeplasser.
Innføre felles retningslinjer for vikarbruk
Færder kommune skal vise måtehold i lederlønninger. Kommunen skal ikke være
lønnsledende.
Sikre en kultur for tilbakemeldinger og kritikk, slik at avviksmeldinger, bekymringer
og varslinger blir tatt på alvor

•
•

Ansette mennesker med arbeidsbegrensninger i kommunen og sikre individuell
tilpasning og fleksible arbeidsforhold etter behov.
Motarbeide at vi mister kompetente og erfarne lærere. Lærerne må tilbys etter og
videreutdanning.

KULTURKOMMUNEN FÆRDER.
Kulturlivet er et møtested på tvers av kulturer, religion, alder og sosial bakgrunn. Det styrker
identitet og tilhørighet. I forebyggende arbeid er kultur vesentlig for trivsel. Kultur kan bidra
til inkludering. Felleslista SV/Rødt ser det som sin oppgave å støtte opp om kunst og kultur
fordi det gjør kommunen vår til et godt sted å bo og vokse opp. Prisene må reduseres, slik at
alle barn og unge har muligheten til å delta i organiserte fritidsaktiviteter i forskjells-Færder.
Frivilligheten er en bærebjelke i kulturlivet. Frivillige og ulønnede bidrar og sikrer god
aktivitet til glede for mange mennesker. Færder kommune må verdsette og støtte
frivilligheten.
Nøtterøy kulturhus har blitt en viktig kulturinstitusjon i distriktet. Det satses på et bredt
spekter av arrangementer for mennesker i alle aldre. Lokale aktører må gis tilgang og
oppfordres til å videre berike innholdet i programmet.
Vi er aktive pådrivere for å bevare kulturarv, kulturminner og bygninger med stedegenhet,
kulturelt- og estetisk særpreg.

felleslista
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Kultur, fritid og frivillighet.

•
•
•
•
•
•
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Utvide ordningen med kulturkort for barn og unge som gir gratis aktiviteter.
Sikre gratis utlån av fritidsutstyr i samarbeid med ideelle organisasjoner.
Sikre at organisasjoner som skaper aktiviteter for barn og unge, har tilstrekkelige
midler.
Legge til rette for lån av lokaler til lag og foreninger, slik at de har egnede
øvingslokaler i skoler og andre lokaler som kommunen eier.
At kommunen øker støtten til lag og foreninger som jobber aktivt med inkludering.
Sikre ferietilbud som «Aktiv Sommer» og «Ferie for alle» til barn og unge, i samarbeid

•

med ideelle organisasjoner.
Utarbeide kulturplan og kulturminneplan for Færder kommune, og sikre at DIVE
analysen legges til grunn i planarbeider.

Kulturskolen:

•
•
•

At alle barn som ønsker plass i kulturskolen skal ha rett til plass.
At prisen for plass i kulturskolen må ned.
Øke samarbeidet mellom kulturskole og skolefritidsordning.

Idrett:

•
•

At lokale idrettslag må sikres midler til drift.
At idrettsforeninger som får kommunal støtte, forplikter seg til å ha tilbud til alle
barn, uavhengig av barnets ferdighet.

Tønsberg og Færder bibliotek:

•
•
•

At biblioteket sikres en budsjettøkning som kompenserer for befolkningsvekst.
At biblioteket fortsetter å utvikles som møteplass, kulturformidler og debattarena.
At biblioteket skal være en sentral arena for integreringsfremmende tiltak.

Nøtterøy kulturhus:

•
•

At Nøtterøy kulturhus sikres midler til å fortsette og øke den satsingen de har.
At lokale aktører får mulighet til å låne kulturhuset gratis en gang i året.

INFRASTRUKTUR OG SAMFERDSEL.
Kommuneplanens samfunnsdel sier at målsetningen for Klima – og energiplanen er at
Færder kommune skal bli et klimanøytralt samfunn. Det innebærer at kommunen må ha en
helhetlig plan for transport og infrastruktur. Større utbygginger må legges i tilknytning til
eksisterende veinett med hyppige bussforbindelser. Siden bomringen i Tønsberg ble avviklet
2017, har det vært en negativ utvikling i antall reisende med buss. Et av målene i Bypakke
Tønsbergregionen er at økningen i persontrafikken skal tas med kollektiv, sykkel og gange.
Felleslista mener det er for defensivt. Vi vil at personbiltrafikken skal ned. Dette krever tøffe
valg.
Felleslista sier nei til den uforpliktende intensjonsavtalen om fastlandsforbindelse RambergSmørberg. Dersom denne allikevel skulle bli valgt vil vi jobbe for at de avbøtende tiltakene
faktisk gjennomføres.
Fire felts vei fra Kolberg dobler veikapasiteten til fastlandet. Dette vil føre til økt biltrafikk og
økt utslipp av klimagass. Det vil også føre med seg høye og unødvendige bompenger.
8

Felleslista vil fortsatt kjempe for Øst-alternativet med ny kanalbru ved siden av den gamle,
og prioritere kollektivtrafikk med hyppigere avganger, rimeligere pris, egne kollektivfelt, ny
gangbru og sterk satsing på sykkel og gange.

felleslista
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•
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Si nei til de to foreslåtte alternativene for fastlandsforbindelse. Felleslista ønsker
Østalternativet med dobbel kanalbru, og sterk satsing på kollektiv, sykkel og gange.
At folkeavstemninga fra 2003 må respekteres.
At busstilbudet må styrkes gjennom lavere priser, hyppigere avganger og egne
kollektivfelt. Rutetilbudet må styrkes i helgene, på kveldstid og i feriene for å få et
helhetlig tilbud.
Anlegge ekspressykkelveier nord-sør på Nøtterøy.
Anlegge sykkelparkering framfor bilparkering.
At kommunen må ta initiativ til å utrede bybane på strekningen Borgheim – Tønsberg
sentrum - Vestfold sentralsykehus – Eik - Bakkenteigen – Skoppum.
At alle nye kommunale biler skal være el-biler eller drives med biogass.
Sikre etablering av ladestasjoner for el-bil på offentlige parkeringsplasser til en
rimelig sum.
At kommunens parkeringsplasser avgiftsbelegges.
At ny jernbanestasjon legges sentralt i Tønsberg.
Sikre god kollektivtransport på tvers av Nøtterøy og hyppigere avganger til Tjøme.

NÆRING OG VERDISKAPING
Gode velferdsordninger bygger på et godt og variert næringsliv som gir sikre arbeidsplasser
og forutsigbare inntekter for kommunen.
Jordbruk er en av kommunenes viktigste næringer. Kommunenes bønder leverer
landbruksprodukter av høy kvalitet både lokalt, regionalt og nasjonalt. Det er derfor av
største betydning å sikre jordbruket gode og forutsigbare betingelser gjennom en fornuftig
og bærekraftig arealpolitikk. Det må bli slutt på å legge dyrkbar mark ut til boligbygging,
næring, veier el. annet.
Kommunen skal også legge til rette for gode og forutsigbare betingelser for utvikling av
industri og handel, ved å utvide industriområdet på Lofterød og videreutvikle Tjøme sentrum
som handelsområde. Slik unngår vi at næring kommer i konflikt med boligområder som
Rheinmetall i Nesbrygga.
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Etableringen av Færder nasjonalpark er en stor mulighet for å markere Færder kommunes
tilknytning til sjø og maritimt miljø. Det gir store muligheter for å skape nye arbeidsplasser
innen turistnæring, handel og tilknyttede næringer på Tjøme.

felleslista
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Sikre landbruket tilstrekkelig arealer slik at posisjonen som en viktig bidragsyter til
matvareproduksjon i landet opprettholdes
Gjennom en fornuftig arealforvaltning legge til rette for industri- og næringsutvikling.
Stimulere til videre utvikling av Færder nasjonalpark som turistmål innenfor naturens
tålegrenser
Legge til rette for utvikling av næring, i tillegg til boliger og friarealer, på deler av
Luftforsvarets stasjon på Mågerø.
Jobbe for at det blir etablert nye arbeidsplasser gjennom å stimulere til
gründervirksomhet.
Stille krav om at virksomheter som har oppdrag for kommunen er tilknyttet offentlig
lærlingeordning.
Legge til rette for næring på Tjøme, som småbedrifter, fiskere, lostjenesten,
håndverkere og kunstnere.

MANGLENDE DEMOKRATI
Toppolitikere i vår kommune og i de fleste andre har gjort mange forsøk på å hindre innsyn
og uthule vårt demokrati. I stor grad har vår kommune opprettet AS, kommunale selskaper
(KS) eller interkommunale selskap (IKS), enten heleide av en kommune eller i samarbeid med
andre kommuner. Politikere i dobbeltroller har flere hatter og enkelte har flere
styreoppdrag, noen med uforholdsmessig store styrehonorar. Vurderingen av inhabilitet må
skjerpes når kommunestyrerepresentanter behandler økonomien i kommunen og valg av
eierstrategier i kommunen.
Kontrollen og revisjonen av slike selskap må skjerpes.

felleslista
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•
•
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vil:

Ha spørre-halvtime for våre innbyggere før alle kommunestyrer.
At innbyggerinitiativ i kommuneloven gjøres bedre kjent for velgerne. Rådgivende
folkeavstemming benyttes oftere.
Ha kontakt med organisasjoner, foreninger og lokale Facebook-grupper, og inviterer
deltakere til å hjelpe oss i å bli bedre. Vi ønsker at innbyggerne kontakter oss med
sine hjertesaker.
Kreve at dokumenter og saksbehandling gjøres lettere tilgjengelig.

•
•

•
•
•

Kreve at det blir enklere å søke i politiske dokumenter på hjemmesiden til
kommunen.
Kreve at kommunen varsler sine innbyggere pr. epost, pr. sms og på Facebook når
saker med stor interesse for befolkningen oppstår. En måte er å lage en app som
ligner den Tønsberg og Re kommuner har opprettet.
Etablere god dialog og informasjon med inkluderende tiltak for Tjøme
Lønn til politikere i kommunen bør reduseres.
Avvikle selskaper som Sentrumsbygg AS ved å innarbeide eierskap og drift i Færder
kommune.

FÆRDER I VERDEN
Noen ganger får internasjonal politikk direkte konsekvenser for kommune politikken. Klarest
her ser vi dette i klimaspørsmål og innvandring- og flyktning politikk. Det er viktig at Norge
tar sitt ansvar og tar imot flere flyktninger enn i dag. Norsk krigføring og våpeneksport fører
til flere flyktninger. Vi ser at høyreekstremisme utvikler seg i Europa. Dette ser vi på som en
stor fare, og må motarbeides på alle måter, internasjonalt, nasjonalt og lokalt.

felleslista
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•
•
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vil:

Si nei til EU/EØS, TISA og ACER
Få slutt på våpeneksport og produksjon av krigsmateriell, også i Færder
Vise aktiv motstand mot rasistiske handlinger, ytringer og høyreekstreme
organisasjoner.
At Færder kommune skal være en inkluderende kommune og ta vår andel av
flyktninger som kommer til Norge.

