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Innledning 
Færder kommune gir oss nærhet til sjøen, flotte skog- og 
friluftsområder, mange små boligområder/nærsentra, 
gode og trygge oppvekstarealer, grønne områder, gårder 
og landbruk, og tilgang på de viktigste tjeneste- og 
servicetilbudene. Innbyggerundersøkelser har vist at 
dette er faktorer innbyggerne verdsetter. Færder 
Kristelig Folkeparti har en politikk for å ivareta og 
vedlikeholde disse kvalitetene. I tillegg har vi en politikk 
for de som trenger det mest. Det vil si de av innbyggerne 
som av ulike årsaker trenger hjelp fra det offentlige.   

Frivillighet 
KrF vil ha et samfunn der vi bryr oss om og stiller opp for 
hverandre. Frivillige og ideelle organisasjoner er helt 
avgjørende for nettopp dette. Færder er helt avhengig av de 
mange enkeltpersonene som gjør en uvurderlig frivillig innsats 
på mange ulike vis. Det gjelder innen idrett, kor, korps, 
ungdomsarbeid, kirke, velforeninger, integrering og 
inkludering og mange andre ting. Uten frivillighet og 
dugnadsånd stopper Færder opp. 

Vi vil arbeide for å 

- etablere flere møteplasser for frivillige 
- legge til rette for dialog mellom kommune og 

frivillighet 
- styrke Frivillighetssentralen 
- øke samarbeidet mellom Frivillighetssentralen og 

andre frivillige organisasjoner 
- bedre oversikten over frivillighetsarbeidet i 

kommunen 
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Folkehelse 
Vi vil at Færder skal legge til rette for fellesskap, aktivitet og 
inkludering. Det sosiale nettverket som skapes der folk møtes 
gir bedre folkehelse.  

Vi vil arbeide for 

- å etablere flere kyststier i Færder  
- å tilby frukt og melk på alle barneskolene 
- å redusere alkoholbruk ved rusforebyggende tiltak 
- at alle idrettsarrangement skal være alkoholfrie 
- at det ikke selges eller serveres alkohol i offentlige 

sammenhenger hvor barn og ungdom er tilstede 

Oppvekst 
Vi vil at Færder skal være en foregangskommune for hele 
familien. Barna som vokser opp i Færder kommune skal ha 
trygghet for at foreldrene og familien er de viktigste 
voksenkontaktene.  De kommunale tilbudene må være både av 
forebyggende og reparerende karakter. 

Vi vil arbeide for 

- at kommunen markedsfører deltidsplasser i 
barnehagene i kombinasjon med kontantstøtte andre 
leveår 

- å styrke barne- og familievernet 
- tilstrekkelig antall ansatte i barnehage og skole 
- nulltoleranse for mobbing 
- at små barnehager beholdes, for å sikre mangfold i 

barnehagestrukturen 
- fritidsklubber for ungdom 
- helsesykepleier på skolene, i h.h.t. norm for 

helsesykepleierbemanning 
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Familie 
Familien er grunnsteinen i samfunnet. Dersom familien ikke er 
en trygg havn, øker risikoen for psykiske vansker og strev med 
relasjoner på andre arenaer. Kommunen må derfor være en 
medhjelper for familier, barn og unge med spesielt 
omsorgsbehov 

Vi vil arbeide for 

- boligprosjekt tilrettelagt for unge familier som kjøper 
hus første gang 

- at familier med funksjonshemmede barn inviteres til 
årlig brukerundersøkelse 

- at ungdommer/unge voksne uten nærstående må 
hjelpes med nettverk og fritidstilbud 

- familiehjelp når det er behov for det (f.eks. Home 
Start) 

- at “fritidskortet” skal legge til rette for at alle barn skal 
få mulighet til å delta på fritidsaktiviteter, uavhengig 
av familiens økonomi 

- at barnetrygden ikke skal regnes med i grunnlaget for 
beregning av ytelser etter lov om sosiale tjenester og 
lov om bostøtte 

Utdanning 
Vi vil at Færder skal bli en foregangskommune for læring 
gjennom praksis. Frafall i ungdoms- og videregående skole 
kan trolig reduseres ved hjelp av kreative løsninger for 
alternativ opplæring i samarbeid med foreldre, frivillige 
lag/organisasjoner, næringslivet og kommunen. 

Vi vil arbeide for   

- å utrede friluftsskole i Færder nasjonalpark 
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- at kulturskolen blir bedre integrert i skolene og 
skolefritidsordningen 

- behovsprøvd kontingentbetaling på kulturskolen 
- trygg skolevei. 
- leksefri barneskole der skolen ser det formålstjenlig 
- mobilfri skole 

Integrering 
Det å kjenne at man er til nytte er viktig for et godt liv. Det å 
ha et arbeid å delta i er ekstra viktig for de som av ulike 
årsaker havner utenfor det ordinære arbeidslivet. Det kan være 
på grunn av funksjonshemninger, psykisk sykdom, traumer, 
fysisk sykdom, manglende språkferdigheter.  

Vi vil arbeide for 

- å styrke virksomheten ved VIA Færder, slik at de som 
ønsker kan få arbeidspraksis 

- å skape naturlige møteplasser i regi av Frivilligheten. 
- at Færder kommune ser positivt på UDIs 

henvendelser om bosetting av flyktninger i 
kommunen 

- å styrke arbeidet med integrering av flyktninger 

Trygg, god og aktiv alderdom 
Helse- og velferdstjenestene skal bygge på tillit og bidra til 
myndiggjøring av hver enkelt bruker og brukermedvirkning på 
alle nivå slik at man skaper trygge og gode tjenester. I møte 
med brukeren må spørsmålet alltid være: Hva er viktig for 
deg? Det må fokuseres på det som er meningsfullt og gir 
livskvalitet for å mobilisere brukerens motivasjon og egne 
ressurser. 
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Tilrettelegging, hverdagsmestring, brukervennlig offentlig 
kommunikasjon, velferdsteknologi og fleksible lokale 
løsninger kan bidra til å gjøre hverdagen enklere. Dersom vi 
lykkes med dette, vil behovet for omfattende hjemmetjenester, 
omsorgsbolig og sykehjem utsettes. Uansett boform skal eldre 
oppleve trygghet og verdighet i omsorgen som blir gitt. 
Boligen skal være et hjem, og de skal få de tjenestene de har 
behov for. Respekten for den enkelte må også omfatte deres 
religiøse og åndelige behov, og muligheten til å delta i 
meningsfulle fritidsaktiviteter. 

Mange eldre opplever en hverdag preget av ensomhet. Dette er 
en utfordring som offentlig sektor, ideell sektor og den 
enkeltes familie og nettverk må løse sammen. KrF vil invitere 
alle parter til en felles innsats for å bekjempe ensomhet i 
samfunnet. Tryggheten for at det finnes gode avlastnings-
ordninger frigjør mer frivillig og familiebasert omsorg. Sosiale 
møteplasser for mottakere av omsorgstjenester og pårørende 
gir glede og livskvalitet. Det skaper varmere lokalsamfunn. 

Vi vil arbeide for 

- helsestasjon for eldre 
- tett samarbeid mellom tjenestene i kommunen og 

frivilligheten  
- besøksordning for eldre som er alene 
- sosiale møteplasser i alle nybygg med mer enn fire 

boenheter 
- at de som ønsker det får tilrettelagte boliger 

(omsorgsboliger) 
- å motvirke ensomhet og isolasjon hos eldre   
- legge til rette for aktuelle og egnede kulturtilbud til 

eldre 
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Tro og livssyn 
KrF mener det er godt for mennesket å ha en tro på noe som er 
større enn seg selv og samfunnet omkring. Det gir en 
forankring, noe solid å holde fast i når livet butter. Det er god 
helse i å hente hjelp fra noe større enn seg selv, i stedet for å 
skulle fikse alt selv. Denne kunnskapen må integreres også i 
barnehage og skole.   

Vi vil arbeide for 

- videreføring av samarbeidet mellom kommunen, Den 
norske kirke og andre kirkesamfunn i Færder 

- at kommunens institusjoner, skoler og tjenester 
samarbeider med ulike tros- og livssynssamfunn 

Kommuneutvikling 
Mange vil bo i Færder, og vi ønsker nye innbyggere 
velkomne. Befolkningsveksten er stabil, men det er en 
aldrende befolkning. Vi trenger flere barnefamilier til øyene 
våre.  Vi må bevare bomiljøene og unngå en gradvis overgang 
til å bli en ren hyttekommune. 

Vi vil arbeide for  

- fortetting i sentrumsområdene 
- å sikre bedre stilmessig samsvar mellom gammel og 

ny bebyggelse 
- at ferdigstillelse av områdeplaner for Teie, Borgheim 

og Tjøme sentrum må ivareta myke verdier 
- kommunalt tomteselskap (f.eks. Sandnesmodellen) 

med målsetning om å gjøre det enklere å komme inn 
på boligmarkedet for første gang 

- jordvern ved å legge nye boligområder på ikke 
dyrkbar mark 
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- at næringsutvikling bør skje i sentrumsområdene, på 
ikke dyrkbar mark  

- å beholde boplikten på Tjøme  

Samferdsel 
Vi har i hovedsak en velfungerende hovedvei over øyene. Det 
mangler fortsatt gang- og sykkelvei langs noen sideveier.  

Vi vil arbeide for 

- parkeringsløsning ved Hellaskogen 
- sammenhengende gang- og sykkelvei fra Borgheim til 

Kaldnes og fra Stangeby til Tenvik 
- å utrede gratis buss til innbyggere > 60 år 
- å utrede alternative kollektivløsninger 
- ny fastlandsforbindelse Ramberg – Smørberg. Dersom 

det viser seg at de økonomiske forutsetningene for 
dette alternativet ikke blir akseptable, er vi åpne for å 
se på andre muligheter 

Arbeidsplasser 
Færder kommune skal være en attraktiv og trygg arbeidsgiver. 
Vi tror det oppnås best ved en tillitsbasert ledelse i hele 
organisasjonen. Det vil si at de ansatte får oppgaver i samsvar 
med sin kompetanse og frihet til å utføre oppgavene i henhold 
til standard praksis og faglige retningslinjer.  

Vi vil arbeide for at 

- heltidskultur tilstrebes, men det skal også være rom 
for deltidsarbeid når ansatte ønsker det  

- bemanningsbyrå vanligvis ikke benyttes innen 
kommunens virksomheter 
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Næringsutvikling 
Færder kommune har høy næringsverdi tilknyttet turisme, 
landbruk, kystkultur, småskala industrivirksomheter. Det er 
viktig å ivareta disse kvalitetene, samtidig som man legger til 
rette for oppstart og utvikling av ny virksomhet. 

Vi vil arbeide for å 

- videreføre støtten til Gründerhuset Hi5 
- legge til rette for små og mellomstore bedrifter 

gjennom god arealplanlegging 
- støtte forbedring av infrastrukturen i kommunen 
- gi landbruket gode vilkår 

Klima og miljø 
Forvalteransvaret er en av grunnverdiene til KrF. Vi 
mennesker har fått et ansvar for å forvalte den jorden vi bor på 
best mulig. Derfor er det å ta vare på naturen og miljøet på en 
god måte et viktig tema for KrF. 

Vi vil arbeide for 

- kildesortering i alle kommunale virksomheter 
- å fortsette samarbeidet med Vestfold kollektivtrafikk 

om hyppige bussavganger til/fra øyene 
- at ladeplasser for elbil tilgjengeliggjøres i Tjøme 

sentrum, på Borgheim, i Tenvik.  
- fornybar og miljøvennlig energibruk i kommunale 

bygg 

Kulturlandskap 
Færder preges av et unikt kystlandskap. Vi har kvaliteter som 
strender og svaberg langs kysten, kombinert med skogteiger 
og småknauser avbrutt av store jorder og åpent landskap. Dette 
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landskapet er en viktig del av kvaliteten i Færder. Bruken av 
landskapet gir oss både historisk kunnskap og livskvalitet her 
og nå. Vi mener landskapet i størst mulig grad må vernes mot 
utbygging.  

Vi vil arbeide for å 

- sikre turstier ved utbygging 
- sikre allmennheten tilgang til sjøen 
- verne strandsonen mot utbygging og privatisering 
- styrke kulturminnevernet 

Idrett  
KrF vil stimulere det frivillige engasjementet og legge til rette 
for bredde og mangfold i idretten. Idretten er en stor 
folkebevegelse som samler barn, unge og voksne til positiv 
livsutfoldelse. Det skaper velvære og glede og er dessuten 
viktig for folkehelsen. 
 
Vi vil arbeide for å 

- øke barn og unges engasjement i lokale kulturtiltak 
- legge til rette for økt fysisk aktivitet blant folk flest og 

særlig barn og ungdom  
- støtte idrettens arbeid med å etablere og utvikle 

idretts- og aktivitetstiltak for innvandrerbarn og -
foreldre 

- gjøre det mulig for kultur- og idrettsmiljøene å benytte 
kommunale bygg kostnadsfritt 

- bidra til utvikling av idrettsbaner, turstier og lokaler 
for idrett og andre aktiviteter 
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Du kan lese mer om oss på krf.no. 

Klikk deg videre inn på vårt fylkes- og lokallag: 
Vestfold og Telemark > Færder KrF 

Følg oss på facebook.com/faerderkrf 


