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Miljøpartiet De Grønne Vestfold vil arbeide for at hensynet til miljøet skal stå i sentrum for 
alle fylkeskommunale beslutninger og aktiviteter. 

Miljøpartiet De Grønne Vestfold står for en ny politikk. Vi erkjenner klimakrisen, de 
vanskelige internasjonale økonomiske forholdene, ufred og fattigdom. Hvis vi ikke løser 
disse problemene, kan fremtiden for våre barn og barnebarn se meget utfordrende ut. Vi 
vet at vi i Norge har et materielt overforbruk som ikke er bærekraftig. Miljøpartiet De 
Grønne Vestfold vil trekke frem de sidene ved livet som gir livskvalitet uten stort materielt 
forbruk. 

 

 

Regional utvikling 

Miljøproblemer kjenner ikke landegrenser. Vi må tenke globalt, men handle lokalt. 
Sammen med våre grønne søster-partier, vil vi kjempe for kloden. Miljøpartiet De Grønnes 
mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes 
sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet både lokalt og globalt. På 
lokalt plan vil vi jobbe for vern av matjord, fornuftig ressurs - og arealbruk, satsing på 
kollektivtrafikk, rent vann, et levende nærmiljø samt vern av naturområder.  

Jordbruksfylket Vestfold har noe av den mest verdifulle matjorda på landsbasis, samtidig 
som matjord bygges ned raskere enn noe annet sted i Norge. 2015 er FNs internasjonale år 
for vern av matjord. Miljøpartiet De Grønne Vestfold vil at hensynet til jordvern skal stå 
sentralt i alle avgjørelser om arealbruk. 

Det er påvist at sjøbunnen i indre havn i Horten og i Sandefjordsfjorden er svært 
forurenset av miljøgifter som PSB, kvikksølv og bly. Disse er ekstremt giftige for marine 
organismer og akkumuleres i næringskjeden. Miljøpartiet De Grønne Vestfold vil være en 
sterk pådriver for at det iverksettes opprenskning så snart som mulig. 

Livskraftige lokalsamfunn, i hovedsak basert på lokale ressurser er en forutsetning for å nå 
målene. 

Miljøpartiet De Grønne Vestfold ønsker ikke en kommersiell vannforsyning. For å sikre 
dette innenfor EØS-avtalen og andre internasjonale avtaler som er under forhandling, vil 
vi arbeide for at Vestfold Vann omorganiseres til samvirke eiet av de til enhver tid 
tilknyttede abonnenter. 
 

Samferdsel 

Vårt mål er at reisevanene i Vestfold skal styrke lokalmiljø, livskvalitet og folkehelse, og bli 
bærekraftige i et globalt klimaperspektiv. Miljøpartiet De Grønne Vestfold vil arbeide for et 
rimelig og godt kollektivtilbud. Ved investeringer på fylkesveinettet vil vi prioritere 
fremkommelighet for kollektivtransport, fotgjengere og syklister. Bilen har i en 50 års 
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periode hatt førsteprioritet i vårt samfunn. En slik fortsatt prioritering vil ikke være 
bærekraftig for fremtiden. I stedet for å bygge nye veier for å ta unna trafikken vil vi fjerne 
årsaken til bilkøene. Kollektivutbygging og redusert tilrettelegging for privatbil må sees i 
sammenheng. 

Miljøpartiet De Grønne Vestfold ønsker ikke en ny forbindelse mellom Nøtterøy og 
Tønsberg som gjør det lettere å kjøre privatbil, men vi ønsker en forbindelse som ivaretar 
beredskap, gange, sykkel og kollektiv. Det bør kun prioriteres løsninger som er gode for 
områdets bo- og bymiljø, og som tar vare på naturverdiene.  

Miljøpartiet De Grønne Vestfold vil at Vestfoldbanen skal prioriteres og utvikles til å bli 
det foretrukne alternativet ved jobb og fritidsreiser mellom byene i Vestfold. Det samme 
gjelder langdistansereiser. Jernbane- og busstilbud må samkjøres slik at de underbygger 
og utfyller hverandre. 

Plassering av nye stasjoner må vurderes ut fra hva som gir størst reduksjon av 
klimagassutslipp, til minst mulig skade for lokal natur og lokalt miljø. 

Miljøpartiet De Grønne Vestfold ønsker å tilrettelegge for en større andel godstransport 
med tog og båt. Langdistanse vegtransport må betale mer for å bruke veiene, slik at 
alternativ godstransport blir mer konkurransedyktig. Nasjonale mål om flytting av mest 
mulig gods bort fra veg, må følges opp.  

Miljøpartiet De Grønne Vestfold ønsker ikke broforbindelse Horten–Moss. Vi vil at ferje-
tilbudet skal opprettholdes, men med ny teknologi som gir lavere klimautslipp. En bro vil 
medføre store naturinngrep på begge sider av fjorden og vil oppmuntre til økt bilbruk. 

Miljøpartiet De Grønne Vestfold innser viktigheten av at Torp som flyplass må 
opprettholdes, men at videre utvikling og utbygging blir begrenset. For eksempel bør ikke 
en plan om utbygging  
av området øst for eksisterende flystripe godkjennes ved at matjord blir nedbygd. Dette er 
et viktig ansvar for Vestfold Fylkeskommune å bidra til, blant annet gjennom sitt eierskap i 
Sandefjord Lufthavn.  

Miljøpartiet De Grønne Vestfold ønsker at taxfreebutikken på Torp avvikles. 
Fylkeskommunen og kommunene som eier taxfreebutikken på flyplassen, bør ikke bidra til 
økt flytrafikk. 

Næringsutvikling 

Næringslivet i Vestfold har høyt kompetansenivå og gode muligheter til å delta  
i et grønt teknologisk skifte. Miljøpartiet De Grønne Vestfold vil støtte et næringsliv som 
utvikler miljøteknologi og annen næring som bidrar til det grønne skiftet. Vi vil påse at 
fylkeskommunen gjør tilstrekkelig gode faglige utredninger av viktige miljøaspekter før det 
gis støtte til nyetableringer.  

Miljøpartiet De Grønne Vestfold erkjenner at tilnærmet all næringsvirksomhet har som 
første prioritet å tjene penger, men det medfører likevel ikke at økonomi må gå foran 
økologi og miljø. All offentlig og privat virksomhet må fokusere på etisk handel, 
bærekraftige bedrifter og et demokratisk arbeidsliv. Dette vil vi støtte og følge opp. 

Vi vil at det skal tilrettelegges for at man lettere kan velge å redusere arbeidstiden fremfor 
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lønnsforhøyelse.  

40 prosent av all energi i Norge brukes i bygg. Miljøpartiet De Grønne ønsker at alle bygg 
har lavest mulig økologiske fotavtrykk og er mest mulig energieffektive. Særlig når det 
bygges nytt må krav om energieffektivitet oppfylles. 

Vi vil at fylkeskommunens i sin drift skal innføre klimaregnskap, miljøsertifisering og 
Fairtrade-sertifisering. 
  

   

 

Opplæring 

Den videregående skolen skal gi elevene nødvendige forkunnskaper til yrkesliv eller 
studier og bidra til elevenes danning. Miljøpartiet De Grønne Vestfold vil at elevene skal få 
verktøyer til kritisk refleksjon og etisk bevissthet i kombinasjon med faglig og akademisk 
kreativitet og nysgjerrighet. Vi legger stor vekt på at barn og unge skal forstå sin rolle som 
verdensborgere og vise solidaritet med andre mennesker og kulturer, med naturen og 
dyrene. Vi tror at kunnskap om samfunn og natur fører til grønne valg.  

Ungdomstiden er en sårbar tid for mange. Forskning viser at ungdom i Vestfold i økende 
grad har psykiske helseproblemer. Den videregående skolen har en viktig 
omsorgsfunksjon for elevene. Miljøpartiet De Grønne Vestfold vil styrke skolehelsetjeneste 
og sosialrådgivningen i skolen.  

De videregående skolene bør gis mulighet til å abonnere på frukt og grønt og til å velge 
økologisk.  

Miljøpartiet De Grønne Vestfold vil : 

- Etablere mentorordning for nyutdannede og nytilsatte lærere. 

- Etablere faglige nettverk mellom skoler og bedrifter, inkludert landbruksnæring i 

Vestfold. 

- Gjøre den yrkesrettede opplæringen mindre teoriorientert og mer praktisk 

relevant. Det må bli lettere å kombinere teori og praksis.  

- Støtte “Ny giv”, “God oppvekst 2008-2018” og andre tiltak for å redusere frafall i 

videregående skole. 

- Støtte frivillige organisasjoners arbeid med aktiviteter for barn og unge. 

- Opprettholde en desentralisert skolestruktur i Vestfold. 

- Styrke tilbudet som bidrar til integrering og norskopplæring. 

- Støtte opp under forskerlinja og legge til rette for det videre samarbeidet mellom 

HBV og VGS. 
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5.Kultur 

 

Idrett, kunst og kultur virker samlende, skaper felles verdier og felles forståelse. De bidrar 
til god helse og trivsel der vi bor. Miljøpartiet De Grønne Vestfold ønsker å satse på de 
kulturtilbudene som gir barn, ungdom og voksne kontakt med naturen, øker forståelsen av 
naturen og menneskenes samspill med den. Det også viktig å velge de 
kulturproduksjonene som gir kunnskap om landbruksfylket Vestfold. 

Miljøpartiet De Grønne Vestfold vil at Vestfold skal ha en mangfoldig kultur og at alle barn 
og ungdom, uavhengig av sosial bakgrunn, skal få tilgang til kunstproduksjoner av høy 
kvalitet og fra alle sjangere. Den Kulturelle Skolesekken, som er et samarbeid mellom 
Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet, gir denne muligheten til alle 
skoleelever i hele Norge. Vi mener at Den Kulturelle Skolesekken fremdeles skal 
prioriteres i fordelingen av Norsk Tippings overskudd. Den Kulturelle Spaserstokken er et 
samarbeid mellom Kulturdepartementet og Helse-og omsorgsdepartementet. Vi vil styrke 
kulturtilbudet til de eldre innbyggerne i fylket, og mener den Kulturelle Spaserstokken skal 
fortsette å være en kanal for dette. Likeledes er Arbeidslivets Kultur Seilas, AKS, et tilbud 
om varierte kulturtilbud i arbeidstiden til bedrifter i Vestfold. Miljøpartiet De Grønne 
Vestfold vil videreføre dette tilbudet da vi mener det gir økt trivsel og samarbeid blant 
ansatte. 

Fylket vårt har et rikt tilbud av festivaler, for eksempel Vestfoldfestspillene, 
Slottsfjellfestivalen og Middelalderfestivalen. Vi er stolte av disse og ønsker å legge til rette 
for dem. Miljøpartiet De Grønne Vestfold ønsker at festivalene skal ha en miljøvennlig 
profil, og vil arbeide politisk for dette. 

6 Folkehelse og tannhelse 

Vestfold fylkeskommune ivaretar folkehelseperspektivet innenfor alle politikkområder. 

Folkehelsearbeidet utøves gjennom å svekke faktorer som medfører helserisiko og styrke 

faktorer som bidrar til bedre helse. Vestfold fylkeskommune har i siste periode hatt en økt 

satsing på folkehelsearbeidet. Miljøpartiet De Grønne vil bidra til en fortsatt styrking av 

folkehelsearbeid i Fylkeskommunen med prosjekter som bidrar til bedre levevaner, gode 

fysiske og psykososiale miljø og trygge lokalsamfunn i fylket. 

Tannhelsesektoren i Vestfold skal sørge for at alle som bor eller midlertidig oppholder seg i 

fylket har rimelig tilgang til nødvendig tannhelsetjenester. 

Miljøpartiet De Grønne ønsker at tannhelsetjenester skal være gratis frem til fylte 25 år. 

Deretter skal tannbehandling inkluderes i egenandelsordningen gjennom folketrygden. 

Miljøpartiet De Grønne Vestfold mener at vår politiske ideologi er det beste 
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utgangspunktet for en god folkehelse. Vi mener helsepolitikken må legge stor vekt på å 

fremme god helse og å forebygge helseskade. Grønne omgivelser er viktige for folks helse. 

Miljøpartiet De Grønne Vestfold vil at Vestfold skal være et godt fylke a ̊ leve i for alle 

aldersgrupper. Vi vil satse på forebygging av rusproblemer og psykiske sykdommer, og vi 

vil styrke tilbudet om støttetiltak til pårørende, særlig barn og unge. 

Miljøpartiet De Grønne Vestfold ønsker mer masseidrett med lavere ambisjonsnivå. Dette 
er viktig for å gi idrettsglede og helse til flest mulig i fylket vårt. Det vil også bety god 
integrering, som er viktig for trivsel og samhold. 

Alle fylkeskommunale kantiner bør tilby gode kjøttfrie alternativer og innføre kjøttfri dag. 
Fylkeskommunens ulike institusjoner bør etterstrebe å handle kortreist, lokalt produsert 
mat. 

 

Miljøpartiet De Grønne Vestfold vil : 

- Stimulere til sunn livsstil, f.eks. gjennom tilrettelegge for og bevare 

rekreasjonsområder. 

- Styrke opplysningsarbeidet for sunnere kosthold  

- Styrke helsesøstertjenesten ved videregående skoler og få en fast lege ved 

ungdomshelsestasjonene 

- Støtte frivillig arbeid i helse- og omsorgssektoren. 


