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Helse og omsorg

• Ha en mer fleksibel og tilpasset BPA 
(Brukerstyrt Personlig Assistanse) for 
brukere med nedsatt funksjonsevne

• Gjøre kommunen i stand til å møte 
eldrebølgen på en god måte, ved blant 
annet å etablere flere sykehjemsplasser

• Støtte etablering av flere 
kommunale og private omsorgsboliger 
slik at mennesker med særskilte behov 
får tilgang til egnet bolig

Oppvekst og kultur

• Jobbe for å innføre Fritidskortet

• Være garantist for at den nye 
ungdomsskolen blir en skole som er 
tilpasset både fremtiden og den enkeltes 
behov

• Styrke spesialpedagogisk kompetanse 
blant ansatte i barnehage og skole

• At alle våre skoler er 
«Dysleksivennlige»

• Bidra til økt frivillighet gjennom gode 
økonomiske støtteordninger for lag og 
organisasjoner

Næringsliv
• Arbeide for arealtilrettelegging og 
gode rammebetingelser for næringsdrift 
og nyetableringer

• Etablere bobilparkering i tilknytning til 
Langesund

• Ha en bærekraftig fiskerinæring, 
støttet av en forskningsbasert forvaltning 
av fiskebestanden

• Legge til rette for gründervirksomhet 
og fremtidens arbeidsplasser

• Prioritere vedlikehold av kommunale 
veier og bygninger
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1. Atle J. Gyllensten, 1972

2. Vegar Johnsen, 1969

3. Vibeke Gyllensten, 1974

4. Thomas Rudolf Thomassen, 1954

5. Narve Henry Pedersen, 1934

6. Ruth Tellefsen, 1953

7. Finn Arild Arntzen, 1940

8. Signe Marie Prestegård Rise, 1971

9. Torgeir Ringsjø, 1946

10. Inger Marie Trovi, 1959

11. Torhild Espeland, 1974

12. Jostein Gjærum, 1961

13. Kari Gyllensten, 1951

14. Per Johan Bendiksen, 1973

15. Jan Erik Gyllensten, 1950

16. Heidi Beate Sørensen Tufte, 1956
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Natur og miljø

• Sikre og utvikle friområder for alle

• At kommunen er pro-aktive i å støtte 
frivillige som gjør en innsats for å 
bevare og utvikle tur- og nærområder i 
sitt lokalmiljø

• Verne dyrkbare områder mot 
nedbygging

• Legge til rette for en forbedret 
avfallshåndtering langs kyststripa, bla. 
for å minske mengden av plast i havet

Økonomi

• KrF ser at utfordringene er mange og 
at det er behov for en ansvarlig politikk 
for at kommunen skal opprettholde 
økonomisk handlefrihet og trygghet i 
fremtiden.

• Vi vil ikke øke eiendomsskatten, 
verken for private eiendommer eller 
for næringslivet, og på sikt ønsker vi å 
redusere denne

• Vi vil legge til rette for økt tilflytning til 
kommunen gjennom en aktiv bolig- og 
næringspolitikk og gode kommunale 
tjenester

Kontakt oss!

Leder i Bamble Krf : Vibeke Gyllensten

Epost: vibeke.gyllensten@gmail.com

Facebook: Søk på Bamble KrF. 
Lik og del 

Her finner du også hele programmet 
vårt.
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