
Larvik Frp 2019-2023
PROGRAM

Vår ordførerkandidat
Per Manvik



Per Manvik

Inger-Britt Nilsen

Tor Kåre Hansen 
Odberg

Ingar Døler Inge Grav

Arne Haugvaldstad Espen Staer Randi Kristine 
Andersen

Stig Gøran Derås

1 2 3



Oppvekst
• Styrke tidlig innsats i barnehagene

• Mobilfri skole

• Leksefri skole

• Opprettholde nærskolene

• Dysleksivennlig skole

• Styrke PP tjenesten

• Økt fokus på disiplin i klasserommet

• Innføre skolemat

• Sterkt fokus på utenforskap

• Legge tilrette for privatskoler

• Styrke helsesøstertjenesten

• Økt bruk av praktiske fag

• Beholde dagens skolestruktur

Omsorg
• Ferdigstille 200 nye institusjonsplasser innen 2030

• Legge tilrette for private tilbydere som bygger  
 og drifter sykehjem

• Utvide dagsentertilbudet for demente

• Opprette et nytt tilbud mellom hjem og institusjon

• Øke bruken av aktivitetskoordinator

• Øke tilbudet til rusavhengige og psykisk syke

• Utvide ordningen med omsorgslønn

• Sørge for god mat til institusjonene

• Delta i forsøket med statlig finansiering i deler av eldreomsorgen



Næring
• Ja til utvidelse av Nordbyen.

• Økt satsing på næringsetablering

• Videreutvikle Larvik Havn som et logistikk - knutepunkt

• Bidra til atraktive og varierte boligarealer

• Bidra til gode rammevilkår for eksisterende bedrifter

• Avskaffe planen for bærekraftig arealpolitikk RPBA

• Reformere plan og byggesaksavdelingen

• Ja til levende nærsentra i Kvelde, Svarstad, Helgeroa og Tjølling

• Ja til arbeidsplasser der hvor folk bor

Kultur
• Støtte frivillig barne og ungdomsarbeid gjennom 
 økonomisk tilskudd

• Redusere kulturadministrasjonen

• Styrke vedlikehold av kirkebygg

• Etterslep vedlikehold Undersbo defineres som eget prosjekt,
 og finansieres innenfor kommunens ordinære budsjett

• Øke støtten til aktiviteter rettet mot vanskeligstilte barn og unge

• Sikre fremtidig drift av Gurvika.

Samferdsel
• Nei til bypakke Larvik

• Etablere avlastningsvei Hegdal -Bommestad.

• Redusere etterslep vedlikehold kommunale veier

• Etablere flere sykkel og gangstier

• Etablere ny jernbanestasjon utenfor sentrum med god parkering

• Nei til nye bomstasjoner i Larvik 

Miljø
• Bekjempe forsøpling, både på land og til havs

• Engangsemballasje/bestikk avskaffes i kommunens virksomheter

• Legge til rette for tilstrekkelig antall ladepunkter for elbiler

• Innføre gratis busstilbud i Larvik

• Redusere kloakkutslipp til bekker, elver og hav

• Ta godt vare på Larviks flotte naturområder



Frp – fordi vi bryr oss!
Den kjente amerikanske forfatteren Susan Sontag har sagt: 
«dessverre må man bry seg om politikk enten man vil eller 
ikke». Hun har rett!

Du tenker kanskje ikke over det, men diskusjoner med  
venner og naboer om små og store ting, er lokalpolitikk.

Hvor du får tomt, hvilket hus du får bygge, hvor godt ved-
likeholdt veien du kjører på er, og hvor langt du må kjøre for  
å levere unger i barnehage eller på skole – alt er lokalpolitikk

Antall sykehjemsplasser og hvilken kvalitet vi skal ha på hjemmetjenestene 
– alt er lokalpolitikk.

Høstens kommunevalg handler om hvem som skal forme din hverdag! Ikke  
overlat til andre å velge for deg! Det er DU som bestemmer. 

Larvik er stort i areal og vi vil selv bestemme hva som er best for vår komune.  
Vi vil ikke styres av Fylkesmann eller overordnede myndigheter. Frp vil la lokal-
demokratiet bestemme hva som er best for vår kommune – fordi vi bryr oss.

Lardal i nord byr på fantastiske natur, huldrehall, klatrepark og laksefiske og mye 
mer. Langs kysten ligger svabergene fra Ula og helt til Tveidalen. Mulighetene  
er mange og vi vil forvalte kommunen for fremtidige generasjoner – fordi vi  
bryr oss.

Som ombud i kommunen bryr jeg meg om enkeltskjebner. I Frp-kommunen skal 
det være kort vei fra innbyggerne til de som bestemmer. Vi vil møte deg med en 
JA-holdning – fordi vi bryr oss.

Høstens valg handler om verdier og prioriteringer. Innbyggerne skal sikres gode 
tjenester med høy kvalitet. Frp tørr å prioritere – fordi vi bryr oss. Frp vil alltid ha 
primæroppgaver som barnehage, skole og omsorgstjenester som første prioritet. 
De er bærebjelkene i samfunnet og gjør Larvik til en attraktiv bo-kommune. 

La meg bli din ordfører og fremste ombud – fordi jeg bryr meg!


