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– Alle skal bli sett og
hørt i Færder
– Vi er kommet svært langt og er godt forberedt, sier Roar Jonstang, som siden mandag har vært
ordfører for de vel 26.000 innbyggerne i Færder kommune.– På de aller fleste områdene har vi
løsningen slik den skal være framover. Det skyldes ikke minst at vi var raskt ute med å engasjere
prosjektleder og å ansette rådmann, mener han.
Og det var Nøtterøy-rådmannen,
Toril Eeg, som fikk begge oppgavene. Samtidig ble hun gitt fullmakt til å ansette medarbeidere i
alle stillinger. Noen har fått andre
oppgaver, men ingen skulle sies
opp. Dette omfattende arbeidet
skjedde i nært samarbeid med de
tillitsvalgte.
– Kommunenes felles forhandlingsutvalg framla høsten 2015 sitt
enstemmige dokument med føringer for den nye kommunen:
Færder skal i sitt planverk sikre aktiv bruk av nasjonalparken, utvikle lokale sentre, sørge for å være
en attraktiv arbeidsgiver, ha folkehelsetjenester med høy kvalitet,
ha et mangfoldig frivillighetsarbeid og ha tjenester basert på
bredde og objektivitet, sier
Jonstang.
I dokumentet ble det også slått
fast at tjenestene som retter seg
mot innbyggerne, skal opprettholdes lokalt. De barnehagene og
skolene som er på Tjøme og på
Nøtterøy, skal være der videre.
Hjemmetjeneste og sykehjem er
der lokalt.
– Men ved mer krevende tilstander, skal man få tilbud der det er
best i kommunen, sier ordføreren.
– For noen på Tjøme kan det være
fremmed at de ikke kan komme til
sitt lokale kommunehus. For å
bøte på det, blir det i en periode
framover servicekontor både i
Tjøme sentrum og på Borgheim.
Det blir fortsatt bemannet bibliotek på Tjøme, og det kan ivareta
enklere servicefunksjoner. Digitale tjenester får høy prioritet. De
som trenger bistand med IKT og
digitale løsninger, skal få hjelp, lover ordføreren.
Jonstang håper det er ubegrunnet når noen frykter at de
ikke blir sett eller hørt i den store
kommunen. Om noen opplever
avstand, kan de kontakte ham direkte. Dessuten fortsetter han, så
langt mulig, å møte foreninger og
lag der det er ønskelig. Han vil
også følge opp tradisjonen fra Tjøme, der ordføreren møter styrene i
velforeningene en gang i året.
Med unntak for julen og andre
høytider, har ordfører Jonstang
hatt mange kvelder ute og ikke
like mange kvelder hjemme. Men
han er ikke den eneste som har
vært mye på farten. Rådmann Toril Eeg har for eksempel allerede
hilst på over 1.500 av de mer enn
2.000 medarbeiderne i Færder
kommune.
– Hva har vært den største utfordringen ved den nye kommunen?

– For rådmannen har det vært
viktig å bruke tid for å finne den
riktige organiseringen. Den skal
passe med den politiske organiseringen, sier ordføreren, som understreker at endringer tar tid.
Så er det krevende å formidle at
noen får høyere og noen lavere gebyrer. Jonstang forteller at det her
er brukt ekstern bistand, slik at
ordningene blir så rettferdige som
mulig.
– Det er viktig for innbyggerne at
kommunen tilpasser seg nye muligheter, bedrer tjenestetilbudet
og effektiviserer driften. Det skal
gi færre på ledernivå. Ressurser
som frigis i kommunesammenslåingen skal benyttes direkte til brukere.
Samtidig står vi i årene
framover overfor en økende andel
eldre. Vi må dessuten jobbe med å
gjøre Færder enda mer attraktiv
for barnefamilier, slik at de velger
å flytte til kommunen, sier
Jonstang.
Han nevner i den forbindelse tilrettelegging for bakkenære boliger
der de unge ønsker å bo. Samtidig
kan det bygges leiligheter med attraktiv beliggenhet sentrale steder
på øyene, slik at flere velger å flytte fra sin enebolig. Dermed gir de
plass for barnefamilier.
Jonstang legger stor vekt på
at mye allerede var på plass da de
to kommunene startet prosessen.
De har blant annet for lengst slått
sammen barnevernstjenestene,
med godt resultat, og ble forsøkskommuner med over 25 millioner
kroner i statsstøtte til prosjektet.
Jonstang er selv særlig begeistret over Familiens hus. Der er alle
tjenester rettet mot familie og
barn samlet på ett sted og med ett
kontaktpunkt.
Tidlig innsats i barnehage og
skole er høyt prioritert. Forebygging er vektlagt sterkere, og det
betyr at flere barn klarer seg godt,
og at PP-tjenesten og andre kan
konsentrere seg om dem som har
størst behov.
– Dette bør bli enda bedre i Færder enn det har vært i kommunene hver for seg. Fra neste år er det
spesialpedagoger i alle barnehager
i den nye kommunen, sier han.
– Det heier vi politikere på.
Men også den voksne garde byr
på utfordringer og oppgaver.
– Veksten i andel innbyggere
over 67 år er nærmest voldsom litt
fram i tid. Da er det ikke minst viktig at det legges til rette for fysisk
og annen aktivitet, som gjør at vi
holder oss friske lengre og med et
bedre liv. Vi må ha aktivitet, sosiale arenaer og friluftsliv, og vi må

stimulere frivilligheten slik at vi
tar vare på hverandre. Da er vi friske lengre, sier den spreke ordføreren.
Han går selv i sitt 75. år og er
opptatt av velferdsteknologi.
– Det skal ikke bli færre varme
hender, men de skal brukes bedre.
– Frivillighet er en grunnpilar,
passer Roar Jonstang på å nevne.
– Med ildsjeler, lag og foreninger,
får vi et godt samfunn som preges
av personer som har lyst til å gjøre
en innsats for dem som trenger
det. På Tjøme har de Kulturuka.
Den heier vi også på. De som driver med den, skal føle at her har de
kommunen med på laget, sier ordføreren, som legger vekt på at kulturen samler folk, de treffes og
opplever ting sammen. De som
planlegger kulturaktiviteter, skal
vite at kommunens holdning er å
være positiv til slikt. Derfor har
Færder en kommunaldirektør
med kultur som en av sine viktige
oppgaver. Det er Laila Rognaldsen
fra Tjøme.
Jonstang snakker mye om barnehager, skoler, Familiens hus, eldreomsorg, frivillighet og nærhet
mellom kommunen og innbyggerne. Det er ikke for ingenting at
Færder allerede har vedtatt en frivillighetsstrategi. Kommunen får
en frivillighetskoordinator, slik at
frivilligheten har én person å
snakke med og få bistand hos.
Han er stolt av at det allerede
første år er spart 13 millioner kroner på stordriftsfordeler og effektivisering av politisk styring og
toppledelse. Det gjør at det er mulig å styrke helse og omsorg med
16 nye årsverk.
Dessuten skal ungdomsskolen
på Tjøme rehabiliteres, en ny barnehage der åpner i disse dager, og
to skoler skal bli én på Nøtterøy.
Færder har i det hele tatt et stort
investeringsprogram.
Utvikling av Tjøme sentrum og
Teie torg er ellers viktig for innbyggerne i Færder, som det er viktig for ordføreren.
Roar Jonstang ser på Færder
nasjonalpark og Nasjonalparksenteret på Verdens Ende som selve
merkevaren i Færder kommune.
Ikonet Verdens Ende, som han
kaller det.
Derfor synes han det er bra at
det endte med navnet Færder,
som gir gode assosiasjoner for
mange. Ikke minst gjelder det
Færder nasjonalpark.
– Aktiv bruk og vern skal kombineres ved planmessig oppfølging
av vedtatte vernebestemmelser.
Skjærgården, med sine 15.000 mål

land, med 1.200 holmer og skjær
og 325.000 mål sjø, gir rikelig med
arealer til fritidsaktiviteter og rekreasjon.
Dyrehold gir mat og er nødvendig for å gjenskape og opprettholde det historiske kulturlandskapet
knyttet til tidligere bosettinger.
Samtidig skal plantearter og fuglebestand vernes og fysiske inngrep
mest mulig unngås for de viktige
områdene. Prosjektet med tittel
«Krafttak for torsken» er i full
gang. Med betydelig innsats fra
Havforskningsinstituttet får vi et
kunnskapsbasert grunnlag for å
bedre tilstanden under vann. Målet er å få torsken og andre fiskearter tilbake. For å få enda bedre beslutningsgrunnlag vurderes nå
også mulighetene for kartlegging
av både sjø og havbunn i Ytre Oslofjord. Nå dreier det seg om å gi
kunnskap om nasjonalparken,
motivere til engasjement og omsorg for naturen, den maritime
framtid og plastens skadevirkninger. Verdens Ende med sin eksotiske natur, sjø, svaberg og en
svært populær skjærgård gir oss
en enestående mulighet til å forsterke Færder kommunes attraksjon og å løfte merkevaren, mener
ordføreren, som har følgende appell: – Besøk og lær mer om Færders unike og spennende nasjonalpark.
Når det gjelder bruken av
strandsonen, ser Jonstang at reglene for de kystnære områdene
var nokså like på Tjøme og Nøtterøy. Så gjelder det bare at de blir
fulgt. Praktiseringen på Nøtterøy
har fått god tilbakemelding fra fylkesmannen.
– Hva har byggesaksproblemene
på Tjøme betydd for prosessen
med sammenslåingen?
– Byggesaksavdelingene på Tjøme og Nøtterøy ble slått sammen
allerede 1. september. Målet var at
vi skulle komme raskere i gang
med å håndtere avvikene. Prosessen med sammenslåing er ikke berørt, men alle ville gjerne hatt en
kommuneavslutning for Tjøme
som var mer preget av alt det positive Tjøme har å by på.
Nå er byggesaksbehandlingen i
Færder kommune styrket for å avklare og lukke avvikene, samtidig
som løpende saker blir sikret forsvarlig og rask behandling.
– Kan det dukke opp flere saker?
¬– Jeg har ikke noe grunnlag for
å tro det.
– Når kommer dere i mål?
– Jeg håper sakene kan være ferdigbehandlet senest i løpet av et
par år.
– Er det dukket opp tilsvarende
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Færders første ordfører: Roar Jonstang har nå hatt sine
første dager på jobb som ordfører i den nye storkommunen. Foto:
Sven Otto Rømcke

saker på Nøtterøy?
¬– Nei, ikke det jeg har registrert.
– Hva kommer Færder til å
gjøre med tiltakshavere som har
fulgt boka til punkt og prikke og
har fått tillatelse? Kanskje har
de investert store penger i et
prosjekt som er i overensstemmelse med tillatelsen, og så får
de kanskje beskjed om at nei,
det var ikke lov likevel, du må
rive.
– Spørsmålet er naturligvis relevant, men her må vi avvente
arbeidene som er i gang. Så blir
sakene gjenstand for grundig
politisk behandling i nært samarbeid med fylkesmannen. Vi
har forøvrig god juridisk kompetanse i nye Færder.
Ny fastlandsforbindelse
må heller ikke glemmes. Ordføreren sier rask og trygg adkomst
til og fra fastlandet er viktig,
også ved utrykninger. Nå tyder
alt på at man setter i gang neste
år, når den endelige traseen er
vedtatt.
– Hva er din foretrukne løsning?
– Kostnader, mindre usikkerhet med bygging og hensynet til
trafikanter som skal til Stokke
og sørover på E 18, taler for
Jarlsberg-alternativet. Hensy-

net til effektivitet, sikkerhet og
et helhetlig og miljøvennlig
transportsystem for Tønsbergområdet, taler for Korten. Korten gir nok også den beste langsiktige effekten for god regional
utvikling av arbeidsplasser,
handel og bosetting. Det er også
viktig for Færder.
Nå utredes den regionale effekten ytterligere, og jeg avventer konklusjonene her og resultatene av høringen, før jeg er for
bastant om hva som tjener Færder og Tønsberg best.
– Hvor sannsynlig er det at det
blir en løsning i år?
– Jeg opplever at det både i befolkningen i Færder og i Tønsberg, og politisk i disse kommunene, er et sterkt ønske om å få
bygget ny fastlandsforbindelse.
Derfor tror jeg på en endelig avgjørelse etter planen, altså til
sommeren.
Ordføreren i den nye Vestfold-kommunen forstår det
ikke når noen på Tjøme sier at
Nøtterøy sluker Tjøme.
– Husk at ordføreren i Færder
er like mye ordfører for Teie, Torød og Hvasser. Jeg håper det
blir opplevd at nærområdet blir
prioritert og støttet.

SVEN OTTO RØMCKE

• Tønsbberg Kanallvn. 1
• Sandefjord Peder Bogensgt. 12
• Larvik, Øya Tjøllingvn. 38
• Horten Trimvn. 41
• Holmestrand Ringvn. 3

Tlf. 33312790
Tlf. 33465605
Tlf. 33185850
Tlf. 33045499
Tlf. 33050882

• Drammen Austtaddgtt. 18
• Drøbak Holtervn. 4G v/Drøbak City
• Mysen Opsahljordet 1
• Halden Berglyhallen
• Grimstad Fokussenteret, Storgt. 90
• Farsund Lauervik Terrasse 20

Tlf. 32814330
Tlf. 64934341
Tlf. 69795970
Tlf. 69176250
Tlf. 37407030
Tlf. 38392707

