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Valgprogram for Drammen Arbeiderparti 2019 - 2023 
 
 
Arbeiderpartiet vil bygge på det beste ved landet vårt: Små forskjeller, like muligheter og et 
fellesskap som gir arbeid og trygghet til alle. Sånn vil vi ha det i Drammen kommune. Vi tror på at 

viktige samfunnsoppgaver løses best sammen.  
 
Vi vil ha et samfunn med frihet og like muligheter for alle. Vi vil ha et samfunn som tar vare på dem 
som ikke klarer seg helt på egenhånd, og sørge for at alle skal leve sine liv i trygghet og verdighet.  
 

Årets kommunevalg er et historisk valg. Det er første gang du skal stemme over hvem som skal 
styre en helt ny kommune. Den ligger foran oss med blanke ark. Det er du som skal bestemme 
hvilke fargestifter som skal begynne å tegne.  
 
Drammen Arbeiderparti vil ha med seg grunnverdiene fra moderpartiet vårt: Frihet, likhet og 
solidaritet. I programmet vil du kjenne igjen verdiene gjennom forslag og vedtak som legger vekt 
på trygghet, rettferdighet, tillit og fellesskap.  
 
Dette er våre verdier. Dette er det vi skal jobbe for at Drammen kommune skal bære preg av og 
legge vekt på.  
 

Frihet  
 
Frihetsbegrepet har flere sider. I kommunepolitikken dreier frihet seg blant annet om å:  
 
Kunne velge å bli hva man vil ut fra egne ønsker, evner og forutsetninger. Derfor er det viktig at 
alle skal ha lik rett til utdanning.   
 
Drammen Arbeiderparti vil styrke den offentlige fellesskolen. Skoletilbudet skal være like godt i alle 
deler i den nye kommunen, og alle barn og unge skal ha lik mulighet til å få en god skolegang.  
 
Slik har vi tenkt å jobbe for dette i Drammen kommune:  
 

 Vi vil ha et prøveprosjekt med gratis skolefrokost på skoler i alle de tre gamle kommunene 

 Vi skal sluttføre utbyggingen av Veiavangen ungdomsskole i Mjøndalen 

 Vi går inn for ny ungdomsskole på Åskollen 

 Vi går inn for å åpne Berger og Ebbestad skoler i Svelvik når det blir behov for det 

 Vi går imot etablering av flere private skoler i Drammen 

 Alle elever skal ha tilbud om gratis leirskole  
 
Skolen skal ha et ordentlig tilbud om aktivitetsskole (AKS), som skal erstatte dagens SFO. AKS 
skal ha tilbud om forskjellige kurs og aktiviteter, gjerne i samarbeid med idrettslag, kulturskolen 
eller andre foreninger. Familier med lav inntekt skal ha tilbud om gratis AKS.  
 
Noen barn har spesielle behov, og trenger et SFO- eller AKS-tilbud utover fjerde klasse. Dette 
tilbudet mener Arbeiderpartiet skal være gratis.  
 
Drammen Arbeiderparti ønsker å videreutvikle Drammen som studentby. Derfor vil vi invitere til 
dialog med studentene ved våre utdanningsinstitusjoner for å finne ut hvordan vi kan gjøre 
Drammen til en attraktiv studentby.  
 
Vi vil også gå inn for et studenthus i Drammen, som driftes av og har tilbud til studenter.  
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Frihet er å ha råd til å etablere seg. Drammen Arbeiderparti krever en mer sosial boligbygging, slik 
at flere skal kunne eie sin egen bolig. Vi vil utvikle varierte og trygge bomiljø som er preget av 
mangfold. Vi vil ha boliger som er tilrettelagt for alle grupper i samfunnet vårt slik at folk skal leve 
side om side i gode naboskap.  
 
Arbeiderpartiet vil legge til rette for at Drammen kommune skal være et attraktivt sted for 
innflyttere. 
 
Slik har vi tenkt å jobbe for det i Drammen kommune:  
 

 Kommunen skal være pådriver for at det skal bygges flere boliger som er tilpasset 
økonomien og behovet til hver enkelt. Det skal ikke være nødvendig å være avhengig av 
foreldre ne sine for å komme seg inn på boligmarkedet.  

 I leilighetsprosjekter over 70 enheter skal 10 prosent prises uten tomtebelastning  

 Kommunen skal aktivt bruke sitt eiendomsselskap, og drive aktivt oppkjøp av tomter  

 Kommunen skal stille tydelige krav til utbyggere i planprosesser  

 Kommunen skal legge til rette for utbyggere, og sørge for effektive planprosesser og 
forutsigbarhet i saksbehandlingen 

 Kommunen skal bygge rimelige utleieboliger spesielt rettet mot ungdom i alle deler av 
kommunen 

 Videreføre leie til eie-prinsippet for å sørge for at flere kan eie sin egen bolig  

 Søke et samarbeid med Husbanken for å gjennomføre et pilotprosjekt med Smarthus-
boliger 

 
Frihet er å reise rundt i kommunen. God framkommelighet, enten man ønsker å bruke beina, 
sykkel, offentlig kommunikasjon eller egen bil, må være en selvfølge for alle som bor i Drammen 
kommune.  
 
Staten vedtar Buskerudbypakken i 2020. Det forholder vi oss til. Vi ønsker å gjøre det beste ut fra 
de rammene som blir pålagt Drammen, og hente ut de positive virkningene.  
 
Drammen Arbeiderparti vil ha:  
 

 Gunstige priser på kollektivtransport, herunder rabattkort for ungdommer, studenter, uføre 
og pensjonister 

 Hyppigere avganger  

 Et omfattende og godt nett av gangveier og sykkelveier  

 Gratis buss på enkelte strekninger 

 Nattbuss til Svelvik og Konnerud  

 Samordnet billett som gjelder på buss og tog 

 Ny Svelvikvei  
 
Vi går inn for dobbeltspor til Kongsberg. Vi ønsker å få mer tungtransport fra vei over på bane. Da 
må vi ha dobbeltspor hele veien. To tog i timen er ikke nok i fremtiden, allerede nå er 
rushtidsavgangene fulle. Det hjelper ikke å ha mange avganger hvis det ikke er plass til 
passasjerer.  
 
Vi ønsker frihet til å etablere og drive næring i kommunen. Drammen skal være en ja-kommune 
som skal søke å legge til rette for alle typer næringsliv. Det skal vi gjøre ved å sikre forutsigbarhet i 
planer, som gjør det lønnsomt og trygt å satse i Drammen. Vi skal ha en åpen dør for de private 
aktørene som er i kommunen, og aktivt legge til rette for deres vekstmuligheter.  
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Drammen Havn må sikres som en fremtidsrettet intermodal1 havn, blant annet gjennom 
tilrettelegging for videre utbygging og sikring av transportårer. Gjennom planverk vil vi tydeliggjøre 
Holmen sør for brua som område tilrettelagt for plasskrevende næring avhengig av 
havnefasiliteter. 
 
Drammen Arbeiderparti vil: 

 Bruke kommunens eiendomsutviklingsselskap aktivt i arbeidet med å legge til rette for 
næringstomter 

 Ta initiativ til flere samarbeidsprosjekter mellom Universitetet i Sør-Norge og Drammen 
kommune som også innbefatter næringslivet 

 Være en aktiv pådriver for arbeidet med helseklynge tilknyttet nytt sykehus 

 Ta aktivt eierskap til arbeidet med næringsattraktivitet 

 Fortsatt ansvarlig og langsiktig eierskap i bedriftene kommunen er eier 

 Sørge for vannavgifter som gir næringslivet i kommunen konkurransedyktige 
rammebetingelser.  

 Sikre transportløsninger som gjør at varer og tjenester kommer fort og effektivt fram, blant 
annet ved å gjennomføre ny Holmen Bru, Strømsåstunnel, Rv23 og dobbeltspor til 
Kongsberg 

 Aktivt legge til rette for at studenter velger å folkeregistrere seg i Drammen, gjennom bruk 
av ulike stimuleringstiltak som støtte til kollektivkort eller engangsutbetalinger 

 
Drammen har kort avstand til alt. Derfor ønsker vi å videreutvikle byen som konferanseby. Vi vil at 
kommunen skal bygge, eller bidra til å realisere, en konferansesal med plass til minimum 800 
personer i Drammen.  
 
Drammen har et stort potensiale for nærturisme. Drammen kommune er geografisk sentralt 
plassert på Østlandet, og har innenfor en radius på 10 mil, et befolkningsmessig oppland på rundt 
2 millioner mennesker. Kommunen har spesielle naturgitte fordeler for å kunne utvikle et variert og 
spennende nærturisttilbud.  Disse fordelene er først og fremst konsentrert til Drammensfjorden, 
Drammenselva og Finnemarka. Vi vil utforske muligheter og utfordre næringslivet til å finne gode 
ideer for å gjøre Drammen til en turistkommune.   
 

Likhet  
 
Et av Arbeiderpartiets grunnprinsipper er at alle mennesker er like mye verdt. Derfor skal vi jobbe 
for at alle som bor i Drammen kommune skal ha lik tilgang til tilbud. Tilbudene skal være like gode 
uansett hvor du bor. Det gjelder kommunale tjenester, kultur og idrett, det gjelder kollektivtilbud, og 
det gjelder fritidstilbud.  
 
I dag er det stor forskjell på tilskuddene til de ulike tilbudene. Noen fritidstilbud for barn og unge er 
nesten gratis. Andre koster så mye at mange er tvunget til velge dem bort. Slik vil ikke vi ha det i 
kommunen vår. Alle barn og unge skal kunne delta i fritidsaktiviteter. Det er viktig for «limet» i 
samfunnet, for integreringen og for psykisk helse hos barn og unge.  
 
Derfor vil vi jobbe for:  
 

 Rabattordninger eller annen type støtte for at barn og unge i familier med lav inntekt, skal 
kunne delta i fritidsaktiviteter  

 Harmonisere tilskuddene til alle idrettslagene i kommunen. De gode ordningene vi har i dag 
skal videreføres og gjøres enda bedre 

 Søkbare midler til kulturprosjekter skal harmoniseres og økes 

 Vi skal gjøre det rimeligere for amatører å leie kommunens storsaler til sine forestillinger 

                                                 
1 Intermodal havn: En havn som kan håndtere ulike typer last, både container, stykkgods og på hjul, med tilgang til videre distribusjon på vei og 

jernbane. 
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 Det skal satses på konseptet «Aktive lokalsamfunn»2 i hele kommunen  

 Kulturplanen for tidligere Drammen kommune skal videreføres og utvides til å gjelde hele 
den nye kommunen  

 Tilbudet i kulturskolen skal harmoniseres og styrkes  

 Det skal etableres et felles idrettsråd i hele kommunen  

 Det skal være gode rammevilkår for idretten på alle nivå 

 Kulturaktørene skal ha rammebetingelser som gjør at de kan leve og utvikles 

 Styrke viktige kulturinstitusjoner  

 Starte et prøveprosjekt om møtested for ungdom interessert i dataspill  

 Etablere støtteordninger for e-sportinitiativ fra idrettslagene 
 
Frivilligheten har en stor plass i kulturlivet. Vi vil at det skal være gratis å leie kommunale bygg for 
kultur- og idrettsaktiviteter for barn og unge.  
 
Drammen Arbeiderparti vil jobbe for å beholde regionale kulturaktører i Drammen, slik som 
Brageteatret, Viken Filmsenter og Buskerud Kunstsenter.  Vi må finne gode løsninger for museene 
og de historiske samlingene i hele den nye kommunen gjennom godt samarbeid bruk av den 
faglige kompetansen i vårt område. 
 

Trygghet 
 
Trygghet er en forutsetning for et godt liv. Trygghet for helse, arbeid, bolig og barnehage/skole.  
Trygghet i alle livets faser.  
 
Uavhengig av bosted har kommunen et stort ansvar for innbyggernes trygghet. Det gjelder både 
for barn i barnehage eller skole, for om du trenger hjelp hjemme eller om du ligger på sykehjem.  
 
Arbeiderpartiet vil hente det beste fra de tjenestene vi leverer i dag og sørge for at de blir like gode 
– eller bedre – i hele kommunen. Tjenester som er kommunale i dag skal fortsette å være 
kommunale. I tillegg skal vi jobbe for å ta flere av de tjenestene som i dag er satt ut til 
kommersielle, blir overtatt av kommunen. 
 
Du skal være trygg hjemme, og du skal være trygg på sykehjem. 24 timers trygghet skal være en 
selvfølge. Derfor vil vi styrke bemanningen knyttet til eldreomsorgen. Vi vil at ansatte i 
helsevesenet skal ha hele stillinger. Det gir trygghet både for de ansatte og for de som tar imot 
hjelp og omsorg.  
 
Vi må også sørge for at de som jobber i helse og omsorg snakker norsk. Da må vi også legge til 
rette for at de skal kunne lære det.   
 
Drammen Arbeiderparti vil: 
 

 Bygge nye sykehjem i Krokstadelva og på grensen mellom Solbergelva og Åssiden 

 Nye sykehjem skal følge prinsippet om helseknutepunkt3  

 Opprettholde det gode tilbudet på Bråta i Mjøndalen og ta med erfaringene derfra inn i 
planlegging og bygging av nye sykehjem 

 Bofellesskap skal være tilrettelagt for velferdsteknologi 

 Det skal være tilbud om rehabilitering på sykehjemmene, for eksempel opptrening etter 
slag 

 Maten som serveres skal være kortreist og hjemmelaget 

                                                 
2 «Aktive lokalsamfunn»: Dette er nærmiljøer hvor skolen, idrettslaget, FAU og andre frivillige organisasjoner legger til 

rette for bevegelsesglede, sosiale fellesskap, gjerne på tvers av generasjoner. 
3 Helseknutepunkt: Sykehjem, omsorgsboliger og aktivitetssenter samlet på ett sted, i tilknytning til andre tilbud for alle 

innbyggere 
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 Ha aktivitetshus i alle deler av kommunen 
 
Mange av innbyggerne i Drammen er pensjonister. De fleste vil bo i egne hjem i mange år før de 
eventuelt har behov for en sykehjemsplass. Pensjonister vil være aktive og sosiale. Pensjonister vil 
være sjef i eget liv. Arbeiderpartiet vil sørge for gode muligheter for en aktiv pensjonisttilværelse. 
Derfor vil vi etablere «Aktivitetshus» i de tre gamle kommunene, gjerne i forbindelse med 
helseknutepunktene. Dette skal være møteplasser med ulike aktiviteter, som for eksempel 
datahjelp. I aktivitetshusene vil det være stort innslag av frivillighet, men også ulike typer 
kommunale tjenester. Aktivitetshusene må etableres på steder som enkelt kan nås med 
kollektivtransport.  
 
Digitalisering gjør hverdagen enklere for mange, men vanskeligere for andre. Det skal være en 
offentlig oppgave å sørge for at de av våre eldre og andre som synes data er vanskelig, skal få den 
hjelpen de trenger. Slik hjelp kan gjerne legges til aktivitetshusene.  
 
Trygge elever som trives på skolen, lærer best. Mobbing er et stort samfunnsproblem, og barn som 
blir mobbet er mer utsatt for sykdom og problemer senere i livet. Drammen Arbeiderparti vil skjerpe 
innsatsen mot mobbing på skolen og prioritere det forebyggende arbeidet. Vårt mål er at alle skal 
glede seg til å gå på skolen. Ingen skal være redde for å oppleve mobbing verken på skoleveien, i 
friminuttene, i timen eller på sosiale medier. Derfor skal vi gjøre alt vi kan for at ingen skal oppleve 
den frykten og trakasseringen som mobbing skaper. 
 
Drammen Arbeiderparti vil at alle skoler i Drammen kommune skal ha en mobbeknapp på sine 
nettsider. Mobbeknappen er en elektronisk varslingskanal for elever, foreldre og foresatte som kan 
brukes til å varsle om mobbing eller krenkelser som elever opplever. Skoleledelsen er forpliktet til å 
sette i gang tiltak senest fem dager etter mottatt varsel.  
 
Psykiske helseplager blant barn og unge er dessverre et økende problem. Det er et alvorlig 
samfunnsproblem at et økende antall unge sliter og faller utenfor. Vi kan ikke vedta at folk ikke skal 
slite, men vi kan ta grep på områder vi vet hjelper. 
 
Grunnlaget for god helse legges tidlig i livet. Derfor må vi rette en særskilt oppmerksomhet mot 
våre aller yngste. En god skolehelsetjeneste bidrar til trygghet og trivsel i skolehverdagen. Derfor 
må vi sørge for en tilgjengelig skolehelsetjeneste som møter ungdommen på ungdommens 
premisser og arenaer.  
 
Drammen Arbeiderparti vil: 
 

 At alle elever, uavhengig av skole, skal ha tilgang på en god og tilgjengelig 
skolehelsetjeneste.  

 Åpne for «e-helsesykepleier» slik at ungdom kan kontakte sin skolehelsetjeneste gjennom 
digitale plattformer. 

 Bedre kompetansen på psykisk helse og forebygging av vold og overgrep i 
skolehelsetjenesten. 

 Bedre barn og unges psykiske helse gjennom lavterskeltiltak i kommunen. 

 Oppfordre skolene til å også ansette mannlige helsesykepleiere, slik at begge kjønn føler 
seg trygge i møte med skolehelsetjenesten. 

 Jobber for at alle studenter på universiteter og folkehøyskoler skal ha tilgang til gratis 
helsetjenester 

 Ha helsesykepleier tilstede på skolen hver dag  

 Opprette en skolepsykologtjeneste  

 Ungdom under 21 år, også de under 16 år, skal få økonomisk støtte for å dekke hele eller 
deler av kostnadene til prevensjon 
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Vi vil styrke svømmeopplæringen både i og utenfor skolen. Da må vi ha funksjonelle 
svømmehaller, uten at barn og unge skal behøve å busses over lange strekninger. Vi vil også 
sørge for et godt tilbud om svømmeopplæring for unge og voksne som er over grunnskolealder.  
 

 Vi vil beholde svømmehallen i Krokstadelva, og sørge for at svømmehallen i Svelvik kan 
brukes hele året 

 Det skal være gratis å leie kommunens svømmehaller for å drive grunnleggende 
svømmeopplæring for unge og voksne som ikke kan svømme  

 
Kommunene vil i fremtiden få et større ansvar for psykisk helse. Da skal du som bor i Drammen 
kommune være trygg på at du får den hjelpen du trenger i kommunen.  
 
Drammen Arbeiderparti vil:  
 

 At kommunen skal ha et oppsøkende ansvar for pasienter som nylig er skrevet ut fra 
psykiatrisk behandling 

 Styrke kompetanse på psykiatri i kommunen 

 Etablere nye og videreføre eksisterende lavterskeltilbud for psykisk helse  

 At all retusjert reklame på kommunal eiendom må merkes 
 
Vi vil også styrke det forebyggende arbeidet mot rus, med et spesielt blikk på rus blant unge. Vi vil 
se på den sosiale boligpolitikken med tanke på å gi personer som sliter med rusproblemer et godt 
tilbud og en reell mulighet for rehabilitering. Her må vi samarbeide med og søke råd hos 
organisasjoner som har kunnskap på feltet, og invitere dem inn på et tidlig tidspunkt i planlegging. 
 
Arbeidsplassen din skal være trygg. Trygghet for å få jobb og trygghet når man er i jobb, gir 
trygghet og frihet for den enkelte, bedre inkludering i samfunnet, økt likestilling og inntekter til 
fellesskapet. Drammen Arbeiderparti vil styrke det organiserte, anstendige arbeidslivet, slik at 
kommunens innbyggere får vilkår og mulighet til å oppnå og virkeliggjøre drømmen om det gode 
liv. 
 
Drammen Arbeiderparti skal gå i front i kampen mot arbeidslivskriminalitet og sørge for et 
anstendig arbeidsliv i kommunen. Vi vil jobbe for at det skal være attraktivt å være fagarbeider i 
kommunen. For å få til dette skal vi stille krav til bedriftene som leverer tjenester til og for 
kommunen.  
 
Dette vil omfatte nye standardkontrakter som skal sørge for å: 
 

 Hindre skatteunndragelse 

 Hindre utnytting av arbeidskraft 

 Sikre bruk av lærlinger 

 Økt fokus på faste ansettelser 

 Innleide skal ha tarifflønn mellom oppdrag 

 Maksgrense for antall underleverandører på prosjekter i kommunenes regi 

 Nøkkelpersoner i prosjektene skal forstå norsk 

 Forbud mot kontant betaling 

 Utarbeide lokale læreplaner som skal ha som mål å fremme ytterligere kjennskap til 
fagbevegelsens viktighet og trepartssamarbeidet 

 
Dette skal vi få til i samarbeid med partene i arbeidslivet.  
 
Drammen Arbeiderparti vil jobbe for en heltidskultur i kommunen. Som hovedregel skal alle 
kommunale stillinger som lyses ut, være heltidsstillinger.  
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Drammen Arbeiderparti vil sørge for at elever på ungdomsskolen som ikke har greid å skaffe seg 
plass i arbeidsuka, skal få tilbud om det i kommunen.  
 
NAV må være tilgjengelig for brukerne når brukerne trenger dem. Vi ser at NAV er blitt mer 
regelstyrt, og mindre brukerstyrt. Slik vil vi ikke ha det. Det må være brukerne og brukernes behov 
som er i sentrum.  
 

Solidaritet 
 
Solidaritet handler i ytterste konsekvens om å gi slipp på et gode for deg selv for at noen andre 
skal få det bedre. I vår kommune har vi mange innbyggere som lever med varig lav inntekt. 
Solidaritet er å sørge for at de som har mye deler med de som har lite, og at de som kan bidra 
ekstra, gjør det for at de som sliter kan få. Solidaritet er å ta imot folk som har behov for 
beskyttelse etter å ha flyktet fra krig, nød og fattigdom. 
 
Frivillige organisasjoner er en viktig del av en solidarisk kommune. Arbeiderpartiet vil legge til rette 
for en god samhandling med frivilligheten i kommunen. 
 
Arbeiderpartiet vil: 
 

 Holde barnetrygden utenfor når inntektsgrunnlaget for sosialhjelp skal beregnes 

 Ha et prøveprosjekt med å fjerne kontantstøtte i enkelte bydeler i sammenheng med lavere 
pris for barnehage 

 Drammen kommune søker staten om å få ansvaret for kontantstøtten, slik at midlene i 
stedet kan brukes til aktive tiltak for å få foreldre i jobb  

 Gratis barnehage for familier med vedvarende lav inntekt 

 Flere friplasser, søskenmoderasjon og lavere pris  

 Alle lavinntektsfamilier skal få gratis Internett 
 
Nasjonalt fører Arbeiderpartiet en streng, rettferdig og human innvandringspolitikk. Når innvandrere 
har fått opphold i Norge er det kommunenes oppgave å legge til rette for en god integrering. 
Drammen Arbeiderparti vil legge til rette for en så god og omfattende integrering av våre nye 
innbyggere, som mulig.  
 
Arbeiderpartiets mål for god integrering er at flyktninger og innvandrere blir aktive deltakere i 
samfunnet, med de rettigheter, muligheter og plikter som ligger i det.  
 
Det skjer mye god integrering i Drammen. Men mye kan gjøres bedre og mer systematisk.  
Arbeiderpartiet vil særlig peke på betydningen av arbeid, språk, utdanning og behovet for sosiale 
relasjoner. 
 
Drammen Arbeiderparti vil:  
 

 Ha en fadderordning/fadderfamilie som er operativ fra første dag  

 Løfte fram hverdagsintegreringen 

 Øke bevisstheten når det gjelder å inkludere og invitere med i barnehage, AKS, skole, 
kultur, idrett, jobb og organisasjonsliv 

 For å sikre en tettere og raskere integrering vil vi trekke frivillige aktører tettere inn i 
samarbeidet med kommunen. Frivillige må kurses for denne oppgaven.  

 Iverksette et prøveprosjekt der de flyktningene som skal bosettes i Drammen – som en del 
av introduksjonsprogrammet – får en tilrettelagt arbeidsplass fra dag en i kommunen. Bruke 
deler av integreringstilskuddet til lønnsmidler. Språkopplæring blir en viktig del av dette 
opplegget.  

 Etablere tverrfaglige flyktningteam  



8 

 

 Kvinnehelse er en viktig nøkkel til integrering. Tallet på kommunale jordmødre må økes, 
tilbudet på Migra Helsestasjon må videreføres. 

 Flyktningrådgivere, lærere og førskolelærere må ha god og bred kunnskap om 
flyktningenes kultur og religion. 

 Styrke det psykiske helsevernet for flyktninger 
 
Frivillighet er solidaritet i praksis. Frivilligsentraler og de store frivillige organisasjonene er 
uvurderlige hjelpere i vår kommune. De gjør alt fra smått til stort for å hjelpe de som trenger det 
mest: de svakeste i samfunnet. Vi vil legge til rette for de frivilliges arbeid, og anerkjenner jobben 
som gjøres på dette området. Vi vil at kommunen skal gå i dialog med de frivillige organisasjonene 
og trekke dem nærmere til seg når det skal utvikles planverk på områder der de sitter med 
ekspertise.  
 
Solidaritet er å sørge for å ta vare på kloden vår for generasjoner som kommer. Drammen 
Arbeiderparti tar klima- og miljøtruslene på alvor.  
 
Derfor vil vi at Drammen kommune skal:  
 

 Alle bygg med bruttoareal over 1000 kvadratmeter skal benytte materialer som reduserer 
klimautslipp med minimum 20 prosent i forhold til nytt referansebygg 

 Være en plastfri kommune i størst mulig grad 

 Ha nedfelte og klare retningslinjer for å redusere CO2-avtrykk 

 Verne matjord så langt det lar seg gjøre 

 Tenke nytt og moderne rundt kollektivtilbud, for eksempel ferge, el-bysykkel og gondol 

 Jobbe for en fellesbillett på kollektivtilbud  

 Minimere bruk av plantevernmidler  

 Bygge ut gang- og sykkelveier  

 I tillegg til støtten fra Enova, vil vi gi støtte til å fjerne olje/parafin-tank og annet utstyr for de 
som går over til varmepumper eller vannbåren varme  

 Jobbe for miljøsertifisering av alle skolene i kommunen 

 Ha panteringer på alle kommunale avfallsbeholdere  
 

Tillit  
 
Tillit er en overordnet verdi for Arbeiderpartiet. I kommunen betyr det at innbyggerne skal ha tillit til 
at Arbeiderpartiet vil kjempe for deres rettigheter og behov.  
 
De som blir valgt inn i styrende organer fra Arbeiderpartiet skal jobbe etter etiske retningslinjer. 
Åpenhet er en forutsetning for tillit. Det skal være rom for å være uenig, og å utfordre etablerte 
sannheter. Likevel skal arbeiderbevegelsens grunnverdier alltid være rettesnor for våre valg og 
prioriteringer. Folk skal kunne stole på oss som folkevalgte. 
 
Slik vil vi jobbe for at tillit skal prege Drammen kommune:   

 Vi skal ha åpenhet mellom innbyggere og politikere, innbyggere og kommunen, 
innbyggerne og planleggerne, innbyggerne og politi 

 Alle innbyggerne skal få god informasjon om hva som skjer i kommunen. Det må etableres 
en felles informasjonskanal samtidig som det må legges til rette for de som ikke er aktive 
internettbrukere. 

 Vi vil gjeninnføre sektorutvalgene og utvalgsstrukturen  

 Politikerne skal være ombudsmenn og ombudskvinner gjennom gode, lokaldemokratiske 
møteplasser  

 Vi vil styrke samarbeidet med frivillige organisasjoner 

 Drammen Arbeiderparti ønsker en videreutvikling av Marienlystområdet basert på 
medvirkning og forslag fra innbyggerne  
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 Vi ønsker større folkevalgt kontroll over avgjørelser, og vil derfor gå gjennom 
delegasjonsreglementet med det mål å sikre mest mulig åpenhet  

 Sikre politisk representasjon i hovedarbeidsmiljøutvalgets møter 
 

Rettferdighet 
 
Vi mener at det er rettferdig at det offentlige forvalter våre felles verdier. Flest mulig av de 
tjenestene innbyggerne har behov for skal leveres av det offentlige. Det skal ikke være profitt på 
velferd.  
 
I Drammen kommune vil Arbeiderpartiet at:  

 Aktivt jobbe mot unødvendig målstyring og New Public Management 

 Nye tjenester skal ikke privatiseres 

 Vi vil føre så mange som mulig av de tjenestene som er privatisert i dag tilbake til 
kommunen  

 Tekniske tjenester skal tilbakeføres til kommunen  

 Vi vil sørge for å fortsette å eie de aksjene vi har. Vi vil også gå inn for å eie en større del 
enn i dag, når det blir økonomisk mulig for oss.  


