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Kjære velger

Fremskrittspartiet ser det som en av sine 
viktigste oppgaver å være på innbyg
gernes side overfor det offentlige. I 
tillegg skal vi bidra til å styre kommu
nen med fokus på kommunens primær
oppgaver. 

Drammen er en lavinntektskommune 
med en befolkning med større sosiale 
utfordringer enn landsgjennomsnittet. 
God økonomistyring er derfor avgjøren
de. Kommunens lånegjeld er så høy at 
den begrenser kommunens økonomiske 
frihet. FrP vil derfor begrense kommun
ens låneopptak. Økt egenfinansiering 
sparer kommunen for økte kapitalkost
nader, noe som vil gi kommunen bedre 
økonomi. 

Drammens innvandrerandel har økt 
dramatisk de siste tjue årene. Byens 
befolkning skiftes ut ved at flest inn
vandrere flytter inn til byen, mens 
etniske nordmenn flytter ut. Dette er en 
urovekkende utvikling som FrP vil snu. 
Drammen må igjen gjøres attraktiv for 
etnisk norske innbyggere. Kommunens 
inntekter må sikres ved aktiv bolig og 
næringspolitikk som tiltrekker seg gode 
skattebetalere. Samtidig må det settes 
strengere krav til aktivitet og kontroll av 
dem som mottar sosialhjelp. 

Drammen FrP mener det er et stort 
potensial for bedre effektivitet og høyre 
kvalitet innenfor de kommunale tjenes
tene. Konkurranseutsetting er viktig for 
å oppnå dette. 

FrP vil at kommunen skal konsentrere 
seg om å sikre et godt tjenestetilbud 
innenfor kommunens primærområder: 
Helse, omsorg, skole og infrastruktur. 
Kommunen skal først og fremst kon
sentrere seg om å administrere tjenest
etilbudet, fremfor å produsere tjenester 
selv. Dette gjøres gjennom å legge 
forholdene til rette for at privat sektor er 
utførende, mens kommunen bestiller, 
kontrollerer og betaler. 

Drammen FrP mener kommunale tje
nester som ikke er skattefinansiert, skal 
dekkes etter selvkostprinsippet. Kom
munen må påse at dette skjer i henhold 
til loven. Kostnadene må gjøres så lave 
som mulig gjennom effektivisering, uten 
at dette går på bekostning av tjenestenes 
kvalitet.

Når kommunen drives mer effektivt øn
sker Drammen FrP at besparelsene ikke 
skal gå til merforbruk, men til å redus
ere skatt og/eller redusere kommunens 
gjeld. 

Eiendomsskatten er avskaffet i Dram
men og Drammen FrP vil motsette seg et 
hvert forsøk på gjeninnføring av eien
domsskatt.

Drammen FrP mener kommunens 
innbyggere skal ha stor innflytelse over 
sitt eget liv og sitt nærmiljø. Med lokale 
folkeavstemninger, folkemøter, bruker
undersøkelser, spørreundersøkelser, 
åpne høringer, brukerstyrer og service

Fremskrittspartiet er et liberalistisk folkeparti. Det bygger på Norges grunnlov, 
norsk og vestlig tradisjon og kulturarv, med basis i det kristne livssyn og humanis
tiske verdier. 

Hovedmålet er sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep. 

Det fundamentale i vårt samfunnssyn er troen på, og respekten for, det enkelte 
menneskets egenart og retten til å bestemme over eget liv og økonomi. 

FrP er det eneste partiet som representerer reell fornyelse og som er et reelt alter
nativ i Drammen. Med FrP i en sentral posisjon får velgerne et bystyre som vil være 
ombudsmann for folk flest.

Vi tror på enkeltmennesket. Vi vil la deg fatte beslutninger som gjelder ditt eget liv. 
Vi vil fjerne forbud, påbud eller politisk skapte reguleringer – og dem er det mange 
av. Vårt verdigrunnlag representeres gjennom ord som frihet, lojalitet og folkelighet. 
Dette er Fremskrittspartiets sjel. Dette står vi for.

Med vennlig hilsen Drammen FrP 
Jon Helgheim, leder 
Ulf Erik Knudsen, ordførerkandidat 

Hovedprioriteringer
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kontrakter vil Drammen FrP ha innbyg
gere med når viktige avgjørelser skal 
tas. FrP mener det kan gjennomføres 
folkeavstemming om BBP2/bomring/
veiprising og kommunevåpen.

FrP mener at kommunale myndigheter 
skal være serviceorganer som har 
som hovedoppgave å hjelpe innbyg
gerne. Politikere og byråkrater skal 
ikke legge unødvendige hindringer og 
forbud i veien for enkeltmennesker, 
næringsdrivende, lag og organisasjon
er. Søknader skal behandles positivt så 
lenge lovverket tillater det og det ikke 
griper inn i andres rettigheter.

Drammen FrP ser det som en viktig 
oppgave å være «vaktbikkje» i forhold 
til kommunen som myndighetsforvalter. 
Skulle det oppstå problemer i møte med 
det kommunale byråkratiet, har Dram
men FrP som oppgave å være innbyg
gernes ombud.

Utenlandske statsborgere, som har bodd 
i Norge de siste 3 årene, har stemme
rett ved lokalvalgene. Drammen FrP 
mener at en forutsetning for å kunne 
tilegne seg nødvendig informasjon for 
å danne grunnlag for å kunne stemme, 
er at de stemmeberettigete har norsk
kunnskaper langt utover å lese den 
kommunale valginformasjon. I lys av 
det, er det en selvmotsigelse at det 
offentlige skal produsere flerspråklig 
valginformasjon. Drammen FrP mener 

at offentlig valgmateriale kun skal være 
på norsk.

Drammen kommune ble i forrige kom
munestyreperiode rystet av en av Norges 
største korrupsjonssaker. Om de øvrige 
politiske partiene i Drammen hadde vist 
samme proaktivitet som Drammen FrPs 
representanter, ville store økonomiske 
og samfunnsmessige konsekvenser vært 
begrenset eller helt eliminert. Drammen 
FrP vil arbeide for at effektive skade
begrensende tiltak straks blir iverksatt 
ved alvorlige korrupsjonshendelser, 
arbeide for økt transparens og innsyns
muligheter for innbyggerne, og ikke 
minst videreføre forebyggende arbeide 
mot korrupsjon, diskriminering, nepo
tisme og kameraderi.

Drammen FrP vil at Drammen kom
mune, gjennom sitt eierskap i Glitre En
ergi, prioriterer at byens innbyggere og 
næringsliv tilbys billigst mulig strøm og 
lavest mulig nettleie, fremfor overskudd 
for eierne. FrP vil derfor at kommunen 
skal være tilbakeholden med å ta ut 
avkastning av selskapet.  

Drammen FrP vil peke på at den 
sammen slåtte kommunen skal bære 
navnet Drammen og at det politiske og 
administrative senter er lagt til Dram
men by. FrP ser det derfor naturlig at 
Drammen kommunes kommunevåpen 
videreføres som den nye kommunes 
kommunevåpen.

• Arbeide for å holde kommunale avgifter og gebyrer på et lavest  
mulig nivå.

• At kommunen i størst mulig grad skal konsentrere seg om de 
lovpålagte områdene og overlate mer til næringsliv og frivillige  
organisasjoner.

• Avvise forslag om gjeninnføring av eiendomsskatt. 

• Sterkt vektlegge de lokaldemokratiske utvalgene sine innspill når  
vedtak fattes, for ikke å utvanne det lokalpolitiske initiativ.

• Si nei til enhver form for bompenger, veiprising og rushtidsavgift  
i Drammen.

• Være positive til arbeidet med å rasjonalisere og effektivisere  
driften i kommunen.

• Arbeide for at innbyggerne får lavest mulig strømpris og nettleie. 

• Arbeide mot korrupsjon, nepotisme og kameraderi.

• At offentlig valgmateriale kun skal være på norsk. 

• Bevare Drammens historiske kommunevåpen.

• Innbyggernes innsynsmuligheter må utvides, gjøres enklere og utføre 
og muliggjøre anonymt innsyn.

• Påse at Drammen har oppdaterte beredskapsplaner for å håndtere 
kommunens oppgaver i forbindelse med kriser - herunder blant  
annet større ulykker, branner, flom, ras og terrorhandlinger.

Drammen FrP vil:

FrP mener at kommunale myndigheter skal  
være serviceorganer som har som hovedoppgave 
å hjelpe innbyggerne. 
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Pleie og omsorg
Fremskrittspartiet ønsker en verdig 
eldreomsorg der den enkeltes behov blir 
ivaretatt. 

Drammen FrP vil sette seniorbefolk
ningen først når kommunale midler 
skal fordeles. Eldre pleietrengende skal 
ha et tilbud tilpasset den situasjon de 
er i. Norge er i dag et velferdssamfunn 
mye på grunn av de eldre generasjon
ers holdninger og innsats. Nasjonen må 
vise sin takknemlighet ved å gi senior
befolkningen en grunnleggende trygg
het, basert på opplevelsen av at samfun
net både verdsetter og ivaretar dem.

Drammen FrP ønsker at pleietrengende 
og deres pårørende skal forholde seg til 
færrest mulig hjelpere i de ulike tjenest
ene. Dette er spesielt viktig ved tjenest
er som utføres i den pleietrengendes 
hjem, og for personer med demens
utfordringer. 

Drammen FrP vi sikre at helsehjelp i 
størst mulig grad utføres av autorisert 
helsepersonell.

FrP vil ha et variert tilbud til senior
befolkningen, der den enkelte selv 
velger sin boform. Herunder at det 
tilrettelegges for at de som ønsker det 
skal kunne bo hjemme så lenge som 

mulig. Avlastningsplasser og rehabiliter
ingsplasser må utvikles for at den åpne 
omsorgen skal fungere best mulig.

Yngre pleietrengende skal få tilrettelagt 
forholdene etter sin aldersgruppes be
hov, og ikke automatisk innlemmes som 
en del av kommunens ordinære syke
hjemstilbud. 

FrP vil styrke sosiale tiltak for eldre, 
slik som eldresentre og etablering av 
seniorkafé i kommunal regi. Det skal 
også satses mer på samarbeide med 
frivillighetssentralen. Dette for å mot
virke ensomhet og for at de som ønsker 
å bidra med noe i samfunnet skal kunne 
gis anledning til dette. 

Det er et stort potensial for så vel 
kvalitets messig som økonomisk 
forbedring ved konkurranseutsetting av 
driften av pleie og omsorgstjenestene. 
Det bør derfor legges til rette for at kom
munens sykehjem og tjenester konkur
ranseutsettes og at kommunens hoved
oppgave blir tilrettelegging, veiledning 
og kontrollvirksomhet. 

FrP ønsker at det skal være egne kjøkken 
på kommunens sykehjem. Dette for å 
sikre næringsrik mat, samt øke trivselen 
for beboere og ansatte. 

• At pleietrengende og pårørende skal ha én person med 
overordnet ansvar å forholde seg til.

• Sørge for at kommunen har det nødvendige antall døgn-
bemannede plasser i serviceboliger og sykehjem.      

• Gi innbyggerne valgfrihet. 

• Arbeide for bedre kvalitet og økt valgfrihet gjennom 
konkurranseutsetting av sykehjem og pleie- og omsorgs-
tjenester.

• Styrke samarbeidet med pasientorganisasjoner og øvrige 
frivillige organisasjoner innen helsesektoren.

• Sikre samboergaranti ved kommunens institusjoner. 

• Tilstrebe at de som bor på kommunale institusjoner skal 
være på en institusjon nærmest mulig de pårørende

• Gå inn for opprettelse av eldreombud. 

• Tilgjengeliggjøre aktiviteter og felles måltider ved dagens 
helseinstitusjoner for eldre hjemmeboende.

• Sikre at det ikke serveres halal-mat ved kommunale 
 institusjoner. 

• Kreve at alle ansatte i pleie- og omsorg har norsk-
kunnskaper tilvarende B2.

Valg
2019

Drammen FrP vil:
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Drammen FrP vil:
• Styrke samarbeidet med brukerorganisasjonene i sektoren. 

• Styrke forebyggingsarbeidet også gjennom skolehelse-
tjenesten 

• Sikre psykologtjenesten i kommunen. 

• Sikre tilbud om psykiatriambulanse.

• Opprettelse av psykiatrisk legevakt i Drammen.

Psykisk helse 
Drammen FrP er bekymret over at 
stadig flere, også mange unge, sliter 
med psykiske plager og sykdom. Vi vil 
derfor prioriterer en styrking av tilbudet 
innen psykisk helse. Fortsatt er det for 
mange som faller ut av utdanningsløp 
og arbeidsliv som følge av sine plager. 
Behandlingstilbudet må tilpasses den 
enkelte pasient.

Mange av de som i dag sliter med psyk
isk sykdom kan behandles utenfor 
institusjon med tett faglig oppfølging. 
Samtidig må det være tilstrekkelig kapa
sitet for de pasientene som har behov for 
institusjonsopphold. 

Et differensiert tilbud er avgjørende for å 
redusere bruk av tvang og tung medisin

ering i psykiatrien. Drammen FrP vil 
prioritere tidlig oppfølging og behan
dling.
 
Det må være en selvfølge at både private 
og offentlige tjenestetilbydere kan 
benyttes i behandlingsforløpet, både 
for å redusere ventetidene og for å få på 
plass mangfoldet og en sunn konkur
ranse basert på kvaliteten i tjenestene 
som pasientene skal mota.

Personer med behov for akutt psyki
atrisk hjelp må få et eget døgnåpent 
mottak, der de kan møte opp uten time
bestilling eller henvisning fra lege.
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Drammen FrP vil:
• Være en pådriver for bygging av nytt sykehus.

• Styrke samarbeidet med brukerorganisasjonene i helse- 
og omsorgssektoren.

• Sikre en god rusmiddelomsorg og sikre ettervern, med 
støtte til rehabiliteringssentre basert på arbeidstrening og 
skifte av miljø.

• Sørge for at helsestasjonene opprettholdes, samt ivareta 
behovet for helsesøstre i Drammen. 

• Opprette nye legestillinger til kvelds- og helgevakter.

Valg
2019

Helse og rus
FrP vil arbeide for at kommunens helse 
og omsorgstjenester skal ha en høy 
kvalitet, større valgfrihet og økt samar
beid med private tilbydere og frivillig 
sektor.

Drammen FrP vil aktivt arbeide inn mot 
regjering og storting, for å sikre sats
ningen på rusomsorg. FrP vil gå inn for 
å styrke det forebyggende arbeidet mot 
rusmisbruk gjennom opplysnings og 
kampanjevirksomhet i skolene og andre 
barne og ungdomsmiljøer. Dette er en 
viktig oppgave for helsesøstertjenesten.
  
Drammen FrP vil sørge for at kommunen 
står ved sine økonomiske forpliktelser til 
krisesentre og incestsentre. 

Drammen kommunen har fortsatt lav 
dekning når det gjelder helsesøstre og 
jordmødre. Dette vil FrP forbedre.
  
Dagens legevakt skal fungere som et 
akuttmottak for innbyggerne. Trykket 
på legevakten er svært stort, da innbyg
gerne i liten grad har tilbud om «fast
legeordning» etter kl. 16 på hverdager 
og i helgene.  Mange av dagens bruk
ere av legevakten har mer behov for 
ordinære legetimer enn akutttimer. Da 
akutttilfeller prioriteres ved legevak
ten, blir ofte ventetiden for andre som 
ønsker legetilsyn lang. Det er en mangel 
i tilbudet på ordinære legetimer i Dram
men i dag. FrP vil derfor at det opprettes 
nye legestillinger til kvelds og helge
vakter.
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Barnevern,  sosiale 
tjenester og NAV 
Lov om sosial omsorg hjemler veiled
ning og økonomisk sosialhjelp til fattige. 
FrP mener det må legges større vekt på 
økonomisk rådgivning, slik at lovens 
hovedintensjon om hjelp til selvhjelp 
kan oppfylles. Praktiseringen av loven 
viser at det er behov for å ha strengere 
regler når det gjelder sosialhjelps
utbetalinger. Tilleggsytelser ved etabler
ing som favoriserer innvandrere fremfor 
nordmenn skal ikke forekomme.

Ordningen «fra eie til leie» har vist seg å 
virke diskriminerende og forfordelende 
og gir et dårlig signal til unge arbeid
somme som ønsker seg inn på markedet 
for å eie sin egen bolig. 

Gjennomføringen av NAVreformen har 
så langt ikke vært tilfredsstillende for 
alle brukergrupper. FrP mener kom
munen må gjøre sitt til at reformen blir 
vellykket, herunder få ned saksbehan
dlingstiden og bedre servicen.

Barnevernet skal gi et variert og diffe
rensiert tilbud til familier og barn med 
utfordringer. Dersom forbyggende 

barnevernstiltak og tiltak i hjemmet 
ikke fører frem, skal barnevernet sørge 
for nødvendig plassering. Det enkelte 
barns behov skal alltid setts først. Kom
munene skal søke å finne løsningen på 
plassering i barnets nære nettverk før 
eksterne fosterhjem og institusjoner 
velges. 

Barnevernet skal settes i stand til å 
handtere nye utfordringer knyttet til 
omsorgssvikt i minoritetsfamilier. FrP 
mener at det er omsorgssvikt når barn 
som er født i Norge begynner på skolen 
uten å kunne norsk. 

Byens høye andel innvandrere av 
ikkevestlig opprinnelse, gir store og 
spesielle utfordringer for barnevernet. 
Drammen FrP vil at de samme normer 
for inngripen fra barnevernet skal gjelde 
helt uavhengig av opprinnelse og hvor 
lenge man har vært innbygger.

• Se til at sosialhjelp aldri får bli fast inntekt for noen.  
Alle muligheter skal prøves før sosialhjelp ytes.

• Gå inn for strengere kontroll av reglene for utbetaling  
av sosial hjelp og yting av sosiallån. 

• At det skal stilles krav til at innvandrere tilegner seg  
norsk-kunnskaper og viser opplæringsvilje.

• Fjerne særordninger som favoriserer innvandrere fremfor 
 nordmenn.

• Avvike ordningen «fra leie til eie» 

• Stille aktivitetskrav til mottakere for sosialhjelp.

• Styrke barnevernet.

• Sørge for at sosial – og barnevernvakt er en  
prioritert tjeneste.Valg

2019

Drammen FrP vil:
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Miljø og 
 byutvikling
«Vekst» er i seg selv ikke en målsetting, 
enten det gjelder i innbyggertall eller 
utbredelse av bysentrum. Drammen 
kommune er avhengig av å tiltrekke seg 
mennesker som i snitt tilfører samfun
net mer enn de selv mottar. Alt annet 
mangler bærekraft.  

Variert boligbygging og nærhet til et 
godt arbeidsmarked er viktig for å 
tiltrekke disse. Det er ingen kommu
nal oppgave å drive ren boligutvikling, 
men kommunen skal bidra til ønsket 
utvikling gjennom klare og forutsigbare 
arealplaner.

Såkalt byfortetting har ikke vist seg å bli 
oppfattet positivt av byens innbyggere. 
Det har tvert imot gjort hverdagen min
dre trivelig, dyrere og mer tungvint. 
 
Hverken ensidig blokkbebyggelse eller 
brudd på eksisterende bomiljøers preg er 
ønskelig. 

Klart definerte sentrumsområder i de tre 
tidligere kommunene i Nye Drammen, 
vil gi forutsigbare rammer. Herunder 
klart definerte områder avsatt til 
småhusbebyggelse, for å tiltrekke seg 
nye innbyggere, da spesielt selvforsør
gende barnefamilier.

Drammen FrP mener utslipp av såkalte 
”klimagasser” gis uforholdsmessig stor 
oppmerksomhet. Ved et ensidig fokus 
på reduksjon av disse er det stor fare for 
at byen bruker store ressurser på tiltak 
som ikke har nevneverdig effekt og man 
risikerer at andre viktige miljøtiltak blir 
forsømt.

Som et lokalt utslag av internasjonale 
avtaler, og vedtak på Stortinget, er det 
å bruke bil gjort dyrere og vanskeligere. 
Redusert fremkommelighet for biler har 
faktisk blitt en målsetning for flertallet 
av politiske partier. Ettersom bilparken 
moderniseres, reduseres også foru
rensingen fra biltrafikken kraftig, og 
restriksjoner på bilbruken blir mindre 
relevant for miljøet.

FrP vil likevel legge til rette for bruk av 
kollektivtrafikk gjennom å øke frem
kommeligheten for buss og kollektiv
vennlig arealplanlegging. Drammen FrP 
ønsker imidlertid ikke at fremkomme
lighet for busser går på bekostning av 
andre trafikanters fremkommelighet. 
FrP ser det som en nødvendighet at et 
godt kollektivtilbud er på plass før man 
iverksetter tiltak for å få ned bilbruken.

Drammen FrP vil at kommunen i sam
arbeid med Viken og Oslo inkluderer 

Valg
2019
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kollektivsonen til også å gjelde både 
Viken og Oslo, slik at det blir billigere 
for Drammenserne å reise kollektivt i et 
mye større område enn idag.

Buskerudbyprosjektet har feilet. Den 
såkalte Buskerudbypakke 2, med sitt 
høye antall planlagte punkter for inn
kreving av bompenger, er ikke bare 
 rigget for å feile, men vil ramme folk 
flest økonomisk og praktisk. BBP2 vil 
bli en katastrofe for drammenserne og 
alle som ønsker å handle og arbeide i 
 Drammen, og må stoppes.

Drammen FrP vil jobbe for å få på plass 
et realistisk alternativ, som blant annet 
sørger for at helt nødvendige veiprosjek
ter blir bygget, uten å pålegge innbyg
gere og besøkende svindyr veiprising.

FrP vil arbeide for bedret pendlerpark
ering i umiddelbar nærhet til jern
banestasjoner og andre knutepunkter.

For å sikre en positiv utvikling i kom
munen er det viktig at kommunen har 

et godt samarbeid med innbyggere, 
næringslivet, frivillige lag og foreninger. 
Drammen FrP ønsker at Nye Drammen 
skal legge til rette for at innbyggerne i 
tidligere Nedre Eiker og Svelvik kom
muner fortsatt skal ha ett lokalt service
kontor der de kan få råd og veiledning 
ved personligoppmøte.

Drammen FrP er kritisk til Interkommu
nale selskaper (IKS) som styringsform 
da dette hemmer innsyn og folkevalgt 
styring. FrP ønsker å ta beslutninger ut 
av de lukkede styrerom. 

FrP vil avvikle Drammensregionens 
Brannvesen som interkommunalt sel
skap (IKS) og opprette et politisk valgt 
styre for å sikre styring og kontroll. 

Drammen FrP vil arbeide for at plasser
ing av brannstasjonen i sentrumsaksen 
Mjøndalen/Krokstadelva oppretthol
des og at brann beredskap i Svelvik og 
Drammen opprettholdes på minimum 
dagens nivå.

• Arbeide for god fremkommelighet for buss, taxi og bedre 
 kollektivdekning i hele byen.

• Ha gratis parkeringsplasser for pendlere som bruker tog/buss.

• Si nei til enhver form for bompenger/rushtidsavgift etc. FrP vil 
altså stemmer ned dagens BBP2 og bomring. Det utredes nye 
alternative samferdselspakker. 

• Går imot veiprising.

• Øke tilgjengelighet for biler inn til sentrum. 

• Reversere de bilfiendtlige tiltak som har blitt innført.

• Innføre tidsbegrenset totimers gratis parkering i Drammen 
 sentrum, ved ordning med parkerings-skive.

• Redusere Drammen kommunes parkeringsavgifter.

• Redusere due og måke bestanden i den grad nasjonal lovgivning 
tillater.

• Sørge for at husstandene har tilgang til drikkevann av høy  kvalitet 
og et miljøvennlig avløpssystem til lavest mulige priser for 
 husstandene.

• Ny bybro skrinlegges, dagens bybro vedlikeholdes.

• Begrense brannvesenets behandlingsgebyrer til ikke å overstige 
reell selvkost per besøk.

• Begrense antall tilsyn av ildsteder til kun det absolutt nødvendige 
for å opprettholde rimelig brannsikkerhet. 

Drammen FrP vil:
BBP2 vil bli en katastrofe for 
drammenserne og alle som 
ønsker å handle og arbeide i 
Drammen, og må stoppes.
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Plan og 
 bygningssaker 

ligger samtykke fra grunneier. Kommu
nen bør tilegne seg nødvendige arealer 
ved å kjøpe disse, og i minst mulig grad 
benytte rettsapparatet for å tilegne seg 
eiendommer. I de tilfellene det likevel 
måtte skje, skal vederlaget for eiendom
men settes til markedspris.

Drammen FrP vil legge til rette for en 
raskest mulig saksbehandling av bygge
saker. Saksbehandling skal ikke være 
en inntektskilde for kommunen, men 
utføres til lavest mulig pris etter prinsip
pet om selvkost per sak.

Drammen FrP vil aktivt ta i bruk 
service avtaler. Disse kan inkludere 
rutiner for reduserte gebyrer i saker som 
får avslag og i saker hvor saksbehandlin
gen tar urimelig lang tid. Kommunen 
som forvalter av en rekke lover har en 
forpliktelse til å opptre på en måte som 
ikke medfører mistanke om kameraderi 

eller forskjellsbehandling.
Nabokrangel er ikke noe nytt, men 
bygge saksavdelingen i Drammen kom
mune har dessverre ved slett saksbe
handling redet grunnen for enkelte 
unødvendige konflikter. Drammen FrP 
vil arbeide for å høyne kvaliteten på 
kommunens saksbehandling i bygge
saker, og påse at det er Drammen 
kommune som må bære omkostningene 
for konsekvensene av saksbehandlings
feil. Drammen FrP ønsker en prøveord
ning med at behandling av byggesaker 
skal utføres utenfor kommunens egen 
 administrasjon. 

Drammen FrP har tro på lokal demokra
tiet og mener kommunene selv skal stå 
som hovedansvarlig for all arealplan
legging og utbyggingsplanlegging i 
kommunen. 

Drammen FrP arbeider for at kommunen 
skal være imøtekommende og service
innstilt. Når skjønn utvises i forhold til 
lovverk, skal dette alltid komme inn
byggerne til gode. Kommunens forvalt
ning av Plan og bygningsloven skal skje 
på en slik måte at innbyggerne føler de 
blir behandlet rettferdig og med  respekt. 
Kommunen skal etter FrPs syn ha bevis
byrden når den vil avslå en søknad, i 
motsetning til dagens situasjon hvor 
det er søkeren som nærmest må bevise 
grunnlaget for å få innvilget søknaden.

FrP ønsker at Drammen kommune i 

langt større grad skal gi innbyggerne 
fri het til å realisere sine ønsker. Dram
men FrP vil at de som fremmer bygge
søknader, reguleringssaker eller søker 
om bevillinger, konsesjoner og løyver, 
møtes av en positiv kommunal forvalt
ning. Kommunens oppgave må være 
å hjelpe søkeren til å få oppfylt sine 
 ønsker, med mindre svært sterke grun
ner taler imot.

Privat eiendomsrett er et grunnleggende 
prinsipp for FrP.  Vi vil være særdeles til
bakeholdne med å ta privat eiendom til 
offentlige formål dersom det ikke fore

• Sikre rask, effektiv og likeverdig saksbehandling for store og 
små utbyggere. 

• Begrense behandlingsgebyrene til ikke å overstige reell selvkost 
per sak.

• Ønsker en prøveordning med at behandling av byggesaker skal 
utføres utenfor kommunens egen administrasjon.

• Stille seg svært kritisk til ekspropriasjon. 

• Legge til rette for variert boligutbygging.

• Ivareta og videreutvikle kommunens småhus og villaområder. 

• Ha økt oppmerksomhet på næringslivets behov ved plansaker. 

Drammen FrP vil:
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Drammen FrP vil:
• Sikre at det er barnehageplass til de som ønsker det. 

• Legge til rette for at private aktører kan overta driften av 
offentlige barnehager.

• Arbeide for likeverdig konkurranse mellom offentlige og 
private barnehager og på sikt å avvikle offentlig drift av 
barnehager.

• Arbeide for at ingen enkeltgrupper prioriteres utover det 
som ufravikelig følger av loven.

• At det settes krav til at ansatte i barnehager skal beherske 
norsk på minst B2-nivå. Herunder også der barnehage-
ansatte med tospråklighet er nødvendig for å lære barn 
norsk.

Valg
2019Barnehager

Det er svært viktig for Drammen FrP at 
de som ønsker barnehageplass får det. 

FrP ønsker full likebehandling av offent
lige og private barnehager. 

Drammens kommunes rolle skal først 
og fremst være tilrettelegger, veileder 
og kontrollør av barnehagene. Erfar
ing viser at private aktører kan drive 
barnehager både billigere og bedre enn 
det offentlig sektor kan. Ved konkur
ranseutsetting av offentlige barnehager 
må tilbydernes forpliktelser overfor barn 
med spesielle behov være klart definert. 
 
Foreldrene bør selv få velge hvilken 
barnehage de ønsker for sine barn og 

det bør arbeides aktivt for at barn skal få 
barnehageplass i sitt nærmiljø.

Drammen FrP ønsker at flere pedago
giske retninger skal få slippe til i barne
hagesektoren. 

Drammen FrP vil gå imot enhver 
 ordning som særbehandler enkelte 
 befolkningsgrupper. 

Drammen FrP mener at norsk er det 
eneste språket som barnehagene skal 
bruke i hverdagen. Andre språk skal bare 
brukes i den utstrekning som er absolutt 
nødvendig for at fremmedspråklige barn 
skal lære norsk og kunne følge barne
hagens aktiviteter.
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Drammen FrP vil:
• Sikre at alle barneskoler har 

et tilfredsstillende SFO- 
tilbud.

• Være positive til idrettslag 
som vil drive SFO-tilbud, 
såkalte IFO.

• Arbeide for at ingen enkelt-
grupper prioriteres utover 
det som følger av loven.

• At det settes krav at ansatte i 
SFO skal beherske norsk B2.

Skolefritidsordningen 
(SFO/aktivitetsskole)

Grunnskole
Kunnskap er en forutsetning for frihet 
og demokrati, og helt nødvendig for et 
aktivt og engasjert liv.

Drammen FrP mener at grunnskolen må 
ha fokus på at elevene skal ha et godt 
faglig og sosialt grunnlag for senere å 
kunne ta del i samfunnets verdiskap
ning. 

Barn med ulike behov for tilrettelagt 
opp læring skal sikres dette ved at Fryd
enhaug skole utvider sin kapasitet, slik 
at kapasiteten tilpasses behovet i den 
nye kommunen. 

Styrke Sagstubrua og Nøsted skole slik 
at de kan videreføre sitt viktige arbeid. 
Hele ungdomsskoleløpet skal sikres på 
begge skoler. 

Det bør opprettes faste sosialfaglige 
stillinger knyttet til de ulike barne
skolene. Stillingene kan deles mellom 
mindre skoler der det er hensiktsmessig.     
                       
Drammen FrP krever egne mottaks
klasser for elever som kommer uten 
norsk språk.

Drammen FrP ønsker tilpasset opp
læring i et trygt, tolerant og godt sosialt 
miljø, som fremmer trivsel og personlig 
utvikling hos elevene.

Lærerne skal være godt kvalifiserte, 
 profesjonelle og motiverte, og det skal 
være et levende samarbeid mellom hjem 
og skole.

Valg
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I dagens samfunn er det vanlig at  
begge foreldre ønsker eller må arbei
de, og det er derfor nødvendig at det 
finnes et trygt tilbud til de yngste  
elevene før og etter undervisningen. 

SFO skal ikke gi undervisning eller 
være en barnehage, men skal være et 
trygt og trivelig oppholdssted med 
leke muligheter. 

Drammen har meget god erfaring  
med at idrettslag driver ordninger  
som alternativ til skolenes SFO 
tilbud, og ønsker tilsvarende tilbud 
velkommen.
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Undervisningssituasjonen skal være 
preget av ro, orden, høflighet og gjen
sidig respekt.

Vurderingen av elevenes kunnskaper, 
ferdigheter og oppførsel skal være rett
ferdig.

Skolebyggene skal være praktiske og 
velfungerende. Pålitelige behovs analyser 
skal sørge for at provisoriske løsninger 
i form av paviljonger og lignende, 
erstattes av permanente skolebygg, om 
behovet for plassen er vedvarende.

Vi vil gi den enkelte skole større frihet til 
å styre seg selv. Større selvstendighet vil 
gi skolene mulighet til å utvikle et ped
agogisk og faglig særpreg, og profilere 
seg med egne fordypningsfag. Når hver 
skole kan prøve ut forskjellige under
visningsformer, vil skolene lære av dem 
som lykkes best. Samtidig som skolene 
får mer frihet, må foreldre og politikere 
få bedre innsyn i kvaliteten på under
visning og læringsmiljø. 

Andelen elever i videregående skole, 
som fullfører og består, må fortsatt opp. 
Drammens høye andel innvandrere gir 
byen spesielle utfordringer. Grunnsko
len må derfor prioritere basisferdigheter 
innen lesing, skriving og matematikk i 
den grad nasjonale lover tillater det.

Drammen FrP ønsker at sidemål skal 
gjøres om til valgfag, og at elevene kan 
erstatte med andre valgfag.

Drammen FrP vil arbeide aktivt for at 
alle skriftlige karaktergivende prøver 
og innleveringer på ungdomskolen 
skal anonymiseres og evalueres av en 

tredjepart uten tilknytning til eleven. 
Muntlige prøver bør dokumenteres med 
videopptak. Dette for å sikre at kar
akterer som ligger til grunn for opptak 
til videregående settes på mest mulig 
objektive kriterier. 

Drammen FrP vil stille økte krav til 
faglig og pedagogisk kompetanse blant 
lærerne, herunder norskkunnskaper på 
minst B2nivå for lærere i alle fag.

Lærerevaluering er viktig som grunnlag 
for forbedring av skolen.

FrP mener kommunen tydelig skal 
formidle forventninger om at foreldre 
til barn med annet morsmål enn norsk, 
snakker norsk i hjemmet og også ellers 
aktivt bidrar til å lære sine barn norsk.

Skolen skal være et sted som barna 
opplever som trygt. Drammen FrP vil at 
alle elever og foreldre skal vite at trygg
heten er basert på at skolen faktisk er et 
trygt og hyggelig sted. Innen rammene 
av nasjonale lover, skal Drammens 
grunnskoler bruke så tydelige virke
midler mot mobbing, trakassering, 
tyverier og vold, at alle oppfatter null
toleranse som reell.

Drammen FrP mener at tiltak i mobbe
saker alltid skal ha den minst mulige 
belastning for offeret som mål. Det skal 
ikke under noen omstendighet legges 
press på ofre i mobbesituasjoner, for 
delta i konfliktråd eller lignende, eller å 
måtte konfronteres med mobberen.

FrP mener barneskolene i Drammens
skolen skal ha gudstjeneste minimum en 
gang i året, til jul eventuelt påske.

Drammen FrP vil:
• At fritt skolevalg skal bli en realitet.

• Arbeide for en skole hvor valgfrihet, kunnskap og kvalitet 
står i fokus.  

• Gå imot all form for morsmålsopplæring i skolen annet  
enn norsk.

• Arbeide for at norsk sidemål blir valgfag.

• Fokusere spesielt på fagene som er sentrale for videre 
utdannelse og yrkesliv.

• Stille seg positiv til etablering av private skoler.

• Bedre rådgivningstjenesten i ungdomsskolen, slik at  
eleven har godt grunnlag for videre valg, og er kjent med 
hvilke konsekvenser valgene vil kunne ha for yrkes-
muligheter og levestandard.

• Styrke vikarberedskapen. 

• Ha minimum en time med fysisk aktivitet om dagen i 
 skolen.

• At det settes krav til at ansatte i skolen har så gode 
 skriftlige og muntlige kunnskaper i norsk, at de kan løfte 
samtlige elever bedre norskkunnskaper og riktig norsk 
uttale.

Valg
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Drammen FrP vil:
• Gå imot enhver form for bompenger som finansiering  

av nye veier, med mindre et flertall i lokal folkeavstemming  
sier ja til det.

• Arbeide for at kommunesentraene har et tilstrekkelig antall 
parkeringsplasser. 

• Arbeide for at nye bolig- og forretningsbygg har tilstrekkelig 
antall p-plasser. Dette vil nødvendiggjøre at det stilles krav  
om flere p-plasser enn i dag.

• Prioritere veibygging som gir bedret trafikksikkerhet,  
blant annet gjennom bedre veistandard.

• Sørge for at kommunale veier vedlikeholdes regelmessig  
for å unngå forfall. 

• Sikre trygge skoleveier.

• Sørge for godt vintervedlikehold.

• Ikke innføre piggdekkforbud/piggdekkavgift.

Normene for parkeringsplasser skal 
ikke ha noe maksimumstak og mini
mumsgrensene ved etablering økes til 
flere enn det de var i forrige kommune
plan. I en periode vil det være nødvendig 
for å gjenopprette at det er etablert for 
få parkeringsplasser, særlig i forbindelse 
med store nye bolig og forretnings
bygg.

Drammen FrP vil flytte traseen for  
E 134 fra Strømsøåsen til Bragernesåsen 
og legge denne i tunnel slik Statens 
Vegvesen skisserte i prosjektet «Lier
diagonalen». 

Ny Svelvikvei ønsker FrP at ikke skal 
være en del av Buskerudbypakka, men 
trekkes ut som selvstendig prosjekt.

Samferdsel 
Det offentlige har ansvar for at landet 
har en moderne infrastruktur med et 
godt samferdsels og kommunikasjons
nett. Utbygging, drift og vedlikehold 
skal skje gjennom åpne anbud og 
konkurranse.

Drammen FrP vil arbeide for at dagens 
jernbanestruktur med togstopp på de i 
dag eksisterende stasjoner fra Brakerøya 
og til og med Steinberg opprettholdes.

Kapasiteten i Drammens veinett må 
optimaliseres der det kan gjøres uten 
uforholdsmessig merbelastning på om
kringliggende bomiljøer. 

Drammen kommune er til for innbyg
gerne, og må da også opptre som våre 
profesjonelle forhandlere overfor nas
jonale myndigheter. Herunder når det 
gjelder å oppnå best mulig finansiering 
for de veianleggene som er viktigst for 
byens innbyggere og næringsliv. 

Behov for utvidelse av E134tunnelen, 
ny Mjøndalsbro og ny bybro i Drammen 
sentrum, er eksempler på store og veldig 
dyre prosjekter, som ikke vil dekke 

Drammensernes behov i nevne verdig 
grad. De er snarere fremtvunget av 
nasjonale og internasjonale krav, og bør 
ikke finansielt belaste byens innbyggere.

Det er en forutsetning for å få til et godt 
samferdselstilbud at helt nødvendige 
veistrekninger bygges, herunder nye 
broer ved Holmen, ny Svelvikvei og nye 
kryssløsninger som fjerner flaskehalser.
 
Det er fortsatt et stort vedlikeholds
etterslep på veinettet i Drammen. FrP vil 
arbeide for at kommunen skal ta igjen 
etterslepet. Dette gjelder selvfølgelig 
også gang og sykkelveinett. 

FrP ønsker å finne fleksible og gode 
parkeringsordninger som bidrar til å 
styrke bysentrum som et levende og 
konkurransedyktig alternativ til kjøpe
sentrene. Gratis totimers gateparkering 
med parkeringsskive bør innføres for 
å lette tilgjengeligheten for handlende 
og samtidig sørge for god sirkulasjon på 
plassene. Kommunen bør også bidra til 
å få til et samarbeid med private aktører 
om felles parkeringsbestemmelser for 
utvalgte områder.
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Innvandring
Fortsatt tilflytting av personer med 
ikkevestlig opprinnelse, vil gjøre at 
Drammens innbyggere kommer til å 
oppleve dramatiske kutt i offentlige 
tilbud som de i dag tar for gitt. Dram
men FrP mener at det er uetisk overfor 
de som har bygget opp et bærekraftig 
velferdssystem og uansvarlig overfor 
kommende generasjoner. Det er betyde
lig usikkerhet knyttet til om kommunen 
vil kunne betjene gjelden i fremtiden. 
FrP godtar ikke at vår generasjon velter 
byrden over på de unge.

Drammen FrP mener at det eneste 
ansvarlige i overskuelig fremtid, er å 
si nei til å ta imot flere flyktninger og 
asylsøkere, og nasjonalt arbeide mot 
familiegjenforening og all annen inn
vandring som ikke oppfyller økonomisk 
bærekraft. Drammen FrP vil samarbeide 
med våre Stortingsrepresentanter for å 
få dette til. 

Drammen FrP mener at barnevernet skal 
gripe inn overfor den omsorgssvikt det 
er når barn født i Norge møter ved skole
start uten å kunne snakke norsk.  

Drammen kommune har en svært høy 
andel innvandrere sett i forhold til andre 
kommuner. Dessverre har kommunen 
betydelige utfordringer med hensyn til 
integrering. Dette gjelder særlig store 
grupper av innvandrere fra ikke vestlige 
land. 

Grunnlaget for Drammen FrPs innvan
dringspolitikk er likebehandling og 
nulltoleranse for diskriminering. Hver
ken enkeltpersoner eller grupper skal ha 
særfordeler.

Drammen FrP mener at morsmåls 
undervisning faller utenfor det offent
liges oppgaver.

Sports og kulturaktiviteter skal tilbys 
på samme måte for alle innbyggere i 
de enkelte aldersgrupper.  Drammen 
FrP ønsker ikke at det offentlige skal 
tilrettelegge eller finansiere spesielle 
aktiviteter for innvandrere, flyktninger 
eller asylanter.

Drammen FrP mener at Drammen i 
en årrekke har tatt imot utenlandske 
tilflyttende i et tempo som kraftig har 
oversteget det ansvarlige.

Byens økning av innbyggertall  som 
kommer som følge av innvandring, 
omplassering av flyktninger og familie

gjenforeningsordningen  krever om
fattende utbygging av offentlige tilbud, 
som støtteordninger for bolig, utbygging 
av skoler og fritidsanlegg, økninger i 
driftsutgiftene til legevakt, krisesentre 
og mye annet.

Innvandringens økonomiske bidrag til 
lokalsamfunnet er meget lavt, og har 
heller ingen god trend.

Drammen har subkulturer med hold
ninger og praksis som er uforenelig med 
både det trygge samfunnet som Dram
menserne har kunnet nyte og et vel
fungerende demokrati.

Betydelige ressurser brukes på å dempe 
skadevirkninger og å bekjempe negativ 
sosial kontroll, tvangsekteskap, vold 
mot kvinner, kjønnslemlestelse, mafi
avirksomhet, æresrelatert kriminalitet 
og andre problemer som inntil for få år 
siden var ukjent for byen vår.

Innvandringen som Drammen har 
opplevd i en årrekke, kombinerer altså 
negativ inntekt med store nye omkost
ninger, noe som ikke gir en bærekraftig 
kommuneøkonomi. I kombinasjon med 
mange innvandreres prioriteringer, har 
det ført til at andelen fattige barn er 
svært høyt i Drammen. 

Drammen FrP mener at det eneste ansvarlige 
i overskuelig fremtid, er å si nei til å ta imot 
flere flyktninger og asylsøkere

Drammen FrP vil:
• Gå imot offentlig finansiering av tiltak som gir innvandrere 

særrettigheter.

• Motarbeide at Drammen tar imot nye flyktninger og asylsøkere.

• Arbeide mot kjønnslemlestelse for begge kjønn, negativ sosial 
kontroll og ekteskap inngått ved tvang. 

• At det skal stilles krav til at innvandrere tilegner seg norsk-
kunnskaper og viser opplæringsvilje.
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Kultur og fritid
Drammen har et rikt og mangfoldig 
kulturliv som er med på å gjøre byen til 
en av Norges flotteste byer. 

Drammen FrP vil konsentrere kommun
ens kulturengasjement rundt aktiviteter 
som først og fremst kommer barn og 
unge til gode, ivaretar norsk kultur og 
bidrar positivt til byens omdømme.   

Drammen FrP ser på den jobben frivil
lige lag og foreninger gjør som særdeles 
verdifull. 

Drammen FrP mener kommunens vik
tigste oppgave innen kultursektoren er 
å legge til rette for det arbeidet frivillige 
legger ned innenfor kor, korps, idrett, 
speiderbevegelse og øvrig foreningsliv.

Drammen FrP ønsker ikke å videreføre 
dagens ordning for dekning av fritidsak
tiviteter for barn, herunder Kultursko
len. Isteden ønsker vi at det skal være 
en ordning hvor det er mulig å velge 
mellom et bredt tilbud innen idrett, 
korps, band, speiding osv., og en viss del 
av omkostningen dekkes etter en sosial 
profil. Private og offentlige aktiviteter 
skal sidestilles.

Drammen FrP vil stille krav til Drammen 
Museum om at de må fokusere på sin 

funksjon som lokalhistorisk museum. 
Bygningsmassen museet har ansvaret for 
må vedlikeholdes slik at den bevares for 
kommende generasjoner.

Drammen FrP stiller seg positive til kul
turfestivaler som engasjerer det brede 
lag av befolkningen, herunder blant 
annet Johan Halvorsen Musikk Fest, 
Portåsen, Svelvikdagene, Elvefestivalen 
og World Cup Skisprint.

Drammen FrP er positive til at kommu
nen stiller egnede områder og lokaler 
til disposisjon for både organisert og 
uorganisert fritidsaktivitet.

Det er viktig at psykisk funksjons
hemmede, eldre og andre grupper med 
behov for ekstra tilrettelegging også kan 
drive aktiv idrett og friluftsliv. Drammen 
FrP stiller seg positiv til tiltak som øker 
disse gruppenes aktivitetsmuligheter.

Kirken er en sentral grunnpilar i norsk 
samfunn og kultur. Menighetene driver 
også et viktig kulturelt og sosialt arbeid. 
Drammen FrP vil sørge for at kirken har 
nødvendige midler til å ivareta kirke
byggene.

Drammen FrP vil:
• Vil gi amatørkulturen i Drammen gode rammevilkår.

• Erstatte dagens ordning med gratisplasser på Kulturskolen, 
med en ny ordning for støtte til et mye bredere tilbud av 
fritidsaktiviteter for barn 

• Kulturinstitusjoner omgjøres der det er mulig til 
 aksje selskaper. 

• Stille krav om at Drammen Museum må ivareta sin 
funksjon som lokalmuseum bedre og pålegge museet og 
vedlikeholde bygningsmassen bedre.

• At eiendomsretten sikres i arbeidet med å ivareta byens 
historiske bygninger og arkitektoniske særtrekk. 

• Sikre kirken nødvendige midler til vedlikehold av den 
kultur historiske bygningsmassen.
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Drammen FrP vil:
• Sørge for at det legges til rette for nødvendige arealer for 

næringsutvikling.

• Arbeide for flere studieplasser i Drammen, med fokus på 
utdannelse innen fagområder som underbygger bærekraft.

• Avvikle samarbeidet med Byen vår Drammen 

• Videreføre dagens liberale skjenkepolitikk.

Næringsliv
FrP vil legge forholdene til rette for at 
næringslivet får friere spillerom slik at 
det skapes ytterligere verdier. Lover, 
løyver, konsesjoner, dispensasjoner og 
bevillinger legger ofte unødige hindre i 
veien for produksjonen. Drammen FrP 
ønsker derfor, så langt det er mulig, 
å redusere eller fjerne bruken av dis
se. Byråkratiet, skjemaveldet og for
skriftsjungelen må reduseres.  Det er 
skatte betalernes penger som betaler for 

offentlige arbeidsplasser og det bør der
for vises respekt for dette i de offentlige 
forvaltningsinstitusjonene. 

Drammen FrP ønsker en aktiv markeds
føring av byens mangfoldige nærings
liv. Ved avvikling av større festivaler 
skal lokalt næringsliv prioriteres foran 
tilreisende. Kommunen har et spesielt 
ansvar for å gi gode rammevilkår til sen
trumshandelen og for å skape et levende 

sentrum. Kommunen skal derfor strekke 
seg langt for å imøtekomme næringsliv
ets ønsker og fungere som et bindeledd 
mellom forskjellige aktører i næring
slivet.

Drammen FrP vil arbeide for at kom
munen har gode digital løsning for 
bevillinger, tillatelser, dispensasjoner og 
konsesjoner.

Drammen FrP vil videreføre dagens 
liberale skjenkepolitikk.

FrP mener forholdene må bedres for de 
som driver med varetransport og lev
eranser til næringslivet. I all kommunal 
planlegging skal det tas hensyn til, og 
legges til rette for dette. 
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Drammen FrP vil:
• Oppfordre til at politiet blir mer synlig i gatene og at politiet  

setter inn ”uro-patruljer” og razziaer i belastede miljøer  
- særlig i byens sentrum.

• Styrke kampen mot narkotika på skolene

• At kommunen praktiserer nulltoleranse mot alle former  
for hærverk, herunder tagging og/eller graffiti.

• Styrke innsatsen mot forsøpling av byen, herunder  
å innføre bøter for forsøpling.

• Vil markedsføre Drammen som en ren (og pen) by. 

Drammen FrP vil:
• Tilrettelegge for at alle skal kunne ta del i  

fysiske aktiviteter.

• Styrke samarbeidet mellom idretten og kommunen.

• At idretten skal være en selvfølgelig medspiller i  
utbygging av kommunale idrettsanlegg

• Arbeide for at ishall /innendørs isflate realiseres.

• Tilrettelegge for private initiativ innen idrett  
og idrettsanlegg. 

Lov og orden Idrett
FrP mener politiets viktigste oppgave er 
å sikre trygghet for liv, helse og eien
dom. 

I dag oppklares kun en liten del av alle 
forbrytelser og enda færre ender med at 
lovbryteren får en skikkelig dom. 

Ofrene for forbrytelser, de som har fått 
skadet helsen og/eller sin eiendom, 
blir gjort til ofre enda en gang, når de 
opplever hvor lavt straffenivået er, og 
hvor lite som blir gjort for at ikke til

svarende forbrytelser skjer igjen. FrP vil 
prioritere samarbeid og dialog mellom 
kommune og politi for å gjøre Drammen 
til en kommune hvor innbyggerne føler 
trygghet for liv, helse og eiendom. 

Drammen FrP vil arbeide for strengere 
bøter for ordensforstyrrelser, kreve 
tiltak mot utenlandske tiggere i politi
vedtekten og streng håndhevelse av 
grensen på 90dager for opphold uten 
visum. 

Drammen FrP ser ikke på bevilgninger 
til idrett som en ren kostnad, men som 
en fornuftig investering for samfunnet. 
Det å være i aktivitet har stor positiv 
innvirkning på både den fysiske og den 
psykiske helse.

Drammen ligger etter andre kommuner 
når det gjelder idrettsanlegg. FrP mener 
anleggssituasjonen må bedres. Haller 
skal tilfredsstille kravene til flerbruks
haller etter idrettens standard.

Idretten har også viktige forebyggende 

effekter, ved at den bidrar til at barn og 
ungdom holdes borte fra gaten, rus og 
kriminalitet. Idretten aktiviserer folk 
i alle aldre, og virker samlende på folk 
med forskjellig kulturell bakgrunn og 
med forskjellig funksjonsnivå.

Drammen FrP ser på idretten som en 
spesielt viktig del av fritidstilbudet i 
Drammen. Særlig ønsker vi å prioritere 
barne og ungdomsidrett. Dette skjer 
best gjennom et nært praktisk og økon
omisk samarbeid med idrettens egne 
organisasjoner.
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