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Kristelig Folkepartis program 

Nye Drammen 2019-2023 

 

Ny kommune skal bygges sammen i 2020 av Nedre Eiker, Drammen og Svelvik. Den nye 

kommunen får 100 000 innbyggere og 6 500 ansatte. KrF skal bidra til at alle innbyggere i 

den nye kommunen får mest mulig like muligheter og tilbud uavhengig hvor de bor i 

kommunen. Vi ønsker tjenester nærmest mulig brukerne. Gjennom de nye nærutvalgene vil 

vi søke best mulig kontakt med innbyggerne i hver av de 10 kommunedelene. KrFs viktigste 

anliggende i politikken er å bidra til å hjelpe dem som trenger det mest. Vi vil spesielt sørge 

for målrettet innsats for dem med vedvarende lavinntekt. 

 
KrF har som mål å skape et godt samfunn for alle innbyggerne i Nye Drammen, gjennom å 
bygge politikken på det kristne menneskesynet. Nestekjærlighet, ansvar for skaperverket og 
respekt for enkeltmenneskets verdi skal ligge til grunn for all vår politikk. Disse verdiene 
forplikter oss til å vise en helhetlig omsorg for våre medmennesker og utøve en rettferdig og 
bærekraftig forvaltning av ressursene.  
KrF vil bygge et varmere samfunn, der vi vektlegger det som betyr mest for samfunnet og for 
folks hverdag. Det gode samfunnet blir skapt i et samspill mellom enkeltmennesket, familien, 
private og ideelle aktører og offentlige styresmakter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Førstekandidat Trond Johansen og andrekandidat Sara Tellefsen 
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1. KrF skal sikre en trygg oppvekst og utdanning for barn og unge 

Alle barn og unge skal gis gode og like muligheter til å kunne utvikle seg, uavhengig av 

sosial bakgrunn, etnisitet og funksjonsevne. Barnehager, skoler og skolefritidsordninger 

(SFO, AKS og IFO), må ha kvalifisert personale og gis god økonomisk ressurstilgang. Dette 

vil gi det beste utgangspunktet for læring og mestring. KrF vil forsterke innsatsen for barn 

også på fritiden. Ved innføring av fritidkortet på nasjonalt plan vil vi i Drammen ytterligere 

bidra til at flere fra lavinntektsfamilier får delta i positive fritidsaktiviteter. 

Familien skal være en trygg ramme rundt oppveksten, og være den faste, trygge basen for 

barn og unge. Noen familier vil trenge hjelp og støtte for å få dette til. Barnevernet er vernet 

om barn og unge i en sårbar situasjon der de voksne svikter. Barnevernstjenesten, 

helsesykepleiertjenesten, den pedagogisk- psykologiske tjenesten, tjenesten fra 

familiehusene og familievernkontorene må arbeide mest mulig forebyggende og gis god 

ressurstilgang i budsjettene. Gode oppvekstsvilkår gir muligheter for å utvikle god læring, 

gode sosiale relasjoner, god fysisk og psykisk helse og integrering. KrF vil bekjempe 

utenforskap og legge til rette for inkludering. 

 

1.1 Barnehager med lek og trivsel 

Barnehagene må være preget av kvalitet, bemanningsmessig og utstyrsmessig. Verdimessig skal 
de bygge på den kristne og humanistiske kulturarven. Åpenhet og læring gjennom variasjon i lek 
og kulturuttrykk vil gi dannelse, og hjelpe barna til god sosial utfoldelse og mestring i fellesskapet.  

KrF vil 

• at private og offentlige barnehager skal behandles likt med hensyn til offentlig støtte. 

• ha full barnehagedekning i nærheten av bosted 

• vil ha systematisk tverrfaglig samarbeid barnehage – de forebyggende tjenestene  

• gi tidlig innsats til foresatte som trenger hjelp 

• gi kurstilbud til førstegangsforeldre og for foreldre med samlivsbrudd 

• gi tilbud om gratis barnehageplass for familier med vedvarende lav inntekt 

• ha kvalifisert personale med gode norskspråklige ferdigheter  

• at alle barnehagebarn skal gis best mulige norskspråklige ferdigheter før skolestart 

• at barnehagene som et minimum skal markere de religiøse høytidene jul og påske, 

samt andre høytider der det er naturlig 

1.2 Skolen skal danne og utdanne 

Grunnskolen må være preget av kvalitet og minimum bemannet etter normen for 

lærertetthet. Dersom elevene skal få tilpasset opplæring, er dette av største betydning. De 

fysiske rammebetingelsene må også ivaretas. Tidsmessige og gode læremidler må være 

tilgjengelig, og vedlikehold av skolen og utstyr bli ivaretatt. KrF ønsker en faglig og sosialt 

god offentlig grunnskole for alle, en skole som både danner og utdanner. Det tverrfaglige 

samarbeidet med forebyggende enhet, slik som helsesykepleiertjenesten, pedagogisk-

psykologisk tjeneste, barneverntjenesten og psykologer må være på stell. Skolene må sikres 

god ressurstilgang til alt dette i budsjettene.  

KrF er positive til friskoler basert på livssyn og alternativ pedagogikk som er i samsvar med 

Opplæringslovens formålsparagraf. De skal være et supplement. KrF ønsker at de offentlige 

skolene skal kunne ivareta majoriteten ved å være åpen og inkluderende.  

Utover grunnskolenivå ønsker KrF å tilrettelegge Drammen som en framtidsrettet studentby. 

Et godt samarbeid med næringslivet inngår i dette. 
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KrF vil:  

• påse at normen for lærertetthet følges  

• gi tidlig innsats gjennom ressurser til tilpasset opplæring og spesialpedagogikk, faglig 

og adferdsmessig  

• sørge for økonomi til kompetanseheving for lærere som trenger det etter de nye 
kvalitetskravene, eller skolen trenger kompetanseheving i de praktisk-estetiske fagene 

• sørge for at ulike faggrupper kommer inn i hele grunnskoleløpet og kan bistå til 
læringens beste, f. eks. utdanningsgrupper som sosialfaglige medarbeidere med 
barnevernsfaglig kompetanse, helsesykepleiere og psykologer 

• se på ulike ordninger for å få til en times fysisk aktivitet i skolehverdagen 

• at elevene sikres et gratis leirskoletilbud på barnetrinnet 

• at pedagogisk personale skal tilby leksehjelp etter skoletid hvor 4. - 10. trinn prioriteres 

• at sosialfaglige medarbeidere på barnetrinnet innføres i alle kommunedelene 

• påse at det er gode samarbeidsrutiner i overgangene barne – og ungdomsskoler og 

ungdomsskoler - videregående  

• sikre alternative skoletilbud for elever med spesielle utfordringer  

• at skolene driver aktivt forebyggende arbeid i kampen mot mobbing  

• fortsette det forbyggende, holdningsskapende arbeidet i ungdomsskolene - MOT 

• at skolene gir systematisk opplæring i nettvett tilpasset alle skolens års trinn 

• gi elevene skolebygg med god standard. Fremst i køen står fullføringen av 

Veievangen ungdomsskole i Mjøndalen og ny ungdomsskole på Åskollen 

• ha forbud mot mobilbruk i skoletiden 

 

 

1.3 Skolehelsetjeneste og helsestasjoner 

En god helse er grunnleggende for alle barn og unge. Selv om helsen til barn og unge i 
Drammen jevnt over er bra, ser vi utfordringer knyttet til blant annet rus, seksuell helse og 
psykisk helse.  

 

KrF vil: 

• ha flere yrkesgrupper (sosionomer og miljøarbeidere) inn i helsetjenesten 

• at barna innkalles til skolehelsetjenesten minst en gang i året 

• gjøre skolehelsetjenesten mer tilgjengelig gjennom nettbaserte tjenester 

• at helsesykepleierdekningen på skolene økes slik at det blir i henhold til norsk norm 

• sikre god informasjon og kunnskapsformidling om psykisk helse 

• forsterke det forebyggende arbeidet mot tobakk, snus, alkohol og narkotika 

• at det informeres grundig om farene ved bruk av rusmidler 

• etablere flere rusfrie arenaer for barn og unge 
 
 

1.4 En skolefritid hvor barna trives i lek og aktivitet 

Skolefritidsordningen med SFO eller Aktivitetsskolen (AKS) er et nødvendig tilbud for de 

fleste familier. Ordningene må tilby et mangfold av muligheter for lek og aktiviteter for 1. – 4. 

trinn etter skoletid. Tilbud utover 4. trinn gis ved spesielle behov. Tilbudene må være godt 

pedagogisk tilrettelagte, og med et kvalifisert personale for slik virksomhet. Det bør også 

kunne gis kultur- og idrettstilbud fra foreninger og organisasjoner i ordningene.  
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KrF vil: 

• at skolefritidsordningene krever pedagogiske ledere 

• at AKS videreutvikles med hovedvekt på fysiske lekaktiviteter, både frilek og 

organisert, og kulturtilbud som f.eks. dans, teater, drama og musikk 

• åpne for økt samarbeid med frivillige foreninger og organisasjoner 

• fylle på «fritidskortet» slik at alle kan delta på den aktiviteten de ønsker 

• gi rom for idrettsfritidsordninger i regi av idrettsforeninger 

• ha et varmt måltid hver dag som holder mål ernæringsmessig 

• at ordningen får tilført spesialpedagogisk ressurser til barn med slike behov 

• at det tilbys ulike familierabatter basert på inntekt 

 
 

1.5 Barnevern – en hjelp for sårbare barn og unge 
 

Barnevern er vernet om barn og unge i en utsatt og sårbar situasjon der de voksne svikter. 

Barnevernet har en utrolig viktig og krevende jobb. Forebyggende arbeid er til det beste for 

barna, foreldrene og samfunnet. KrF vil ta barns problemer på alvor, samt avdekke 

omsorgssvikt så tidlig som mulig. 

KrF vil: 

• legge til rette for løsninger som ivaretar barnas beste gjennom et nært og godt 

samarbeid mellom barnevern, skole, barnehage, PPT, Familiehuset, helsestasjon og 

skolehelsetjeneste 
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2. God folkehelse kan forebygges 
                                                                                                 
Folkehelsen i Nye Drammen er god. Mange helseutfordringer i årene fremover vil knytte seg 
til livsstilssykdommer og psykisk helse. Dette er helseutfordringer som kan forebygges. Vi 
må derfor legge til rette for at enhver tar ansvar for egen helse gjennom en sunn livsstil. 
Samtidig må vi sikre helsehjelp til alle som trenger det.       
 
 
 

2.1 Omsorg for hele familien 
 
Våre innbyggere må oppleve at helsetjenestene samordnes til beste for dem som trenger det 
og for pårørende. Tjenestetilbud i bolig eller institusjon tilpasses med respekt for den 
enkeltes situasjon. God informasjon om hjelpetiltak må gis. 
 

KrF vil: 
 

• bygge sykehus på Brakerøya og støtte alle forslag som vil gjøre at det kan bli 
ferdigstilt på en forsvarlig måte 

• utvikle og gjennomføre planer for Brekke sykehjem i Krokstadelva slik 
intensjonsavtalen for Nye Drammen har fastsatt 

• renovere Solberglia sykehjem for fortsatt bruk 

• opprettholde Svelvik sykehjem 

• videreføre lindrende enheter  

• gi livshjelp, ikke dødshjelp                                                                              

• gi omsorgslønn for pårørende som selv tar ansvar for sine som trenger pleie 

• si ja til søndagen som familiedag, kirkedag, fritidsdag og kulturdag 

• si nei til utvidet søndagshandel  

• at fyrverkeri nyttårsaften skal være en kommunal oppgave for å unngå skader på 
mennesker og dyr 

 
 

2.2 Aktive seniorer er en viktig ressurs 
 
I vårt samfunn blir det stadig flere eldre. Det er viktig at de eldre er i aktivitet for sin egen 
skyld og kan være en stor ressurs for familien og storsamfunnet. Kontakt mellom 
generasjonene er av stor verdi for alle og motvirker ensomhet. 
 

KrF vil: 

• gi mulighet for å fortsette i arbeidslivet inntil 72 år for dem som ønsker dette i 
kommunens virksomheter 

• tilby veiledningstjeneste for boligtilpasning slik at eldre kan bo lengre hjemme 

• gi informasjon om hjelpemidler som kan gi trygghet og øke selvhjelp 
(velferdsteknologi) 

• vil tilby forebyggende helsearbeid for eldre 

• utvikle seniorsentrene til viktige sosiale møteplasser og samordnes med frivillighets- 
sentralene 

• ha bedre sommertilbud for eldre og andre på institusjoner i regi av kommunen 
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2.3 Kvalitet i eldreomsorgen 
 
Å være en aktiv samfunnsborger, ta ansvar for seg selv og egen helse gir en god alderdom. 
De sykeste eldre må sikres sykehjemsplasser, andre må sikres gode hjemmetjenester og 
velferdsteknologi i hjemmet.  

 
KrF vil: 

• legge til rette for flere dagsenterplasser og rehabiliteringsplasser 

• videreføre »Den kulturelle spaserstokken» 

• åpne for at ideelle organisasjoner kan drifte sykehjem og eldreboliger. 

• ha størst mulig grad av brukermedvirkning 

• opprette et eldreombud 

• ha treningstilbud for kronisk syke slik som fysioterapi og bassengtrening 

• sørge for kompetansehevende tiltak for dem som jobber i eldreomsorgen 
 
 

2.4 Sosialpolitikk for å hjelpe enkeltmennesket 
 

KrF tror på enkeltmenneskets unike verdi og mulighet for endring og et rusfritt liv. Bolig, 
arbeide og fritidsaktiviteter er viktig for deltakelse og sosial inkludering. Mange innbyggere 
lider på grunn av egen og andres rusavhengighet. KrF står for en helhetlig ruspolitikk hvor 
forebygging, behandling og oppfølging skjer i samhandling mellom helsetjeneste, kommune 
og pasient.  
 

KrF vil: 

• sikre støtte til organisasjoner som Amathea (veiledning ved svangerskap og 
abort), Fontenehuset (rehabiliteringssted for mennesker med helseutfordringer), 
Kirkens SOS (mental kriserådgiving), Kirkens Bymisjon (hjemløse o.a.), Stiftelsen 
Guts (hjelp til rusfritt liv), Barnas stasjon (Blå Kors) og Home start 
(Frelsesarmeen) 

 
 

2.5 Restriktiv ruspolitikk og godt psykisk helsevern 
 
Alkoholpolitikken skal være restriktiv. Rusavhengighet skal bekjempes. Det betyr å begrense 
antall utsalgssteder og skjenkesteder. Tidlig skjenkestopp er politiets råd for å unngå bråk og 
vold. KrF ønsker å følge skjenketidene i tråd med politiets anbefalinger. Skjenkekontrollen 
skjerpes. 

 
KrF vil: 

• opprettholde lavterskeltilbud innenfor psykiatri og rusomsorg 

• skolebygg og andre kommunale bygg hvor barn og unge er hovedmålgruppe skal 
være alkoholfrie 

• ha flere rusfrie fritidstilbud til ungdom 

• at Natteravntjenesten etter ny modell innføres i alle kommunedeler etter behov 

• styrke Utekontakttjenesten 

• styrke og opprettholde de kommunale tjenestene Senter for rusforebygging, 
Uteteamet, Ungdomstorget og Down under 

• støtte frivillige og ideelle organisasjoner som driver hjelpearbeid 

• gi fleksibel hjelp til funksjonshemmede 

• at brukerstyrt personlig assistent (BPA) for funksjonshemmede må være tilpasset 
den funksjonshemmedes behov 

• legge til rette for flere varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA) 
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3. Klima og miljø til beste for innbyggerne 

En av grunnverdiene til KrF er forvalteransvaret. Vi mennesker har fått et ansvar for å 

forvalte den jorda vi lever på. Det viktigste spørsmålet i vår tid er vern om skaperverket. 

Hvordan vi takler klima- og energispørsmålene vil avgjøre menneskehetens framtid. KrF 

legger FNs 17 bærekraftmål til grunn for sine prioriteringer.  

Klimautslippene må ned. Skattesystemet vårt må vris i en miljøvennlig retning slik at det skal 
lønne seg økonomisk å opptre miljøvennlig.  
 
 

3.1 Samferdsel og miljø 
 
Samferdselssystemene våre må derfor dreies i klimavennlig retning, likeledes arealbruken. 
By – og tettsteder må få et godt utbygd kollektivtilbud fra fornybare energikilder. I Drammen 
må buss og bane kunne brukes av de fleste til arbeid og andre aktiviteter i tillegg til et godt 
og sammenhengende sykkelveinett, gangveinett og et fergetilbud. Fossil industri- og bilbruk 
som forurenser må radikalt reduseres.  
 

KrF vil:  

• at klima- og miljøtenkningen skal være overordnet i utviklingen av sentrum, tettsteder, 

boliger og næringer 

• at naturen må tas vare på 

• at jordvernet, skogvernet og det biologiske mangfoldet må vinne i kampen om 

arealbruken 

• at alle skal ha kort vei til gode rekreasjonsområder i skog og mark, til grønne, gode 

lunger langs elva, og nærhet til en plastfri, ren, og vakker fjord med et mangfold av liv 

• sikre godt drikkevann og gode renseanlegg 

• at flomsikringsarbeidet i utsatte kommunedeler fortsetter med full styrke 

• arbeide for minst mulig matsvinn 

• satse på klimanøytrale og klimapositive miljøhus 

• satser på kjøkkenhager på skoler  

• ha full kildesortering i alle kommunale virksomheter 

• ha krav om miljøvennlig håndtering av alt avfall, også for næringslivet 

• ha en plastfri kommune 

• ha krav om utslippskontroll og rensing av alt forurenset vann  

• bruk av plantevernmidler reduseres 
 

 

3.2 Attraktivt sentrum gir levende handel 

Sentrum er byens hovedarena for handel, offentlig og privat tjenesteyting, kultur og 

opplevelser. KrF vil bidra til gode rammer for positiv utvikling av byens sentrum i Drammen, 

Mjøndalen og Svelvik. Sentrum skal være den mest attraktive møteplassen for mennesker i 

kommunen. Et godt og variert handelstilbud og kulturtilbud for alle generasjoner er av stor 

betydning for folk og gir liv og gode minnerike opplevelser. 

KrF vil bidra til en forutsigbar planlegging og utvikling av sentrum. KrF vil støtte opp om 

næringsaktører, foreninger og innbyggere som ønsker å investere i sentrumsutviklingen. Det 

omfatter også initiativ, tiltak og aktiviteter som styrker sentrum som en attraktiv 

etableringsarena for handel og service.  
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Gode og varierte byrom, åpne fasader med publikumsrettet virksomhet og trivelige fysiske 

omgivelser vil bidra til liv i gatene og til at flere ønsker å bruke sentrum. 

Tilgjengelighet til sentrum er unik ved at alle bussene fra hele regionen har holdeplasser i 

sentrum. Det er ganske gode parkeringsmuligheter i Drammen by, bl.a. i byens 

parkeringshus. I Mjøndalen bør det etableres parkeringshus. KrF mener at p-avgift skal være 

en nødvendig regulator av parkeringsplassene og sikre rullering, men ikke ha som mål å 

tilføre ekstra inntekter til kommunen. I sentrum i Mjøndalen og Svelvik skal det være 

parkeringshåndheving, men ikke p-avgift. 

Sentrumshandelen er under press. Regionale kjøpesentre har lenge tatt stadig større 

andeler av handelen. I dag er netthandel sterkt voksende og varehandelen står foran nye, 

store endringer. 

Kjøpesentrenes fortrinn er en nøye sammensatt butikkmiks, felles markedsføring og 

åpningstider, gode parkeringsmuligheter og høy grad av trygghet og sikkerhet. Dette anser vi 

som den største utfordringen for utviklingen av sentrum. Sentrum preges av mange 

gårdeiere med hver sine interesser mht leietakere og virksomhet. Det gir en tilfeldig 

sammensatt butikkmiks og ingen felles åpningstider. Det gjør ikke shopping i sentrum enkelt 

og attraktivt. KrF vil arbeide for et felles gårdeiersamarbeid i sentrum, gjerne et eget 

gårdeierselskap, som bedre kan koordinere bedre et handel- og servicetilbud som gjør det 

mer attraktivt for kundene å velge sentrum til sine gjøremål.  

KrF vil: 

• bidra til å styrke sentrum i Drammen, Mjøndalen og Svelvik 

• samarbeide med bl.a. Næringsforeningen, Byen Vår Drammen og Mjøndalen handel- 

og serviceforening 

• at p-avgiften skal bidra til rullering i bruk av p-plasser 

• ha god tilrettelegging for kollektivknutepunkter i alle sentrum  

• etablere gårdeierselskap som kan bidra til styrking av tilbudet i sentrum 

• stimulere til bruk av sentrum til festivaler og arrangement 

 
 

3.3 Utvikling av næringsliv og arbeidsplasser er viktig  
 
Å skape et godt og omstilt klimavennlig næringsliv er av største betydning. Riktig kunnskap og 

holdninger til verdiskaping og næringsliv har betydning for en bærekraftig vekst, sysselsetting og 

velferdsutvikling i kommunen. Det må være en god dialog og aktive møteplasser mellom offentlig 

sektor og næringsliv som kan sikre god erfaringsutveksling og reell medvirkning.  

Det er også nødvendig å sikre landbrukets rolle i næringspolitikken ved at produktive 

landbruksarealer og kulturlandskap opprettholdes. Jordressursene våre må bestå til 

matvareproduksjon og styrking av selvbergingsgraden. 

 

KrF vil: 

• legge til rette for styrking av næringslivet i hele nye Drammen 

• legge til rette for etablering av små og store bærekraftige næringsvirksomheter i samarbeid med 
næringslivets organisasjoner og kommunens næringsselskap 

• satse på utvikling og anvendelse av klimavennlig teknologi og digitale løsninger 

• at smart-by konseptet følges opp 

• sikre lik, rettferdig, effektiv og imøtekommende kommunal behandling av alle 

tiltakshavere med klar preferanse for valg av klimavennlige konsepter 
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• lytte til det lokale næringslivet for tiltak som kan bedre sentrumshandelen 

• at kommunens egne løsninger må dreies i bærekraftig retning 

• at både private og frivillige må få slippe til i kommunal tjenesteproduksjon som et 
supplement, der kvalitet i drift, valgfrihet og overkommelige priser for alle, er det 
sentrale 

• at jordbruksnæringen og jordvernet styrkes 

• at bruken av plantevernmidler reduseres 

• at arbeidsplasser for kortreist mat prioriteres 

• at Agropolisprosjektet på dyrka mark avvises - Vikolljordet i Mjøndalen er ikke aktuell 

for prosjektet 

 

 

 

3.4 Utvikling av samferdselsløsninger til beste for innbyggerne 
 
Drammen er et vekstområde, og har store utfordringer knyttet til utvikling av attraktive og 

miljøvennlige transportsystemer. Folk skal kunne ferdes trygt, enkelt og miljøvennlig. 

Industri- og transportsektoren står for de største klimagassutslippene og er også den største 

kilden til lokal luftforurensning. Transportbehovet må derfor i størst mulig grad dekkes av 

kollektivtransport som ikke forurenser, og sykkel og gange. Trafikksikkerhet må ivaretas. 

Folks bosetting og virksomheter med arbeidsplasser er avhengig av funksjonelle og 

klimavennlige samferdselsløsninger. Samarbeid med Ruter i Oslo og Viken er nødvendig for 

å få til fellesbillettering som vil gjøre det enklere og mer økonomisk for folk å velge 

kollektivtransport.  

KrF ser behovet for videreføring av en statlig belønningsordning og en justert 
Buskerudbypakke 2 som kan bedre kollektivtilbudet vesentlig i Drammensområdet. 
Finansiering av en slik pakke er avhengig av trafikantbetaling (bompenger). Bedre 
fremkommelighet for kollektivtrafikken krever noen viktige nye veier. KrF vil arbeide for 
reduksjon av bompengebelastning, spesielt for barnefamilier og familier med lav inntekt. Det 
kan gjøres ved rabattordninger eller ved å sette lavere maksimumstak pr måned. Veiprising 
kan på litt lengre sikt være en løsning. 
 

KrF vil: 

• ha kommunale retningslinjer for å redusere CO²- utslipp 

• øke andelen ladestasjoner for el-kjøretøy 

• at alle kommunale kjøretøy skal være miljøvennlige biler 

• ha en miljøvennlig håndtering av strøbehovet på veier og fortau 

• utvikle Drammen til en el-sykkelby med ladestasjoner 

• legge forholdene til rette for el-sparkesykler og sørge for trafikksikkerhet ved bruk og 

for andre trafikanter 

• sikre låsbare sykkelparkeringstilbud på sentrale trafikknutepunkt 

• ha et sammenhengende sykkelveinett som også tar høyde for arbeidssykling.  

• at gang- og sykkelveiene skal feies to ganger i sommerhalvåret og brøytes/kostes 

gjennom vinteren 

• ha sammenhengende turveier langs elva og til marka 

• sertifisere kommunen som Trafikksikker kommune i samarbeid med Trygg Trafikk 

• sikre trygge skoleveier i alle kommunedelene gjennom forpliktende samarbeid med 
skolenes foreldreutvalg 

• minske behovet for at foresatte kjører barna i bil til skolen, og gi barna mulighet for 
fysisk aktivitet i et trafikksikkert miljø 
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• at prinsippet om universell utforming skal legges til grunn i alle vei- og 

kollektivprosjekter og utforming av veier og fortau i sentrumsområdene 

• at kollektivtrafikken utvides til flere områder, blir billigere og går oftere 

• ha en gjennomgående billettering, dvs. fellesbilletter for området og utenfor området, 

såkalte sømløse reiser med buss, bane og ferge 

• vurdere alternative finansieringsmuligheter til bompenger 

• få et hyppigere togtilbud på stekningen Drammen – Mjøndalen 

• gjenåpne Steinberg stasjon permanent uten dobbeltspor fra Mjøndalen til Hokksund for å 

bevare matjord og boliger 

• gjøre Mjøndalen stasjon til en innbyggervennlig stasjon med utbedring av plattformer, 
parkeringshus og sykkelhotell 

• få sanntidsinfo ved alle større kollektivholdeplasser 

• planlegge for et hensiktsmessig kollektivbusstilbud ved kommende utbygging av ca. 
500 boliger i Åsen i Mjøndalen 

• etablere flere pendlerparkeringsplasser og sykkelparkeringer ved kollektivknutepunkter.  

• gi en mulighet for busstilbud eller rimelig bestillingstransport i gudstjenestetiden 

• opprettholde gratis parkering i Mjøndalen, med gebyrer ved overtredelse av parkeringstid. 

• ha et ekspressbusstilbud også gjennom Solbergmoen og Solbergelva 

• prioritere ny Svelvikvei, ny Mjøndalsbru og ny Konnerudnedføring i Buskerudbypakke 2 

eller, dersom byavtalen ikke imøtekommes, en begrenset bompengefinansiering i 15 år, i 

samarbeid med Viken fylkeskommune 

• fortsette utbyggingen av gang- og sykkelveien fra Knemstranda til Berger, som samtidig er 

en del av kyststien 

• undersøke muligheten for tursti fra Svelvik til Sande 

• sørge for gjennomgående busstilbud fra Svelvik til Sande 

• at Verksøya oppgraderes som et attraktivt friluftsområde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

Tredjekandidat Odd Gusrud 

Fjerdekandidat Turid Solberg Thomassen 

Femtekandidat Billy Taranger 
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4. Drammen skal være raus og inkluderende 

KrF ser mangfold som en berikelse for kommunen og en viktig ressurs for næringsliv og 

frivillighet. Å få til en god integrering i et samfunn med kulturelt mangfold, er av største 

betydning for å skape god sameksistens og forebygge konflikter.  

Språkbruk, handlinger og holdninger som bygger opp under negative fordommer mot 

personer som følge av deres etniske bakgrunn, kjønn, alder, seksuell orientering, 

funksjonsevne e.l. er uakseptabelt og må slås ned på. 

 

KrF vil: 

• at Drammen skal ha som mål å ta imot minimum det antall flyktninger som IMDI 

anbefaler. 

• ha mål om at 70% av de som gjennomgår introduksjonskurs skal komme i arbeid 

/utdanning i løpet av kurstiden 

• sikre finansiering av prosjekter som bidrar til å få flere innvandrere i jobb, som f.eks. 

Internasjonale Drammen 

• sørge for at flyktninger og innvandrere får god og rask norskopplæring 

• gi ekstra tilskudd til norskopplæring for jobbsøkere (også de uten offentlig rettighet) 

hvor dette anses nødvendig for å få jobb 

• støtte Globusfestivalen og gjerne bidra til en utvidelse av denne til en Internasjonal 

uke hvor mangfold og kompetanse blir synliggjort i tillegg til mat og kultur 

• at hele kommunenes administrasjon skal være bevisst på og vurdere mulighet for å 

etablere språkplasser, praksisplasser, lærlingeplasser og fast lønnet arbeid for 

innvandrere og flyktninger 

• fortsatt satse på husbankens prosjekt "Fra leie til eie" 

• at barnetrygden og andre sosiale ytelser ikke regnes inn i inntektsgrunnlaget ved 

beregning av sosialhjelp 

• behandle alle som oppholder seg i Drammen med respekt 

• Ikke at noen skal behøve å sove ute og fryse om vinteren 

• ikke innføre tiggeforbud i Drammen 

• at ideelle aktører som tilbyr sanitær- og overnattingstilbud til mennesker med lav 

inntekt som oppholder seg i Drammen, skal støttes økonomisk 

• bekjempe slaveri og menneskehandel 
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5. Kultur, idrett og frivillighet gir økt livskvalitet 

Kultur og idrett skaper trivsel og økt livskvalitet. Det er også en viktig arena for inkludering. 

Barn og unge må lære å bli glad i kultur og få mulighet til å delta i ulike aktiviteter som den 

enkelte har interesse for. Kommunen har spesielle naturgitte fordeler for å kunne utvikle et 

variert og spennende kulturtilbud. Ikke minst knyttet til nærheten til marka, Drammensfjorden 

og Drammenselva. Frivillig innsats er veldig positivt. KrF heier på frivilligheten og skal bidra å 

legge godt til rette for frivillig arbeid på flest mulig områder. Frivillighet «lever av lyst og dør 

under tvang». Bredden sikres i det lokale kulturlivet, gjennom gode vilkår for frivilligheten. 

KrF vil spesielt bidra til at flere får delta. Flere idrettslag tilrettelegger idrett for deltakere som 

har spesielle behov for tilrettelegging. Det nye statlige Kulturkortet for ungdom skal gi 

mulighet for flere unge å delta i positive aktiviteter. KrF vil «fylle på» kortet for unge 

drammensere med ekstra midler.  

KrF ønsker både å opprettholde og utvide tilbudet ved kulturskolene, lokalisert til flere 

kommunedeler. 

 

KrF vil: 

• utvikle Marienlyst området til glede for idrett og en moderat bolig/næringsutvikling 

• at VI fritid konseptet (fra Notodden) etableres i Drammen i flere nærområder 

• at Drammen teater skal være et fyrtårn for kulturlivet 

• at Brageteateret skal få gode vilkår som regionteater 

• at ordningen med gratis øvingsrom på skoler videreutvikles til å gjelde hele 

kommunen 

• ha en prioritert plan over bygging av nye haller som skal følges opp i de årlige 

budsjettene. 

• ha helårsdrift av svømmehall i Svelvik 

• at ingen svømmehaller nedlegges, men renoveres ved behov til nye er etablert 

• støtter planene om en ishall 

• stimulere til økt bruk av frivillige og øke støtten til frivillige organisasjoner 

• at utlån av sports og fritids-utstyr legges godt til rette gjennom frivillige organisasjoner 

• ha gode vilkår for Frivilligsentralen 

• at Folkets hus i Krokstadelva. Med sin unike akustikk, opprustes for fortsatt 
kulturskoledrift 
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6. Religiøst mangfold er gode møteplasser 
 
Drammen har et stort innslag av et variert og engasjert religiøst liv. Byen skal være preget av 
vår kristne kulturarv og et stadig voksende livssynsmangfold. Trossamfunnene skaper gode 
møteplasser og er viktige i integreringsarbeidet. 
KrF ønsker at Drammen skal være en livssynsåpen by – som tar på alvor den rolle tro spiller 
i innbyggernes liv. Kommunen skal være en god samarbeidspartner for livssynssamfunnene 
og støtte opp om trosfriheten. Ingen skal diskrimineres på grunn av sin religiøse 
overbevisning eller mangel på det. Byens borgere skal kunne vise sin religiøse tilhørighet i 
det offentlige rom. Barnehagene og skolene skal lære barn og unge om vår kristne kulturarv 
og de ulike religiøse tradisjonene som finnes i nye Drammen. 
 

KrF vil: 

• sikre drift og vedlikehold til Den norske kirke 

• sørge for at vedlikeholdet og brannsikringen av byens kirker gjennomføres 

• legge til rette for gode møteplasser for de ulike religioner 

• at Mjøndalen bedehus fra 1876 bevares 

• styrke dialogarbeidet mellom religionene blant annet gjennom Drammen og omegn 
tros- og livssynsforum 

• at religionsfriheten ikke svekkes 

• at elever kan samles til religiøs aktivitet i friminuttene, og skolen skal fortsatt stille rom 
til disposisjon for andakt og bønn 

• ivareta alle religiøse tradisjoner 

• at skole-kirkesamarbeidet, som en del av kulturarven, styrkes 

• veilede migrantmenigheter slik at de kan finne egnede lokaler 

 

 

7. God økonomistyring sikrer videre vekst 

KrF vil prioritere god økonomistyring i Drammen. Det er en viktig forutsetning for videre vekst 

og utvikling av kommunen. Kommunens muligheter så vel som den politiske handlefriheten 

er avhengig av god økonomi. Det er derfor også viktig at kommunen prioriterer vedlikehold 

av sine bygninger og ivaretar sine eiendommer og verdier på en forsvarlig måte slik at 

etterslepet ikke blir en økonomisk belastning. Det samme gjelder også for parker, 

lekeplasser og grønne lunger i alle kommunedeler. Det bør heller være færre, men godt 

vedlikeholdt steder, enn mange dårlig stelte og uestetiske plasser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KrF jobber for mindre forurensing i kommunen. Dårlig luft 

gjør noe med vår helse. Vi må bruke kollektiv trafikk, sykle 

eller gå mer enn vi gjør i dag. 
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Kommunevalgliste 2019 for «Nye Drammen» KrF 

1. Trond Johansen, Drammen (1953) 
2. Sara Tellefsen, Nedre Eiker (1996) 
3. Odd Gusrud, Drammen (1946) 
4. Turid Solberg Thomassen, Nedre Eiker (1954) 
5. Billy Taranger, Drammen (1948 ) 
6. Karine Skoglund, Nedre Eiker (1997) 
7. Tor Kjell Valvik, Svelvik (1946) 
8. Hava Biser-Ihtiman, Drammen (2000) 
9. Geir Rise, Drammen (1953)  
10.  Berzat Ihtimani, Drammen (1971) 
11.  Ole Andreas Fevang, Drammen (1961) 
12.  Birgitte Dalene, Svelvik (1972) 
13.  Gudrun Vassbø Skalstad, Drammen (1975) 
14.  Judith Nyarukemba, Nedre Eiker (1987) 
15.  Øyvind Robstad, Nedre Eiker (1968) 
16.  Kåre Magne Nielsen, Drammen (1968) 
17.  Jeanette Rudmoen, Drammen (1986) 
18.  Dagfinn Hodt, Drammen (1947) 
19.  Torkjell Hovde, Drammen (1950) 
20.  Berit Rygh, Drammen (1932) 
21.  Sigrunn Brekke, Drammen (1947) 
22.  Hagos Ghebremicael Tecle, Drammen (1973) 
23.  Kjersti Risan Taranger, Drammen (1981)  
24.  May-Lise Standal, Drammen (1944)  
25.  Morten Albert Kravik, Svelvik (1953)  
26.  Marit Nielsen, Drammen (1944) 
27.  Arne Hyttedalen, Drammen (1936) 
28.  Gunnar Standal, Drammen (1945) 
29.  Einar Skalstad, Drammen (1945) 
30.  Edel Marie Løver, Nedre Eiker (1936) 
31.  Olav Øygard, Drammen (1964) 
32.  Pål Tollef Sundet Ekeberg, Svelvik (2001) 
33.  Håvard Nielsen, Drammen (1957) 
34.  Odd Hyttedalen, Drammen (1969) 

 

 


