
1 
 

Drammen SV 

Valgprogram 2019-2023 
Toppkandidater 

 

 

1. kandidat, Rune Kjeldsen (64), Konnerud 
Født og oppvokst i Solbergelva. Jobber som seniorkonsulent i en privat IT-bedrift. 

Utdannet bedriftsøkonom og fagutdannet kokk 

 

 

2. kandidat, Åse Lund (37), Bragernes 
Underviser på barnehagelærer- og grunnskolelærerutdanninga ved USN. Bor i rekkehus 

i Underlia, Bragernes, med samboer og to barn og bruker el-sykkel hele året. 

 

3. kandidat, Tony Burner (38), Strømsø 
Skoleforsker og professor ved lærerudanninga i Drammen og aktiv samfunnsdebattant. 

Bor på Austad. 

 

4. kandidat, Sahar Madahian (42), Austad 
Opprinnelig fra Iran, bor i Drammen. Jobber som prosjektleder for Sykehuspartner 

 

5. kandidat, Kjetil Balog (36), Fjell 
Utdannet statsviter og jobber innen varehandel i Asker. Bor i blokk på Fjell. Gift, har to 

katter 

 

6. kandidat, Katinka Marie Wiborg (18), Solbergelva 
Nylig fullført skolegang ved Eiker videregående skole.  Jobber som brukerstyrt personlig 

assistent (BPA) og er tidligere nestleder av Buskerud SU 
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Fellesskap binder oss sammen i den nye kommunen 

Når tre kommuner blir til en, åpnes et rom for forandring. I den nye kommunen er det viktig at folk har 

tillit til hverandre og at kommunen har tillit til folk. Derfor skal vi ha en kommune som er mer opptatt av 

gode tjenester enn av omdømmebygging, og der det er små forskjeller mellom folk. Vi vil sette 

befolkninga først og bruke pengene på det som er nærmest folk – fordi fellesskap binder oss sammen. 

Drammen SVs hovedsaker i lokalvalget: 

Mer tid og tillit til de som jobber for felleskapet 

Ansatte må få tid, tillit og mulighet til å utøve faglig skjønn i arbeidet. De som jobber med mennesker 

skal ikke overstyres av rapportering og målstyring.  Unødig testing og måling må fjernes. Gjennom 

samarbeid med fagforeninger om tillitsreform i offentlig sektor, vil SV sikre mer makt og faglig frihet til 

de som jobber for felleskapet. Barnehagelæreren skal få bestemme hva som er god 

barnehagepedagogikk og ikke pådyttes standardiserte metoder, lærerens undervisning skal være til det 

beste for elevene, ikke styres av nasjonale prøver, og de ansatte i eldreomsorgen skal få slippe å tilpasse 

omsorgen etter stoppeklokkene. 

Økt bemanning og hele, faste stillinger 

Kommunens viktigste oppgave er å gi folk gode velferdstjenester og arbeidsplasser til dem som bidrar til 

fellesskapet. Velferdstjenestene er helt avhengige av at det er mange nok til å utføre dem. Derfor vil vi 

ha bedre bemanning enn de nasjonale normene for barnehage og skole og anbefalingene i helse- og 

omsorgstjenestene. Hele stillinger er viktig for likestilling og den enkeltes frihet. Små stillingsbrøker gir 

ikke grunnlag for boliglån eller økonomisk uavhengighet. SV vil samarbeide med fagforeningene for å 

finne gode løsninger på problemet med ufrivillig deltid og sørge for at det bare lyses ut heltidsstillinger i 

eldreomsorgen, helsestasjon og skolehelsetjenesten i framtida. 

En bedre barndom for barn som lever i fattige familier 

Altfor mange barn i Drammen lever i familier med vedvarende lav inntekt og opplever utenforskap og 

stigmatisering. For disse barna er barndommen på spill hver gang de ikke kan delta på fritidsaktiviteter, i 

bursdag eller dra på ferie. For å gjøre livet til familiene raskt litt bedre, kan vi øke barnetrygden for 

enslige forsørgere, øke de kommunale sosialhjelpssatsene for særlig utsatte familier, og gjøre endringer 

slik at barnetrygden ikke regnes som inntekt ved utmåling av sosialhjelp. 
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En kommune med tillit til mennesker, ikke markeder 

Fellesskap og demokrati 

Oppgaver som omsorg, helse og utdanning løses best i fellesskap og skal ikke være varer på et marked. 

Fellesskapets penger skal gå til felles velferd, ikke til skatteparadis og privat profitt for eiere av store 

kommersielle selskap. 

Drammen SV vil: 

 ha profittfrie velferdstjenester 

 avvikle de kommunale foretakene og tilbakeføre funksjonene til de ulike sektorene 

 lage en plan for rekommunalisering av konkurranseutsatte tjenester 

 begrense kommunens innkjøp av konsulenttjenester 

 gjøre Drammen til en skatteparadisfri kommune 

 stille etiske krav til leverandører av varer og tjenester til kommunen 

 innføre nulltoleranse mot alvorlige brudd på arbeidsmiljø- og allmenngjøringsloven begått av 

kommunens leverandører 

 at alle skal få informasjon fra kommunen på et språk de forstår 

 innføre stemmerett for 16-åringer ved kommunevalget 

 at Drammen skal bli en del av ICAN cities appeal (Den internasjonale kampanjen for å avskaffe 

atomvåpen) 

Kommunen som arbeidsgiver 

Kommunalt ansatte er den viktigste delen av velferdstjenestene våre. De fortjener arbeidsplasser der 

det er mulig å få så stor stilling man ønsker, der ytringsfriheten står sterkt og der de ansatte får tillit til å 

gjøre jobben sin istedenfor å rapportere til ledere, administrasjon og politikere.  

Drammen SV vil: 

 erstatte mål- og resultatstyring som styringsmodell med en tillitsreform i kommunens virksomheter 

 styrke ytringsfriheten til ansatte og varslere 

 sørge for at varslere får dekket nødvendig juridisk bistand 

 samarbeide med fagforeningene for å finne løsninger for ansatte i deltidsstillinger  

 tilby ufaglærte ansatte i barnehage, skole og omsorgstjenestene videreutdanning og kvalifisering  

 ha rekrutteringsplaner for personer med minoritetsbakgrunn, spesielt med tanke på lederstillinger 

 innføre vikarpool for de ulike virksomhetene 

 etablere et program mot sosial dumping 
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En kommune å vokse opp i 

Familie og barndom 

Barndommen er nå for de minste menneskene i kommunen, og den skal vi ta på alvor. Barndommen 

leves i familien, så den må få støtte fra fellesskapet fra svangerskap til ungdomstid. 

Drammen SV vil: 

 opprette et hjemmebesøksprogram for nye familier fra svangerskap til barnet er to år etter modell 

fra «Nye familier» i Oslo 

 øke antallet årsverk jordmødre i kommunehelsetjenesten 

 at det opprettholdes likeverdige helsestasjonstjenester i hele kommunen  

 at alle kommunedelene skal ha helsestasjon for ungdom lett tilgjengelig 

 at institusjonsplasser i barnevernet skal drives av kommunen eller ideelle aktører 

 øke bemanningen i barnevernet 

Barnehage 

Barnehagehverdagen skal oppleves som meningsfull her og nå og ta barns spontanitet, lekenhet og 

utfoldelse på alvor. Til det trenger vi flere ansatte som får handlingsrom til å ta gode pedagogiske valg. 

Drammen SV vil: 

 ha en kommunal bemanningsnorm som er bedre enn den nasjonale minstenormen 

 ha forsvarlig bemanning hele åpningstida 

 at det skal tas inn vikarer ved fravær fra første dag 

 fjerne krav om bruk av standardiserte metoder og kartleggingsverktøy 

 at lekens egenverdi skal ivaretas 

 gi flerspråklige barn muligheten til å utvikle flerspråkligheten sin i barnehagen  

 at alle nye barnehager som etableres skal drives av kommunen eller ideelle aktører 

Skolefritidsordning/aktivitetsskolen 

Tida fram til foreldrene kommer hjem fra jobb er barnas fritid. Da skal de få velge mellom ulike 

tilrettelagte aktiviteter, samtidig som det gis rom for barnas egne initiativ og den frie, spontane leken. 

Drammen SV vil: 

 innføre et gratis næringsrikt måltid 
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 ha egne lokaler som tar hensyn til barns behov for allsidig lek 

 tilby varierte og valgfrie aktiviteter i skolens lokaler og i nærmiljøet 

 at barns spontane lek skal ha stor plass i SFO/AKS-tida 

 ansette flere voksne, primært flere med fagbrev og pedagogutdanning 

 utvide ordninga med søskenrabatt i SFO/AKS og på tvers av barnehage og SFO/AKS 

 fjerne foreldrebetalinga for barn med særskilte behov på 5. - 7. trinn 

 ha oppfølging og tilrettelegging for barn med særskilte behov 

Skole 

Hvis skolen skal være meningsfull for alle elever, er det avgjørende at de møter en variert skoledag der 

erfaringene, nysgjerrigheten og fantasien deres blir møtt med interesse. For å få det til, må vi gi lærerne 

pedagogisk handlingsrom og alltid la elevenes beste gå foran kommunens behov for å vise fram gode 

testresultater. Vi vil fjerne kommunens detaljstyring av skolene og gi tillitt til lærerne og skolelederne. 

Drammen SV vil: 

 innføre et gratis måltid i løpet av skoledagen 

 ha en kommunal lærernorm som er bedre enn den nasjonale minstenormen 

 øke lærernes handlingsrom til å avgjøre hvilke metoder og virkemidler som skal brukes i skolen 

 at skolens organisering, innhold og fysiske utforming skal tilpasses førsteklassingenes behov for lek 

og allsidig bevegelse 

 øke tilstedeværelsen av helsesykepleiere på skolene i kommunen 

 at alle skolene skal ha skolebibliotek med ansatt bibliotekar og innkjøpsbudsjett 

 innføre leksehjelpsordning på alle skoler 

 øke antallet minoritetsrådgivere 

 tilby morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring som en del av vedtak om særskilt 

språkopplæring i skolen 

 søke og gjennomføre prøveordning med karakterfri 8. og 9. trinn 

 hindre at det etableres nye privatskoler 

En kommune for de mange 

Inkludering og integrering 

Drammen skal være en mangfoldig, inkluderende og antirasistisk kommune med plass til alle. Mangfold 

er en styrke, og gjør det norske samfunnet rikere på kunnskap, kulturuttrykk, meninger og livssyn. 

Samtidig skal vi ikke godta religiøse eller kulturelle begrunnelser for brudd på de grunnleggende, felles 

verdiene kommunens virksomhet skal bygge på. 
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Drammen SV vil: 

 innføre en fadderordning for nyankomne familier 

 støtte frivillige organisasjoner som jobber med integrering 

 bekjempe negativ sosial kontroll gjennom tett samarbeid med frivillige organisasjoner, skole, 

barnevern og politi 

 tilby norskopplæring til innvandrere som ikke har rett og/eller plikt ifølge lovverket 

 utvide introduksjonsprogrammet til flere år når særlige grunner taler for det 

 sørge for nødvendig kapasitet for å bosette flyktninger, med særlig vekt på enslige mindreårige 

flyktninger 

 øke kompetansen om lesbisk/homofil/bifil/trans/interkjønn-tematikk (LHBTI) blant kommunens 

ansatte 

 innføre bruk av kjønnspronomen “hen” i kommunal forvaltning 

 flytte gravferdsforvaltningen fra Kirkelig Fellesråd til kommunen 

 tilby grunnleggende sanitæranlegg og overnatting for hjemløse/tiggere i samarbeid med frivillige 

organisasjoner 

 hindre at det innføres tiggeforbud 

Fattigdom og utenforskap 

Å vokse opp i fattigdom fører til utenforskap som kan vare hele livet. For barn i familier med vedvarende 

lav inntekt må vi ha politikk som kan endre situasjonen deres raskt. 

Drammen SV vil: 

 la være å regne med barnetrygden ved utmåling av sosialhjelp 

 øke de kommunale sosialhjelpssatsene for særlig utsatte familier 

 øke barnetrygden for enslige forsørgere 

 øremerke midler til aktiviteter for barn og unge i lavinntektsfamilier 

 gi tilskudd til fritidsaktiviteter for de som faller utenfor de vanlige tilbudene 

 gi all ungdom under 25 år tilbud om en jobbgaranti, utdanning eller aktivitet 

En kommune med omsorg og opplevelser 

Folkehelse og omsorgstjenester 

I Drammen skal alle få muligheten til å leve meningsfulle liv. Folk som trenger omsorg fra felleskapet skal 

få velge om livet blir best hjemme, i omsorgsbolig eller på institusjon. God omsorg skal gjøre folk i stand 

til å hjelpe seg selv. 
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Drammen SV vil: 

 innføre en tillitsreform i eldreomsorgen der brukere og ansatte får større fleksibilitet når det gjelder 

varighet og karakter på hjelpen 

 at alle nye utlysninger etter ansatte på sykehjem, hjemmetjenesten, jordmortjenesten, helsestasjon 

og skolehelsetjenesten skal være heltidsstillinger 

 gi alle som har behov, også barn og de som har vedtak mellom 25-32 timer, brukerstyrt personlig 

assistent (BPA) 

 la personer med BPA før fylte 67 år beholde assistansen etter at aldergrensa er nådd 

 fjerne nedre aldersgrense på ledsagerbevis 

 integrere pedagogisk psykologisk tjeneste i skolehelsetjenesten 

 at innbyggerne i størst mulig utstrekning skal kunne velge mellom tjenester i eget hjem, 

omsorgsbolig eller institusjon 

 øke antallet leger på sykehjemmene 

 sørge for at det finnes dagsenter og andre treffsteder for eldre i hele kommunen 

Kultur og idrett 

Kulturelle opplevelser skal være tilgjengelige for alle og føre oss sammen på tvers av kulturelle 

forskjeller, sosial bakgrunn og religiøs tilhørighet. Barn og unge skal ha de samme mulighetene til å delta 

på kultur- og idrettsaktiviteter uavhengig av økonomi og funksjonsnivå. 

Drammen SV vil: 

 holde leieprisene nede for de frivillige kulturorganisasjonene i kommunale bygg 

 øke potten av søkbare kulturmidler 

 etablere en kommunal kulturell barnehagesekk og en kulturell spaserstokk 

 etablere et likeverdig bibliotekstilbud i alle de tidligere kommunene 

 sørge for at  ungdomshus/aktivitetshus og kommunalt drevne ungdomskafeer er tilgjengelige for 

alle ungdommer i hele kommunen 

 at prisene på kulturskolen skal være under landsgjennomsnittet 

 tilby kulturskoleundervisning i bydelene og i skoletida og på SFO/AKS 

 opprette støtteordninger for at trenere og ledere i idrettslag kan ta kurs og utdanning 

 gi kommunal støtte til Inkludering i idrettslag 

 kommunen skal samarbeide med de lokale idrettslaga om Aktive lokalsamfunn 
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En kommune for framtida 

Klima og miljø 

Naturen gir fellesskapet store verdier gjennom landbruk og friluftsliv. Hvis framtidige generasjoner skal 

få nyte godt av naturverdiene, må de tas godt vare på. Kommunen må også ta sin del av ansvaret i den 

globale klimadugnaden. 

Drammen SV vil: 

 innføre et kommunalt klimaregnskap i tråd med FNs bærekraftsmål    

 innføre en markalov for områdene rundt Drammen 

 si nei til enhver omregulering av dyrkbar mark 

 etablere utstyrsbibliotek med verktøy og fritidsutstyr 

 redusere matsvinnet i kommunale virksomheter 

 fase ut bruken av gummigranulat på kunstgressbaner   

 fase ut unødvendig bruk av engangsplast i kommunale virksomheter 

 begrense salting som en del av vintervedlikeholdet av veier 

 ikke tillate bygging av flere skogsbilveier 

Samferdsel 

Drammen skal være en kommune for mennesker, ikke biler. En kommune for alle skal ikke fylles av luft 

som gjør folk syke, men prioritere gående og syklende fremfor bilen. 

Drammen SV vil: 

 frigjøre parkeringsplasser til fordel for sitteplasser, grøntområder og sykkelstier 

 utvide bysykkelordninga til større deler av kommunen og tilføre el-sykler 

 innføre en helårs veistandard for alle sykkeltraseer 

 regulere for gjennomgående kollektivtraseer 

 utvide pendlerparkering ved flere stasjoner og knutepunkter 

 ha gratis bompassering utenom bussens rutetider 

 innføre beboerparkering for hele bykjernen 

 gi alle barn trygg skolevei 

 ha dobbeltspor forbi Gulskogen for å doble antall tog til Mjøndalen og Steinberg 



10 
 

Bolig 

Bolig skal være noe man bor i, ikke noe man spekulerer i. Kommunen må ta en mer aktiv rolle i 

boligmarkedet slik at vi får et rettferdig leiemarked og gir folk med vanlige inntekter mulighet til å kjøpe 

bolig tilpassa det livet de lever. 

Drammen SV vil: 

 opprette et ikke-kommersielt, kommunalt utbyggingsselskap 

 spre de kommunale boligene over alle bydelene 

 ha rimelige kommunale utleieboliger som et alternativ til det private markedet 

 ha tilskuddsordninger for leietakere som ønsker å pusse opp kommunalt eide boliger 

 øke bevilgninga til startlånsordninga 

By- og stedsutvikling 

Når kommuner slås sammen, blir det ekstra viktig å passe på at utviklinga av kommunen skjer på en 

bærekraftig måte som ikke forringer eller kommer i konflikt med historiske miljøer og viktige 

naturområder.  

Drammen SV vil: 

 beholde sentrale kommunale tjenester så nærme innbyggerne som mulig 

 ta vare på bevaringsverdige bygninger og helhetlige bygningsmiljøer og vedta en forpliktende 

kommunal verneplan 

 etablere en 100% stilling som byantikvar 

 innføre husleietilskudd for lokale småbedrifter som direkte berøres ved kommunale veiarbeider og 

lignende 

 sette opp interaktive skjermer i by/bydelssentre med oversikt over offentlige tilbud/service/handel 

 legge til rette for et større mangfold av boliger i sentrumsområder, med særlig vekt på familieboliger 

 fortette bygningsmassen i bebygde strøk, både i sentrum og i bydelene 

 tilrettelegge for grønne tak og takhager, både på nye og eksisterende bygninger 

 videreutvikle sammenhengende gang- og sykkelvei langs fjorden og elva 

Næring 

Et velfungerende lokalt næringsliv skaper arbeidsplasser i nærheten av der folk bor, noe som fører til 

kortere arbeidsreiser og mindre utslipp av skadelige klimagasser. Vi vil bruke en rekke kommunale 

virkemidler for å legge til rette for utvikling av miljøvennlige arbeidsplasser. 

Drammen SV vil: 
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 opprette en næringsavdeling i kommunen 

 etablere en gründerhjelpordning i kommunen 

 la gründere låne kommunale kontorlokaler i oppstartsfasen 

 at kommunale anbud skal inneholde krav om lærlingeplasser 

 at næringslivet skal være en integrert del av byutviklingen 

 regulere nødvendige nye næringsarealer for å videreutvikle kommunens næringsliv 

Omfordeling gjennom eiendomsskatt 

Drammen kommune skal sørge for gode velferdstjenester til alle. Vi vil prioritere flere ansatte i 

barnehager, skoler og helse- og omsorgstjenestene og vil omfordele gjennom eiendomsskatt sånn at vi 

sørger for at fellesskapet har nok penger til dette. 

Drammen SV vil: 

 innføre en kommunal eiendomsskatt for de 25% dyreste boligene 


