
Valgprogram
2015-2019

Drammen Arbeiderparti



Innhold:
Kjære drammenser ...........................................................................  3

Byutvikling ..............................................................................................  4

Byen som skaper verdier ..............................................................  9

Barnas by ............................................................................................... 11

En by å bli gammel i ......................................................................  14

Drammen – den beste frivillighetsbyen ...........................  16

Kultur skaper innhold i byen vår ..........................................  18

Idrett og fysisk aktivitet for hele befolkningen ...........  20

Byen som tar vare på deg .........................................................  22

Mangfoldsbyen Drammen .........................................................  26

Kommunen som oppdragsgiver og bedriftseier .......  28

Kommunen som arbeidsgiver ................................................  29

2



Drammen er en flott by, men vi kan gjøre den enda 
bedre. Alle vi som bor i Drammen - unge og gamle -  
har mange ideer til hvordan dette kan skje. Hvordan 
skal byen vår se ut i fremtiden – om 5 år, 10 år og 
20 år? Drammen Arbeiderparti vil gjennomføre en 
politikk som bidrar til å gjøre Drammen til en av 
landets mest attraktive byer å bo i, leve og arbeide 
i. Vi har stor tro på at vi sammen kan forandre og 
forbedre kommunen vår.  

For Arbeiderpartiet er det viktig å lytte til dine 
innspill og synspunkter. Derfor har vi tatt initiativ til 
å skape et nytt forum der vi kan møtes jevnlig med 
byens innbyggere for å bryte meninger og utveksle 
synspunkter. Gjennom arbeidet med å lage dette 
valgprogrammet har vi derfor gjennomført en rekke 
samråd om ulike temaer. Vi vil benytte anledningen 
til å takke alle som har deltatt og bidratt med gode 
synspunkter.

Drammen – byen som ønsker unge og 
barnefamilier velkommen 
Drammen Arbeiderparti har alltid vært en tydelig 
pådriver for byutvikling. Vi er stolte av det vi 
har fått til, men det er fortsatt mye å ta tak i. 
Byutvikling, næringsutvikling og boligpolitikk henger 
nøye sammen. Vi vil at Drammen kommune i 
fremtiden skal innta en mer aktiv rolle i store 
byutviklingsprosjekter. Vi ønsker for eksempel en 
særlig prioritering av etablerings-prosjekter som er 
tilpasset barnefamilier og unge.

Barnas by
Barna våre representerer helt enkelt Drammens 
fremtid. Det kan ikke understrekes ofte nok hvor 
viktig det er å utforme en helhetlig og målrettet 
politikk innenfor alle områder som berører barn 
og unges hverdag. Arbeiderpartiet vil jobbe for 
et samfunn hvor alle barn og unge blir sett og 

inkludert. At én times daglig fysisk aktivitet i skolen 
blir en obligatorisk del av timeplanen, er et viktig 
satsningsområde for oss. Det samme gjelder en 
prøveordning med skolemat. Kombinasjonen 
fysisk aktivitet og sunn mat vet vi bidrar positivt til 
læringsevnen. Likeledes mener vi det er nødvendig 
at alle skoler i Drammen har sin egen fast ansatte 
helsesøster. Dette er punkter som vi vil arbeide hardt 
for å realisere.

En by å bli gammel i 
For Drammen Arbeiderparti er kampen mot 
ensomhet viktig. Derfor vil vi øke antall sosiale 
møteplasser og øke aktivitetstilbudet for eldre i byen 
vår. Vi mener det er nødvendig med nye former for 
bofellesskap hvor flere eldre bor sammen, og der 
kommunen tilbyr fast bemanning, faglig innhold og 
aktivitet. Drammen Arbeiderparti vil at alle skal få en 
sykehjemsplass eller tilrettelagt bolig, når de trenger 
det.

Frivillighetsbyen Drammen 
Vi lever og utvikles sammen med andre. Å være 
en del av et fellesskap, enten det er lite eller stort, 
bidrar både til trygghet og til frihet. Mange ønsker 
å bidra aktivt gjennom egeninnsats for å gjøre 
hverdagen litt bedre for sine medmennesker. Det 
gjelder både innen idrett, i kulturlivet, i tros - og 
livssynsamfunn eller i andre ideelle organisasjoner. 
Derfor er målrettet arbeid for å skape de beste 
rammevilkårene for frivilligheten et prioritert 
satsningsområde for Drammen Arbeiderparti.

Med hilsen
DRAMMEN ARBEIDERPARTI

Masud Gharahkhani
Ordførerkandidat

Kjære drammenser!
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Drammen - byen som ønsker  
unge og barnefamilier velkommen
Drammen Arbeiderparti har alltid vært en tydelig 
pådriver for byutvikling. Vi er stolte av det vi har fått 
til i Drammen, men det er fortsatt mye å ta tak i. 
Byutvikling, næringsutvikling og boligpolitikk henger 
nøye sammen.

Mange av boligene som er bygd i Drammen de 
siste årene er leilighetsblokker i sentrum myntet på 
målgruppen 50 pluss. Småbarnsfamilier og ungdom 
i etableringsfasen har derimot fått lav prioritet i 
byens utviklingsplaner. Dette går ut over målet om 
økt vekst innenfor byens næringsliv. Skal Drammen 
være attraktiv for næringslivet, må vi tiltrekke oss 
allsidig arbeidskraft. Ved å bygge boliger for tilflyttere 

i etableringsfasen, tiltrekker vi oss også gründere og 
etablerer arbeidsplasser. Alle disse menneskene må 
ha et sted å bo, og vi må kunne tilby dem noe. Med 
dette perspektivet blir det helt nødvendig å ha et 
bredt spekter av aldersgrupper i tankene når boliger 
skal bygges. Det krever både kreativitet og mot. 
Dette handler i praksis om hva slags innbyggere 
Drammen skal tiltrekke seg.

Drammen kommune må i enda større grad tenke 
fremadrettet, for eksempel ved å kjøpe opp områder 
som har gode muligheter for endring og omstilling. 
Hovedpoenget er å være langsiktig, sikre fremdrift 
og skape trivelige, attraktive bomiljøer og byrom. 

Byutvikling

Foto: Colourbox.com
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Drammen Arbeiderparti vil:
•  At Drammen kommune skal være i førersetet og 

selv ha en aktiv rolle i store byutviklingsprosjekter, 
både for å sikre raskere fremdrift og for å skape 
et mangfold av boligtyper.

•  Etablere et eget tomteselskap som et 
sterkt kommunalt virkemiddel for bolig- og 
næringsutvikling.

•  At det i alle boligprosjekter skal prioriteres boliger 
til barnefamilier og unge i etableringsfasen.

•  At alle store byutviklingsprosjekter skal ha øye for 
mer enn bare å bygge i høyden.

•  Stille krav om at moderne eneboliger og rekkehus 
skal innarbeides i alle store utbyggingsplaner. 

I førersetet for en ny boligpolitikk
For å få gjennomført våre visjoner for en ny giv i 
byutviklingen, behøver vi nye konkrete virkemidler. 
Ett av dem er å etablere Drammen Tomteselskap. 
Gjennom et slikt selskap får vi det operative 
verktøyet vi trenger for å drive en offensiv og 
sammenhengende arealpolitikk. Vi vil med et slikt 
selskap kunne anskaffe og tilrettelegge arealer helt 
frem til byggeklare tomter. Selskapets hovedformål 
skal være å sikre tilstrekkelig med boliger for 
småbarnsfamilier, i tillegg til ungdomsboliger, 
studentboliger og næringsarealer. Vi ønsker 
å samarbeide med tomteeiere, utbyggere og 
boligbyggelag. På denne måten vil vi berede 
grunnen for en mer handlekraftig og målrettet 
boligpolitikk for småbarnsfamilier og ungdom i 
etableringsfasen. Dette samarbeidet skal sikre at vi 
i tiden som kommer får vesentlig flere nye, moderne 
familieboliger innenfor bygrensene. Samtidig skal vi 
sikre et anstendig prisnivå. 

 
Tomteselskapet skal:
•  Lokalisere nye, aktuelle boligområder.

•  Utvide eksisterende boligområder.

•  Prioritere førstegangsetablerere over 18 år som 
ikke eier enebolig eller eneboligtomt.

•  Sikre at minimum botid etter innflytting skal være 
tre år for å forhindre boligspekulasjon.

•  Prioritere bygging av familieboliger med mer enn 
to soverom.

•  Etter pålegg fra kommunen kunne kjøpe seg inn 
i Gulskogen nord-området, dagens sykehustomt, 
samt havneområdene ved Tangen, for å være en 
aktiv partner i utviklingen av disse.

• Samarbeide på tvers av regionens 
kommunegrenser om utvikling av tomter.

•  Prioritere større, nye prosjekter, først og fremst 
gjennom samarbeid med andre aktører (bolig og 
næring).

•  Styrke det økonomiske grunnlaget for nye 
oppkjøp gjennom salg av aktuelle og eksisterende 
regulerte tomter.

•  Være en selvfinansierende og profesjonell aktør. 

Livskraftig og pulserende sentrum
Sentrum som handelsarena har spesielle 
utfordringer knyttet til konkurransen om kundene 
og behøver sterkt en kommune som stiller opp. 
Derfor er spleiselag om parkeringsmodeller og 
kollektivtilbud som gir sentrum likeverdige tilbud 
med kjøpesentrene, viktige og nødvendige tiltak. 
Byer som får til levende sentrum, planlegger og 
gjennomfører i stor grad en blanding av boliger, 
ulike typer forretninger, kulturtilbud og møteplasser. 
Skal vi gjøre sentrums- og handelslivet attraktivt, må 
småbarnsfamilier være en del av bybildet. 

Bragernes og Strømsø er to bydeler med ulik 
historie og med ulike muligheter – Bragernes som 
et sterkt handelssted, Strømsø med en identitet i 
konstant og spennende utvikling. «Nye Drammen» 
har muligheter som få andre byer. Vi må gripe disse 
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mulighetene. Drammen Arbeiderparti vil derfor skape 
en helt ny attraksjon på Strømsø.

Én slik mulighet kan være å bygge videre på 
det eksisterende matmangfoldet, for eksempel å 
videreutvikle området rundt Globusgården til en 
matbasar side om side med kafeer og restauranter. 
Dette kan også sikre kortreist mat fra nærområdets 
mange små og store matprodusenter. 

Som «fylkeshovedstad» har Drammen et naturlig 
potensial som studentby. For å styrke oss som 
kunnskapsby er det samtidig viktig å skape attraktive 
og fremtidsrettede studietilbud. Et stort og aktivt 
studentmiljø bidrar til et levende sentrum. 

Drammen Arbeiderparti vil:
•  Igangsette et prøveprosjekt med to timers gratis 

parkering i sentrum, som et samarbeids- og 
spleiselag med næringslivet. Én løsning kan 
for eksempel være to timers gratis parkering på 
lørdag i parkeringshusene ved Thams Gate, Grev 
Wedel, Blichsgate, Torget Vest og Magasinet.  

•  Sammen med byens næringsliv og 
omkringliggende gårdsprodusenter legge til rette 
for økt torghandel.

• Intensivere og spisse markedsføringen av 
Drammen som konferanseby og som festivalby.

•  Være en pådriver for spleiselag for 
sentrumshandelen gjennom en lovhjemmel som 
krever samhandling, samvirke og samarbeid for å 
vitalisere sentrum.

•  Være en pådriver for å videreutvikle området 
rundt Globusgården til en matbasar i en skala 
som er lønnsom og bærekraftig. Samtidig vil vi 

gjennom dette tiltaket sikre et regionalt samarbeid 
som setter fokus på kortreist mat.

•  Gjennom økt samarbeid med gårdeiere ta vare på 
og videreutvikle Tollbugatas identitet

•  Åpne Drammens Museum som grønn lunge mot 
museumsparken og Marienlyst/Konnerudgata 
med et levende parkanlegg.

• Arbeide for flere studietilbud i Drammen, herunder 
sikre fortsatt studenthus og flere studentboliger.

 
Miljøbyen Drammen
Drammen var en foregangskommune for godt 
bymiljø og mottok bymiljøprisen i 2003. Skal vi igjen 
bli en foregangskommune, må byens miljøpolitikk 
revitaliseres med et helhetlig innhold. Å satse 
på miljø betyr å skape løsninger som gjør det 
enkelt og naturlig for folk å velge miljøvennlig i 
hverdagen. Dette må gjelde både energi, transport, 
boligutvikling, nærings- og fritidsaktiviteter og 
handel. Et livskraftig sentrum vil være en bærebjelke 
for miljøsatsingen videre. Det betyr at vi både skal 
satse på klimavennlige løsninger og på miljøer som 
gir noe ekstra til dem som velger å bo og leve i byen 
vår. Derfor handler miljø ikke bare om klima, men 
også om trivsel, rekreasjon og vern.

I og mellom bydelene må vi skape transportårer 
som stimulerer til at folk først og fremst velger å gå, 
sykle eller kjøre kollektivt. Det betyr for eksempel at 
foreldre må føle at det er trygt å la barna sykle eller 
gå til skolen. Trafikkfare må ikke være et hinder for 
å velge miljøvennlig. Det må bygges flere og bedre 
gang- og sykkelruter. Arbeiderpartiet skal være 
garantist for en sykkelsatsing som er varig, ikke bare 
et avgrenset prosjekt. Vi ønsker å utvikle Drammen 
til el-sykkelbyen i Norge.
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Drammen er i dag en ren og vakker elveby fordi 
vi fikk den gamle biltrafikken vekk fra sentrum. 
Om 20 år vil det bo ca. 150 000 innbyggere i 
Drammensregionen. Vi må stimulere til at flere av 
byens innbyggere bruker kollektivtransport. Men da 
er det nødvendig med bedre kollektivløsninger enn 
i dag. Derfor må Drammen delta i statlige spleiselag 
om regionale bypakker som sikrer nødvendig 
finansiering av vei, bane, gang og sykkelvei og 
kollektivsatsing. 

Drammen Arbeiderparti vil:
•  Opprette en bussbane-linje – «Superpendel» – 

som kan avlaste veisystemet og mate togene ut 
og inn av regionen med passasjerer. En naturlig 
strekning er Buskerud Storsenter–Drammen–
Fjordbyen, med flere stopp gjennom Drammen 
sentrum.

•  Etablere trygge skoleveier i alle bydeler 
gjennom forpliktende samarbeid med skolenes 
foreldreutvalg.

•  Etablere el-sykkelbyen Drammen, 
med sammenhengende sykkelveinett, 
sykkelladestasjoner og sykkelparkering ved 
kollektivknutepunkter. Sykkeltrafikken skal 
prioriteres.

•  Etablere en utleieordning for el-sykler i samarbeid 
med private aktører.

•  Sikre fem og ti minutters busstider fra 
bydelene og inn til sentrum. Senke prisene 
på kollektivtrafikk gjennom høyere offentlig 
støtte, sikre flere stamruter og et bedre 
billetteringssystem. Vi vil også styrke og utvide 
rabattordninger for studenter, skoleelever og 
barnefamilier.

•  Samordne takst og soneordninger med Ruter for 
å sikre bedre vilkår for drammenspendlere.

• Bygge ut kapasiteten for pendlerparkering.

•  Sørge for at gang- og sykkelveier brøytes om 
vinteren og feies resten av året.

•  Sikre bedre vedlikehold og rehabilitering av 
kommunale veier, spesielt veier der det er 
kollektivtrafikk og sykkelfelt.

•  Bygge sammenhengende turveier langs 
elvebredden og opp til begge sider av marka.

•  Gjøre Drammensmarka mer tilgjengelig gjennom 
forpliktende samarbeid med Turistforeningen. 
Det innebærer bedre skilting og tilrettelegging av 
turstier fra sentrum til marka hele året.

•  Bygge flere parkanlegg for småbarnsfamilier.

• Etablere et bedriftsforum med fokus på 
miljøvennlig innovasjon.

•  Verne om allerede eksisterende verneverdige 
bomiljøer. 

• Utarbeide helhetlige planer for fjernvarmebygging 
og videreutvikle fjernvarme i regionen i 
samarbeid med Drammen fjernvarme. Dette kan 
kombineres med prøveprosjekter med plusshus 
og gjennom tilrettelegging av kjøp og salg av 
overskuddsenergi.

•  Sørge for at utbygging av infrastruktur for varme 
og kjøling er en del av kommunen/regionens 
arealplanlegging.

•  Legge til rette for at grønne, kollektive 
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varmeløsninger brukes der det er mulig 
for å unngå arealkrevende og kortsiktige 
energiløsninger i bygg.

• Innføre flere stasjoner for el-lading av kjøretøy.

•  Styrke kontrollen med byens ulike 
forbrenningsovner for å forbedre miljøet.

•  Innføre støtteordninger for dem som velger å 
montere miljøvennlige varmekilder.

• Ha oftere og bedre søppeltømming og rengjøring 
i det offentlige rom. 

•  Opprette flere offentlige griller, samt sikre bedre 
avfallshåndtering for engangsgriller.

•  Sikre bedre håndtering av overvann.

•  Åpne bekkeløp, både som rekreasjonsmulighet 
og flomsikring.

•  Sørge for at Drammen kommune i sin 
innkjøpspolitikk og forretningsvirksomhet tar 
hensyn til det ytre miljø.

• Stille krav om innkjøp av miljøvennlige busser.

 
En by med unik identitet og levende bydeler
For Arbeiderpartiet er det viktig at byen vår er i 
stadig vekst. Vi vil utvikle Drammen til å bli Norges 
beste by å bo i for alle som ønsker å nyte godt 
av alt byen har å by på. Innbyggerne i Drammen 
skal ha krav på et godt nærmiljø og en trygg by. 
Kommunens tjenester skal være godt tilgjengelige, 
bære preg av høy kvalitet og drives effektivt. 

Arbeiderpartiet ønsker en grønn og levende by med 
gode rammer for næringslivet, som samtidig gir 
muligheter for vekst og utvikling i både sentrum og 
bydelene.

Drammen Arbeiderparti vil:
•  Sikre åpenhet og innbyggermedvirkning i alle 

byutviklingsprosjekter.

•  Etablere faste møteplasser i bydelene 
med representanter fra skolene, elevene, 
næringslivet, tros- og livssynssamfunn og frivillige 
organisasjoner.

•  Samarbeide med fylkeskommunen om å 
bygge opp Marienlyst som idrettens regionale 
kompetansesenter for fysisk aktivitet og 
folkehelse. Som et alternativ til boliger på selve 
Marienlystområdet vil Drammen Arbeiderparti 
vurdere flere muligheter. Strømsø skole eies 
i dag av Drammen kommune, og Strømsø 
videregående skole eies av fylkeskommunen. 
Derfor vil vi innlemme disse to attraktive tomtene 
i et helhetlig byutviklingsprosjekt som grunnlag 
for finansiering av et kompetansesenter for 
idretten på Marienlyst. Det forutsetter at idretten 
får eierskap og medvirkning i prosjektet «Campus 
Marienlyst» - regionalt kompetansesenter for 
idretten.

•  Sikre at kommunen og Statens vegvesen kommer 
i gang med alternative løsninger for Holmen-
brua og Strømsø-brua som er fremtidsrettet for 
trafikkavvikling, og som gir rom for en ny giv 
innen byutvikling og kollektivsatsing. Løsninger 
som ny tunnel nærmest mulig Brakerøya over 
til Bangeløkka, eller ny bru som går parallelt 
med motorveibrua, og som kan erstatte dagens 
Holmen og Strømsø-bru må utredes. Dette må 
kombineres med at dagens Holmen-bru og 
Strømsø-bru kan oppgraderes til å prioritere 
kollektivtrafikk og myke trafikanter.

•  Ta vare på byens særegenhet og identitet ved 
ikke å tillate ensidig blokkbebyggelse.

•  Bidra til økt satsing på alle bydelene gjennom 
boligutvikling, bygging av parkanlegg og grønne 
lunger og idrettsanlegg tilknyttet skoler.

•  Sikre forpliktende satsing på trygge skoleveier i 
alle bydeler i samarbeid med hvert enkelt FAU.

•  Bevare sentrale historiske og verneverdige 
bygninger og tydeliggjøre eierens ansvar i tråd 
med kommunens arbeid med kulturminnevern.

•  Sikre god tilgang til marka i alle bydelene.
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Byen som skaper verdier

Drammen Arbeiderparti er utålmodig når det 
gjelder å gjennomføre kommunens ambisjoner om 
næringsvekst. Fraværet av reell næringsvekst krever 
en ny næringspolitikk, både på kort og lang sikt. 
Det må utvikles en reell handlingsplan som setter 
klare mål for vekst og fremdrift. Arbeid til alle er 
hovedmålet for Arbeiderpartiet. At folk har arbeid er 
viktig for å skape et godt og inkluderende samfunn 
som gir oss verdiskaping. Arbeid danner grunnlaget 
for vår velferd, våre verdier og vårt samfunn. 
Drammensregionen står i årene som kommer 
overfor en sterk befolkningsvekst. Denne veksten 
vil kreve én ny arbeidsplass per to nye innbyggere, 
dersom grunnlaget for et variert og vekstkraftig 
næringsliv skal opprettholdes.

Drammen Arbeiderparti vil:
•  Sørge for at arealplanene i kommunen og 

regionen samordnes, slik at nødvendige 
næringsarealer sikres, herunder arealer som 
tilgodeser og ivaretar mangfoldet i næringslivet.

•  Ta vare på og sikre tilgang til næringsarealer 
gjennom en mer helhetlig planlegging enn hva 
som er tilfelle i dag.

•  Sørge for at regionens fortrinn knyttet til sjø 
sikres i en utvidet Fjordby som inkluderer hele 
indre Drammensfjord. Dette skal skje gjennom 
en helhetlig regulering og arealutnyttelse som 
tar opp i seg både næring og boliger. Drammen 
havn har spennende utviklingsmuligheter som 
knutepunkt for varedistribusjon gjennom sin 
tilgang til både sjø, bane og vei. En videreutvikling 
av infrastruktur knyttet til effektiv logistikk og 
varetransport er av avgjørende betydning for en 
bærekraftig utvikling.

•  Styrke kollektivtilbudet.

•  Bidra til at Drammen kommune står frem som et 
godt eksempel for opprettelse av lærlingplasser 
gjennom å sikre to lærlinger per 1000 innbyggere. 

Foto: Colourbox.com
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Vi skal samtidig stimulere til at det private 
næringslivet gjør det samme.

•  Sikre at lokale planavklaringer bidrar til 
kontinuerlig drift og ferdigstillelse av riksvei 23 
fram til E-18 og Konnerudnedføringen. Dette 
er en direkte oppfølging av Stortingets vedtak 
gjennom Nasjonal transportplan for 2014-2023.

•  Sørge for at en konkret planprosess for ny 
Svelvikvei følges opp i samarbeid med næringsliv, 
innbyggere og øvrige veimyndigheter.

•  Bidra til at regionens næringsliv gis nødvendige 
rammebetingelser til deltakelse i planfase, 
byggeperiode og drift av nytt sykehus.

•  Bidra til at det i bestående bolig- og 
næringsområder reguleres plass til kabelanlegg i 
gangveier og veiskuldre.

•  Bidra til at det i nye bolig- og næringsområder 
blir regulert traseer for kabler utenom veier og 
gangveier.

• Bidra til en endring av nettstrukturen i vår region 
som skal gi forbrukeren mulighet til økt innflytelse 
på kostnaden ved bruk av strøm. 

• Sikre tilgang på gode boliger og opprette 
internasjonale nettverk som gjør byen attraktiv for 
både etablerere og internasjonal arbeidskraft.

•  Sammen med høgskolen og byens næringsliv 
satse på prosjekter som styrker Drammens 
fortrinn som en attraktiv by å etablere seg i, bo og 
jobbe i.

 
Drammen International city
Drammen har et stort potensial i å rendyrke 
byen som en internasjonal merkevare. Med 
vår strategiske beliggenhet og byens unike 

befolkningssammensetning har vi alle muligheter 
for å lykkes. Bedrifter som Norsk Draka, Eltek 
og Conexus har til felles at de er internasjonalt 
innrettet. Sammen med det øvrige næringslivet 
har vi muligheten til å bygge Drammen som en 
internasjonal næringslivsby, med et mangfoldig 
næringsliv, variert arbeidskraft og mange 
opplevelser. 

Drammen Arbeiderparti vil:
•  Ta initiativ til flere klyngedannelser for 

høykompetent næringsliv i samarbeid med 
bedrifter, forskning og utdanning. Drammen må 
spesielt styrke sin posisjon som beliggende midt i 
Subsea Valley – verdens ledende næringsklynge 
for subsea-næringen. Drammen Arbeiderparti 
vil ha en sterk satsing på denne og andre 
kunnskaps- og produksjonsintensive næringer.

•  Sammen med næringslivet etablere et signalbygg 
– «Drammen International City» – basert på 
klyngedannelse og fleksible lokaler for et 
internasjonalt rettet næringsliv.

•  Videreutvikle Drammen som regionsenter og 
en internasjonal konferanseby. I samarbeid 
med næringsdrivende skal det utvikles et 
bysentrum med fasiliteter som gir grunnlag for 
etablering av både nasjonale og internasjonale 
spesialforretninger.

• Legge til rette for en satsing på ”Talent Attraction 
Management” for å tiltrekke oss og beholde 
kompetent arbeidskraft.

•  Sikre tilgang på gode boliger og opprette 
internasjonale nettverk som gjør byen attraktiv for 
både nasjonal og internasjonal arbeidskraft.

•  Sammen med høgskolen og byens næringsliv 
satse på prosjekter som styrker Drammens 
fortrinn som en attraktiv by å etablere seg i, bo og 
jobbe i.

•  Støtte opp om etablering av internasjonale skoler.

• Invitere byens og regionens teknologibedrifter 
(à la Conexus, Subsea Valley) og høgskoler til 
et spleiselag for å sikre nye professorater og 
innovative teknologistudier. Gjennom dette bidra 
til å sette Drammen på teknologistudiekartet med 
nye og fremtidsrettede tilbud.

•  Støtte opp om Drammen som et nasjonalt 
senter for velferdsteknologi, gjennom 
kompetansesenteret Arena på Papirbredden.
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Barnas by

Drammen Arbeiderparti mener at satsing på barna 
våre er noe av det viktigste vi kan gjøre. Tidlig 
innsats bør derfor gjennomsyre alle vedtak og tiltak 
vi beslutter. Arbeiderpartiet vil jobbe for et samfunn 
hvor alle barn og unge blir sett og inkludert. 

Det gjøres allerede mye bra i Drammen. Vi har gode 
barnehager og gode skoler som løfter elevene våre. 
Men vi kan bli bedre.

Barnehage
En god start varer hele livet. Tidlig innsats må 
derfor starte allerede i barnehagen. Her får barna 
mulighet til å ta med seg verdifull læring, både når 
det gjelder språk, sosialisering og basiskunnskap. 
Arbeiderpartiet ønsker å jobbe for at enda flere 
dyktige pedagoger søker seg til barnehagene våre 
og at de ansatte får tilbud om å videreutvikle sin 
kompetanse. Vi ønsker at flest mulig skal  
benytte seg av barnehagene og vil arbeide for at 

det finnes moderasjonsordninger som sikrer at alle, 
uavhengig av inntekt, har mulighet til å benytte seg 
av tilbudet.
 

Drammen Arbeiderparti vil:
• Sikre fortsatt full barnehagedekning og løpende 

opptak hele året.

• Sørge for gode tilbud om kompetanseheving for 
de ansatte i barnehagene.

• Jobbe for å innføre graderte betalingsordninger 
som gjør betalingssatsene mer rettferdige, i 
tillegg til å opprettholde gratis barnehageplass for 
familier med inntekt under 4 G.

• Opprette et obligatorisk innføringskurs for alle 
barnehageassistenter som skal jobbe i Drammen 
kommune.

Foto: Øivind Haug

11



• Sikre gode norskkunnskaper hos alle ansatte i 
barnehagene i Drammen.

• Sikre at Drammen følger de nasjonale 
bemanningsnormene som et minimum i 
barnehagene.

•  Sikre godt samarbeid med både de private og 
kommunale barnehagene.

• Sørge for at alle barnehagene i Drammen sikres 
gode vilkår for å levere gode tjenester.

• Sikre at alle barnehager har gode og trygge 
utearealer som samtidig ivaretar ungenes frie lek 
og behovet for fysiske utfordringer.

•  Videreutvikle samarbeidet mellom hjem og 
barnehage.

• Sikre at ansatte i barnehagene får veiledning i 
hvordan arbeide med barn med spesielle behov.

•  Legge til rette for tettere samarbeid mellom 
barnehage, kulturliv og idrett.

• Sikre at alle barnehagene har midler til å leie inn 
kvalifiserte vikarer ved sykdom og annet fravær.

•  Garantere at søsken får plass i samme 
barnehage. 

Skole
God utdanning er nøkkelen til å lykkes i samfunnet. 
Drammen Arbeiderparti vil arbeide målrettet for å 
sikre at flest mulig kommer seg gjennom skoleløpet. 
Grunnskolene i Drammen må derfor sikre et godt 
faglig grunnlag som gjør at langt flere elever fullfører 
videregående opplæring. Det bør være et mål at alle 
elever skal nå sitt fulle faglige potensial og at alle 
elever blir sett for sine talenter i tråd med Drammens 
ambisjoner om å bli Norges beste skole.

Arbeiderpartiet vet at alle elever ikke lærer på 
samme måte. Det må undervisningen gjenspeile. 
Mange elever etterlyser også mer praktisk 
undervisning. Det må skolene i Drammen følge 
opp. Drammen Arbeiderparti vil at kommunen skal 
ta en nasjonal og internasjonal rolle i arbeidet med 
fysisk aktivitet i skolehverdagen. Derfor ønsker 
Arbeiderpartiet å satse på læring i skolen gjennom 
én times daglig fysisk aktivitet. Slik kan vi sikre bedre 
resultater og god helse blant barna våre. Ordningen 
skal gjennomføres i tett samarbeid med skolene, 
foreldrene og byens idrettsmiljø.

For Arbeiderpartiet er det å fange opp barn som 
sliter på skolen svært viktig. Ved å sette inn tidlig 

innsats kan vi sikre at alle barn lykkes. For eldre 
barn og ungdom som mangler grunnleggende 
ferdigheter, må det settes inn omfattende og 
målrettede tiltak for å øke ferdighetene. Like viktig 
er det å både se og å utfordre talentfulle barn som 
trenger flere utfordringer. Ordningen med forsering 
av fag er et godt tiltak som vi vil videreføre og styrke. 
Tilpasset undervisning er nøkkelen.

Stadig flere unge føler presset i dagens 
konkurransesamfunn, og mange opplever psykiske 
problemer. Da er det spesielt viktig at barn og unge 
har mulighet til å oppsøke trygge voksenpersoner 
som ser dem og som har tid til en prat. Vi har gode 
ordninger i Ungdomstorget og Helsestasjonen for 
unge. Likevel må vi styrke helsesøstertjenestene 
ute i skolene. Arbeiderpartiet vil arbeide for at 
bemanningsnormen for helsesøstre i skolen 
oppfylles. Barn og unge skal aldri bli nødt til å møte 
en låst dør hos helsesøster. 

Drammen Arbeiderparti vil:
•  Sikre en skole med tilpasset opplæring der alle 

elever blir sett og utvikler sine talenter.

•  Sørge for moderne skolebygg og at antall 
skoleplasser øker med befolkningsveksten.

•  At skolene skal være nærmiljøanlegg med tilbud 
om skole/idrett/kultur i bydelene.

•  Utvikle en bedre ungdomsskole med økt vekt på 
kombinert teori og praksis, for eksempel legge til 
rette for at elever kan ha mer av sin skolehverdag 
ute i arbeidslivet.

•  Styrke samarbeidet mellom grunnskole og 
videregående opplæring for å hindre frafall.

• Sikre gode overføringsrutiner når elever skal over 
fra barneskole til ungdomsskole.

•  Sørge for at én times daglig fysisk aktivitet i 
skolen blir gjennomført i samarbeid med skolene, 
lærerne, foreldrene og idretten.

•  At Drammen blir en nasjonal og internasjonal 
arena for forskning på fysisk aktivitet i skolen.

•  Starte en prøveordning med skolemat gjennom et 
spleiselag, slik man har i barnehagene. Sørge for 
at alle får råd til å delta i ordningen.

• Sikre at samtlige skoler oppfyller den nasjonale 
normen for antall helsesøstre. Sørge for et reelt 
helsesøsterløft ved å ansette en fast helsesøster 
ved hver skole i Drammen. 
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• Sette inn mer ressurser til leksehjelp, slik at 
leksehjelpen kan utføres av faglig kvalifiserte 
personer.

•  Sikre at ansatte i skolen opplever fleksibilitet 
og tilgang til god etter- og videreutdanning 
i tett samarbeid med universitets- og 
høyskolesektoren.

•  Si nei til karakterer i barneskolen. Styrke god 
tilbakemeldingspraksis.

•  Gjøre skolen i stand til å ta i bruk ny teknologi/IKT 
for å oppnå enklere kommunikasjon og samtidig 
utvidede undervisningsmuligheter i skolen.

• Videreutvikle sommerskolen i Drammen med en 
stor bredde av aktiviteter.

•  Hindre mobbing i skolemiljøet ved blant annet å 
ansette flere miljøarbeidere i drammensskolen, 
slik at det kan settes inn nødvendige tiltak så 
tidlig som mulig.

•  Sikre at elever i drammensskolen kan svømme.

•  Sikre gode og grundige elevvurderinger i 
ungdomsskolen.

•  Se på muligheten for å utvide kapasiteten på 
Nøsted skole, slik at flere elever som trenger 
det, kan få ekstra oppfølging og støtte i 
skolehverdagen.

•  Arbeide for å tilby flere språk som valgfag i 
skolen, for eksempel mandarin. Tilbudet bør 
utvikles basert på innspill fra næringslivet. 

SFO
Skolefritidsordningen skal tilby varierte aktiviteter og 
bør også være et sted for lek og læring. Drammen 
Arbeiderparti vil sikre at alle har anledning til å 
benytte seg av SFO gjennom moderasjonsordninger. 
Vi trenger et kvalitetsløft for SFO, som styrker 
innholdet og aktivitetstilbudet. 

Drammen Arbeiderparti vil:
•   Gjøre SFO rimeligere og arbeide for at familier 

som tjener mindre enn 4 G får benytte SFO til 
redusert pris.

•   Gjennomføre et kvalitetsløft for SFO-tilbudet. Vi 
vil derfor ha en helhetlig gjennomgang av SFO-
tilbudet i Drammen i samarbeid med ansatte, 
skoler, foreldre og frivillige organisasjoner.

•  Bedre samarbeidet med frivilligheten og bygge 

opp flere IFO- og kultur-SFO-alternativer med 
innhold og kvalitet.

•   Sikre tilstrekkelig kompetanse og bemanning, 
slik at SFO kan være et sted for leksehjelp og 
utvikling. 

Oppvekst
Det å sørge for hjelp til barn og familier som trenger 
det, er en av kommunens viktigste oppgaver. Enten 
det gjelder nedsatt funksjonsevne, fattigdom, 
familieproblemer eller atferdsutfordringer, skal 
kommunen gi et godt tilbud. Barnevernet skal 
sikres tilstrekkelige ressurser slik at de har mulighet 
til å hjelpe alle barn og familier med spesielle 
utfordringer. Det er ikke akseptabelt at noen ikke får 
hjelp på grunn av ressursmangel. 

Stadig flere barn vokser opp i fattige familier. 
Kommunen har et ekstra ansvar for å sørge for 
at disse barna får tilgang til grunnleggende utstyr 
og fritidsaktiviteter på linje med andre barn. Her 
er samarbeidet med frivillige organisasjoner helt 
avgjørende. Ingen skal falle utenfor som følge av 
dårlig økonomi.
 

Drammen Arbeiderparti vil:
•  Inngå et forpliktende samarbeid med frivillige 

og private organisasjoner som jobber mot 
barnefattigdom og samtidig støtte gode tiltak som 
hjelper barn i vanskelige situasjoner.

•  Innføre et aktivitetskort som sikrer at barn og 
unge har råd til å drive med fritidsaktiviteter.

•  Styrke PPT, barnevernet og logopedtjenesten.

•  Styrke resursene til uteteamet slik at de kan 
forsterke det gode arbeidet rettet mot barn og 
ungdom.
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En by å bli gammel i

I årene fremover vil antallet eldre øke og vi vil 
leve lenger. Samtidig blir gruppen eldre mer 
mangfoldig. Det stiller nye og store krav til den 
omsorgen og servicen vi skal tilby. I Drammen 
skal innbyggerne være trygge på at de får gode 
omsorgs- og servicetjenester når de trenger det. 
Arbeiderpartiet vil jobbe for å øke tilgjengeligheten 
og kvaliteten på tjenestene.  Vi vil sikre gode 
offentlige tjenester til innbyggerne. Vi vil fortsatt si 
nei til konkurranseutsetting og privatisering av byens 
eldreomsorg. 

Livsglede i alderdommen
For Drammen Arbeiderparti er kampen mot 
ensomhet viktig. Derfor vil vi øke antall sosiale 
møteplasser, samt øke aktivitetstilbudet for eldre i 
byen vår. Vi vil som Trondheim kommune innføre 
«livsgledesertifisering» av alle sykehjem for å 
skape nye rutiner og rytmer i hverdagen, slik at 
de kulturelle og sosial behovene til de eldre blir 
tilfredsstilt.

Drammen Arbeiderparti vil:
• Øke antall plasser på dagsentrene.

•  Videreføre «kulturoasen», et tett samarbeid 
mellom kulturskolen og Drammen Frivilligsentral.

•  Øke kapasiteten til forebyggende team for eldre.

•  Styrke frivilligsentraler og samarbeidet med 
frivillige organisasjoner.

•  Opprette flere eldrekaféer.

•  Etablere eget transportsystem som tilbyr byens 
eldre mulighet til transport til ulike aktiviteter, 
herunder evaluere dagens transportsystem.

• Styrke ledsagertjenesten slik at byens eldre 
får bedre muligheter til å komme seg til ulike 
aktiviteter.

• Ansette aktivitører på byens sykehjem.

Foto: Øivind Haug
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En by å bli gammel i
•  Sørge for at Drammen blir «livsgledesertifisert».

•  Ansette eldreombud i Drammen kommune.

•  Sikre videre drift av Villa Fredrikke.

• Sikre at brukerne får et variert og 
helsefremmende kosthold, herunder valgfrihet når 
det gjelder mat. Eldre må få dekket sine behov for 
god og ernæringsriktig mat. 

Bo trygt i Drammen
De fleste eldre ønsker å bo i egen bolig, så lenge  
det oppleves trygt. Vi ønsker at eldre skal kunne 
velge mellom ulike boformer, avhengig av ønsker  
og behov. Vi mener det er nødvendig med nye 
former for bofellesskap hvor flere eldre bor sammen, 
og der kommunen tilbyr fast bemanning, faglig 
innhold og aktivitet. Drammen Arbeiderparti vil  
jobbe for at alle skal få en sykehjemsplass eller 
tilrettelagt bolig når de trenger det. Vi vil styrke 
hjemmebaserte tjenester, slik at de som ønsker det 
skal kunne bo hjemme så lenge det er forsvarlig. 
Samtidig vil vi øke kapasiteten på boliger med 
heldøgnsomsorg ved å sørge for en større utbygging 
av slike tilbud.

Vi sier også nei til privatisering av byens 
eldreomsorg. Det handler om at både ansatte og 
eldre skal oppleve forutsigbarhet og trygghet i 
hverdagen. Istedenfor å bruke ressurser på å bygge 
opp et byråkrati som følge av privatisering, skal vi 
bygge opp en eldreomsorg i byen vår som kommer 
alle byens innbyggere til gode. 

Drammen Arbeiderparti vil:
•  Garantere full dekning av boliger/plasser med 

heldøgns omsorg innen utgangen av 2019.

• Øke antallet boliger med heldøgns bemanning.

• Styrke grunnbemanningen i hjemmesykepleien 
og på sykehjem.

• Opprette flere avdelinger for aldersdemente.

• Sammen med borettslagene gjøre det enklere å 
søke midler for tilrettelegging av boliger. 

Gode helsetjenester
Drammen Arbeiderparti vil styrke kvaliteten på 

helsetjenestene til de eldre innbyggerne. Vi vil ha 
fokus på økt kompetanse, som igjen gir økt kvalitet.

Drammen Arbeiderparti vil:
•  Styrke det forebyggende og rehabiliterende 

arbeidet, både i og utenfor institusjon.

•  Etablere flere korttidsplasser og 
avlastningsplasser.

•  Ta i bruk velferdsteknologi som gjør hverdagen 
enklere for brukere og ansatte.

•  Videreutvikle samarbeidet med etablerte 
kompetansemiljøer innenfor velferdsteknologi.

• Opprette et obligatorisk innføringskurs for alle 
pleieassistenter som skal jobbe i kommunen.

•  Sikre gode norskkunnskaper hos alle ansatte i 
pleie og omsorg.

•  Styrke legetjenesten på byens sykehjem med 
minimum to legedager i uken.

• Ha økt fokus på helsefaglig kompetanse ved nye 
ansettelser.

• Opprette seniorkurs og mestringskurs 
(forebygging og informasjon).

• Øke tilbudet innenfor kreftomsorg.

Foto: Øivind Haug
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Frivillighetsbyen Drammen

Arbeiderpartiet vil sørge for at innbyggerne i 
Drammen skal ha de beste muligheter til utvikling, 
utdanning, trygghet og god livskvalitet. Nærmiljøet 
og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. 
Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, 
fordi vi får til mer sammen enn hver for oss.  
Et sterkt fokus på frivilligheten i byen vil skape 
møteplasser og gjøre at alle kan føle trygghet: Det 
handler om å bli sett, hørt, få et fellesskap og bli 
betydningsfulle. Dette gir samtidig god folkehelse. 
Frivillige sosiale arenaer med lavterskelaktiviteter 
kan bidra til å gi sårbare familier et bedre liv for seg 
og sine barn.

Ensomhet og isolasjon er en stor utfordring. 
Derfor vil Arbeiderpartiet ha stor oppmerksomhet 
på utviklingstrekk som skaper isolasjon og dårlig 
livskvalitet. Frivillighetssektoren skal stimulere til 
menneskelig engasjement utover det kommune og 
stat er forpliktet til. Frivilligheten bidrar også med en 
omsorg som kommer i tillegg til det offentlige kan 
gi. Frivillige organiserer idretts- og kulturtilbud som 

beriker livene både til dem som deltar og til dem som 
ellers har glede av aktiviteten. 

En aktiv og deltakende befolkning er grunnlaget 
for et godt folkestyre og et levende lokaldemokrati. 
Gjennom frivillig arbeid skaper vi møteplasser 
for folk fra alle lag av befolkningen, vi utvikler 
fellesskap og lærer av hverandre. Lokalt kulturliv og 
lokale idrettslag og organisasjoner bidrar i tillegg til 
integrering og utjevning av sosiale forskjeller.

Frivilligsentralene har blitt en viktig møteplass i 
mange lokalsamfunn og skal utvikles videre. En 
viktig funksjon kan være å fungere som første 
kontaktpunkt for frivillige, som med eget samtykke 
kan sluses videre til etablerte foreninger og lag. 
Sentralene kan både være rekrutteringsarena for 
nye frivillige, igangsettere av lavterskeltilbud og 
koordinatorer for større fellesaktiviteter.

Frivillige organisasjoner som Frelsesarmeen, 
Kirkens Bymisjon, Røde Kors og Blå Kors er daglig 

Foto: Colourbox.com
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i direkte berøring med familier som har dårlig 
levestandard, lav inntekt, begrensede muligheter 
og redusert livskvalitet. Organisasjonene er i stor 
grad kompetente til å finne forslag til løsninger og 
aktuelle tiltak. Det er av uvurderlig betydning at disse 
organisasjonene lyttes til, at de inviteres inn i det 
politiske beslutningsrom og at de dermed bidrar til at 
vi som politikere kan ta gode og riktige avgjørelser.

Drammen er et samfunn preget av stort tros- og 
livssynsmangfold. Her er det allerede etablert 
mange møteplasser på tvers av religioner og 
kulturer. Den norske kirke i Drammen spiller også 
en viktig rolle som frivillig organisasjon og bidrar 
med omsorg, møteplasser og kulturtilbud til byens 
innbyggere. Kommunen skal følge opp forpliktelsene 
i kirkeforliket. Arbeiderpartiet ønsker at Drammen 
skal bli den beste frivillighetsbyen i landet! 

Drammen Arbeiderparti vil:
•  Arbeide for at Drammen skal følge det nasjonale 

målet om at Norge skal være et av tre land i 
verden som har høyest levealder.

•  Arbeide for at innbyggerne skal oppleve flere 
leveår med god helse og trivsel.

•  Arbeide for at innbyggerne skal merke reduserte 
sosiale helseforskjeller.

•  Stille krav til at kommunen må ha en mer 
koordinerende oppgave.

•   Stimulere til at pensjonister og andre 
ressurspersoner deltar i det frivillige arbeidet i 
barnehager, skoler og fritidsaktiviteter for barn og 
unge.

•  Sikre at natur og idrettsanlegg er tilgjengelige for 
alle.

•  Sikre gratis utlån av lokaler, baner og haller.

•  I samarbeid med frivillige organisasjoner/
frivilligsentraler, ha gratis utlånsordninger av 
sports- og fritidsutstyr.

•  Sørge for at kommunen skaper arenaer hvor ulike 
frivillige organisasjoner kan møtes.

•  Stille krav om forutsigbarhet i tilskudd og sikre 
lengre varighet enn i dag.

•   Sørge for økning av ressurser til lokal 
lavterskelaktivitet.

•  Styrket inkludering og integrering med satsing 
på god kvalitet i frivillighet. Utvikle byens 
frivilligsentraler til servicesentre for lokale lag og 
foreninger.

•   Styrke frivilligsentralene i byen med tilbud til både 
unge og eldre. Utrede en ny sentral for området 
Strømsø/ Rundtom/Tangen som har mange 
innbyggere med lav inntekt.

•  Følge opp og tilrettelegge for møteplasser for alle 
tros- og livssyn.

•   Følge opp kirkeforliket.

•  Styrke kunnskap og forskning, bl.a. i samarbeid 
med Høgskolen i Buskerud og Vestfold, HBV.

•   Styrke Frivillighetens hus med plass for flere 
aktiviteter og med lav leie.

•   Sikre at trafikksikkerhet og skadeforebygging blir 
en integrert del av kommunens folkehelsearbeid, i 
samarbeid med Trygg Trafikk.
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Kultur skaper innhold i byen

Drammen Arbeiderparti vil at kultur skal være en 
motor i byens utvikling. Vi vil utvikle kulturlivet 
sammen med både frivillige organisasjoner i 
kulturlivet, institusjonene og profesjonelle kunstnere.
 

Drammen Arbeiderparti vil:
•  At Drammen kommune utvikler en kulturpolitisk 

handlingsplan for at kulturlivet i kommunen skal 
utvikle seg og vokse.

•  Arbeide for et tettere samarbeid med lag og 
foreninger. Samarbeid og frivillighet skal være 
rettesnor for alle kommunale tiltak. Eksempler på 
dette er skoler, idrettslag, frivillige organisasjoner, 
tilbud etter skoletid og tilbud til eldre. Samarbeidet 
med Turistforeningen, Bymisjonen og Røde Kors 
er også eksempler til etterfølgelse.

•  Styrke innsatsen for å sikre tilgang på flere og 
rimeligere lokaler for byens kulturliv.

•  Styrke ordningen med prosjektstøtte til byens 
kulturliv.

•  Gi større ansvar til byens kulturliv, herunder 
medvirkning til hvordan kommunen skal bruke 
sine kulturmidler. Kulturforumet kan være en 
naturlig arena for medbestemmelse.

•  Støtte opp om kulturtilbudet i kirkene som ved 
siden av Drammens Teater og Union Scene er en 
av de største kulturarenaene i byen.

•  Ta initiativ til at øvingsrom for byens kor og korps 
kartlegges med tanke på akustikk, og samtidig 
utforme en plan for utbedring av anlegg og 
øvingsrom.

•  At nye skoleanlegg skal ha rom som er gode 
for musikk og andre sceneuttrykk til øving og 
framføring.

• Fortsette å utvikle de sentrale kulturinstitusjonene 
i byen som Drammens Museum, Brageteatret, 
Kunstnersenteret og Drammen Scener, og 
samtidig sette krav til institusjonene når det 
gjelder formidling og publikumsretting.

•  Styrke lokale (frivillige) arrangører som Union 
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Rock, Drammen Jazzforum, Bluesklubben og  
Drammen Sacred Music Festival.

•  Videreutvikle Drammensbiblioteket som en 
av byens største møteplasser. Dette betyr 
investeringer i både fornyelse, digitale løsninger 
og litteraturhus.

•  Legge til rette for at alle skolebarn i Drammen får 
opplæring og erfaring med kunst og kultur som 
deltakere – ikke bare som tilskuere. Drammen 
AP vil ha et sterkere fokus på aktivitet som den 
kulturelle skolesekken.

•  At én time fysisk aktivitet hver dag bør følges opp 
med én time kulturaktivitet i uka.

•  At tomme bygg skal fylles med innhold, for 
eksempel ved at lag og foreninger kan ta over 
driften av bygg som Strømsfjerdingen skole.

•  Arbeide for å trekke kunstnere til Drammen ved 
hjelp av en målrettet satsing på å legge til rette for 
atelierfellesskap.

•  Gjennomføre en sterk satsing på kultur og næring 
gjennom samlokalisering, kompetanseheving og 
internasjonalisering. 

•  Styrke spill-, film- og teknologiutvikling i 
Drammen.

•  Åpne skolene for lag, foreninger og frivillighet. 
Byen trenger møteplasser både i sentrum og i 
bydelene. Skolene skal være utgangspunktet for 
samhold og aktivitet.

•  Markedsføre det som skapes i byen.

•  Styrke utviklingen av Drammen som et produkt 
for arrangementer og opplevelser gjennom en 
sterkere og mer samordnet innsats.

•   Gjøre som byene Malmø og København og 
arrangere store gratis kulturarrangementer for 
innbyggere og besøkende, i samarbeid med 
næringsliv og sponsorer.

•   Bygge musikkbinger i bydelene.
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Idrett og fysisk 
aktivitet i hele befolkningen

Satsingen på idrett og fysisk aktivitet er viktig for alle 
aldersgrupper. Fysisk aktivitet gir gode opplevelser, 
livskvalitet og stor helsemessig effekt. Målet om 
en fysisk aktiv befolkning og ønsket om å være en 
idrettsby, stiller krav til Drammen som kommune.

Idrett
Drammen er en by med lange og stolte 
idrettstradisjoner. Skal Drammen fortsette å være en 
by som forbindes med idrett, må vi sørge for at alle 
som vil, får et tilbud om deltakelse. Da må vi sikre 
at byens idrettslag har plass nok til å drive aktivitet 
for alle, og at det kan skje på en måte som gir alle 
mulighet til å være med.

Drammen idrettsråd gjør i dag en god jobb som 
bindeleddet mellom politikerne, kommunen og 
idrettslagene. Dette er en modell som sikrer en mest 

mulig rettferdig fordeling av både pengestøtte og 
framdrift for idrettsanlegg.

De siste fire årene er det bygget kun én kommunal 
hall i Drammen. Arbeiderpartiet vil ta et kraftig og 
forpliktende løft sammen med drammensidretten. 
Vi ønsker å stimulere klubber og lag til å være 
med på å investere i anlegg gjennom en offentlig-
frivillig modell. Dette krever at det blir etablert 
en ordning som sikrer mellomfinansiering av 
tippemidler. Slik unngår vi at unødige renteutgifter 
blir påført den enkelte klubb. For å sikre best mulig 
kommunal oppfølging av idretten, ønsker Drammen 
Arbeiderparti at det ansettes en idrettssjef.
 

Drammen Arbeiderparti vil:
•  Legge fram en forpliktende investeringsplan 
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basert på idrettsrådets anbefaling for nye 
idrettsanlegg, og som sikrer igangsettelse av 
minst to nye idrettsanlegg med kommunalt bidrag 
i løpet av 2016. Takten med to anlegg med 
betydelig kommunal støtte pr. år skal fortsette 
gjennom hele fireårsperioden.

•  Sammen med idretten bygge opp Marienlyst som 
idrettens regionale kompetansesenter for fysisk 
aktivitet og folkehelse.

• Sikre lag og foreninger med aktivitet for barn og 
unge gratis leie av skoler, haller og baner.

•  Sørge for likebehandling av kommunale og 
lagseide anlegg.

•  Sørge for at Drammen kommune har et nært 
samarbeid med toppidretten, herunder SIF, DHK, 
Glassverket, Skisprinten og Drammen Bandy.

•  Arbeide for en styrket finansiering av 
idrettsanlegg.

•  Sørge for at arbeidet med billige hallkonsepter 
kommer i mål, og at idrettens ønsker er det 
viktigste kriteriet for utforming.

•  Sørge for at nye idrettsanlegg skal bygges 
tilknyttet skoler.

•  At det ved utarbeidelse av strategidokumenter, 
samferdselsplaner og arealplaner i kommunen 
skal tas hensyn til idrettens ønsker, og at idretten 
får være med i planleggingsfasen.

•  At frivillige lag og organisasjoner som utarbeider 
arealplaner for kommunen bør få utgifter til dette 
dekket.

•  Sørge for at alle kan delta på kultur- og 
idrettstilbud uavhengig av økonomi.

•  Ha en kommunal idrettssjef for å sikre best mulig 
oppfølging av idretten.

•  Etablere en ordning som sikrer 
mellomfinansiering av framtidige tippemidler.

•  Gjennomføre forsøk med OFS (offentlig-frivillig 

samarbeid) både på anleggs-  og driftssiden etter 
modell utarbeidet i samarbeid med den enkelte 
klubb og idrettsrådet.

• Støtte interkommunale anlegg, for eksempel 
kunstisanlegg og ishall. 

Fysisk aktivitet
Drammen kommune må være i forkant og sikre 
mange nok og gode nok anlegg for aktivitet rundt 
om i hele byen. Mye av den fysiske aktiviteten 
Drammens innbyggere bedriver, er egenorganisert. 
Da er det viktig at vi har en by og ei mark som innbyr 
til dette. Idrettslagene i Drammen er store ressurser 
for sitt nærmiljø, og de besitter stor kompetanse, 
både innenfor enkeltidretter og generelt innen fysisk 
aktivitet. Denne kompetansen må brukes av flere 
enn idrettslaget selv.

Ikke alle finner seg til rette i de etablerte 
idrettslagene. Her må vi samarbeide og tenke 
kreativt for å skape arenaer rundt omkring i byen 
som stimulerer til fysisk aktivitet for alle.  

Drammen Arbeiderparti vil:
•  Bygge nærmiljøparker som inneholder ballbinger, 

klatrestativer, skateområder og flott utemiljøer. 
Dette bør skje i nærhet til skolene i alle bydelene.

• Sikre at turstier er tilgjengelige og godt 
opparbeidet både sommer og vinter, og at både 
bydelene og sentrum har adgang til marka.

•  Sørge for at elva og vannene i kommunen innbyr 
til bruk og aktivitet.

• Inngå et forpliktende samarbeid med de 
idrettslagene som ønsker å yte tjenester til byens 
befolkning.

•  Sikre videre drift av Nøstedhallen.

•  Sørge for at IFO gis rammebetingelser på lik linje 
med SFO, og at det oppfordres til oppstart av 
denne type virksomhet i alle bydelene gjennom 
aktivt og godt samarbeid med bydelenes 
idrettslag.
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Byen som tar vare på deg

Arbeiderpartiet vil at innbyggerne i Drammen skal 
oppleve god livskvalitet og trygghet i alle livets faser. 
Helse- og omsorgstjenestene må ha høy kvalitet 
og være tilgjengelige når hver enkelt innbygger og 
deres pårørende har behov for dem.

Vi vil medvirke til at administrasjonen og de ansatte 
har god kompetanse, overholder tidsfrister og bidrar 
med smidig saksgang, slik at informasjonen blir 
optimal og tjenestene tilgjengelige.

Helsefremmende og forebyggende arbeid er en 
svært viktig del av kommunens satsing. 90 prosent 
av all forebygging skjer utenfor offentlig sektor og 
helsevesenet. Det er mye god folkehelse i sosialt 
samvær. Ulike aktiviteter som skaper trivsel og 
glede, uavhengig av alder, sosial status, nasjonalitet, 
religion eller funksjonsevne gir høy grad av 
inkludering og integrering. For å si det med vårt 
slagord: Alle skal med!

Gjennom samhandlingsreformen har kommunene 

et stort ansvar for å tilrettelegge for helhetlig 
oppfølging av pasientene. Ny teknologi og nye 
behandlingsmetoder skal tas i bruk. Samordning 
og god arbeidsfordeling av spesialisttjenestene, 
sykehusene, NAV og kommunale tjenester skal 
sikres. Brukerens behov må i større grad stå i 
sentrum for planlegging, organisering, oppbygging 
og tilgjengelighet. Arbeiderpartiet skal lytte til 
innbyggere, brukerne av tjenestene og de pårørende 
for å utvikle best mulige helse- og omsorgstjenester i 
kommunen. 

Barn i Drammen
Helsestasjonen er et uvurderlig tilbud for 
helseopplysning til foreldre, til forebygging av 
helseproblemer og til oppfølging av barnets utvikling. 
I tillegg kan ulike sykdomstilstander oppdages og 
utfordringer knyttet til oppvekstvilkårene følges opp. 
Helsesøsters erfarne øyne og gode råd kan være 
med på å gjøre helsetilstanden for hele familien 
bedre. Mange foreldre er usikre. Noen kommer fra 
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en annen kultur med andre tradisjoner enn den 
norske og kan trenge ekstra råd og veiledning.

Barn skal bli hørt, sett og tatt med på råd 
i de avgjørelser som omhandler dem og 
deres livssituasjon. Tett samarbeid med 
barnevernstjenesten er av helt vesentlig betydning. 
Samtidig kan et slikt samarbeid både oppdage og 
forebygge at barn utsettes for omsorgssvikt, vold 
og overgrep. For å fange opp utfordringer tidlig, må 
barnevernet ha tett kontakt med alle i kommunen 
som jobber med barn. 

Drammen Arbeiderparti vil:
•  Styrke helsesøstertjenesten med betydelig økt 

bemanning.

•  Sikre flere kurs og foreldregrupper i regi av 
helsestasjonen for foreldre/foresatte innenfor 
holdningsskapende arbeid, grensesetting, 
kosthold og aktivitet. Dette skal gjelde for flere 
aldersgrupper.

•  Styrke helsesøstertjenesten med lavterskeltilbud 
og grupper for barn og unge som har ulike 
utfordringer (angst, depresjon, spiseforstyrrelser, 
fedme, mobbing, sorg, skilsmisse).

•  Øke samhandlingen mellom helsesøstertjenesten, 
spesialisthelsetjenesten og barnevernstjenesten/ 
BUF-etat.

•  Sikre det kommunale barnevernet med økte 
ressurser, bedre kompetanse og mer kontinuitet.

•  Gi familier som har barn med nedsatt 
funksjonsevne gode avlastningsordninger.

• Sikre at barn med behov for brukerstyrte 
assistenter også får dette i SFO.

• Samarbeide med frivillige organisasjoner for å gi 
ulike helsefremmende aktivitetstilbud til barn og 
foreldre.

•  Samarbeide med frivillige organisasjoner for å 
sette i gang tiltak for sårbare barn og foreldre som 
har lite nettverk og trenger mer sosial stimulering.

•  Styrke tilbudet til Grønn omsorg hvor barn med 
spesielle behov og grupper av barn kan få kontakt 
med dyr under trygge rammer på Inn på tunet-
sertifiserte gårder.

Ungdom i Drammen
Det er mange utfordringer for unge i dag. Kravene 
til utdanning og presset for å få gode nok karakterer 
kan være tøffe for mange. Mye skjer med kropp og 
utseende i utvikling fra barn til voksen, og mange 
blir veldig usikre. Drammen skal være en god by 
for de unge. Barn og unge skal ha mulighet for en 
meningsfylt hverdag der de kan opparbeide sosial 
kompetanse, utvikle ferdigheter og selvtillit. Ved å 
lytte til ungdommen vil vi være med å skape bedre 
rammer.

Drammen Arbeiderparti vil:
•  Sikre at helsesøstre er tilgjengelige på alle 

ungdoms- og videregående skoler.

•  Styrke lavterskeltilbud ved psykiske lidelser blant 
barn og ungdom.

•  Bidra til at psykologer i lavterskeltilbudet er til stede 
på skolene – søke tilgjengelige statlige midler.

•  Samhandle mer effektivt med 
ungdomshelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, 
barnevernstjenesten, BUF-etat og NAV.

•  Styrke opplysningsarbeidet og lavterskeltilbudene 
til barn og ungdom som utsettes for mishandling, 
seksuelle overgrep og/eller har opplevd vold i 
nære relasjoner.

• Ivareta og legge til rette for tjenester for 
ungdom med kroniske sykdommer og redusert 
funksjonsevne. Sørge for at de får delta i 
aktiviteter og ha et sosialt liv.

•  Samarbeide med frivillige organisasjoner og 
idrettslag for bedre tilbud til alle barn og ungdommer.

•  Samarbeide tett med frivillige organisasjoner for 
å etablere tiltak for sårbare unge som har lite 
nettverk og trenger mer oppfølging og omsorg.

•  Stimulere til prosjekter hvor ungdom kan komme 
ut på praksis i arbeidslivet. Dette reduserer frafall 
fordi de unge opplever større grad av mestring.

•  Sikre at unge sosialhjelpsmottakere tilbys 
målrettede egne tiltak.

•  Styrke tilbud om grønn omsorg med flere avtaler 
på sertifiserte ”Inn på tunet-gårder” for ungdom 
som sliter.

Foto: Colourbox.com
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Kampen mot barnefattigdom
Drammenssamfunnet er avhengig av frivilligheten 
og målet er god folkehelse for alle. Kampen mot 
fattigdom er en av de største utfordringene byen 
vår står overfor. Drammen er blant de få storbyene 
i dette landet som de siste årene har opplevd en 
negativ utvikling i levekår, og minst like alvorlig, en 
økning i barnefattigdommen.

Statistikk for 2014 viser at ca. 3000 barn i Drammen 
lever under fattigdomsgrensen. Dette bekreftes av 
Frelsesarmeen som har hatt ekstra stor pågang av 
fattige familier på matutdelinger. Arbeidsmarkedet 
er ekstra vanskelig å komme inn på for dem med 
lav utdanning. I Drammen har over 26 prosent av 
innbyggerne innvandrerbakgrunn. Noen har en 
vesentlig lavere utdanning enn gjennomsnittet. 
En del foreldre sliter med å komme inn på 
arbeidsmarkedet. Deres barn kan derfor oppleve 
begrensninger når det gjelder lek, aktiviteter, skole, 
skoleturer, ferier, utdanningsløp og vennskap, 
noe som er selvfølgelige for andre barn. Dette vil 
Arbeiderpartiet gjøre noe med. 

Drammen Arbeiderparti vil:
•  Sørge for kartlegging av behov og oppfølging av 

fattige barnefamilier i hele kommunen.

•  Sikre bedre sosial boligpolitikk med flere boliger 
og ordninger for lavinntektsfamilier.

•  Bidra til mer bruk av koordinatorer og motivatorer 
for å stimulere familier med dårlig økonomi til å 
bli bedre rustet: Finne dem og sørge for at de 
får bistand i hjelpeapparatet til å komme videre i 
forbindelse med språkopplæring og kvalifisering.

•  Styrke Levekårsteamet i Drammen – her må 
flere sees for å oppleve at de er betydningsfulle 
for sin familie, sine naboer og i hele 
drammenssamfunnet.

•  Støtte frivillige organisasjoner og idrettslag med 
mer midler til å betale for utstyr og kontingenter.

•  Sørge for at fattige familier benytter gratis 
barnehage og at kvinnene får tilbud om felles 
språkopplæring i nærheten av barnehagen.

•  Sørge for at det tilbys flere kvinneaktiviteter/
nettverk for å stimulere til bedre språk, viktige 
nettverk og gode opplevelser.

•  Sørge for mer innsats og flere midler 
til lavterskeltilbud hvor familier med 
innvandrerbakgrunn kan delta både i felles 
aktiviteter og prosjekter knyttet til arbeidstrening /
frivillighet.

•  Sørge for kartlegging og gode tiltak som 
forhindrer frafall fra skolegang/ utdanning.

•  Innføre kultur- og aktivitetskort for barn og 
ungdom. Kortet skal både kunne kjøpes og deles 
ut i offentlig regi etter behov. 

•  At Drammen kommune bidrar med ekstra 
midler til et fond der foreldre kan søke om 
midler til for eksempel turer, leirskoleopphold og 
aktivitetsutstyr. Alle barn skal med! 

En verdig rusomsorg
Rus og psykiske lidelser henger gjerne tett sammen. 
Arbeiderpartiet vil at Drammen kommune skal 
ivareta ungdom og voksne med rusproblemer og/
eller dårlig psykisk helse på en god måte. Det skal 
finnes lett tilgjengelige tilbud både av forebyggende- 
og behandlende art, i tillegg til god oppfølging ved 
ettervern.

Rus forårsaker ikke bare problemer for den 
enkelte, men det rammer også barn, pårørende og 
venner. Arbeiderpartiet vil satse på en politikk som 
forebygger rusmisbruk og sikrer kapasitet og kvalitet 
i behandlingstilbudene. Også her er samarbeid med 
brukeren en nøkkel.

Mange mennesker vil gjennom livet oppleve å bli 
psykisk syke. Vi må satse mer på forebygging og 
godt samarbeid mellom kommuner og sykehus. 
Ett av målene må være å omstille tilbudene fra 
langvarige institusjonsopphold til lokalt tilpassede 
tiltak.

Det er avgjørende å sikre et helhetlig og individuelt 
behandlingstilbud der helse, bolig og aktivitet 
samordnes. 

Drammen Arbeiderparti vil:
•   Styrke helsetjenesten for ungdom med lett 

tilgjengelig psykologtilbud.

•  Styrke samarbeidet mellom politi, friomsorgen, 
kommunen v/ Senter for rusforebygging, skoler 
og barnevern for å bedre/øke de eksisterende rus 
og kriminalitetsforebyggende tiltakene.

•   Arbeide for at alle med rus- og psykiatrirelaterte 
lidelser får et raskt og verdig behandlingstilbud. 

•   Øke antall behandlingsplasser for å fjerne 
ventetiden.

•   Øke aktivitetstilbudene og veilede de tyngste 
rusmisbrukerne for om mulig å få dem inn i et 
bedre livsløp.
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•  Bedre samhandlingen og koordineringen av 
tjenester for innbyggere med rus- og psykiske 
problemer.

•   Kartlegge og lage tiltak for tre hovedløp, beskrevet 
i ny statlig veileder ”Sammen om mestring” og 
innhente erfaringer fra andre kommuner.

•   Trygge de ulike ideelle organisasjoner som jobber 
i dette området ved å gi dem større forutsigbarhet 
og tilrettelegge for deres meget viktige bidrag.

•   Øke samarbeidet med frivillige organisasjoner for 
viktige tilbud til målgruppa, både for dem i aktiv 
rus og dem som er under rehabilitering.

•   Sørge for at det etableres flere brukerstyrte 
lavterskeltilbud.

•  Sørge for rutiner i saksbehandlingen hvor 
brukerne tas med på råd i planlegging 
og utforming av ulike tiltak. Det vil si mer 
skreddersøm for dem som skal bruke tilbudene. 

Vold i nære relasjoner
•   Støtte opp om incestsenteret og samarbeidet 

med ”Alternativ til Vold”.

•  Gi brukerne av krisesenteret et godt tilbud, både i 
akutt- og rehabiliteringsfasen.

•   Gjøre forebygging av vold i nære relasjoner til en 
oppgave for kommunens beredskapsråd.

•  Styrke kompetansen om vold i nære relasjoner i 
alle aktuelle virksomheter.

•   Sikre at vold i nære relasjoner blir et tema som 
tas opp med barn og unge i skoler og barnehager. 

En by der alle blir sett
Ifølge FN-konvensjonen om rettigheter for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne, skal 
kommunene i større grad tas med på råd i 
planlegging, utredning og utforming innenfor 
alle samfunnsområder. De er ønsket med sine 
ressurspersoner og skal ha større reell innflytelse i 
saksbehandling.

Arbeiderpartiet vil tilrettelegge for at Drammen 
kommune fokuserer sterkt på universell utforming 
og tilrettelegging. Vi mener tilgjengelighet for alle vil 
bidra til en bedre hverdag for mange som har ulike 
utfordringer i hverdagen. Fokus på dette området vil 
også medvirke til en større forståelse for mennesker 
med ulike kroniske sykdommer og nedsatt 
funksjonsevne.

Drammen Arbeiderparti vil:
•  Forhindre samfunnsskapte barrierer og sørge for 

at ingen nye skapes.

•  Bidra til en tett dialog med ulike 
brukerorganisasjoner og enkeltpersoner som selv 
vet hvor skoen trykker.

•   Styrke Rådet for funksjonshemmede. Informasjon 
og nødvendig opplæring må bli gitt slik at det 
kan være talerør for personer med nedsatt 
funksjonsevne/rådgiver for kommunen og ulike 
private aktører.

•   Gi rådet myndighet til å påse at universell 
utforming alltid tas med på et tidlig tidspunkt i all 
planlegging.

•  Sørge for alle skal kan delta i samfunnet med 
verdighet.

•   Øke tilgjengeligheten i alle offentlige rom, 
bygninger, IKT-løsninger og transportmidler.

•  Opprette en tilgjengelighetspris i Drammen som 
utdeles til offetnlige eller private som spesielt 
har lagt til rette for personer med nedsatt 
funksjonsevne.
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Mangfoldsbyen Drammen

En fjerdedel av Drammens innbyggere har bakgrunn 
fra andre land. Det gir Drammen et helt unikt 
mangfold av språk, kulturer og annen kompetanse. 
Ingen har så langt greid å utnytte dette mangfoldet 
godt nok. Drammen Arbeiderparti vil ha en helt 
ny måte å tenke inkludering på, der hovedvekten 
legges på hva som skal til for å omforme mangfoldet 
til byens styrke. «Drømmen om Drammen» mangler 
en internasjonal visjon for fremtidens byutvikling.

Drammen skal derfor utvikles til en 
foregangskommune i internasjonal nettverksbygging. 
Erfaringer fra andre land viser at byer som greier å 
utnytte mulighetene i en mangfoldig befolkning, også 
blir vinnere i konkurransen om vekst og utvikling.
 

Drammen Arbeiderparti vil:
• Bidra til å skape et internasjonalt bedriftsmiljø i 

Drammen. Vi vil skape møteplasser der bedrifter 
som satser i utlandet kan møte drammensere 
som har internasjonal bakgrunn eller erfaring fra 
studier og arbeid i utlandet.

•  Skape et nettverk for innvandrere som har lyktes 
med næringsetablering i drammensregionen.

• Utnytte kompetansen i Norsk senter for 
flerkulturell verdiskapning for å oppmuntre flere til 
å starte egen virksomhet.

•  Samarbeide tettere med etablerte 
næringslivsorganisasjoner i drammensregionen.

•  At kommunen skal rekruttere innvandrere med 
høy kompetanse til jobber i Drammen kommune.

•  Utnytte den internasjonale kompetansen ved 
Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) bedre.

 
Nye innbyggere fra utlandet
En forutsetning for å utnytte Drammens 
internasjonale kompetanse er at nye 
innbyggere i alle aldre raskt finner seg til rette i 
drammenssamfunnet, både gjennom arbeid og 
utdanning og ved deltakelse i kultur, idrett og andre 
fritidsaktiviteter. 
 

Drammen Arbeiderparti vil:
•  Kartlegge den kompetansen nyankomne 

innvandrere har med seg.

Foto: Colourbox.com
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•  Videreutvikle introduksjons- og 
kvalifiseringsprogrammene til å bli mer 
yrkesrettete og individuelt tilpassete. 
Innvandrerkvinners særlige utfordringer må 
vektlegges sterkere. 

•  Utvide introduksjonssenterets kontakt med 
frivillige organisasjoner.

• Styrke det faglige innholdet i introduksjonsklassen 
og sikre at norskkunnskapene er gode nok før 
elevene overføres til ordinære klasser.

• Samarbeide med næringslivet i 
drammensregionen om å tilby norskopplæring for 
arbeidsinnvandrere og deres familier.

•  Gjennomføre språktest for alle barn med norsk 
som andrespråk og sette inn ekstra språkstøtte 
om nødvendig.

•  At norsk skal være førstespråket i barnehage og 
skole. Morsmålsundervisning organiseres som 
et frivillig tilbud. Oppmuntre foreldre til å benytte 
tilbud om gratis barnehage.

•  Bosette vår andel av flyktninger i tråd med 
anmodninger fra nasjonale myndigheter.

•  Sørge for et variert boligtilbud i alle bydeler.

•  Vurdere å bruke deler av introduksjonsstøtten 
som boligtilskudd og etablere flere eie-til-
leieprosjekter.

•  Sette inn ekstra ressurser i barnehager og skoler 
med høy andel elever med norsk som andrespråk.

•  Tilby internasjonal skole innen rammen av 
den offentlige skolen og samarbeide med 
fylkeskommunen om et tilsvarende tilbud i 
videregående skole.

•  Samarbeide med frivillige organisasjoner om 
guideordning for nyankomne flyktninger og 
arbeidsinnvandrere.

• Tilrettelegge et tilbud om fysisk aktivitet for 
voksne og barn i samarbeid med frivillige. 

Etablerte innbyggere med utenlandsk bakgrunn
Mange innvandrere som har bodd her lenge, strever 
med å bli en integrert del av drammenssamfunnet. 
Dette er sløsing med menneskelige ressurser og 
fører til redusert velferd for den enkelte. I Drammen 
ser vi at mange innvandrergutter faller ut av 
videregående skole, og at sysselsettingen blant 
enkelte innvandrerkvinner er svært lav.

Drammen Arbeiderparti vil:
•  Tilby språk fra andre verdensdeler som 

valgfag i ungdomsskolen og samarbeide med 
fylkeskommunen om videreføring av tilbudet på 
videregående nivå. Tilbudet skal være åpent for 
alle elever.

• Styrke samarbeidet med arbeids- og 
velferdsetaten for å øke andelen yrkesaktive 
innvandrere av begge kjønn. Oppfølging etter 
avsluttet norskkurs er nødvendig for å hindre at 
opplæringen er bortkastet.

• Utnytte innvandrernes kultur- og mattradisjoner 
til å gjøre Drammen til en spennende by for 
innbyggere og tilreisende.

•  Arbeide mer systematisk for å bygge videre 
på den kompetansen den enkelte har med fra 
hjemlandet, både innen teoretiske og praktiske 
fag. Målet er jobb, ikke en serie av praksisplasser 
som ikke fører til noe.

•  At Drammen kommune som arbeidsgiver skal 
legge vekt på å rekruttere innvandrere til ledige 
jobber, inklusive ledende stillinger.

• Samarbeide med partene i arbeidslivet om et 
program for rekruttering av innvandrere til jobber i 
privat næringsliv.

•  Støtte frivillige aktiviteter som tilbyr dialog og 
aktiviteter på tvers av kulturer og religioner.

 
Verdier i integrerings- og inkluderingsarbeidet
Drammen Arbeiderpartis politikk er basert på 
prinsippene om alle menneskers like verdi og den 
enkeltes rett og plikt til å bidra til fellesskapet. 
 

Drammen Arbeiderparti vil:
•  At godt tilrettelagte tilbud om utdanning, arbeid og 

aktivitet skal møtes med krav om egeninnsats og 
deltakelse på det nivået den enkelte kan mestre.

•  At prinsippet om likestilling mellom kvinner og 
menn skal gjelde i alle samfunnslag, uavhengig 
av religion og kultur.

•  At ingen skal diskrimineres på bakgrunn av 
etnisk, religiøs, kulturell tilhørighet og seksuell 
legning.

•  Bekjempe tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

•  Utarbeide en lokal handlingsplan mot 
ekstremisme og radikalisering.
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Kommunen som 

oppdragsgiver og bedriftseier

Sosial dumping, svart arbeid og annen 
arbeidslivskriminalitet må bekjempes på alle nivåer, 
både i offentlig og privat sektor. Sosial dumping 
er uverdig for de arbeidstakerne som rammes, 
og gir konkurransefordeler til useriøse bedrifter. 
Arbeidslivskriminalitet er forbrytelser, både mot 
fellesskapet og den enkelte arbeidstaker. Et useriøst 
arbeidsliv undergraver den norske velferden.
 

Kommunens ansvar for å bidra til  
et anstendig arbeidsliv
Drammen Arbeiderparti mener at kommunen har 
et selvstendig ansvar for å bidra til gode lønns- 
og arbeidslivskår i samfunnet, særlig i oppdrag 
og avtaler der kommunen selv eller kommunale 
bedrifter er part. Det gjelder både for anbud innen 
bygg og anlegg og ved kjøp av varer og tjenester.
 

Drammen Arbeiderparti vil:
•   Sikre arbeidstakeres rettigheter og verne om 

deres helse, trygghet og velferd.

•   Være garantisten for at Drammen kommune og 
selskaper som kommunen har eierinteresser i, 
har en innkjøpspolitikk og forretningsførsel som er 
i samsvar med lov-, avtaleverk og internasjonale 
konvensjoner, som Norge er bundet av

•   Gjennomgå gjeldende regelverk for kommunens/
bedriftenes anskaffelser, for å sikre at det 
generelle reglementet ikke har svakheter når det 
gjelder krav til skatteattester, HMS-erklæringer, 

økonomisk soliditet og kompetanse hos 
leverandører og forretningspartnere.

•   Sørge for at Drammen kommune etterlever 
kravene i ILO-konvensjon 94, slik at ingen 
leverandører eller forretningspartnere har 
dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som er 
vanlig for samme type arbeid i Norge. 

•   At Drammen kommune som havneeier skal 
sørge for at kravene i ILO-konvensjon 137 om 
havnearbeidernes rettigheter etterleves av alle 
med aktivitet i Drammen havn.

•   At Drammen kommune skal utarbeide en 
særskilt antikontraktørklausul som skal 
gjelde alle typer innkjøp, både for kommunen 
og for de kommunale bedriftene. Det skal 
stilles krav til ordinære ansettelsesforhold, at 
arbeidsmiljølovens bestemmelser om innleie 
følges, at fagbrev og krav til språkferdigheter 
kan dokumenteres. Bruk av underleverandører 
skal begrenses (normalt kun én), bruk av 
utenlandske arbeidstakere skal rapporteres og 
i likhet med utenlandske oppdragstakere, være 
tilmeldt sentralskattekontoret for utenlandssaker. 
Arbeidstakerne skal ha lønn utbetalt i norsk  
bank.

•  At Drammen kommune/kommunale bedrifter skal 
stille krav om at norske tilbydere er godkjente 
lærebedrifter, og at lærlinger er med i prosjekter 
over en viss størrelse.

•   At anbudsspesifikasjoner skal bygge på nasjonale 
standarder der slike finnes.

•   At anbuds- og tilbudsdokumenter skal inneholde 
et CO2/utslippsbudsjett.

•   Ta i bruk Lindum AS sin kompetanse som 
kommunal miljøbedrift på en langt mer 
systematisk måte enn i dag, og gi bedriften gode 
rammebetingelser for videre utvikling av løsninger 
og produkter.

•  Bruke eierposisjonen i Buskerud Energiselskap til 
å fremme interaktive løsninger for bedre styring 
av forbruket av elektrisk energi til beste for 
forbrukerne og miljøet.

•  Utvikle Drammen til en Fairtrade-kommune.

Foto: Øivind Haug
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Kommunen som 

oppdragsgiver og bedriftseier
Kommunen som arbeidsgiver

Drammen Arbeiderpartiet skal være en pådriver 
for fornyelse av kommunen, slik at den kan møte 
krav til kvalitet, tilgjengelighet, rettferdighet og 
god økonomisk effektivitet, og samtidig være en 
god arbeidsplass. Det krever en aktiv og god 
arbeidsgiverpolitikk.
 

Drammen Arbeiderparti vil:
•   Utvikle kommunen for å tilby innbyggerne bedre 

kvalitet, økt tilgjengelighet, større valgfrihet, 
økt innflytelse, bedre samordning og kortere 
behandlingstid.

•   Ha løpende dialog med de ansatte 
ved omstillinger og i utformingen av 
arbeidsgiverpolitikken i Drammen kommune.

•   Styrke Drammen kommune som en inkluderende 
arbeidslivsbedrift.

•   Gjennomføre hele stillinger som normen 
i Drammen kommune, også innen skole, 
skolefritidsordning, helse- og omsorgsyrker.

•   Legge til rette for at Drammen kommune sikrer 
sine medarbeidere etter- og videreutdanning, slik 
at de besitter rett kompetanse til å levere gode 
tjenester.

•   At det lages kompetanseplaner som dekker alle 
virksomheter i kommunen. Den enkelte ansatte 
skal ha sin individuelle plan, med spesiell vekt på 
at ufaglærte skal få muligheten til fagbrev eller 
annen fullført utdanning.

•   At ansatte skal oppmuntres til etter- og 
videreutdanning i velferdsteknologi.

•  At det satses systematisk på at flere sykepleiere 
kan ta spesialisering og mastergrad i kommunen.

Foto: Colourbox.com
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•  Arbeide for at Drammen kommune oppretter 
lærlingeplasser, minst tilsvarende to pr.1000 
innbyggere.

•   Utvikle en seniorpolitikk for eldre arbeidstakere.

•   Redusere bruken av konsulenttjenester gjennom 
å bygge opp kompetanse hos kommunens egne 
ansatte.

•   At kommunen og kommunale bedrifter har fokus 
på etikk og holdninger.

•   At det skal være tydelig for alle kommunalt 
ansatte hvordan de kan varsle alvorlige feil eller 
mangler ved sin arbeidsplass.

•   Sikre at alle kommuner skal ha gode rutiner for 
praktisk håndtering av varsling og varslere i tråd 
med dagens lovverk, slik at den som varsler om 
alvorlig feil kan være trygg på at dette ikke fører 
til noen negative reaksjoner mot den enkelte eller 
kolleger.

•  Legge til rette for at ansatte får reell mulighet til å 
forbedre de kommunale tjenestene, slik at de som 
er nærmest brukerne og har kompetanse innenfor 
sine felt også er de som i størst grad påvirker 
videreutviklingen av tjenestene.

•   Gå imot privatisering av kommunale tjenester, 
også innen grunnleggende velferdstjenester.

 
Arbeidsmiljø
Dagens mørkeblå regjering har startet et angrep på 
arbeidsmiljøloven, som Arbeiderpartiet vil motvirke 
på alle måter. Med Drammen Arbeiderparti i ledelsen 
av Drammen kommune, skal ansatte minst være 
sikret like god ansettelses- og arbeidsforhold som 
etter den arbeidsmiljøloven som gjaldt før 1.juli 
2015.
 

Drammen Arbeiderparti vil:
•   Begrense bruken av midlertidige stillinger 

i kommunen til det som gjaldt før de nye 
endringene i Arbeidsmiljøloven.

•   Begrense bruken av midlertidig stillinger til rene 
vikariater.

•  Begrense bruken av overtid og søndagsarbeid 
til det som gjaldt før de siste endringene i 
Arbeidsmiljøloven.
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Drammen Arbeiderparti


