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innretter sin virksomhet mot 

tre overordnede mål: 

handler det om å legge forholdene til ret-

te for befolkningsvekst, styrket næringsliv og flere arbeids-

plasser som er nødvendig for å styrke kommunens inntekts-

grunnlag over tid. Det er også viktig at Ringerike kommune 

fører en miljøvennlig politikk. 

handler det om å få til en bærekraftig 

kommuneøkonomi på varig basis. Dette er nødvendig for å 

oppnå utvikling i de forskjellige kommunale tjenestene; ikke 

minst for å klare utfordringene innen helse og omsorg. 

er det viktig at Ringerike kommune tilbyr 

sine innbyggere i alle aldre et fortsatt godt tjenestetilbud 

slik at Ringerike oppfattes som et godt sted å bo. 

 Bidra med tiltak som fremmer effektivisering og 

god ressursutnytting 

 Effektiv tilrettelegging for vekst og utvikling av 

næringslivet 

 Samarbeide med andre partier for å få til gode 

løsninger 

 Videreutvikle samarbeidet med frivillige  

 Fortsette med å gi et kvalitativt godt                 

tjenestetilbud 

 Fortsette arbeidet opp mot sentrale myndigheter 

for å sikre Ringeriksregionens interesser 

 Kommunen skal ha minst en lærling pr tusen   

innbygger 

 Privatisering og konkurranseutsetting av       

kommunens tjeneste-tilbud er ikke aktuelt 
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 kommune skal ta sin rolle som oppdragsgiver,  

bedriftseier og kontrollinstans meget . Sosial 

dumping, svart arbeid og all annen arbeidslivskriminalitet 

på alle nivå og områder må . 

Kommunen og selskaper der kommunen er eier/deleier 

i all sin virksomhet opptre i samsvar med lov-, avtale-

verk og konvensjoner vi er bundet av.  har et 

selvstendig  for å bidra til akseptable lønns- og  ar-

beidsvilkår,  i oppdrag der den selv er involvert. 

 Sørge for at gjeldende lovverk for offentlig anskaffelser er gjennom-

gått med henblikk på ulike krav. Brukerne av regelverket må            

informeres grundig 

 Sørge for at kommunen etterlever kravene i ILO-konvensjonen 94 

med henblikk på tariffestet lønns- og arbeidsvilkår 

 Vi vil at Ringerike kommune skal utarbeide en antikontraktørklausul 

etter mønster fra Skien. Den vil hjelpe til å etablere renslige             

arbeidsforhold på ulike områder og vil legge klare føringer for hva 

som kan godtas i et arbeidsforhold 

 Kommunen skal stille krav til at bedriftene som er med i                   

anbuds-runden til prosjekter over en definert størrelse skal være   

godkjente lærebedrifter 

 Opprette et trepartssamarbeid mellom den politiske ledelsen i      

kommunen og partene i arbeidslivet 
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Ringerike  vil legge vekt på at et godt fung-

erende næringsliv er grunnlaget for en  kommune-

økonomi. Kommunen  derfor legge til rette for at investo-

rer møter  ved å yte rask og kompetent saksbe-

handling. 

 infrastruktur er viktig for både eksisterende og fremti-

dig  på Ringerike. Ringerike har en sentral geo-

grafisk plassering, med kort vei til både store ressurser som 

for eksempel , store befolkningssentra, flyplasser og 

havner.  skal derfor fortsatt være en aktiv      

i de store samferdselssatsninger som er nødven-

dige for å  næringslivet. 

 Ringerike kommune skal tilstrebe å ha heltidsstillinger 

 Bidra i utvikling og tilrettelegging for nye bedrifter og arbeidsplasser 

og videreutvikle eksisterende bedrifter 

 Bidra i utviklingen av ny industri, bl.a. gjennom satsingen på          

Treklyngen og PAN på Follum industriområde, basert på de store 

skogressursene 

 Jobbe aktivt for både Ringeriksbanen og E-16 Hønefoss – Sandvika 

 Jobbe aktivt for ny veitrase Nymoen – Eggemoen og følge opp vedtak 

om bygging av trase` på E-16 mot Olimb 

 Øve trykk slik at havn og lagerterminaler i Drammen utvikles med  

sikte på effektiv utskipning av skogindustrielle produkter 

 Jobbe aktivt for å bidra i utviklingen av Eggemoen industri -og       

flyplassområde 
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 Delta aktivt i arbeidet med Ringerikspakke for å bedre trafikksituasjo-

nen i Hønefoss byområde 

 Sørge for at kommunen styrker den regionale kompetansen for      

næringsutvikling og dermed bli et innovativt lokomotiv 

 Bidra til å videreutvikle de store næringsområdene på furumoene 

rundt Hønefoss som steder for næring og industri 

 Ha en framtidsrettet arealplanlegging slik at forvaltningen av våre  

ressurser har et klart miljøvennlig preg 

 I praktisk politikk må vi sørge for at Ringerike blir et godt sted å bo og 

formidle dette ved å styrke omdømmebygging og profilering.  Der det 

er god kompetanse vil bedrifter og annen virksomhet plassere seg 

 Gå imot ytterligere salg av aksjer i Ringerikskraft 
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vil gjennom politiske vedtak  

 til at kommunens  og unge opplever en       

oppvekst   preget av , med gode sosiale og       

utviklende tilbud innen barnehage, grunnskole og kultur.             

 i Ringerike leverer  resultater både  

faglig og trivselsmessig i de årlige nasjonale rapportene. 

Det er, i stor grad, i alle ledd av            

organisasjonen. Ringerike Arbeiderparti vil  til at   

disse resultatene opprettholdes og videreutvikles. Ringerike 

Arbeiderparti vil at barnehager være underlagt       

kommunal drift. Dette for å sikre et  tilbud til 

brukerne, og et sterkt  miljø. 

Stadig flere  og unge har behov for spesialtilpassede 

tiltak både i barnehage og skole, antall barnevernssaker 

øker, og frafall i videregående skole er en stor utfordring. 

Partiet ønsker å bidra til at det settes på  

å  de berørte på veien. 
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1. Ordførerkandidat 

Født 1957  

Mer enn 30 år i ulike stillinger innen ledelse fagansvar 
innen HR. 16 år i kommunestyret hvorav de siste 8 
som ordfører   

Jeg stiller til valg fordi partiet bygger de politiske 
løsninger på at alle skal med i  arbeidet med å utvikle 
samfunnet til et bedre og tryggere sted for oss alle. 
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2. Varaordførerkandidat 

Født 1954  

Jobber i Ringerike kommune som prosjektleder. 

Jeg stiller til valg fordi jeg ønsker å påvirke 
lokalsamfunnet, til det beste for innbyggere med 
de verdiene AP står for.  

8. Ungdomskandidat 

Født 1995.  

Student og jobber som assistent i eldreomsorgen.  
Leder i Ringerike og Hole AUF 

Jeg stiller til valg Arbeiderpartiet, fordi vi kan 
utrette mer i fellesskap.  



 

 Tidlig innsats på alle nivåer for barn og unge 

med spesielle behov og utfordringer  

 Bygge videre på tverrfaglig samarbeid 

 Støtte kommunale og private tilbud innen det ut-

videde kulturbegrepet. Her er både den kommu-

nale Kulturskolen og ulike idrettslag  verdifulle 

aktører 

 Strukturert arbeid mot mobbing i barnehage og 

skole, og gjennom det skape et trygt og godt læ-

ringsmiljø 

 Barnehageplass er viktig for å tiltrekke seg nye 

innbyggere, det bør derfor vurderes å innføre fle-

re, eventuelt løpende opptak årlig 

 

 Følge opp intensjonene i den vedtatte barneha-

geplanen, slik at det kan etableres nye barne-

hager i utbyggingsområder i takt med  behov 

 Arbeide for at elever på barneskolen får en times 

fysisk aktivitet hver dag 

 Arbeide for at kommunens skolefritidsordning gir 

et likeverdig, trygt og interessant tilbud.  

 Arbeide for et nært samarbeid med lag,            

foreninger og frivillige organisasjoner 

 Samarbeide med de frivillige for å tilby leksehjelp 

i grunnskolen 
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vil opprettholde og                 

videreutvikle  i kommunen. Dette består 

først og fremst av , samt at det 

gis  til drift av Buskerudmuseene og stiftelsen 

Ringerike Kultursenter. I tillegg fordeles støtte til  og 

.  

 Bidra til å sikre framtidig forsvarlig drift av Ringerike kultursenter 

 Sikre drift av museene i kommunen, og være en pådriver i forhold til å 

stille krav til innhold og drift 

 Støtte opp om de framtidsrettede, alternative planene for drift av    

bibliotektilbudet og bidra til at Ringerike bibliotek utvikles i takt 

med  endringer i samfunnet, hvor informasjon, underholdning og  

fagkunnskap ikke lenger kun formidles gjennom bøker, ol 

 Bidra til å sikre framtidig forsvarlig drift av Ringerike Kultursenter 

 Engasjere seg i Riddergaardens framtid 

 Lage en helhetlig plan for å ta vare på arbeiderkulturminner og       

Hønefoss opprinnelse 

 Tilrettelegge for at Ringerikes aktive kulturliv får gode muligheter for 

videreutvikling 
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 ønsker oss en kommune der energien brukes  og 

som hjelper innbyggerne til å velge          

løsninger. Miljøvennlig teknologi og arbeidsplasser kan         

utvikles i et  med næringslivet og f.eks.        

høgskolen. Dette vil være  og bærekraftig 

i utviklingen av kommunens mange tettsteder. Ringerike  

 mener Byfortetting/ byutvikling må skje på 

en slik måte at vi tar  vare på Hønefoss sitt  slik 

som Norsia, jugendbygga og elvene. Med byfortetting vil  

behovet for øke. Hensynet til                    

trafikkavvikling generelt, men særlig til at myke trafikanter 

kan  ferdes , vil kreve nøye planlegging av          

infrastrukturen. 

 Legge planer for en, på sikt, klimanøytral kommune 

 Miljøvennlige løsninger prioriteres i by og tettstedsutviklingen 

 Legge press på statlige og fylkeskommunale organ for å øke tempoet 

i planleggingen av framtidens veiløsninger i Hønefoss og omegn 

 Arbeide for å sikre Petersøya som kommunalt friområde og samtidig 

vurdere behovet for flere grønne lunger 

 Intensivere planarbeidet med henblikk på nye utbyggingsområder 

 Legge til rette for flere badeplasser i hele kommunen 

 Sikre en fortsatt effektiv saksbehandling i plansaker 

 Effektivisere energiforbruket av kommunale bygg 
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Det generelle arbeidet med må gis overord-

net betydning. Ringerike  ønsker å legge til 

rette for at av det økende antall eldre i kom-

munen kan fortsette å bo hjemme, når de  det. Det 

samme må gjelde for mennesker med redusert evne til selv-

hjelp av andre årsaker enn alder. 

Det er viktig at  grupper som har behov for assisterte 

boforhold føler at de blir og at de har en     

livssituasjon. 

 Økt oppmerksomhet på psykisk helse er nødvendig. Særlig gjelder 

dette barn og unge. Lavterskeltilbud                                                    

(for eksempel  helsesøstertjenesten) er helt nødvendig! 

 Beholde og styrke tilbudet på Regnbuen og Villaen og samtidig se om 

ettervernet skal bedres 

 Balansen mellom hjemmehjelp, omsorgsboliger og sykehjem må 

planlegges på kort og lang sikt 

 Demensplan 2015 skal følges opp 

 Støtte/samarbeide med frivillige organisasjoner og enkeltpersoner 

som er engasjert i omsorg 

 Prioritere arbeidet for å beholde de svært viktige helse og omsorgs-

tjenestene hospice, rehabilitering og korttidsavdeling, som i dag 

er  lokalisert på Austjord 

 Arbeide for å trygge framtida til Ringerike Sykehus. Sikre og utvikle 

behandlingstilbudene ved sykehuset 
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Partiet skal vurdere alle , både økonomiske 

og praktiske, for å finansiere kommunens ansvar for egen 

drift.  

 Partiet vil ta de grepene som er nødvendig for å oppnå bærekraft, 

kontroll og styring av kommuneøkonomien 

 Utnytte det potensialet som ligger i de inntektskilder som kommunen 

har tilgang til 

 Vurdere endringer i eiendomsskatten og målrette eventuelle           

tilleggsinntekter til området helse og omsorg 

 Kreve utbytte fra kommunens eierskap i Ringerikskraft i tråd med  

selskapets økonomiske situasjon 

22 23 


