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Vekst & 
velferd



Et godt kommunalt tjenestetilbud koster penger. Pengene 
kommer fra statlige rammetilskudd, skatt fra innbyggerne og 
statlige milder til barn og unge. Etterhvert som befolkningen 
i en kommune blir eldre reduseres disse inntektene.

Stadige runder med kutt og innsparinger er ingen langsiktig 
løsning. Kun ved å satse på økte inntekter gjennom vekst av 
nye skattebetalere og barnefamilier, kan vi dekke morgen
dagens utgifter til eldreomsorg og et godt tjenestetilbud til de 
som trenger det mest.

Vi ser at kommunene rundt oss vokser kraftig. Vi henger  
etter. Det vil Arbeiderpartiet gjøre noe med! Vi vil skape vekst 
og optimisme i Svelvik!

Vekst gir velferd!

Mads Hilden
Ordførerkandidat



Våre prioriteringer har en tydelig fellesnevner: Vekst!

Svelvik Arbeiderparti  
vil oppnå vekst ved å:
n Få fortgang i ny Svelvikvei ved å sikre flere finansieringsmodeller.  
 Påvirke planarbeidet i Drammen til å prioritere Svelvikveien. 

n Åpne SFO på Berger, slik at foreldrene kan hente og levere 
 barna i nærmiljøet. 

n Åpne 14 parallell på Berger og Ebbestad skoler, slik at både  
 foreldre og barn får en enklere hverdag og områdene blir 
 attraktive for tilflytting. 

n Øke lærertettheten. Gir mindre sykefravær og bedre 
 pedagogisk tilbud. 

n Øke arealkravet fra 2 til 2,5 kvm per elev for å sikre gode 
 arbeidsforhold for elever og lærere. 

n Sette opp nye bussløsninger som koordinerer med 
 skolestart/slutt. 

n Etablere faste skolegrenser. 

n Ferdigprosjektere næringssenter på Bokerøya i samarbeid 
 med leietakere/eiere. 

n Utvikle kirkeparkområdet som et kulturelt sted for aktiviteter. 

n Øke grunnbemanningen i helsesektoren med faste stillinger for 
 å oppnå redusert sykefravær og verdig omsorg.



Våre prioriteringer har en tydelig fellesnevner: Vekst!

I tillegg vil vi:
n Gjenåpne rehabiliteringsavdelingen på sykehjemmet som et  
 forebyggende helsetilbud. Dette gir bedre kapasitet for tidlig 
 innsats, som er god pleie og økonomi. 

n Gratis bruk av lokaler for organisasjoner som bidrar til 
 helseforebyggende miljø for barn og eldre. 

n Ta igjen den politiske kontrollen over kommunens budsjetter. 
 Ikke rammebudsjetter.

n Samarbeide med fagbevegelsen om et stabilt og forutsigbart  
 arbeidsliv uten sosial dumping. Ikke lette på reglene for 
 midlertidige ansettelser. 

n Svelvik AP sier «Nei til søndagsåpne butikker». 

n Sikre tilgang/utsyn til kystsonen i planarbeidet. 

n Fremheve det maritime inn i planarbeidet. 

n Utarbeide plan og kartlegging for konvertering til miljøriktig bygg.

Vigdis Krohn Hansen
Varaordførerkandidat
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Åpne dører i idrettshallene!
Mer lek og trening for barn og unge! I Arbeiderpartiet går vi for gratis 
halleie! Klart kommunene skal slippe ungene og frivilligheten til der 
det er plass! Det stemmer vi for!
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Ny Svelvikvei!
Vi samarbeider med Arbeiderpartiet i Drammen, Vestfold, Buske
rud og på Stortinget for å få fortgang i utbyggingen av Svelvikveien, 
Svelviks forbindelse til E18 og Drammen. Vi jobber med alternative 
finansieringsmodeller for å forhindre at prosjektet stadig blir nedpriori
tert og utsatt. Vi tror ikke det nytter å sitte stille og vente på at andre 
beslutter at veien skal komme på plass!

Gratis Lokaler til frivilligheten!
Stemmer du Arbeiderpartiet, stemmer du på en aktiv alderdom. Vi 
vil at alle organisasjoner som aktiviserer eldre, skal ha gratis lån av 
kommunale lokaler. Har vi plass og kan bidra,  er vi med og skaper de 
gode møteplassene.  

Gode oppvekstmiljøer!
Vi ønsker å dele den flotte opplevelsen av å bo og vokse opp i Svelvik 
med flere!  Arbeiderpartiet vil legge til rette for tilflytting for barne
familier gjennom et godt og nært barnehage, SFO og skoletilbud, 
varierte fritidstilbud og tilrettelegging for de som vil bygge seg bolig 
i kommunen vår. Alle skal føle seg velkommen til Svelvik!

GRATIS!
Lek og treningGRATIS LOKALER

Svelvik Arbeiderparti
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