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Hovtun, Klokkarstua.

Hurum har en flott beliggenhet, nydelig natur og store muligheter. Samarbeidspartene 
Høyre, Venstre, Krf og Sp har inngått et samarbeid for perioden 2011-2015 for å 
bidra til ny vekst og positiv utvikling av Hurum.

Samarbeidspartienes viktigste mål er:

• Betydelig vekst i boligbygging, næringsetablering, handel og antall 
innbyggere over hele kommunen

• Kraftig forbedring av resultatene innenfor trivsel og læring i skolen

• Økt satsing på forebygging og målrettede tiltak innenfor sosialtjeneste, 
barnevern og arbeid mot rusmisbruk



Ny vekst og utvikling i Hurum - mål og tiltaksplan for 2011-2015

1. Bakgrunn

1.1.Befolkningsutvikling
Hurum kommune har de siste årene fått svært liten del av den veksten som oppleves i det 
sentrale østlandsområdet. Mens omkringliggende kommuner som Røyken, Lier og Drammen 
har vekst i innbyggertallet på mellom 22 og 33 prosent de siste 20 årene, har Hurum en vekst 
på 15,4 prosent. Dette er lavere enn den gjennomsnittlige veksten i landet og svært lavt når 
man tar Hurums beliggenhet med i betraktningen. 

Hurum har meget attraktiv natur for rekreasjon og friluftsliv, store områder som egner seg for 
boligbygging og næringsutvikling og en sentral beliggenhet på Østlandet med akseptabel 
pendleravstand til Oslo og Drammen. De ytre rammebetingelsene ligger godt til rette for 
vekst.

1.2.Statistikk over befolkningsutviklingen fra 1991 til i dag

Befolkningsutvikling for Hurum og omkringliggende kommuner i perioden 1991-2011 viser at  
Hurum har klart svakere utvikling enn omkringliggende kommuner. Kilde: SSB

 1991 2011 Endring %

Drammen 51876 63582 11706 22,57%

Lier 18980 23580 4600 24,24%

Røyken 14493 19264 4771 32,92%

Hurum 7933 9155 1222 15,40%

Landet totalt 4249830 4920305 670475 15,78%

Den prosentvise endringen i innbyggertall fra 1991 til 2011 viser at Hurum også har en 
lavere vekst enn landsgjennomsnittet. Kilde: SSB
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1.3.Hvorfor er vekst viktig?
Forventninger om vekst påvirker i høyeste grad både offentlige og private disposisjoner. Med 
forventninger om vekst kan man investere for fremtiden. Positive framtidsutsikter vil også 
påvirke næringslivets evne og vilje til å investere i nye arbeidsplasser, flere forretninger, nye 
servicetilbud og nye boliger.

Vekst i innbyggertallet vil ha store positive ringvirkninger ved at innflyttere bringer nye ideer 
og forventninger, nye interesser, nye krav og nye holdninger til bygda. Fornyelse er positivt.

Med flere innbyggere vil skatteinntektene til kommunen øke. Dette vil igjen gjøre Hurum i 
stand til å levere bedre tjenester til innbyggerne. 

1.4.Sterkere satsing på skolen
Skole har ikke vært prioritert i Hurum kommune de siste årene. Skolen kom dårlig ut på 
”kommunebørsen” med en 398. plass av 421 kommuner. Hurum bruker 12 000 kr. mindre per 
elev enn landsgjennomsnittet. På de nasjonale prøvene ligger Hurum omtrent på 
gjennomsnittet. 

Hurum har hatt en fordobling i antall spesialelever de siste årene og en høy andel av ungdom 
fra Hurum fullfører ikke videregående opplæring. Et godt skoletilbud er avgjørende for hvilke 
muligheter våre barn har til å lykkes senere i livet. Kommunens viktigste oppgave er å sørge 
for et skoletilbud hvor hver enkelt elev blir sett og opplever faglig og sosial mestring.  

1.5.Sosiale utfordringer
Hurum kommune har store utfordringer innenfor sektoren barn, unge og voksne. Barnevernet 
i Hurum ligger høyt når det gjelder antall barnevernssaker, og det er et stort antall som mottar 
sosialhjelp. I tillegg har kommunen høy arbeidsledighet og et lavt utdanningsnivå.

Kommunen har i det siste året åpnet Familiens hus, et lavterskeltilbud for familier som 
trenger profesjonell hjelp og støtte. Dette er et prosjekt som samarbeidspartiene har stor tro på 
og som vi ønsker å videreutvikle. Vi må forebygge fremfor å drive brannslukking. 

En god skole hvor elevene blir sett og får den hjelpen de har krav på, vil også være god 
forebygging. 

Hurum skal være en kommune som har sterk sosialt engasjement, hvor man opplever sosial 
trygghet og inspirerende aktivitetstilbud.

2. Tiltak for økt boligbygging og flere innbyggere

2.1.Gode tilbud
Bedre kvalitet på kommunale og private tilbud er en forutsetning for å få til en varig vekst i 
antall innbyggere. 

• Samarbeidspartiene vil styrke skolen og arbeide aktivt for rask igangsetting av 
sentrumsutvikling og nye tilbud innenfor idrett- og kultur.

2.2.En positiv og serviceinnstilt kommune
• Hurum kommunes administrasjon skal oppleves som serviceinnstilt, 

løsningsorientert, rask og effektiv i møte med private initiativ som vil bidra til vekst 
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og utvikling i Hurum. 

• Det skal gis tydelige og forpliktende politiske føringer for hvilke forventninger som 
stilles til kommunens administrasjon i utviklingssaker. 

2.3.Samarbeid med innbyggere, grunneiere og utbyggere
• Vi skal motivere grunneiere til å regulere flere arealer for boligbygging i Hurum. 

• Samarbeidspartiene er opptatt av å utvikle boligprosjekter over hele kommunen.

• Et stedsutviklingsprosjekt for Holmsbuområdet skal startes i løpet av perioden.

• Vi vil ha forutsigbarhet i saksgang og gjennomføring i plan- og byggesaker.

• Utbygging bør i størst mulig grad skje på uproduktiv mark.

2.4.Forbedre inntrykket av Hurum
• Vi skal samarbeide med næringslivet for å øke innsatsen på markedsføring av Hurum.

• Hurum kommune skal bli mer bevisst i å vise frem hvilke store muligheter og gode 
kvaliteter vi har å by på.

• Hurum kommunes hjemmeside må bli mer brukervennlig.

3. Handels- og næringsutvikling
Vi skal arbeide aktivt for å øke antall arbeidsplasser i Hurum, hovedsakelig i privat sektor. 
Flere arbeidsplasser vil gjøre det mer attraktivt å bo i kommunen, øke antall innbyggere og 
generelt bidra til mangfold, høyere aktivitet og trivsel.

Hurum kommune har tettsteder som egner seg for utvidelse av handels- og servicetilbudet, og 
tilgjengelige arealer for arealkrevende næring. 

Samarbeidspartiene har tro på at en tydelig vekststrategi, en positiv og serviceinnstilt 
kommune og mer målrettet markedsføring vil bidra til vekst i næringsetableringer.  

• Vi skal umiddelbart invitere grunneiere og potensielle utbyggere til et mini-seminar 
for å synliggjøre hvilke muligheter vi har til rask næringsutvikling i Hurum.

• Vi skal gjennomføre raske prosesser for regulering av næringsareal over hele 
kommunen.

• Det skal etableres et forpliktende samarbeid mellom Hurum kommune, grunneiere og 
utbyggere for rask gjennomføring av utbyggingen av Sætre sentrum.

4. Bedre skole
Vi skal i perioden arbeide for en bedre skole i Hurum. Vi vil se resultater i form av både økt 
trivsel og bedre læringsresultater. Alle elever skal ha muligheter til å lykkes og få et godt 
tilbud ut i fra sine egne forutsetninger og evner.

• Elever og foreldre i Hurum skal oppleve at ressursene i Hurumskolen er på linje med, 
eller bedre en omkringliggende kommuner.

• Vi skal satse mer på tilpasset opplæring.
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• Vi skal øke innsatsen og sette inn ekstra ressurser på de minste trinnene; 1. – 4. 
klasse.

• Det skal bygges ny barneskole for Tofte og Filtvet i Skoglundveien.

Politikerne skal ta et tydeligere ansvar for utviklingen og resultatene i skolen. Det skal 
gjennomføres hyppige dialogmøter med virksomhetslederne i Hurumskolen for å sikre 
god toveis kommunikasjon om resultater og forventninger.

Hurums elever får sitt tilbud om videregående opplæring i skoler utenfor Hurum. Hurum 
kommune må ta en mer aktiv rolle som pådriver for et bedre skoletilbud innenfor 
akseptabel pendleravstand for Hurumungdom.

5. Sosiale utfordringer
Hurum har flere store utfordringer innenfor blant annet barnevern og rusmisbruk. Dette må 
løftes opp på den politiske dagsorden. Mange sliter også med å få endene til å møtes 
økonomisk og er helt eller delvis avhengig av sosialhjelp. Tiltakene må snus fra reparasjon til 
forebygging. 

• Vi skal jobbe for en reduksjon i sosiale og helsemessige skader av rusmidler.

• Vi skal satse på forebyggende tiltak for ungdom i faresonen for fremtidige 
rusproblemer, og støtte flere tilbud og aktiviteter for denne aldersgruppen.

• Vi vil legge til rette for gode og trygge møteplasser for både uorganiserte og 
organiserte aktiviteter.

• Vi vil undersøke mulighetene for å gi tilskudd til familier som sliter økonomisk, for 
eksempel tilskudd til ferier

• Vi ønsker et samarbeid med Jobbhuset for å hjelpe flere folk inn i arbeidslivet, noe 
som vil bidra til utvikling og økt livskvalitet.

• Vi ønsker at Frisklivssentralen skal bestå som et ledd i det forebyggende 
helsearbeidet i kommunen.

• Vi vil kartlegge fattigdommen og sosiale utfordringer i kommunen og jobbe på bred 
front for å redusere denne.

6. Helse
Kommunen skal sikre sine innbyggere et godt helse- og omsorgstilbud. Fra 2012 blir 
Samhandlingsreformen faset inn, noe som vil øke utfordringene innen feltet. Veksten i antall 
eldre og antall mennesker med behov for helse- og omsorgstjenester krever en utbygging av 
tjenestetilbudet i årene som kommer. Dette er spesielt knyttet til rekruttering og utdanning av 
helsepersonell, investering i bygningsmasse og teknologi. 

• Vi vil at eldre som vil bo hjemme skal få den hjelpen som er nødvendig.

• Vi vil sikre en god legevakt- og ambulansetjeneste i Hurum.

• Vi vil samarbeide med nærliggende kommuner om tilbud tilknyttet 
samhandlingsreformen.

• Vi vil jobbe for å etablere flere ulike bofellesskap, ikke minst innen 
demensomsorgen.
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7. Samferdsel
Gode veier og gode kollektivtilbud er viktig for både økt næringsutvikling og flere 
innbyggere. 

• Vi skal jobbe for å bedre kollektivtilbudet innad i kommunen og mellom kommunen 
og Oslo/Drammen/Røyken stasjon.

• Vi skal utrede mulighetene for bruk av hurtigbåt med anløp flere steder i Hurum

• Vi ønsker mer fokus på gang- og sykkelveier. Kommunen må melde seg inn i 
”Nasjonalt nettverk for sykkelbyer i Norge”.

• Kollektivtilbudet til skoleungdom som pendler til videregående skole må være godt.

• Vi vil arbeide for bedre vedlikehold av veiene. 

8. Integrering
Innvandrere er en ressurs for samfunnet og god integrering av innvandrere er et ansvar for 
alle kommuner. Vi er positive til å ta i mot flyktninger, under forutsetning av at vi klarer å ta i 
mot og håndtere antallet som kommer på en god måte.

9. Kirker
Kirkene i Hurum er ikke tilstrekkelig godt vedlikeholdt. Vi ønsker å vedlikeholde gjennom 
økte bevilgninger og bedre organisering. Oppgavene er til dels store og Hurum kommune skal 
arbeide aktivt med alternative finansieringskilder for økt vedlikehold av kirkebyggene. Vi vil 
ha særlig fokus på Hurum kirke som er vår eneste middelalderkirke.

10.Natur og miljø

Tilgang til ren natur er en grunnleggende rettighet for alle, også for våre etterkommere. Derfor er det 
viktig for samarbeidspartiene å fokusere på miljøet. Dette vil kreve en omstilling fra dagens situasjon, 
men det vil også gi oss nye muligheter. 

• Vi vil arbeide for å minske forurensning fra utslipp til luft, jord og vann. 

• Vi ønsker å sette fokus på ulike miljøvennlige tiltak, som for eksempel 
oppvarmingskilder ved nybygg, tilrettelegging for ladestasjoner til el. biler og andre 
energibesparende tiltak.

• Vi vil øke satsingen på ENØK-informasjon og veiledning i kommunen. 

• Vi vil tilrettelegge for etablering av ladestasjoner til el-biler 

11.Kultur og idrett
Samarbeidspartiene er opptatt av at alle innbyggere får mulighet til deltagelse og opplevelser 
innenfor et variert kultur- og idrettstilbud. 

• Hurum kommune skal oppleves som en aktiv støttespiller for kultur, idrett og 
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frivillige organisasjoner. Vi ønsker derfor å bidra til en tettere dialog mellom disse 
organisasjonene og politikere. 

• Vi vil se på mulighetene for å reetablere bibliotektilbudet på Sætre. 

12.Samarbeid
Samarbeidspartiene legger frem et felles budsjettforslag hvert år i fireårsperioden. Det skal 
være faste møter mellom partiene for å fremme samarbeid og god forståelse for de 
forskjellige partienes ønsker og prioriteringer.

Behov for felles gruppemøter i forkant av møter i kommunestyret og formannskapet skal 
vurderes fortløpende. Det er viktig at samarbeidspartiene i størst mulig grad samler seg og 
samkjører sine synspunkter og forslag i forkant av viktige beslutninger.

Sted/dato:13/10-2011

Monica Vee Bratlie (sign)

For Hurum Høyre

Gunn-Torill Homme Mathisen (sign)

For Hurum Venstre

Øyvind Eriksen (sign)

For Hurum Kristelig folkeparti

Ole Furua Rødby (sign)

For Hurum Senterparti
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