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1 Venstres politikk 
Venstre er et sosialliberalt parti. Liberal politikk er frihet for den enkelte, kombinert med ansvar 

for hverandre. Mennesker er frie og likeverdige, og har evner til å skape når de får muligheter til 

å utfolde seg. Liberal politikk er å arbeide for mangfold i samfunnslivet, og at relasjonene 

mellom mennesker bygger på toleranse og respekt uansett sosial, kulturell eller etnisk bakgrunn. 

Dette plasserer Venstre i sentrum av norsk politikk, hvor vi forener det beste fra begge sider i 

politikken. 
Venstre vil være et korrektiv til høyresidens forkjærlighet for utvikling styrt av 

pengemakt, og den sosialistiske sidens forkjærlighet for byråkratiske løsninger og ensretting. 

Venstre ønsker et samfunn der man søker fornuftige løsninger. 
Venstre kjennes igjen på sine 4 politiske satsingsområder: miljø, skole, sosialt ansvar og 

småbedrifter. I lokalpolitikken på Kongsberg vil vi ha disse satsingsområdene som bakgrunn for 

vårt arbeid. Vi vil også videreføre våre lokale prioriteringer som setter barn og unges oppvekstkår 

i sentrum, og som prioriterer byutvikling ut fra hensyn til miljø, historie og trivsel. 
Venstre i Kongsberg vil i perioden 2019-2023 ha følgende målsettinger for sin politikk: 

Kommunen er til for innbyggerne, og skal bygge på åpenhet, kvalitet, effektiv tjenesteyting og 

god service. 
Folkestyret skal baseres på borgernes aktive deltakelse og engasjement i lokalsamfunnet. 

Vi vil ikke ha et passivt ”tilskuerdemokrati”, der makten samles på stadig færre hender i politikk 

og administrasjon. 
Kompetanse og kunnskap er nøkkelen til en god framtid. Venstre vil satse på kvalitet i 

skolen, der eleven skal stå i fokus. Gode læringssituasjoner er viktigere enn skjemaer og 

rapporter. 
 

• Kommunen skal gi folk gode rammer for et godt liv i alle livets faser, og legge til rette for 

en enklere, tryggere og mer fleksibel hverdag for alle, også de med særlige pleie- og 

omsorgsbehov. 

• Kommunen skal preges av satsing på kultur, hvor støtte til det frivillige initiativ og 

dugnadsånd må prioriteres. 

• Kommunen skal ha en aktiv næringspolitikk, kulturpolitikk og miljøpolitikk, og 

derigjennom bidra til en positiv og bærekraftig utvikling av lokalsamfunnet. 

• Kommunen her et spesielt ansvar for Kongsbergs høyteknologiindustri som sørger for 

viktig verdiskapning, men vi må heller ikke glemme alle de andre små og mellomstore 

bedriftene som er en viktig del av Kongsbergsamfunnet. 

• Kongsberg skal være en attraktiv kommune å bo og arbeide i. En by i vekst stiller store 

krav til gode løsninger. Vekst og utvikling må innordnes en byutvikling som tar vare på 

Kongsbergs kulturarv og historiske bygningsmiljø. 

• Kongsberg skal bidra aktivt til å løse globale klimaproblemer ved å redusere lokale CO2 

utslipp.   

• Som nasjonalt viktig høyteknologisk tyngdepunkt med stor innpendling må Kongsberg 

kunne kreve at staten prioriterer en kraftig satsing på Kongsbergbanen.  

• Som nasjonalt viktig industriby i vekst må Kongsberg også kunne kreve at staten satser på 

videreutvikling av Kongsberg sykehus. 
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Politiske forutsetninger 

Det lokale folkestyret 

For Venstre er et velfungerende lokaldemokrati viktig, og for å holde folkestyret levende må det 

hele tiden pleies og videreutvikles. Vi må sørge for at det er de folkevalgte som styrer 

kommunen. Det betyr at folkevalgte organer kanskje må ta tilbake noe av den styringen som har 

vært delegert til kommunens administrasjon. 

Venstre vil ha et enklere Kongsberg hvor ressursene brukes så nær grasrota og 

befolkningen som mulig. Mindre byråkrati og mer direkte tjenesteproduksjon er veien å gå. Det 

kan vi oppnå ved å flytte ansvar og myndighet nedover i systemet. Vi stoler på at de som er 

utdannet og opplært til å utføre tjenestene best vet hvordan dette skal gjøres. 

Ledere i kommunens administrasjon må oppfordres til å gi mer ansvar og myndighet til 

kommuneansatte som viser seg kvalifisert for dette. 

For Venstre er ordførerrollen viktig for et godt fungerende lokaldemokrati. Men 

ordføreren skal ikke være egen maktinstitusjon. Ordføreren skal fungere som kommunestyrets 

tillitsvalgte, og sørge for at kommunestyrets vedtak følges. Samtidig er det viktig at ordføreren er 

til stede i den kommunale organisasjonen slik at aktuell kunnskap kan bringes tilbake til 

kommunestyret. Ordføreren skal være ordfører for alle, ikke bare for eget parti. 

Venstre er forbeholden når det gjelder privatisering/konkurranseutsetting av viktige 

offentlige velferdstjenester. Dersom slike saker dukker opp, vil vi vurdere dem i hvert enkelt 

tilfelle ut fra hensynet til brukeres og ansattes beste. 

Innen områder hvor det opprettes/er opprettet kommunale selskaper (foretak/ 

aksjeselskaper) krever Venstre at styrene skal ha folkevalgte representanter i tillegg til folk fra 

næringslivet. Det er nødvendig for at hensynet til brukerne/innbyggerne skal sikres, ved at 

kommunestyret som det øverste folkevalgte organet i kommunen skal ha den nødvendige innsikt 

og innflytelse på den overordnede styringen. 

 

Politisk samarbeid 

For å styre Kongsberg kommune er det nødvendige med et åpent og saklig samarbeid mellom de 

politiske partiene i kommunestyret. Venstre kan samarbeide med alle partiene i kommunestyret 

fordi Venstre er et sentrumsparti. Venstre ønsker et alternativ med samarbeid som fører til at 

Venstres ordførerkandidat blir valgt. 

 

Det økonomiske grunnlaget 
Selv om alle ønsker det beste, vil ofte det økonomiske grunnlaget sette grenser for hva som er 

mulig å gjennomføre i kommunen. Venstre er derfor opptatt av et grundig budsjettarbeid og en 

nøktern økonomisk politikk. Venstre tar avstand fra økonomisk urealistisk og populistisk 

politikk. 
Det å være folkevalgt innebærer følgelig å måtte si nei til mange åpenbare ønsker og 

behov.  Pengesekken som kommunen hvert år har til rådighet er for liten til at vi kan utføre alle 

kommunale tjenester slik vi ønsker.  
Kommunens inntekter kommer fra tre kilder: skatt, kommunale avgifter og direkte 

overføringer fra staten.  Kommunale avgifter vil vi holde på et rimelig nivå og de øvrige 
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inntektene er det staten som fastsetter (med unntak av eiendomsskatten).  Hvordan vi prioriterer 

bruken av pengesekken blir derfor avgjørende for kvalitet og omfang på de kommunale 

tjenestene. Overvåkning av kostnadene forbundet med tjenesteproduksjonen er et politisk ansvar, 

men rådmannen har det daglige ansvaret for at budsjettene holdes. 

Eiendomsskatten er ikke lenger en skatt som er øremerket noe bestemt formål.  Det er 

ganske enkelt en av få mulige inntektskilder kommunen selv kan fastsette. Så lenge vi har 

eiendomsskatten er det mest rettferdig at alle eiendommer i kommunen beskattes ut fra det 

samme regelverket. Venstre mener promillesatsene som nå er fastsatt (2‰ på bolig og 

fritidsbolig) skal fryses i kommende kommunestyreperiode. 

Venstre i Kongsberg krever at sentrale myndigheter reelt styrker kommunenes økonomi 

fremover. Venstre tar avstand fra statlig detaljstyring av kommunene. Det kommunene trenger er 

ressurser til å gjennomføre pålagte oppgaver - ikke å bli ytterligere umyndiggjort. 
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Miljø og utvikling  

For Venstre er det viktig å understreke at Norge, sammen med alle verdens land, står foran et 

vendepunkt i politisk kurs: På grunn av klimaendringer må vi omstille oss fra bruk av fossil 

energi; kull, olje og gass, til lavutslippssamfunnet, basert på fornybare energikilder. Det er også 

et faktum at verdens biologiske artsmangfold er under sterkt press. FN’s naturpanel la i mai 2019 

fram en rapport som bekrefter at svært mange av verdens arter er utrydningstruet. Endret 

arealbruk angis som viktig årsak.  

De land som går i front, vil være best rustet til å møte morgendagen. Ikke bare med bedre 

miljø, men også med et mer tilpasset næringsliv og en bedre velferd. Norge trenger en grønn 

økonomi. En slik omstilling er krevende, men gir også nye muligheter. Miljøbedriftene blir 

morgendagens vinnere. Og naturverdiene bevares for fremtidige generasjoner. 

Dette er nasjonale og globale utfordringer. Men vi må også lokalt bidra til de riktige 

grepene. Kongsberg Venstre vil at kommunen skal være i front med å legge til rette for en 

bærekraftig utvikling, og vil påse at lokale beslutninger så langt mulig bidrar til å løse disse store 

miljøutfordringene. Blant annet er lokal arealpolitikk her viktig. 

Byens snart 400-årige historie preger bygningsarven som har vokst fram. De historiske 

bygningene, sølvverkets gruveminner og løkkelandskapet rundt byen er kulturminner som 

definerer både byen og åsene rundt byen. Denne unike helheten forteller om tidligere tiders liv og 

virke i gruvebyen. I forbindelse med 400-årsjubileet i 2024 ønsker Venstre en verdig og 

interessant markering på en måte som kan inspirere både unge og voksne til å undersøke og la seg 

inspirere av mangfoldet i Kongsbergs lange historie.  

Byen er videre omgitt av flotte og produktive kulturlandskap, skogs- og fjellområder med 

varierte muligheter for friluftsliv. Lågen som renner gjennom byen og kommunen beriker miljøet. 

Venstre vil at vi skal ta vare på disse kvaltitene for kommende generasjoner. 

Et høykompetent næringsliv preger byen. Det har utviklet og utvikler byen til en moderne 

og til dels internasjonal småby. Det er av stor betydning at Kongsberg fremstår som et godt sted å 

etablere seg for ettertraktede kompetansepersoner, slik at næringslivet fortsatt kan være 

konkurransedyktig. 

Alle disse kvalitetene supplerer hverandre og er med å gi en god ramme rundt det å leve 

og bo i Kongsberg kommune. Venstre mener at det er disse kvalitetene som gjør Kongsberg 

annerledes, unik, spennende og attraktiv for de som skal etablere seg. Kongsberg skal være en 

inkluderende og raus kommune. Alle som ønsker å flytte hit, skal føle seg velkommen. 

Kongsberg kommune står foran budsjettmessig vanskelige år. Venstre mener at det også i 

slike tider er viktig å finne plass til både byutvikling og tilstrekkelige rammer for drift og 

vedlikehold av infrastrukturen. 

Prioriterte Venstre-saker i perioden 2019-2023: 

Venstre vil stimulere til byutvikling der Kongsbergs "bysjel" blir tatt vare på 
Sentrumsplanen har vist seg å gi rom for utbygging som Venstre mener er uheldig. Det nå 

pågående byutviklingsprosjektet vil gi viktige forslag til hvordan dette kan løses på best mulig 

måte. Dette blir vesentlige innspill til kommuneplanrulleringen som er i gang.  
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Venstre ser det som en grunnleggende målsetting at Kongsberg er en trygg, pulserende, 

nyskapende og sjarmerende by. Det er avgjørende at vi lykkes med å utvikle sentrum uten å miste 

det kongsbergske særpreget. Byen skal preges av god arkitektur. Nye bygg kan kopiere den 

historiske og tradisjonelle bebyggelsen, eller de kan være moderne.  

Byen skal videreutvikles som en kompaktby med korte avstander, men utbyggingen skal 

tilpasses Kongsbergs tradisjoner mht. form og dimensjoner, tetthet og byggehøyder.  

Sentrum har de siste årene fått mange bygg som er lite tilpasset Kongsbergs 

byggetradisjoner. Denne trenden må snus. Venstre vil kreve at nybygg og fortetting heretter skal 

tilpasses byen på en langt bedre måte. ”Tabbekvoten” for dårlig tilpassede bygninger i Kongsberg 

sentrum er etter Venstres mening for lengst brukt opp.  

Kongsberg har en bevaringsplan for bygningsmiljøer. Venstre mener det er svært viktig at 

denne rulleres og følges opp slik at bygningsarven tas vare på. Aktiv bruk er beste forutsetning 

for å ta vare på gamle hus. Rehabilitering av eldre hus må skje med stor respekt for husets 

historie og byggeskikk. Kongsberg bør også få utarbeidet en veileder for fargebruk for 

trehusbebyggelsen. For å sikre god kompetanse på dette feltet ønsker Venstre at den kommunale 

byantikvaren skal videreføres. 

Venstre er sterkt kritisk til at utbyggeres særinteresser skal gå foran hensynet til bybildet 

og fellesskapets interesser. Fortetting må tilpasses etablert bebyggelse i form og byggeskikk. 

Venstre ønsker mer offentlig fokus på utbygginger som er viktige for bybildet. Dette mener vi 

kan skje ved at slike større byggesaker behandles i folkevalgte organ, samtidig som det også er 

viktig å gi utbyggere forutsigbarhet. 

God byutvikling forutsetter grønne lunger og parker i byen, brede grønne arealer med 

stier langs Lågen, og gangstier fra sentrum til friluftsområdene rundt byen. Lågalandet, 

Magasinparken og Fosseparken er viktige grøntarealer i sentrum som ikke må omdisponeres. De 

grønne silhuettene rundt byen er også med å sikre Kongsbergpreget. 

 

Arealpolitikk 

Kommuneplanens arealdel rulleres nå i 2019. I denne sammenheng skal det tas stilling til mange 

små og store spørsmål. Mye av det som er omtalt ellers i programmet vil være en naturlig del av 

rulleringen. I tillegg vil Venstre prioritere blant annet følgende prinsipper: 

• Boligområdene skal bygge opp om byen og etablerte nærsentra og lokalsentra. 

• Boligområder med gå- og sykkelavstand til skoler, barnehager og arbeidsplasser skal 

prioriteres. 

• Hytteutbygging skal skje i tilknytning til alt etablerte hytteområder. Uberørte 

naturområder skal av hensyn til naturmangfold og friluftsliv skjermes for hyttebygging og 

andre tyngre tekniske inngrep (annet enn landbruk).  

• Boligområdene skal sikres tilstrekkelig med grønne og nære fellesarealer. 

• Dyrka og dyrkbar mark skal ikke bebygges. 

 

Venstre vil ha handel i sentrum for å skape en levende by 
Sentrum skal være stedet der det handles. Dette betyr at vi må finne riktig balanse mellom 

sentrumsnære kjøpesentre og butikktilbudet i handlegatene på Vestsida og på Nymoen. Når nye 
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handelsareal nå bygges på Sildetomta, er det svært viktig å holde fast ved at dette er for 

volumvarer og butikker med store arealflater. Det må ikke åpnes opp for mindre butikker med 

detaljhandel der. Kongsberg må også videreføre sin politikk med å avvise butikksentre i byens 

randområder (for eksempel Basserudåsen). 

Vi vil legge til rette for liv og aktiviteter på byens torg - Tråkka, Nytorget og Kirketorget - 

og i handlegatene. Kommunal bruk av Krona har medført at både Vestsideplatået og Tråkka 

tappes for aktiviteter. Det må fortsatt arbeides aktivt for at de byggene som nå er tømt, fylles med 

publikumsrettet virksomhet slik at den indre bykjerne er levende. Venstre mener at kommunen 

bør gå i dialog med huseiere og næringslivet i sentrum med sikte på å fylle tomme 

publikumsrettede butikklokaler i handlegatene.  

I kommende kommunestyreperiode er det forutsatt at det skal vedtas en egen plan for 

sentrumsutvikling i Kongsberg. I denne planen vil blant annet gatebruk og parkering være tema. 

Kommunen må føre en parkeringspolitikk som gjør at folk tar handelen på Kongsberg, og ikke 

utenfor byen. Viktige tiltak her er god og rimelig langtidsparkering ved og under handlesentrene 

og rundt sentrum. Venstre har store forventninger til at byutviklingsprosjektet vil medføre gode 

tiltak som bidrar til å utvikle et levende bysentrum. 

For at Nymoen sentrum skal være attraktivt, bør det i samarbeid med de private aktørene 

jobbes for at det i parkeringshuset på Stortorvet og i parkeringskjelleren under Nymoens torg, 

etableres 3 timers gratis parkering etter samme enkle modell som dagens 1-times gratis parkering 

på Stortorvet. Dette må sees i en sammenheng hvor en forsøker å få bruken av Stortorvet til å bli 

et naturlig utgangspunkt for også å bruke sentrumsgatene, og omvendt. 

Nåværende gågatedel av Storgata opprettholdes og forbedres. Resten av Storgata og deler 

av 17.maigata gjøres enveiskjørt samtidig som kjøreretningen i Skolegata snus. Dette gir bedre 

rom for annet enn bilbruk i sentrum, samtidig som adkomsten med bil ikke blir vanskeligere.   

 
Venstre vil sørge for god framkommelighet i og gjennom byen  

All erfaring fra andre steder tilsier at vi ikke kan bygge oss ut av bilkøer. Fortsatt må mange 

oppgaver og behov løses ved bilbruk. Men med god tilrettelegging kan mye transport flyttes fra 

privatbilen til sykkel, føtter og kollektive løsninger på buss/bane. Særlig arbeidsreiser kan flyttes 

over til disse miljøvennlige fellesløsningene.  

Kongsberg må bli en «gåby» som innebærer å utvikle byen slik at det er lett, trygt og 

hyggelig å være fotgjenger. Viktige grep her er å åpne snarveier for gående og sørge for 

sammenhengende gang- og sykkelveinettet uten trafikkfarlige steder. Trygge skoleveier er en 

viktig del av dette. Økt satsing på gåing er bra fordi det er helsefremmende, det er gratis, det er 

miljøvennlig, det innebærer relativt enkle og rimelige tilretteleggingstiltak og det bidrar til en 

levende og attraktiv by. Og ikke minst viktig at vi alle kan gå, - enten man er barn, ung eller 

eldre.  

Satsing på Kongsberg som «sykkelby» må videreføres med økt tilrettelegging for 

syklister. Det bidrar både til god trafikkavvikling og det lokale miljøet, og det er et viktig 

folkehelsetiltak. Kongsberg ligger svært godt an i nasjonal sammenheng, men det er fortsatt et 

stykke fram til å nå kommunens egen målsetting om 15% sykkelandel. Tilrettelegging for helårs 
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sykling, med blant annet god brøyting, er viktig for å nå dette målet. Likedan må 

bysykkelordninger i ulike former, bl.a. elektriske bysykler, også inn som satsing her. 

Kongsberg deltar i et utviklingsprosjektet med førerløse busser. Dette er interessant både 

med tanke på teknologisk næringsutvikling og som del av fremtidens kollektive 

transportløsninger, men det er bare en potensiell del av helheten. Venstre vil at Kongsberg skal 

være i forkant med å utprøve alternative kollektive løsninger. Blant annet kan skyttelbusser 

mellom Knutepunktet og Næringsparken og Arsenalet, elektriske busser og «hent-meg»-

ordninger bli viktige elementer. 

Styrket togforbindelse til Kongsberg er en svært viktig oppgave. Togstopp på Gomsrud og 

kortere reisetid til Oslo med halvtimesavganger må etableres. 

 

Kongsbergs høyteknologiske industri  

For Venstre er det viktig at staten forblir majoritetseier i Kongsberggruppen. Dette sikrer statlig 

styring av en svært sensitiv forsvarsindustri. For Kongsberg er det også viktig at beslutninger om 

lokalisering av arbeidsplasser og bedriftsledelse er på statlige hender.  

Norsk næringsliv står foran et tidsskifte der olje blir mindre dominerende og annet må 

komme til. Samtidig har samfunnet behov for et grønt skifte der grønn teknologi kan gi 

fremtidsrettede løsninger. Her ligger svært interessant muligheter for Kongsbergbedriftene. Vi 

mener staten bør stimulere dette.  

 

Venstre vil ha en miljøvennlig kommune 
Kongsberg kommune, både offentlige og private aktører, må bidra til å løse globale 

miljøutfordringer. Klimaproblemene og CO2-utslipp er sentralt.  

Venstre mener vi som lokalsamfunn kan bidra ved at Kongsberg kommune prioriterer 

miljøvennlige løsninger i drift og ved kjøp av varer og tjenester. Den kommunale bilparken bør 

ved fornyelse skiftes til biler med miljøvennlig drivstoff (for eksempel el.-biler). Kommunen må 

medvirke til at det etableres et tilstrekkelig antall hurtigladere for elbiler, fortrinnsvis i sentrum. 

Kommunen kan dessuten bidra til miljøvennlig næringsliv (energibruk, avfallshåndtering, 

utslipp, forbruk etc.), bl.a. gjennom å stimulere til miljøsertifisering.  

Næringslivet i Kongsberg har en svært høy teknologisk kompetanse. Det bør stimuleres til 

at byens høyteknologimiljø er med å utvikle nye fremtidsrettede ”grønne” næringer og løsninger. 

Dette kan ha både nasjonal og global betydning. 

For å bidra til reduserte CO2-utslipp vil Venstre stimulere alle fornybare energiformer 

som bl.a. jordvarme, solenergi og bioenergi. I byggesaker bør kommunen sette fokus på ENØK-

tiltak, legge til rette for og skjerpe kravene i plan og byggesaker til alternative 

oppvarmingsformer.  

Venstre er positiv til utbygging av vindkraft, men forutsetter at det ikke lokaliseres til 

inngrepsfrie naturområder og viktige friluftsområder. Flere vassdrag skal ikke reguleres, men 

etablerte kraftanlegg kan moderniseres og ved det gi betydelig mer energi. 
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Venstre vil stimulere til at Kongsberg kommunale eiendom (KKE) fortsatt skal ligge i 

forkant mht. miljøvennlig og energieffektiv eiendomsforvaltning. Vestsiden skole som nå bygges 

som et plusshus gir verdifull erfaring som må videreføres i andre nybygg. 

 

Venstre vil sikre natur- og kulturverdier, og friluftsmulighetene i og rundt byen 
Kongsberg har flotte naturområder av uvurderlig betydning for friluftslivet. For å gjøre gode 

prioriteringer, fordres kunnskap. Påbegynt kartlegging av friluftsverdier i hele kommunen må 

derfor gjennomføres.  

Disse områdene har også kulturminner som må tas vare på. Løkkelandskapet rundt 

Kongsberg er unikt og av internasjonal verdi, og det bidrar til grønne lunger i byen. Venstre 

ønsker at et representativt utvalg bevares for ettertiden. Områder med verdifulle løkkelandskap er 

mot Venstres stemmer gjentatt ganger vedtatt nedbygd. Venstre vil arbeide for å bevare 

Bergerløkkene som kulturminne, og vi vil så langt som mulig prioritere å ta vare på siste rest av 

løkkelandskapet i aktuelle saker.  

Kulturminnene i Gruveåsen forfaller i stort tempo. Venstre vil prioritere midler til et 

flerårig handlingsrettet prosjekt der kulturminner restaureres og vedlikeholdes. Dette er viktig 

kulturminnevern, viktig for kunnskap og opplevelser for innbyggerne og det vil gi grunnlag for 

reiselivssatsning i Gruveåsen. Dette må skje i samarbeid med vernemyndigheter og grunneiere. 

Kongsberg Venstre vil arbeide for at gruveanlegget og tilhørende kulturlandskap i Kongsberg 

settes på UNESCOs verdensarvliste. 

 

Venstre mener videre at vi særlig må ha fokus på: 

• Knutefjell som bynært og viktig natur-, frilufts- og kulturvernområde. 

• At det må etableres en fast markagrense rundt Kongsberg by. 

• Nærturområder, som for eksempel Vibehaugen og flyplassen på Skavanger, må 

opprettholdes som grønne lunger. 

• Stier fra boligområdene til nærturområdene må sikres i arealplanene og seinere følges opp 

med merking og vedlikehold. 

• Å sikre sammenhengende og godt tilrettelagte stier langs Lågen. 

• Aktivt friluftsliv fordrer gode sti- og løypenett. Kommunen må fortsatt være hovedaktør i 

dette, men i tett samarbeid med frivillige som KOT og bystikomiteen. 

• Staten må ikke selge Sølvverksskogene og andre areal med allmenne friluftsinteresser. 

• Naturmangfoldhensyn skal prioriteres ved konflikt med utbygging. 
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Helse og sosial 

Utgangspunkt 

Venstre setter folk først. Frihet for den enkelte og felles ansvar for hverandre er sentralt i 

den liberale politikken. Innbyggernes interesser og rettigheter skal ha fellesskapets 

oppmerksomhet og prioritet. Verdier som inkludering, solidaritet og samhold, likeverd, 

innflytelse og medvirkning skal være styrende for Venstres politikk. Venstres visjon for eldre- og 

omsorgspolitikken er at alle som trenger hjelp i hverdagen må få nødvendig og rett bistand når de 

trenger det. Det gjelder så vel hjemmetjenester som plass i sykehjem eller omsorgsbolig. For 

Venstre handler velferdspolitikk om en sterk offentlig velferdsstat som gir like muligheter, og at 

en tør å prioritere dem som trenger det mest.  

Kongsberg kommune må legge til rette for effektiv drift av omsorgstilbudet. Venstre ser 

det som veldig viktig at vi klarer å på satse på Edvartsløkka byggetrinn 2. Dette mener vi vil 

samle et kompetansemiljø som vil sikre gode tjenester og effektiv drift. På denne måten vil 

kommunen sikre tjenestetilbud til alle som trenger det. 

Det viktig at kommunen er en attraktiv arbeidsgiver for å fortsatt kunne tiltrekke seg 

ansatte med høy kompetanse. Siden det er utfordrende å konkurrere med nabokommunene og 

sjukehus, må kommunen også vurdere å bruke lønn som virkemiddel. 

Venstre ønsker at kommunen jobber for en åpen dialog med innbyggere og brukere, slik 

at alle som har behov for det får tilbud om hjelp. Dialogen skal også brukes til å lære, slik at 

tjenestene kommunen tilbyr kan forbedres. Samarbeid med interesse- og brukerorganisasjoner er 

en stor og uforløst ressurs, som bør utnyttes bedre. 

Venstre mener at en god organisering av kommunale tjenester innen helse- og 

sosialsektoren er viktig for å kunne tilby rett tjeneste tilpasset individuelle behov. Et godt 

tjenestetilbud er ikke bare et spørsmål om økonomiske bevilgninger, men også om forvaltning, 

styring, organisering, kvalitet, kompetanse og holdninger. Tyngdepunktet for all ressursbruk må 

ligge nærmest brukerbehovene, mest til drift og minst til forvaltning. Venstre mener at et 

lokalmedisinsk miljø kan by på bedre behandling og rehabilitering i kommunen.  

Dette forutsetter at Kongsberg sykehus utvikles som et fullverdig lokalt sykehus, og at 

samarbeidet mellom sykehus og kommune videreutvikles. Venstre ønsker et effektivt 

behandlingsløp som setter pasienten først og vil bidra til at folk kan bo lenger hjemme. 

Psykisk helse og rusomsorg vil være et viktig tema for Venstre i neste periode. 

Kommunen har overtatt ansvaret for pasienter som er ferdigbehandlet av spesialisthelsetjenesten, 

men fortsatt ikke er friske. Dette betyr at Kongsberg kommune må ruste seg for å levere tjenester 

med høy kvalitet til en ny gruppe mennesker. Venstre mener også at tidlig innsats i skolen er 

viktig for å forebygge større problemer senere.  

 

Prioriterte Venstre-saker i perioden 2019-2023: 

Helse 

• Tverrfaglig samarbeid med fokus på koordinerte tjenester. 
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• Psykisk helse vil være et satsingsområde for Venstre. Forebyggende arbeid i tidlig alder 

vil bli vektlagt. Oppfølging og styrking av vedtatt handlingsplan. 

• Medisinsk behandling og gode helsetjenester for mennesker med psykiske lidelser og for 

rusmisbrukere. 

• Venstre vil sikre bygging av flere døgnbemannede omsorgsboliger med sykehjemsnivå. 

Vi vil følge opp at 2. trinn av byggeplanen på Edvartsløkka gjennomføres. 

• Kongsberg Venstre kommer til å jobbe hardt for at Kongsberg sykehus opprettholdes og 

videreutvikles som et fullverdig lokalsykehus. 

Sosial 

• Overvåking av retningslinjene og kontroll med sosialhjelpsutbetalingene.  

• Mottak av flyktninger på samme nivå.  

• Iverksette et bredt tiltaksprogram for barn og unge med adferdsproblemer. 

• Handlingsplan for rusomsorg må følges opp. Vi ønsker en satsing på forebyggende 

arbeid, og effektiv behandling for dem med rusproblemer. 

• Større fokus på barnevern og barnepsykiatri. Det må legges vekt på tverrfaglig, 

forebyggende arbeid. 

• Kommunen skal støtte Krisesenteret i Kongsberg, Fontenehuset og Åpent Verksted. 

Venstre ønsker å satse på tjenester levert av ideelle organisasjoner som et viktig 

supplement til kommunens egne tjenester. Vi ønsker å øke tilskuddene for å muliggjøre 

dette.  

 

Pleie og omsorg 

• Organisering basert på individuelle brukerbehov og -planer.  

• Fokus på kvalitet i alle ledd i tjenesteytingen. 

• Sikre at kommunen har rett kompetanse til å utføre faglig gode tjenester. I denne 

forbindelse må lønnsnivå og tillegg vurderes opp mot konkurrerende arbeidsgivere. 

• Mest direkte pleie og brukerkontakt, minst mulig administrasjon. 

• Aktiv primærkontakt for alle brukere av tjenesten.  

• Opprettholde en god og forebyggende hjemmetjeneste som skal yte hjelp i hjemmene 

etter behov og så lenge som mulig når ønskelig.  

• Brukerrettede tjenester knyttet til gjennomføring av psykiatri- og (den nye) rusreformen.  

• Venstre ønsker en aktiv satsing på velferdsteknologi. 

• Vedtak tilpasset brukers behov. 

• Den overordnede omsorgsplanen 2019 – 2023 må etterleves 

• Venstre ønsker mer fokus på brukerbehov (for eksempel gjennom brukerundersøkelser) 

og mindre fokus på statlige normer og rapporteringer. 

• For å få til større stillinger, ønsker Venstre å legge til rette for større fleksibilitet i de 

ansattes turnuser. Dette forutsettes å skje i tett dialog med de ansatte 
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Undervisning 

Utgangspunkt  

For Venstre er det en viktig demokratisk oppgave å sikre alle den samme adgangen til utdannelse 

og kunnskap uansett sosial og kulturell bakgrunn. Kunnskap er grunnlaget for frihet og 

demokrati. Dette har vært grunnlag for Venstres skolepolitikk helt siden partiet i 1889 innførte 

folkeskolen. 

All læring fra barnehage til universitetsnivå skal bygge på respekt for både individet og 

fellesskapet. Undervisningen skal bygge på vår kulturs grunnleggende verdier, slik disse 

uttrykkes i Grunnloven og FNs menneskerettigheter. 

Skolen skal bidra til at barn og unge blir kjent med og utvikler sine evner, tilegner seg 

kunnskaper og læringsteknikker og utvikler selvstendighet. Opplæring i sosial kompetanse, takt 

og tone, og å lære å ta hensyn til andre er viktig. Eleven bør lære å ta ansvar både for seg selv, 

sine medmennesker og naturen vi forvalter. 

Arbeidet med digitale verktøy blir bare viktigere. Kongsberg har mulighet til å ta en 

lederrolle i arbeidet med å gi elever gode, ansvarlige, hensiktsmessige og effektive digitale 

ferdigheter. For å sikre dette vil Venstre gi tilbud om etter- og videreutdanning slik at lærere og 

skoleledere kan holde seg oppdatert. I tillegg til å sikre tilstrekkelig utstyr og praktiske 

ferdigheter, må arbeidet også fokusere på en god teknologiforståelse som elevene kan bygge 

senere kunnskap på. 

Skolen må i større grad vektlegge individuelle forskjeller. Undervisningen må 

differensieres slik at elever med ulike evner får utfordringer som er tilpasset elevenes 

forutsetninger og behov. Dette gjelder både de skoleflinke og de elevene som ikke like lett når 

opp til de fastsatte læringsmål.  Det er derfor viktig å styrke det spesialpedagogiske arbeidet. 

Gode og fleksible opplegg i samarbeid med hjemmet er viktige. 

All integrering av funksjonshemmede må ta utgangspunkt i mangfold og variasjon som 

noe positivt. Målet må være å gi den enkelte elev likeverdige muligheter for utvikling. For å få 

dette til trenger vi god kompetanse og organisering i tillegg til økte ressurser.  

I samarbeid med PP- kontoret må det skje en rask utredning slik at elever med spesielle 

behov kan få den hjelp de trenger. Det er av avgjørende betydning at tiltak settes inn på et så 

tidlige tidspunkt som mulig. Dette må være en prioritert oppfølgingsoppgave for alle rektorer 

Et flerkulturelt Kongsberg fører til mange utfordringer for barnehage og skole. Barn og 

unge som kommer fra andre kulturer må få en god norskopplæring. Skolen må utvikles til et sted 

der ulike kulturer møtes, og der elevene lærer å leve i et internasjonalt samfunn.. 

Venstre ønsker mindre detaljstyring i skolen. Mye tid blir brukt til papirarbeid. Læreren 

må få bruke mesteparten av sin arbeidstid på å tilrettelegge for elevenes læring. Alt for mye tid 

brukes til rapportering og dokumentasjon som har liten eller ingen betydning for elevenes læring. 

 

Utfordringer 

Barn og ungdom er vår viktigste fremtidsressurs. Venstre ønsker at Kongsberg kommune skal ha 

et skole- og barnehagetilbud som både kommunen, foreldrene og ikke minst barna/ungdommene 

kan være stolte av. Tilbudet skal være preget av: 
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• god faglig kvalitet   

• trygg og trivelig arbeidsplass for lærere og elever 

• godt sosialt miljø 

• nærhet mellom skole, familie, nærmiljø og næringsliv 

• økonomiske ressurser til å tilpasse undervisningen og til å skaffe nødvendig utstyr 

 

Prioriterte Venstre-saker i perioden 2019-2023: 

Skole 

I kommende periode vil Venstre prioritere: 

• Tilstrekkelig lærertetthet for å fortsette en god utvikling i skolen 

• Vektlegge god skoleledelse hvor rektor får tid til å være pedagogisk leder, og skape godt 

arbeidsmiljø 

• Fortsatt satsing på gode fysiske læringsmiljøer 

• Stor innsats på antimobbearbeid 

• Leksefri skole 

• Videreføring av naturskolen. 

 

Leksefri skole 

Hjemmelekser har en lang tradisjon i Norge, men en barnefamilies hverdag har forandret seg 

betydelig, og det er ikke sikkert at det er rom for hjemmelekser på samme måte som tidligere. De 

aller fleste omsorgspersoner for barn i skolealder, har arbeid utenfor hjemmet, og barna deltar i 

en rekke fritidsaktiviteter. Tidspresset er derfor betydelig, og leksearbeid forsterker dette. 

Forskning viser at hjemmelekser ikke er med på å øke læringsutbyttet i vesentlig grad. Dessuten 

er det nok ofte slik at de som er komfortable med hjemmelekser, vil klare seg greit uten disse, og 

de som nok kunne trenge å jobbe mer med læringsstoffet, sliter med leksene og ofte ikke får gjort 

dem. Mange foreldre sliter også med å være «ekstralærer» slik det ofte forventes. 

Kongsberg bør derfor innføre leksefri skole, samtidig som undervisningstiden organiseres slik at 

det blir tid til nødvendig repetisjon. 

 

En god start på skolen 

Da skolestart for 6-åringer ble innført, var det forutsatt at det første året skulle være organisert 

omtrent som daværende «førskole», siste året i barnehage. I dag får 6-åringene omtrent samme 

faglige «trykk» som 7-åringene fikk tidligere. Det kan også se ut som om den faglige 

progresjonen i undervisningen i barneskolen ofte går for fort. Elever som har blitt hengende etter 

i barneskolen, får da ofte store problemer i ungdomsskolen. Dette problemet bør 

Kongsbergskolen kartlegge og vurdere nærmere. 

 

Barnehage 

Kommunen har en lovpålagt plikt til å tilby barnehageplasser til barn med rett på 

barnehageplasser. Venstre har derfor stemt for byggingen av nye offentlige barnehageplasser, der 

vi kan sikre at de med rett på plass får plass først.  
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Venstre ser også behovet for at foreldre med barn født sein på året eller tilflyttet midt i 

barnehageåret, trenger plass. Det koster kommunen like mye både å drifte og bygge 

barnehageplasser, enten de er offentlige eller private. Venstre er åpne for etablering av 

barnehager av begge eieformer. 

 

Prioriteringer i perioden 2019-2023: 

• Sikre løpende opptak i barnehagene. 

• Arbeide for rekruttering av barnehagelærere og andre med barnefaglig kompetanse. 

• Gi tilbud om relevant etter- og videreutdanning. 

• Sikre tilbud om svømmeopplæring for de eldste barna. 

• Inkludere alderstilpasset opplæring om kropp, identitet og følelser. 

 

Kongsberg som studieby 

Kongsberg må være en god vertskapskommune for både Universitetet i Sørøst-Norge og 

Fagskolen Tinius Olsen, og videre utvikling av disse. 

Studenter er også innbyggere som bruker kollektivsystemet, kulturtilbud, idrettsanlegg og 

uteliv, og derfor bør kommunen også ha studenter i tankene når slike tilbud skal utvikles. For 

studenter er det viktig å få et rimelig sted å bo, og Venstre mener dette er den viktigste oppgaven 

Kongsberg kan bidra med overfor studentene. Derfor må kommunen legge til rette for at det 

bygges nok studentboliger i arbeidet med byutvikling, blant annet i samarbeid med 

Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge.  

Venstre vil at kommunen skal tilby (flere) studierelevante praksisplasser i kommunen og 

vil bidra til at samarbeidet mellom næringslivet og Universitetet i Sørøst-Norge er godt. 

Kongsberg kommune må også sikre at all utvidelse ved Campus Kongsberg gjøres mulig, 

blant annet ved at det er god nok plass til å ta imot nye studenter. 
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Kultur og idrett 

Utgangspunkt 

Venstre bygger sin kulturpolitikk på menneskeverd, frihet og ansvar for den enkelte. Målet for 

vår kulturpolitikk er et samfunn av engasjerte og skapende mennesker med vidsyn og toleranse. 

Et aktivt kulturliv er av grunnleggende betydning for menneskers trivsel og tilhørighet til sitt 

lokalsamfunn. De frivillige organisasjoner er fundamentet for dette kulturlivet og av vesentlig 

betydning for demokratioppbyggingen i samfunnet. 

Kommunens oppgave ligger ikke i å overta oppgaver for lag, foreninger og 

organisasjoner. Kommunen skal motivere, stimulere og støtte disse til fortsatt innsats, - samt 

koordinere denne innsatsen med ansvarsfelt for kommunen og institusjoner i kommunen. Det bør 

være et grunnleggende trekk i Venstres kulturpolitikk å styrke samarbeidet mellom og med de 

mange ulike lag og foreninger i kommunen og mellom disse og offentlige institusjoner. 

Å skape gode oppvekstkår for barn og ungdom, er fundamentalt for et hvert 

lokalsamfunn. Aktivisering av barn og ungdom gjennom et allsidig idrettstilbud er en god 

investering. Kultur bør være en fast og integrert del i barnehage og grunnskole. Vi vil prioritere 

tiltak for disse aldersgruppene og vektlegge et nært samarbeide mellom kultursektor, idrett og 

skole. 

Kongsberg har et aktivt og kvalitativt godt kulturtilbud. Det er likevel rom for 

forbedringer og videreutvikling på flere områder. Pengene som blir avsatt til kultur, må gå til de 

som driver med kultur, og tiltak som legger til rette for kultur. Byråkratisering og skjemavelde 

skaper problemer for frivillige i mange av våre lag og foreninger. Venstre ønsker å forenkle 

støtteordninger og styrke driftsgrunnlaget for disse, slik at innsatsviljen og kreativiteten kan 

opprettholdes og videreutvikles. 

Kongsberg har i kraft av sin natur, sin historie og sin kultur et stort potensial innen 

turisme. I denne sammenheng er det viktig å se kulturen som del av næringsutviklingen og skape 

et nært og positivt samarbeide mellom næringsliv, offentlige institusjoner og utøvende grupper 

innen kulturlivet.  

 

Utfordringer 

Med en stram kommuneøkonomi har kultursektoren en tendens til å bli en salderingspost i 

budsjettarbeidet. Det som ikke er lovpålagt, kan strykes eller reduseres. 

Venstre vil søke å motarbeide denne tendensen ved å skape større forståelse for og innsikt 

i kulturens grunnleggende betydning, samt medvirke til at det tas nødvendige hensyn til 

utviklingsmuligheter for kulturorganisasjoner og institusjoner i Kongsberg. 

Venstre vil arbeide for styrking av det rike kulturlivet vi har, medvirke til bedre 

koordinering og helhetstenkning i det videre utviklingsarbeidet, samt arbeide for synliggjøring av 

kulturens positive ringvirkninger. 

 

Prioriterte Venstre-saker i perioden 2019-2023: 

Barn og unge må sikres et rikt kulturtilbud gjennom kulturskole, grunnskole og deltaking i 

kulturaktiviteter i regi av frivillige organisasjoner. 



   

 

16 

 

  

Kulturskolen skal være et nav i den lokale kulturelle opplæringen. Grunnleggende 

opplæring innen musikk, dans, bildende kunst og drama er et ansvarsfelt for kulturskolen og 

grunnskolen i fellesskap, men kulturskolen vil her naturlig kunne inneha et faglig overordnet 

ansvar. Samspill med relevante lag og organisasjoner er her også svært viktig. 

I neste periode har Venstre som mål at byen skal starte arbeidet med å få en ny 

svømmehall, gjerne i samarbeid med private aktører for – om mulig – å etablere et «badeland» 

eller lignende. 

Kongsberg Venstre vil arbeide for at gruveanlegget og tilhørende kulturlandskap i 

Kongsberg settes på UNESCOs verdensarvliste. 

 

Kulturkommunen Kongsberg 

Kongsberg Venstre mener at det viktigste vi kan gjøre for kulturen er å bruke midlene på de som 

utøver kultur.  

Kongsberg Jazzfestival har gjennom år bevist sin verdi. Kongsberg kommune må 

medvirke til å legge forholdene til rette for videre drift og videreutvikling av festivalen. 

Venstre ser det som svært viktig å videreføre mangfoldet av scener og kulturhus i 

kommunen, ikke minst Mølla. Kommunen må legge til for at det er mulig å drive med et 

mangfold av kulturaktiviteter i kommunen, fra dans, kunst og skoleteatre til musikk, idrett og 

dataspill. 

Kultursektoren i Kongsberg har et godt samarbeide med de frivillige organisasjoners egne 

samarbeidsledd: Kongsberg Idrettsråd og Kongsberg Musikkråd. Kommunens satsning på idrett 

og idrettens mange anlegg bør skje i nært samarbeide med idrettens eget samarbeidsorgan, og 

Kulturanleggsplanen må følges opp med årlige justeringer og bevilgninger som kan virkeliggjøre 

de mål som er satt. 

Venstre vil arbeide for videre utbygging av dette samarbeidet og oppretting av tilsvarende 

samarbeidsledd innen andre aktivitetsfelt. Venstre vil støtte tiltak som er med på å legge til rette 

for små ideelle foreninger. 

Venstres holdning er at vi også bør styrke og videreutvikle de initiativene som vokser 

fram basert ønsker og behov utenfor de organiserte alternativene. Kongsberg må ha en permanent 

skatepark. Valg av etableringssted og fasiliteter gjøres i samarbeid med Kongsberg ungdomsråd 

og med uorganiserte innbyggere ellers. 

Grupper som organiserer dataspill og e-sport bør inngå som tilskuddsberettigede på linje 

på andre kulturtilbud.  

Kirkene i Kongsberg er i seg selv kulturbygg som må ivaretas. Venstre ser det som viktig 

å støtte videreføringen av det kirkemusikalske arbeidet og bruken av kirkene som kulturhus, 

herunder Glogerfestspillene. 

Kongsberg bør fortsatt yte driftsstøtte til Kongsberghallen og Vittingen kulturhus.  

Norsk Bergverksmuseum, Lågdalsmuseet og Vassdragsmuseet Labro er både av 

historiske grunner og med bakgrunn i de muligheter disse institusjoner gir for næringsutvikling 

på kulturgrunnlag, verdifulle for byens videre utvikling. Også lokalhistorisk arbeid i frivillig regi 



   

 

17 

 

  

er viktig for kommunen. Organisasjoner og enkeltpersoner på feltet må få rom og støtte til å 

fortsette sitt arbeid dersom de har behov for hjelp fra kommunen. 

Venstre er svært godt fornøyd med at Kongsberg Sølvverks mange anlegg er fredet, og vil 

være pådriver for at vedlikeholdet av disse anlegg blir ivaretatt på forsvarlig måte.  

Venstre vil arbeide for ivaretaking av verneverdige bygninger og bygningsmiljøer i 

kommunen, og ser på bevaringsplanen som et viktig arbeidsredskap. Venstre vil allikevel være 

åpen for at ny og spennende arkitektur kan brukes i gamle bygningsmiljøer, så lenge dette ikke 

forringer bygnings miljøets estetiske helhetsinntrykk. Ved eventuelle salg av verneverdige 

kommunale eiendommer skal det settes klare krav om vedlikehold. Det bør utarbeides en 

prioriteringsliste for vedlikeholdstiltak av verneverdige bygninger som følges opp med årlige 

bevilgninger. 

Venstre vil arbeide for fortsatt god dialog mellom næringslivet i Kongsberg og byens 

kulturliv. Et kreativt samarbeid vil kunne gi fordeler til begge parter og være av stor verdi for 

Kongsberg som samfunn. 
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