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Noen løfter i forrige program ble vi 
nødt til å gå tilbake på, mens langt 
flere faktisk er innfridd.

Valgperioden 2015 - 2019 vil 
antakelig bli den siste der Svel-
vik eksisterer som selvstendig 
kommune. Fra 2020 vil vi med 
stor sannsynlighet inngå i en ny 
storkommune sammen med Dram-
men og flere andre, omkringliggen-
de kommuner. I de 4 årene som nå 
står foran oss er det derfor to saker 
som er særdeles viktige: Svel-
vik trenger en fortsatt ansvarlig 
økonomisk politikk. Og forhandlin-
gene med våre nabokommuner om 
sammenslåing trenger en tydelig, 
sosialliberal stemme rundt forhold 
som demokrati, maktspredning, 
fellesskap og likeverd.

I disse sakene akter Svelvik Venstre 
å levere, og de gjennomsyrer derfor 
dette programmet fra første til 
siste side. Men selv i en stram kom-
muneøkonomi og usikkerhet rundt 
ny kommunestruktur ligger det 
store muligheter, så vi fortsetter å 
tenke offensivt og fremtidsrettet. 
Vår visjon for Svelvik forblir den 
samme… “Se mulighetene!”

Godt valg!

Svelvik Venstre
ser mulighetene.
4 år har gått siden forrige valg. Den 
gang var Svelvik Venstre ferske i 
lokalpolitikken, og gjorde et godt 
valg. I perioden 2011-2015 har vi 
vært inne med to representanter i 
kommunestyret, og bekledd posis-
joner i samtlige kommunale utvalg. 
Med 4 års erfaring går vi nå løs på 
neste periodes utfordringer, med 
det som er Svelviks yngste valg-
liste. Vi håper du tar deg tid til å 
lese godt igjennom vårt program 
før du står i stemmebåsen mandag 
14. september.

Da vårt forrige program ble til i 
2011 valgte vi visjonen “Se muli-
ghetene!”. Vi ønsket å bringe nye 
tanker inn i Svelvik-politikken, og 
utarbeidet et program som var 
offensivt og fremtidsrettet - men 
også realistisk og ansvarlig, ut i fra 
vår daværende kunnskap om Svel-
viks økonomiske situasjon.

Utover i valgperioden ble det klart 
at økonomien var langt verre stilt 
enn hva noen av oss hadde trodd. 
Dette har i sterk grad preget de 4 
årene som har gått, med en rekke 
ubehagelige budsjettkutt som 
resultat. Det har vært hard medi-
sin for både innbyggere, ansatte 
og politikere. Men vi ser nå at den 
er i ferd med å virke, og sakte men 
sikkert er Svelvik kommune i ferd 
med å gjenvinne sin økonomiske 
handlefrihet.



Venstre vil:
 ✔ Sørge for økt bruk av fornybar 

energi i kommunal virksomhet, 
ved å stille krav om opprin-
nelsesgaranti fra kraftlev-
erandører.

 ✔ At alle kommunale nybygg skal 
følge passivhus-standard.

 ✔ Sørge for at man velger 
kjøretøy med lav- eller nullut-
slipp ved utskiftninger i kom-
munens bilpark.

 ✔ Arbeide for at Svelvikferga 
elektrifiseres eller ombygges til 
gassdrift.

 ✔ Sette fokus på å hindre miljø-
farlig adferd, som f.eks. bråte- 
og søppelbrenning.

Kunnskap og like 
muligheter

Miljøvern.
Vi vil ha økt fokus på 
miljøvern, og på sikt 
gjøre Svelvik til en 
foregangskommune 
når det gjelder 
klimagassreduserende 
tiltak. 

Likeledes ønsker vi at kom-
munen bidrar til å skape en større 
miljøbevissthet hos den enkelte 
innbygger.



salternativet som det foretrukne, 
og vi mener at dette gir et solid 
mandat til å fremforhandle en 
sammenslåing.

Venstre vil:
 ✔ Sikre at publikumsrettede 

tjenester fortsatt har en lokal 
tilstedeværelse i Svelvik.

 ✔ At forhandlingene om en ny 
kommune skal preges av lik-
everd mellom partene, der man 
bygger en ny kommune sam-
men.

 ✔ Sikre at vekst og utvikling 
av lokalsamfunnene i Svelvik 
fortsatt blir prioritert i den nye 
kommunen, og at lokal identitet 
ivaretas.

 ✔ Oppretteholde en formannska-
psmodell i den nye kommunen, 
da denne gir gode arbeids-
forhold også for opposisjonen 
og er den mest demokratiske 
styringsmodellen.

 ✔ Sikre lokaldemokratiske aren-
aer for fortsatt lokal påvirkn-
ing, i form av bydelsutvalg eller 
tilsvarende.

 ✔ Avvikle eksisterende IKS, og 
dermed styrke åpenheten og 
den politiske styringen med bl.a. 
brannvesen, legevakt og IKT.

Den pågående 
kommunereformen er 
en demokratireform. 
Den flytter mer makt og 
oppgaver fra staten til 
kommunene, men dette 
krever også kommuner 
som er i stand til å 
ivareta et slikt ansvar. 

Større kommuner vil gjøre det 
mulig å bygge fagmiljøer som er 
kompetente, mindre sårbare, og 
mer attraktive. Med større kom-
muner minker også behovet for 
samarbeidsløsninger basert på 
interkommunale selskap (IKS), en 
selskapsform som flytter beslut-
ninger bort fra de politiske fora og 
inn i lukkede rom.

Svelvik Venstre mener at en ny 
storkommune bestående av Dram-
men og de omkringliggende kom-
munene er den naturlige løsningen 
i vår region, og at en slik sam-
menslåing vil gi den mest slag-
kraftige og bærekraftige strukturen 
for fremtida. 

En bred opinionsundersøkelse i 
2014 støtter opp om Drammen-

En ny storkommune 
fra 2020.



 ✔ Sørge for at tilstrekkelige 
midler avsettes i disposisjons-
fond, slik at kommunen er i 
stand til å ivareta uforutsette 
utgifter i fremtiden.

 ✔ Avskaffe eiendomsskatten så 
snart det er økonomisk forsvar-
lig, da denne virker dempende 
på både tilflytting og videre 
utvikling av lokalt næringsliv.

Arealpolitikk.
For Venstre er det viktig 
å sikre en tilstrekkelig 
landbruksproduksjon for 
framtida. 

Derfor må landbruket være 
bærekraftig slik at vi får en ut-
vikling som sikrer kommende 
generasjoner. Vi må bevare naturen 
og miljøet for å sikre arealer, og 
sørge for en ren fremtid. Land-
bruksproduksjonen trues i dag av 
at de mest produktive arealene i 
stadig økende grad brukes til andre 
formål, som vei- og boligbygging.

Venstre vil:
 ✔ At det under arealplanlegging 

tas hensyn til jordvernet på en 
slik måte at kommunen aktivt 
søker etter andre løsninger enn 
å bygge ned fruktbar jord.

 ✔ Legge bedre til rette for bønder, 
slik at flere velger å legge om til 
økologisk drift.

Økonomi.
En god og trygg økonomi 
er grunnlaget for vår 
mulighet til å yte gode 
tjenester til innbyggerne, 
og en forutsetning for 
å kunne legge til rette 
for videre utvikling av 
kommunen.

Å få økonomien under kontroll var 
ved forrige kommunevalg jobb 
nummer én for oss, og vi ser nå at 
det går i riktig retning. I kommende 
periode vil det viktigste være at vi 
fortsetter med den samme ansvar-
lighet som har gjort det mulig å få 
til den snuoperasjonen som vi nå 
begynner å se resultatet av.

Venstre vil:
 ✔ Jobbe for at bedring av kom-

muneøkonomien og reduksjon 
av gjeld fortsatt er en priori-
tert oppgave for både kom-
munestyre og administrasjon.

 ✔ At kommende kommunale 
prosjekter blir budsjettert og 
gjennomført med nøkterne og 
edruelige økonomiske rammer, 
hvor utgifter til drift og vedlike-
hold blir innarbeidet.

 ✔ Skape en økning av inntek-
tssiden i kommuneregnskapet, 
ved å tilrettelegge for økt boli-
gutbygging i alle kommunens 
tre sentra.



bygda. Per i dag er det planlagt ca. 
2100 nye boenheter i kommunen, 
og politikere og administrasjon har 
en viktig rolle i å sørge for at flest 
mulig av disse prosjektene blir real-
isert ved å yte rask saksbehandling 
og god veiledning til utbyggere.

Kommunens rolle i disse 
spørsmålene er å være en pådriver 
og tilrettelegger, slik at private 
aktører kan bygge ut levende loka-
lsamfunn til det beste for innbyg-
gerne. Planene må være helhetlig 
og langsiktig, slik at en utbygging 
ikke gjøres ”stykkevis og delt”.

Venstre vil:
 ✔ Sørge for at en langsiktig, hel-

hetlig og forpliktende plan for 
utviklingen av Svelvik sentrum 
utarbeides frem mot en kom-
munesammenslåing, i samar-
beid med Drammen kommune.

 ✔ Flytte publikumsrettede kom-
munale tjenester til sentrum 
ved en kommunesammenslåing.

 ✔ Fortsette arbeidet med å gjøre 
Svelvik til en “JA-kommune”, 
som legger best mulig tilrette 
for både næringsutvikling og 
utbygging av nye boliger i alle 
deler av kommunen.

Svelvik by er per i dag 
i sentrumsmessig 
oppløsning, der handel 
i stor grad er flyttet 
ut av det opprinnelige 
sentrumsområdet. 

Svelvik Venstre ønsker å snu 
denne utviklingen og sørge for at 
en helhetlig og langsiktig plan for 
utviklingen av Svelvik sentrum 
kommer på plass i forbindelse med 
kommunesammenslåingen i 2020. 
Et revitalisert, hyggelig handels-
sentrum vil ha en positiv innvirkn-
ing på handelen generelt og føre 
til reduserte handelslekkasjer. 
Samtidig bør kommunale, publi-
kumsrettede tjenester som bibli-
otek, servicetorg og eventuelt NAV 
lokaliseres til Svelvik sentrum.

Vi ønsker å blåse liv i planen om 
strandpromenade fra Skjæra i 
Øvre Svelvik til Homansberget, og 
samtidig sørge for at det anlegges 
gjestehavn på et egnet sted i dette 
området.

Vi er i de kommende årene avhen-
gig av en økt befolkningsvekst 
for å skape levende lokalsamfunn 
både på Berger, i Svelvik og i Nes-

Byutvikling og 
boligbygging.



verket og Ebbestadvannverket 
som er mulig å realisere. Svelvik 
Venstre mener derfor det er på tide 
å få lokal utvikling på dagsorden i 
enda større grad, slik at vi i frem-
tiden selv kan produsere noe av 
det vi forbruker. Dette kan også ha 
en positiv effekt på kommunens 
økonomi.

Venstre vil:
 ✔ Støtte opp om planene for 

utprøving av kraftproduksjon i 
Svelvikstrømmen, slik at dette 
realiseres så snart som mulig.

 ✔ Utrede mulighetene for lokal 
vannkraftproduksjon ved 
etablering av minikraftverk i 
eksisterende demninger og 
vannføringer, i samarbeid med 
NVE og private aktører.

Energi.
I forrige valgperiode 
foreslo vi som eneste 
parti å utrede bruk av 
Svelvikstrømmen til 
kraftproduksjon. 

Arbeidet er allerede i gang, og et 
prøveprosjekt er under planleg-
ging. Vi vil støtte sterkt opp om 
dette også i neste valgperiode! 
Venstre er svært opptatt å utvikle 
ren, fornybar energi, både lokalt og 
nasjonalt. Svelvik er i dag en ren 
forbrukskommune hvor det ikke 
produseres noe energi lokalt. 

NVE har i rapport 11/2005 anslått 
en utvinnbar kraft fra Blindevanns-



videregående skole i Drammen 
faktisk får muligheten til dette.

Venstre vil:
 ✔ Øke kompetansen blant kom-

munens skoleledere og lærere 
gjennom etter- og videreutdan-
ning, med fokus på relas-
jons- og ledelseskompetanse, 
flerkulturell forståelse og kom-
munikasjon.

 ✔ Utarbeide kvalitetskrav til in-
nhold i SFO og tydeliggjøre 
tilbudet som en del av skolens 
helhetlige læringsmiljø. 

 ✔ Sikre at SFO-tilbudet gjøres 
tilgjengelig for alle ved at åpn-
ingstider og betalingsreglement 
for deltidsplasser gjenspeiler 
barnehagene.

 ✔ Følge opp intensjonen om å 
gjenoppta skoledrift på Berger, 
samlokalisert med barnehagen, 
så snart dette er pedagogisk 
og økonomisk forsvarlig.

 ✔ Arbeide for at det inngås en 
samarbeidsavtale mellom Vest-
fold og Buskerud fylkeskom-
mune, slik at elever fra Svelvik 
fritt kan velge videregående 
utdanning i Drammen dersom 
de ønsker det.

Skolestrukturen i 
Svelvik kommune har 
gjennomgått store 
forandringer siden 
forrige kommunevalg. 
Disse endringene vekker 
sterke følelser, ettersom 
usikkerhet rundt våre 
barns oppvekstsrammer 
er svært belastende for 
de som blir berørt. 

Svelvik har i denne prosessen vist 
at vi er en kommune med sterkt 
engasjerte innbyggere, med evne til 
å mobilisere for våre barns velferd.

Endringene foretatt blant annet i 
barnehage- og skolestruktur har 
gjort at vi nå er i ferd med å øke 
vårt økonomiske handlingsrom, slik 
at vi kan fokusere på innhold og 
kvalitet i den hverdagen barna våre 
møter i barnehagen og skolen.

Regjeringen har nylig lagt frem 
et forslag om "fritt skolevalg" i 
videregående skole. Vi mener at 
forslaget ikke innebærer et reelt 
fritt valg, og vil sikre at ungdom i 
Svelvik som ønsker å gjennomføre 

Skole og oppvekst.



Tjenestene må gis på mottaker-
ens premisser, og man må søke å 
utvikle en kultur og systemer med 
et større fokus på brukermedvirkn-
ing enn hva man har tradisjon for. 
Videre må aktivitets- og kulturtil-
budet til disse gruppene styrkes, 
og man må søke å integrere frivillig 
arbeid inn i kommunale helse- og 
velferdstjenester i større grad.

Venstre vil:
 ✔ Styrke hjemmebaserte tjenes-

ter og dagtilbud i tråd med 
kommunens demografiske 
utvikling.

 ✔ Arbeide for at tjenestetildeling 
innen helse- og velferdssek-
toren sentraliseres ved oppret-
telse av en ny storkommune fra 
2020.

 ✔ Fortsette gjennomføringen av 
vedtatte tiltak i boligsosial 
handlingsplan, og sørge for at 
denne revideres i løpet av valg-
perioden.

 ✔ Arbeide for økt brukermed-
virkning, herunder en mer sys-
tematisk involvering av eldrerå-
det i politiske beslutninger som 
angår brukerne.

 ✔ Legge til rette for kompetanse-
heving for de ansatte, særlig i 
sykehjem og hjemmesykepleie.

 ✔ Styrke aktivitets- og kulturtil-
budet rettet mot eldre og syke.

 ✔ Arbeide for en økt involvering 
og skolering av frivillige som 
ønsker å bidra som et supple-
ment til fagpersonell.

Helse og 
velferd.
Kommunereformen 
gir mulighet til å 
ytterligere effektivisere 
tjenestetildelingen, 
slik at man kan 
dreie en størst mulig 
ressursbruk vekk fra 
administrasjon og over 
til tjenesteproduksjon. 
I tillegg vil reformen gi 
større og mer robuste 
fagmiljøer.

Før vi kommer så langt er det viktig 
at Svelvik kommune gjennomfører 
de tiltak som er vedtatt i bolig-
sosial handlingsplan fra 2009, og 
påbegynt iverksatt i 2014-2015. 
Dette gir et bedre tilbud til kom-
munens innbyggere, og man unngår 
kjøp av kostnadskrevende tjenester 
i det private markedet. Nåværende 
plan er dessuten gammel, og bør 
revideres innen 2019.

For å møte en aldrende befolkning, 
som også er en nasjonal utfordring, 
bør kommunen i fremtiden øke om-
fanget av hjemmebaserte tjenester, 
forebyggende tiltak og dagtilbud, 
samt fokusere på kompetansehev-
ing og fagutvikling i alle deler av 
helse- og velferdssektoren. 



Venstre vil:
 ✔ Arbeide for en utvidelse av 

kollektivtilbudet, med blant 
annet nattbuss i helgene og 
rutetider som i større grad kor-
responderer med tog og øvrig 
kollektivtransport i regionen.

 ✔ Arbeide for å få pendler/ek-
spressbuss tilbake på streknin-
gen Berger - Drammen - Oslo.

 ✔ Legge større press på 
Fylkeskommunen for å gjen-
nomføre utbygging av gang- og 
sykkelveier i hele kommunen, og 
samarbeide om finansieringen 
av disse.

 ✔ Arbeide for at ny Svelvikvei 
realiseres så raskt som mulig, 
i samarbeid med Drammen 
kommune og lokalt næringsliv, 
og i mellomtiden legge press 
på Vestfold og Buskerud 
fylkeskommune for en oppgra-
dering og tilstrekkelig vedlike-
hold av eksisterende RV319.

 ✔ Stille seg positive til en 
bompengefinansiering av ny 
Svelvikvei, forutsatt at en bom 
plasseres slik at kommunens 
innbyggere ikke må bære en 
uforholdsmessig andel av kost-
nadene.

 ✔ At ansvaret for kollektivtrans-
port overføres fra fylket til en 
ny storkommune fra 2020.

Samferdsel og infrastruktur.

En ny Svelvikvei vil 
skape grobunn for en 
positiv utvikling i hele 
kommunen, og vil gi en 
stor miljøgevinst ved å 
få tungtransport ut av 
boligområder.

Svelvik har i dag kun 5 km. gang- 
og sykkelvei, et dårlig utbygd 
kollektivtilbud og savner sårt en 
vei som forbinder oss med E18 og 
Drammen på en god måte. Dette er 
i dag et fylkeskommunalt ansvar, 
men Svelvik kommune må i større 
grad gå i dialog med og legge 
press på fylkeskommunen for å 
få fortgang i bl.a. utbyggingen av 
gang- og sykkelveier, samt et utvi-
det busstilbud. 

Vi vil ha fortgang i arbeidet med ny 
Svelvikvei! Kommunen bør samar-
beide tett med Drammen kom-
mune og lokalt næringsliv i å øve 
et størst mulig press for å realisere 
den 50 år gamle “drømmen” om ny 
vei.

Ved opprettelse av en ny storkom-
mune i 2020 er det muligheter for 
at denne kan overta ansvaret for 
kollektivtransport fra fylkeskom-
munen. En utvikling Svelvik Venstre 
ønsker velkommen, og mener vi har 
alt å tjene på. 



Venstre vil:
 ✔ Styrke det frivillige idretts- og 

kulturtilbudet ved at kom-
munen får en tydeligere posis-
jon som koordinator, hjelper og 
tilrettelegger.

 ✔ Utvikle Kinogården som et som 
et kulturelt allbrukshus og en 
levende møteplass for alle al-
dersgrupper.

 ✔ Sikre at Berger- og Svelvik 
museum videreutvikles for å ta 
vare på og formidle vår lokale 
historie og identitet.

 ✔ Styrke frivillighetssentralens 
arbeid gjennom økte ressurser.

Kultur og frivillighet.
Gode møteplasser er et 
nødvendig utgangspunkt 
for et levende kulturliv.

Svelvik har et aktivt frivillighets-, 
kultur- og idrettsmiljø, og det er 
viktig at dette videreutvikles. Et 
rikt kultur- og foreningsliv sikrer 
gode oppvekstsvilkår og bidrar 
til samhold og tilhørighet for alle, 
uansett alder. Det gjør rett og slett 
Svelvik til et bedre sted å bo!

I forbindelse med kommunerefor-
men er det også viktig at at lokale 
museum videreutvikles for å bevare 
og forsterke vår lokale identitet.



Våre kandidater i Svelvik:
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1. Trond Kjeldås (f. 1969)
systemutvikler, Nesbygda

Gruppeleder i kommunesty-
ret og repr. i formannskapet 
(2011-2015). Nestleder i 
lokallaget.

2. Inge Pettersen (f. 1977)
spesialrådgiver, Berger

Lokallagsleder gjennom 
flere år og repr. i kontrol-
lutvalget (2011-2015).

3. Thor Hallgrimsen (f. 1954)
næringsdrivende, Nesbygda

Repr. i service- og utvikling-
sutvalget samt 1. vara til 
kommunestyret (2011-
2015).

4. Anita Riseth Flemmos         
(f. 1978)
blomsterdekoratør, Svelvik

Repr. i omsorg og oppveks-
tutvalget (2011-2015).

 

5.  Thor Ingolf Johansen
(f. 1957), Svelvik

6.  Mette Berle 
(f. 1965), Svelvik

7.  Kim Flemmos 
(f. 1981), Svelvik

8.  Gunn Kari B. Hallgrimsen 
(f. 1960), Nesbygda

http://svelvik.venstre.no

Les mer om vår politikk og våre kandidater på 
våre nettsider.


