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Svelvik Venstre er et nytt parti i vår kommune, bestående av ferske politikere uten særlig politisk 
erfaring og ballast. Om det er positivt eller negativt må nesten du som velger avgjøre. Men Venstre 
som parti er langt fra nytt. Venstre er Norges eldste parti, men fører i  aller høyeste grad en 
moderne, sosialliberal politikk. Med utgangspunkt i Venstres 10 liberale prinsipper har vi sydd 
sammen et program for de kommende fire årene som vi håper skiller seg litt fra de andre partiene.   

”Liten og go’…” kan man i dag lese under Svelviks kommunevåpen, men hvor er visjonen for 
Svelvik? Liten og go’ er i beste fall et slagord. Ja, vi er en liten kommune. Men det er vel ikke noe 
mål i seg selv. Og leser man avisene eller ser på ROBEK lista kan det sikkert diskuteres hvor gode 
vi er, eller har vært… En visjon skal stå som et blinkende fyrtårn i det fjerne, som gir mål og 
retning for kommunens utvikling og føringer for de valgene vi tar. ”Hit skal vi, denne veien!”. 

Svelvik Venstre skal ikke forskuttere hva en slik visjon for vår kommune bør være. Men vi har valgt vår visjon for det arbeidet vi skal 

gjøre på vegne av våre velgere i perioden 2011 - 2015:  ”Se mulighetene!” 

Nettopp disse ordene – Se mulighetene! – Går som en rød tråd gjennom vårt program. Selv om vi har en anstrengt kommuneøkonomi og 
utfordringer som møter oss på alle bauger og kanter, tror vi i Venstre at det finnes mange muligheter for Svelvik om vi bare åpner 
øynene og våger å tenke nytt. Det er mulig å skape en positiv utvikling også i Svelvik, og samtidig føre en forsvarlig økonomisk politikk. 
Derfor har vårt program et stort fokus på lokale saker og utvikling, som er det man bør konsentrere seg om i et kommunevalg. Vi 
forskutterer ikke hypotetisk stortings- og fylkespolitikk i vårt lokalprogram, og konsentrerer oss om det vi kan få til i Svelvik. Både alene, 
sammen med lokalt næringsliv og i samarbeid med kommunene rundt oss. Her finner du heller ingen fagre løfter som koster penger vi 
ikke har, men realistiske forslag som vil gjøre Svelvik til et bedre sted å leve - både på kort og lang sikt. 

Det er nå en gang sånn at de gode løsningene ofte ligger i sentrum, som en gylden middelvei, også i politikken. Vi håper du finner 
mange av dem i dette programmet. Godt valg! 

For oss er mennesker viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først! 

Vi vil at Svelvik skal bli et enda bedre sted å bo, leve og arbeide. Vi vil at Svelvik skal være en by med et levende sentrum, et sted hvor 
det er rom og muligheter for både innbyggerne og næringsliv.  

Og folk krever et sted å bo. Et av våre viktigste fokusområder 
er å sørge for at det blir tilrettelagt for økt boligbygging. Vi vil 
gjøre vårt beste for at den kommende kommuneplanen på 
best mulig måte muliggjør en utbygging som kan trekke flere 
innbyggere til Svelvik. En levende by krever også et levende 
sentrum. Vi vil jobbe for at det lages en plan som sørger for at 
nytt og eksisterende handelsrelatert næringsliv legges til 
sentrum, og ikke periferien. 
 

En kommune med offentlige tilbud og tjenester på sparebluss er 
ingen attraktiv kommune å bo i eller flytte til. Derfor er en av 
våre hovedsaker å jobbe for at kommunen får kontroll over 
økonomien igjen. Etter en periode med flere store 
byggeprosjekter må fokus for den neste perioden være på drift og 
vedlikehold av eksisterende tjenester og bygningsmasse. En viktig 
sak for oss er også å passe på at eiendomsskatten som ble innført i 
forrige periode blir brukt til å nedbetale gjeld, og ikke til å 
finansiere nye påfunn eller dekke løpende utgifter. 

Se mulighetene! 

Våre hovedsaker 

En levende by krever folk En attraktiv kommune krever en god økonomi 
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Byutvikling, boligbygging og handel 
Svelvik by er per i dag i sentrumsmessig oppløsning. Mange butikker ligger nå ved ”sandtaket”, noe som har ført til en ødeleggelse av 
handel i det opprinnelige sentrumsområdet. Svelvik Venstre ønsker å snu utviklingen og bruke den politiske makt som besittes av 
kommunestyret til å påvirke sentrumsutviklingen av byen. En helhetlig og langsiktig plan for hvordan Svelvik sentrum skal formes må 
på plass i arbeidet med ny Kommuneplan som er igangsatt. 
 
På sikt bør butikkonsentrasjonen som i dag finnes ved ”sandtaket” flyttes, og det må legges til rette for et nytt handelssentrum i 
området fra innsnevringen ved Storgata syd for fergeleiet og til papirfabrikken. Oppbygging av torg og gågate fra Bjørnstad til 
Bankgården er viktige elementer i nye sentrumsplaner. Et revitalisert, hyggelig handelssentrum vil ha en positiv innvirkning på 
handelen generelt og føre til mindre kjøring til større byer for daglige innkjøp. 
 
En opprettelse av Vinmonopol i Svelvik vil være positivt for øvrig handelsnæring i byen, og Svelvik Venstre ønsker Vinmonopolet 
velkommen til vår kommune. Men den dagen polet kommer er plasseringen av det viktig i forhold til hvilken utvikling av sentrum 
man ønsker. Svelvik Venstre ønsker at et evt. Vinmonopol legges til sentrum, og ikke på Nærsenteret/”sandtaket”. 
 
Svelvik er i de kommende årene avhengig av en økt befolkningsvekst for å skape levende lokalsamfunn både på Berger, i Svelvik og i 
Nesbygda. En økning i folketall vil også gi kommunen økte skatteinntekter, uten at utgiftene øker like mye. Med tanke på den gode 
skole- og barnehagedekningen bør man fokusere på å tiltrekke seg barnefamilier i etableringsfasen. Kommunen må legge til rette for 
en økt utbygging gjennom utarbeidelse av en god kommuneplan, og en stor administrativ og politisk vilje til å realisere prosjekter for 
boligbygging. 
 
Svelvik Venstre ønsker å blåse liv i planen om strandpromenade fra Skjæra i Øvre Svelvik til Homansberget, helt uten avbrudd langs 
vannkanten. Vi ønsker samtidig anleggelse av gjestehavner på dertil egnet sted, for eksempel foran papirfabrikken og foran gamle 
sentrumsskolen. 
 
Kommunens rolle i disse spørsmålene er å være en pådriver og tilrettelegger, slik at private aktører kan bygge ut levende lokalsamfunn 
til det beste for innbyggerne. Planen må være helhetlig og langsiktig, slik at en utbygging ikke gjøres ”stykkevis og delt”. 
 
 
Derfor vil Svelvik Venstre: 
 

• Gjøre Svelvik til en attraktiv småby med et levende handelssentrum gjennom en langsiktig og helhetlig plan for 
byutvikling av Svelvik sentrum. 

• Legge til rette for en økt boligbygging i alle kommunens tre sentra, med særlig fokus mot barnefamilier, for å 
bedre folketallsutviklingen og skape levende lokalsamfunn. 

• Arbeide for at Svelvik får Vinmonopol og at dette legges til sentrum, ikke sandtaket. 
• Gjøre fjorden mer tilgjengelig for alle, både på land og sjøveien. 
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Økonomi 
En av de største truslene mot et levedyktig lokaldemokrati og gode tjenester til innbyggerne er dårlig økonomisk kontroll. 
Overforbruk, overinvesteringer og ineffektivitet reduserer ikke bare politikernes handlefrihet, men i aller høyeste grad også 
innbyggernes muligheter.  
 
Svelvik har en anstrengt kommuneøkonomi, og har et begrenset handlingsrom i de kommende årene. Den økonomiske situasjonen 
var også hovedgrunnen for den nylige innføringen av eiendomsskatt. I 2010 hadde Svelvik kommune frie inntekter per innbygger over 
gjennomsnittet for både Vestfold og sammenliknbare kommuner på landsbasis. Samtidig har vi pådratt oss en netto lånegjeld per 
innbygger som ligger skyhøyt over snittet. Dette vitner om mangelfull økonomisk edruelighet og kontroll, både administrativt og 
politisk.  
 
En bedring av kommuneøkonomien er viktig for at kommunen skal være i stand til å møte kommende utfordringer innenfor flere 
sektorer, som for eksempel kommunehelsetjenesten og skolesektoren. Et økt økonomisk handlingsrom vil også kunne gjøre 
kommunen i stand til å ta bedre vare på sine eksisterende bygg og eiendommer, samt å kunne levere de tjenestene innbyggerne ønsker 
og har krav på. 
 
For en kommune med dårlig økonomi er det ekstra viktig at mest mulig av pengene som er tilgjengelig blir brukt der det produseres 
tjenester til kommunens innbyggere, og ikke på unødvendig byråkrati.  Data fra Statistisk Sentralbyrå viser at Svelvik i 2010 brukte 
langt mer penger på administrasjon enn sammenliknbare kommuner. 
 
 
Derfor vil  Svelvik Venstre: 
 

• Jobbe for at bedring av kommuneøkonomien og reduksjon av gjeld blir en prioritert oppgave for både 
kommunestyre og administrasjon. 

• At kommende kommunale prosjekter blir budsjettert og gjennomført med nøkterne og edruelige økonomiske 
rammer, hvor også utgifter til drift og vedlikehold blir innarbeidet. 

• Skape en økning av inntektssiden i kommuneregnskapet, ved å tilrettelegge for økt boligutbygging i alle 
kommunens tre sentra. 

• Sørge for at tilstrekkelige midler avsettes i disposisjonsfond, slik at kommunen er i stand til å ivareta uforutsette 
utgifter i fremtiden. 

• Avskaffe eiendomsskatten igjen så snart det er økonomisk forsvarlig, da denne etter vår mening virker 
dempende på både tilflytting og videre utvikling av lokalt næringsliv. 

• Jobbe for at kommunens kostnader til administrasjon kommer ned på samme nivå som sammenlignbare 
kommuner.  

• At det tas opp til vurdering om man trenger en heltids ordførerstilling i Svelvik. 
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Energi og næringsutvikling 
Næringslivet i Svelvik er viktig for en bærekraftig utvikling av kommunen. Særlig småbedriftene er viktige da de utgjør grunnfjellet i 
norsk næringsliv. Jo flere som har sin arbeidsplass lokalt, jo større er miljøgevinsten og jo bedre er det for kommuneøkonomien. 
 
Energi: Venstre er svært opptatt å utvikle ren, fornybar energi både lokalt og nasjonalt. Svelvik er i dag en ren forbrukskommune hvor 
det så vidt vi vet ikke produseres noe energi lokalt. Imidlertid har NVE i rapport 11/2005 anslått en utvinnbar kraft fra 
Blindevannsverket og Ebbestadvannverket som er mulig å realisere. Svelvik Venstre mener derfor det er på tide å få lokal utvikling på 
dagsorden, slik at vi  i fremtiden kan produsere noe av det vi forbruker lokalt. En utvikling av lokal kraftproduksjon kan også ha en 
positiv effekt på kommunens økonomi. Vi mener at man bør utrede mulighetene for å revitalisere eksiterende demninger og bygge 
moderne minikraftverk i forbindelse med disse, i samarbeid med NVE og private aktører. Forslag til utreding er Berger og Fossekleiva 
(her var det tidligere vannkraftproduksjon), Eikdammen, Isdammen og vannføringen ved NorGips. Og de tidligere nevnte 
vannverksmulighetene som NVE allerede er kjent med.  
 
I et lenger perspektiv bør man vurdere de teknologiske mulighetene for kraftproduksjon i Svelvikstrømmen, som er Norges nest 
sterkeste malstrøm. Dette må i så fall gjøres på en miljøvennlig måte, uten større inngripen i naturen eller ulempe for skipsfarten. 
 
Næringsutvikling: Svelvik kommune bør i større grad forsøke å bedre premissene for etablering av mindre industri-, kunnskaps- og 
håndverksbedrifter, ved blant annet å fjerne eiendomsskatten på bedrifters bygninger og produksjonsmidler. Videre bør det sørges for 
regulering av områder som egner seg for utbygning av småbedrifter. Svelvik kommune bør ta kontakt med et større 
eiendsomsutviklingsfirma, som har økonomiske muskler til å erverve og utbygge disse næringsarealene, og samtidig være med på å 
utvikle kommunen i en retning som gagner alle innbyggerne. 
 
De store bedriftene i Svelvik bør få bedre vilkår, noe en fjerning av eiendomsskatten på bygninger og produksjonsmidler vil bidra til. 
Svelvik vil ikke tåle flere utflyttinger eller nedleggelser av industri, og må derfor bedre rammebetingelsene for disse bedriftene slik at 
de består. Både Jensen Møbler, Adax og NorGips har produksjon i andre land, og veien til en nedleggelse i Svelvik kan være kort 
dersom rammebetingelsene ikke er konkurransedyktige. NorGips sliter også med mangel på arealer for videre utbygging og dårlig 
infrastruktur for transport. Disse arbeidsplassene sysselsetter svært mange av Svelviks innbyggere, og en nedleggelse vil bety økt 
fraflytting og store økonomiske tap for kommunen.  
 
 
Derfor vil Svelvik Venstre: 
 

• Utrede utbygging av vannkraft i forbindelse med eksisterende demninger og vannføringer i kommunen. 
• Utrede de teknologiske mulighetene for miljøvennlig kraftproduksjon i Svelvikstrømmen. 
• Legge ut nye næringsarealer og sørge for en utbygging av småbedrifter i samarbeid med private aktører. 
• Umiddelbart fjerne eiendomsskatten på bedrifters produksjonsmidler, og på bygninger så snart det er 

økonomisk forsvarlig. 
• Sørge for at de store bedriftene i Svelvik tilbys rammevilkår som er konkurransedyktige, slik at de blir værende i 

kommunen. 
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Helse og velferd 
Svelvik kommune har per i dag god sykehjemsdekning, med tilstrekkelig kapasitet til å ivareta innbyggernes behov både nå og i et 
fireårsperspektiv. En videre utbygging av sykehjemmet er ikke nødvendig eller økonomisk forsvarlig i denne valgperioden. Imidlertid vil 
Samhandlingsreformen, som trer i kraft 01.01.2012, stille kommunen overfor store utfordringer i årene som kommer. Dette er den mest 
omfattende reformen innen helse- og velferdssektoren i moderne tid - Større enn både NAV-reformen (2005) og Helseforetaksreformen 
(2002). Konsekvensene for både helsetilbudet til innbyggerne og kommunens økonomi er uklare, da reformen i all hovedsak er 
intensjonsbasert og forutsetter at kommuner og helseforetak finner lokale løsninger sammen. Med denne reformen skal en økt andel av 
helsetjenestene nå leveres ute i kommunene, og kommunen får medfinansieringsansvar for spesialisthelsetjenestene. For å oppnå 
reformens intensjoner er det nødvendig med et økt interkommunalt samarbeid i Drammensregionen, gjerne med utgangspunkt i 
Legevakta for Drammensregionen IKS, samt økt fokus på kompetanseheving og fagutvikling i både sykehjem og hjemmesykepleien. 
Tjenestene må gis på pasientenes premisser, og man bør søke å utvikle en kultur og systemer med et større fokus på brukermedvirkning 
enn hva man i dag har tradisjon for i helsesektoren. 
 
Med Samhandlingsreformen vil det også følge midler. Det er viktig at disse brukes til å styrke det forebyggende helsearbeidet i 
kommunen, særlig overfor eldre over 70 år og i forhold til rus & psykiatri. Lavterskeltilbud som for eksempel forebyggende 
hjemmebesøk, veiledningsgrupper, dagsenter eller ”helsestasjon for eldre” bør utvikles. Videre må aktivitets- og kulturtilbudet til disse 
gruppene styrkes. Å forebygge helsesvikt er den mest fornuftige bruken av nytilførte midler, da det vil gi et mindre trykk på mer 
kostnadskrevende tjenester i fremtiden. 
 
Svelvik har et solid frivillighets- og organisasjonsliv. Det er viktig at disse involveres sterkere i forhold til helsetjenestene. Kommunen bør 
legge til rette for økt bruk og skolering av frivillige, også inn mot fagfelt som tidligere har vært forbeholdt fagpersonell. Ikke som en 
erstatning for fagfolk, men som et supplement. I forhold til palliasjon (livets sluttfase) kan for eksempel frivillige benyttes til å avlaste 
pårørende og være en samtalepartner for disse. 
 
 
Derfor vil Svelvik Venstre: 
 

• Arbeide for økt interkommunalt samarbeid innen helse og velferdssektoren, samt økt brukermedvirkning. 
• Sørge for at nytilførte midler i forbindelse med Samhandlingsreformen benyttes til å styrke det forebyggende 

helsearbeidet i kommunen. 
• Legge til rette for kompetanseheving for de ansatte, både på sykehjem og i hjemmesykepleien. 
• Styrke aktivitets- og kulturtilbudet rettet mot eldre og syke. 
• Arbeide for en økt involvering og skolering av frivillige som ønsker å bidra som et supplement til fagpersonell. 
• Igangsette en grundig analyse av fremtidig behov for sykehjemsplasser, og utvikle en plan for hvordan dette 

behovet skal møtes fra 2015 og fremover. 
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Skole og oppvekst 
 Svelvik kommune har per i dag en god barnehage- og grunnskoledekning, med totalt fem barnehager, fire barneskoler og en 
ungdomsskole. Dekningsgraden i barnehagene er på 90%, med andre ord er det full barnehagedekning i kommunen. Men dessverre 
sto to av barneskolene (Tangen og Berger) i fare for å bli nedlagt så sent som i 2009. Dette som et resultat av en anstrengt 
kommuneøkonomi og en svært kostnadskrevende skolestruktur. Svelvik Venstre ønsker å opprettholde den nåværende skole- og 
barnehagestrukturen i kommunen, men er åpen for hensiktsmessige endringer som ikke vil føre til skolenedleggelser og en rasering av 
lokalsamfunnene. 
 
Situasjonen i skolesektoren beskrives slik i inneværende kommuneplan:  
 

«I årene frem mot 2020 er det skissert en ganske kraftig nedgang i antall innbyggere under 20 år i Svelvik.  
For Svelvik kommune betyr dette at en relativt sett mindre del av budsjettrammen kan benyttes på barn og unge hvis ikke denne 
utviklingen snus. I årene fremover vil det derfor være nødvendig å se på hvordan Svelvik kommune kan bidra til å endre den  
negative utviklingen og legge til rette for vekst i den yngre delen av befolkningen, men det må samtidig sees på: 
 

 -Fremtidig behov for barnehageplasser 
 -Fremtidig skolekapasitet. 
 

 En stadig større andel av ressursene brukes til drifting av skolebygninger og ikke best mulig undervisning.» 
 

I dag tvinges ungdom fra Svelvik i stor grad til å velge videregående skole i Vestfold fylke. Dersom tilbudet eleven ønsker finnes ved 
Sande Videregående Skole er man nødt til å velge dette, selv om man bor i Nesbygda og har Drammen langt nærmere enn Sande. For 
elever som på grunn av mobbing eller andre sosiale forhold har behov for et skifte av miljø er det også uheldig at man tvinges til å 
velge skole i Sande. Svelvik Venstre mener det bør være fritt valg av videregående skole, også på tvers av fylkesgrensene. 
 
 
Derfor vil Svelvik Venstre: 
 

• Bruke det godt utbygde skole- og barnehagetilbudet aktivt i markedsføringen av kommunen, for å tiltrekke oss 
flere innbyggere. 

• Utrede salg av plasser ved Berger skole til elever fra Sande kommune, som geografisk har en nærmere 
tilknytning til Berger enn Selvik skole. 

• Styrke ledelsen av skolene i tråd med anbefalingene i rapporten fra PwC (2009), og gjennom dette oppnå en 
mer effektiv bruk av lærerressursene og et styrket innhold i skolen. 

• Utrede muligheten for flytting av barnehager inn i eksisterende skolebygg med stor overkapasitet. Dette vil være 
kostnadsbesparende for kommunen i forhold til drift og vedlikehold, i tillegg til at salgssummene for gamle 
barnehager vil gi et sårt tiltrengt bidrag til kommunekassa. 

• Vurdere privatisering av kommunale barnehager dersom det kan være kostnadsbesparende. 
• Arbeide for at det inngås en samarbeidsavtale mellom Vestfold og Buskerud fylkeskommune, slik at elever fra 

Svelvik fritt kan velge videregående utdanning i Drammen dersom de ønsker det. 
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Kultur, idrett og fritid 
Svelvik har et aktivt frivillig kultur- og idrettsmiljø. Kultur og idrett er viktig for innbyggernes trivsel, og det bør derfor satses på en 
styrking av det frivillige arbeidet innen kultur, idrett og positive fritidsaktiviteter for alle aldersgrupper. Kommunen bør virke som 
koordinator for det frivillige arbeidet i lag og foreninger, samt være en god støttespiller ovenfor enkeltpersoner og grupper som bidrar 
med positive tiltak for kommunens innbygger. Et rikt fritids- og foreningsliv gir gode oppvekstsvilkår, og bidrar til samhold og 
tilhørighet for alle, uansett alder. Det gjør rett og slett Svelvik til et bedre sted å bo! 
 
Kultur: Et nødvendig utgangspunkt for et levende kulturliv, er gode møteplasser. Med utgangspunkt i kinogården foreslås en 
utvikling av et kulturelt allbrukshus til nytte for lag og foreninger i Svelvik. Kinogården, med Snekkerbekken bak, kan bli en perle i et 
sentrum som sårt trenger ny giv og fornyelse. Også biblioteket har potensiale for å være en slik møteplass, men med dagens 
beliggenhet i rådhuset ligger det for bortgjemt. Andre kommuner som har flyttet biblioteket til sentrum har sett en enorm vekst i bruk 
og besøk, noe vi ønsker å få til også i Svelvik. 
 
Idrett: Et godt idrettstilbud har en forebyggende helseeffekt. Det bør legges til rette for et variert og mangfoldig aktivitetstilbud både 
for organiserte og uorganiserte, spesielt rettet mot barn og unge. I forhold til uorganiserte idrettsaktiviteter er det viktig å gjøre 
utmarka lettere tilgjengelig for allmennheten, samt å være en pådriver overfor fylkeskommunen for utbygging av gang og sykkelvei 
gjennom hele kommunen. 
 
Fritid: Fritidsklubben på Ebbestad er sørgelig nedslitt. Istedenfor å oppgradere denne, foreslås det å flytte kommunens ungdomstilbud 
til sentrum for å øke tilgjengeligheten for alle kommunens ungdommer. Utvidet åpningstid er et behov, spesielt for ungdommer som 
ikke tilhører noe organisert fritidsmiljø.  
 
Frivillighetssentralen og Fabrikkjordet er eksempler på godt fungerende møtesteder. Pensjonister er en stor unyttet ressurs. Med økte 
bevilgninger til frivillighetssentralen, finansiert med midler fra bl.a. Samhandlingsreformen, vil det være mulig å samle disse 
ressursene som igjen kan gi det dobbelte tilbake, både til sin egen aldersgruppe, og til andre grupper i samfunnet.  
 
Svelvik har svært mange firbente innbyggere. Menneskets beste venn, hunden, er fra 01.05 – 20.08 underlagt båndtvang for å verne 
om annet dyreliv. Dette er positivt i et makroperspektiv, men ikke for hundene. De er avhengige av å kunne løpe, leke og utfolde seg 
fritt i trygge omgivelser for å trives. Det å kunne trene uten bånd er også en forutsetning for at eier skal kunne ha kontroll på en løs 
hund utenom båndtvangsperioden. I dag ligger nærmeste frislippsområde for hund i Drammen Hundepark, over 30 min. kjøring 
unna Svelvik.  
 
Derfor vil Svelvik Venstre: 
 

• Styrke det frivillige idretts- og kulturtilbudet ved at kommunen får en tydeligere posisjon som koordinator, 
hjelper og tilrettelegger for foreninger og grupper som har tilbud til kommunens innbyggere. 

• Utvikle Kinogården som et levende kultursenter for lag, foreninger og som et allbrukshus og møteplass for alle 
aldersgrupper. 

• Flytte biblioteket til lokaler i sentrum slik at biblioteket blir mer synlig og lettere tilgjengelig, og dermed også 
kan utvikles til et fungerende møtested. 

• Flytte fritidsklubben til sentrum for å øke tilgjengeligheten for alle kommunens ungdommer. 
• Styrke frivillighetssentralens arbeid gjennom økte ressurser. 
• Bedre merkingen av kyststien, samt tilby gratis turkart over utmarka. 
• Arbeide for at kommunen tar i bruk en egnet, ubenyttet kommunal tomt til frislippsområde for hund.  
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 Miljøvern og landbruk 

 Miljøvern: Svelvik Venstre vil ha økt fokus på miljøvern i kommunen, og gjøre Svelvik til en moderne foregangskommune når det 
gjelder klimagassreduserende tiltak. Likeledes ønsker vi at kommunen er med på å skape en større miljøbevissthet hos den enkelte. 
Det er viktig at Svelviks innbyggere har fokus på alle sider ved miljøvern, slik som kildesortering, energieffektivisering, økologisk mat, 
hjemmekompostering o.l.  Vi ønsker derfor bedre opplysning om alle fordelene ved hjemmekompostering av matavfall, og støtte for å 
komme i gang med dette. Kommunene i RfD (Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS) bør gå sammen om innkjøp av 
kompostbeholdere. Ved slike store bestillinger kunne man oppnådd kvantumsrabatt slik at de som ønsket å drive med 
hjemmekompostering av matavfall kunne fått kjøpt, lånt eller leid godkjent beholder billig av kommunen. 
 
Svelvik-morenen er et minne fra siste istid og er fortsatt et fint skue sett fra sør. På den måten er den en del av Svelviks særegne 
kulturlandskap. Den er også til beskyttelse for vær og vind i Svelvik sentrum. Men uttaket av sand og grus som pågå gir 
miljøkonsekvenser i form av helsefarlig svevestøv. Ved fortsatt ødeleggelse av Svelvik-morenen kan det også forventes endrede 
vindforhold i Svelvik, og miljøkonsekvensene vil dermed bli ytterligere forverret. 
 
Landbruk: For Venstre er det viktig å sikre en tilstrekkelig landbruksproduksjon for framtida.  Derfor må landbruket være bærekraftig 
slik at vi får en utvikling som sikrer at også kommende generasjoner får dekket sine behov.  Vi må derfor bevare naturen og miljøet for 
å sikre arealer, og sørge for at våre barnebarn får en ren fremtid.  Landbruksproduksjonen trues i dag av at de mest produktive 
arealene i stadig økende grad brukes til andre formål, som vei og boligbygging. 
 
For å redusere utslippene av klimagasser ønsker Venstre at den økologiske produksjonen økes.  Økologisk mat er noe som blir mer og 
mer etterspurt, men dette forbruket blir i dag primært dekket av importerte varer. For å imøtekomme denne økende etterspørselen og 
på grunn av miljøhensyn hadde det vært ønskelig at Svelvik, som en av Norges største fruktkommuner, hadde satset mer på økologisk 
produksjon og kortreist mat. 
 
 
Derfor vil Svelvik Venstre:  
 

• At alle kommunale nybygg skal være lavenergihus eller nullutslippsbygninger, og at alle eksisterende bygg 
energieffektiviseres så snart dette er økonomisk mulig. En slik effektivisering vil på lang sikt gi økonomiske 
gevinster. 

• Sørge for at bruk av fornybar energi økes innenfor både kommunal og privat virksomhet, og at det stimuleres 
til en mer miljøvennlig innkjøpspraksis. 

• At kommunen har økt fokus på å hindre miljø- og helsefarlig adferd, som for eksempel bråte- og 
søppelbrenning. 

• Gi bedre informasjon om fordelene ved hjemmekompostering, og arbeide for at RfD gjør dette tiltaket 
lettere tilgjengelig gjennom en ordning for rimelig kjøp, leie eller lån av godkjent beholder. 

• Umiddelbart stoppe den planlagte økningen i uttak av sand fra Svelvik-morenen, samt etableringen av 
utskipingshavn på Verket, og starte jobben med å verne det som er igjen av morenen. 

• Legge bedre til rette for bønder slik at flere velger å legge om til økologisk drift. 
• 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. 
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Grønn transport: Svelvik Venstre ønsker en større satsning på kollektivtransport.  Økt bruk av kollektivtransport og bruk av sykkel 
som fremkomstmiddel gir flere fordeler, som mindre trafikk på veiene og reduksjon i utslipp av CO2. Men slik situasjonen er i dag er 
det ikke så lett å reise kollektivt i Svelvik. Tilbudet må derfor forbedres, noe som er et fylkeskommunalt ansvar. Ekspressbuss i 
rushtiden, nattbuss i helgene og bedring i korrespondansen mellom buss, tog og øvrige kollektivtilbud i regionen er viktige i så måte. 
 
Svelvikveien: I tillegg til en større satsning på kollektivtransport vil Svelvik Venstre også ha fortgang i arbeidet med ny Svelvikvei.  
Kommunen bør i dette arbeidet samarbeide tett med Drammen kommune og lokalt næringsliv, for å prøve å få fortgang i det som er 
et fylkeskommunalt ansvar. Muligheten for å legge ny vei i tunell mellom Kobbervikdalen og Tørkop, og dermed forbinde RV319 
med E18, bør utredes. Det vil også gi en stor miljøgevinst å få tungtrafikk ut av boligområder. Et velfungerende næringsliv må til for å 
skape en kraftfull og levende kommune. En forutsetning for å få til dette er en god og robust infrastruktur, i form av gode veier og 
kollektive løsninger. En ny Svelvikvei vil bidra til bedring både i næringsliv og innbyggertall, og dermed være grobunn for en stor 
positiv utvikling for hele kommunen. 
 
 
Derfor vil Svelvik Venstre:  
 

• Arbeide for en utvidelse av kollektivtilbudet, med blant annet nattbuss i helgene og rutetider som i større 
grad korresponderer med tog og øvrig kollektivtransport i regionen. 

• Arbeide for å få pendler/ekspressbuss tilbake på strekningen Berger - Drammen - Oslo. 
• Legge press på Fylkeskommunen for å gjennomføre forbedringer av gang- og sykkelveier i hele kommunen.   
• Arbeide for ny Svelvikvei, i samarbeid med Drammen kommune og lokalt næringsliv, og i mellomtiden legge 

press på Vestfold og Buskerud fylkeskommune for en oppgradering og tilstrekkelig vedlikehold av 
eksisterende RV319. 
 

 
 

Samferdsel og infrastruktur 
 



 

 

Program 2011 - 2015 

Svelvik Venstre 

11 

 
 Lokaldemokrati og deltakelse 

Et av Venstres grunnleggende prinsipper er at politisk makt skal komme nedenfra. Det betyr at politisk makt og styring skal forankres 
i demokratiske institusjoner med stemmerett for alle. Demokrati, ytringsfrihet, organisasjonsfrihet, og trosfrihet er grunnleggende 
liberale rettigheter. 
 
De viktigste avgjørelsene som gjelder fellesskapet, skal tas av folkevalgte organer, og bør i størst mulig grad tas så nært som mulig dem 
det angår. Det er derfor viktig at kommunens administrasjon sørger for at politikerne har det nødvendige grunnlag når beslutninger 
skal tas, og at de mål og føringer som legges av kommunestyret omsettes i praktisk handling. De folkevalgte må stå til rette for velgerne 
hvert 4 år, det slipper som regel rådmannen og hans ledergruppe. 
 
Ved forrige kommunevalg var det i Svelvik en valgdeltakelse på ca. 57%, hvilket betyr at rundt 2000 stemmeberettigete Svelvikinger 
ikke fant det verdt bryet å avgi sin stemme. En høy valgdeltakelse er viktig for å sikre at de som blir valgt til å styre kommunen har den 
nødvendige legitimitet. 
 
Ungdom er en stor brukergruppe av kommunale tjenester. Det er viktig at de blir hørt, og at deres behov og meninger blir hensyntatt 
når beslutninger blir fattet. Tidligere fantes «Ungdommens kommunestyre» som en arena hvor de kunne få satt sine saker på 
dagsordenen. 
 
Åpenhet om maktutøvelsen er grunnleggende i et demokrati. Ingenting skal være skjult for borgerne. Det skal være lett for 
kommunens innbyggere å finne den informasjonen de ønsker om kommunens virksomhet, inkludert kommunens økonomiske 
disposisjoner. Den samme åpenheten bør ligge til grunn for de folkevalgte organene, slik at det blir enklest mulig å stille «sine» valgte 
representanter til ansvar for beslutninger som blir tatt. Dette inkluderer informasjon om de saker som kommunestyret behandler, og 
også hvordan representantene avgir sin stemme. 
 
Frivilligheten består av et mangfold av organisasjoner som yter viktige bidrag innenfor en rekke samfunnsområder. Halvparten av 
befolkningen bidrar med frivillig arbeid årlig og den samlede frivillige innsatsen utgjør på landsbasis 115.000 årsverk. Frivillighet 
aktivitet foregår først og fremst i lokalsamfunnet. Kommuner og frivillige organisasjoner bør inngå samarbeidsavtaler som inneholder 
virkemidler som tilrettelegger for frivillig arbeid. Virkemidler kan foruten økonomisk støtte være lokaler, møteplasser, samt kontakt- 
og informasjonsmuligheter i kommunen. 
 
Derfor vil Svelvik Venstre: 
 

• Sørge for at det settes av nødvendige midler for å starte opp igjen Ungdommens kommunestyre. 
• At kommunens nettsider videreutvikles med tanke på å gjøre mest mulig informasjon tilgjengelig for 

kommunens innbyggere på enklest mulig måte. 
• At rådmannen og rådmannens ledergruppe ansettes på åremål. 
• Arbeide for at vedtak fra kommunestyret inneholder informasjon om hver enkelt representants stemme. 
• Inngå bindende samarbeidsavtaler mellom Svelvik kommune og lokale lag og foreninger, for å fremme frivillig 

arbeid og aktivitet. 
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 Venstres 10 liberale prinsipper 
 Stem Venstre om du verdsetter Venstres sterke engasjement for sosial rettferdighet, for en god skole, for friheten til å skape sin egen 
arbeidsplass, for miljøet, for personvern og åpenhet. 
 
Friheten skal gjelde overalt, for alle 
Liberalismens mål er enkeltmenneskets frihet. Venstre vil utvide den enkeltes mulighet til å ha makten i eget liv - for begge kjønn, på 
tvers av landegrenser, kulturell bakgrunn, livssyn og legning. Vi hviler først når friheten gjelder overalt, for alle. 
 
Det personlige ansvaret er ufravikelig 
Alle har ansvar for seg selv. For Venstre er dette like grunnleggende som retten til frihet. Vi er sterke i troen på at den som gis 
anledning til å ta ansvar, griper muligheten – og gjennom det vinner økt verdighet og frihet. De få som er ute av stand til å ta ansvar 
for seg selv, skal få samfunnets hjelp til å leve et verdig liv. 
 
Alle har ansvar for hverandre, for miljøet og for kommende generasjoner 
Alle har ansvar for hverandre og for å sikre at kommende generasjoner har samme muligheter til frihetsutfoldelse som oss. Vi plikter å 
hjelpe andre med å sikre forutsetningene for frie liv, blant annet gjennom å bygge sterke felles institusjoner, ved å bekjempe fattigdom 
og ved å respektere naturens egenverdi og bærekraft. 
 
Virkelig frihet forutsetter felleskap og rettferdighet 
En fri verden kjennetegnes av rettferdighet, verdighet og muligheter for alle. Frie samfunn har lokale, nasjonale og globale 
felleskapsinstitusjoner og et godt sikkerhetsnett for alle. Frie samfunn er rettferdige og åpne – hvor enhver person med de nødvendige 
evner og innsatsvilje, skal kunne nå enhver posisjon i samfunnet. 
 
Alle er likeverdige, men ingen er like 
Liberalismen er raus. For Venstre er det en verdi i seg selv at mennesker er ulike og tar ulike valg. Respekten for ulikhet inkluderer 
fordi den innebærer nysgjerrighet i møte med det ukjente, og toleranse for at det gode liv ikke er likt for alle. Toleranse betyr respekt, 
ikke likegyldighet eller feighet. 
 
Politikk skal fremme livskvalitet og menneskelig vekst 
Det liberale engasjementet for frihet går lengre enn å sikre alle materiell trygghet og velstand. Overalt i verden kjennetegnes det gode 
liv av mer enn det materielle – av kultur og åndsliv, frivillig arbeid og læring. Liberal politikk skal sikre dette som reelle muligheter for 
alle i et samfunn. 
 
Politisk makt skal komme nedenfra 
Politisk makt og styring skal forankres i demokratiske institusjoner med stemmerett for alle. Demokrati, ytringsfrihet, 
organisasjonsfrihet, og trosfrihet er grunnleggende liberale rettigheter. De viktigste avgjørelsene som gjelder fellesskapet, skal tas av 
folkevalgte organer. 
 
Makt skal spres og balanseres 
Et liberalt samfunnssystem består av fire bærebjelker: Demokratiet, rettsstaten, det sivile samfunn og markedsøkonomien. Venstre er 
opptatt av å sikre disse institusjonenes åpenhet, uavhengighet og samspill. En slik spredning av makt og åpenhet om maktutøvelse er 
nødvendig for å hindre autoritær politikk, maktmisbruk og korrupsjon. 
 
Den liberale staten er upartisk, sterk og begrenset 
Den liberale staten må bygge sterke fellesskapsinstitusjoner for å sikre frihet og muligheter for alle, uten å frata den enkelte ansvar. 
Staten må være nøytral overfor livssyn. Den liberale statsmakten må respektere begrensningene i egen makt. Staten har et spesielt 
ansvar for å verne om mindretallets rettigheter. 
 
Liberalismen er optimistisk og alltid underveis 
Det liberale samfunnet er alltid underveis og åpent for bedre løsninger, skapt gjennom kraften i de bedre argumenter og gjennom 
mennesker som får brukt evnene sine. Venstres optimisme er grunnlagt på en sterk tillit til menneskenes skaperkraft og på en tro på at 
det i fellesskap er mulig å legge grunnlag for frie liv, overalt - for alle. 

 
 

Bilder: Svelvik kommune (www.svelvik.kommune.no), NorGips (www.norgips.no),  www.regjeringen.no, fri clipart og private bilder. 


