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Kongsberglista 
- for en attraktiv kommune 

PROGRAM 2019 - 2023 
 

Vårt overordnede mål for vårt politiske arbeid: 
 

Kongsberg kommune skal være et godt og trygt sted å vokse opp, arbeide, bo 
og bli gammel i. Innbyggerne skal møte en hyggelig og løsningsorientert 

kommune ut fra sine behov. 
 

HELHETLIG BYUTVIKLING 
 

KONGSBERGLISTA VIL: 
 

Arbeide for en balansert og helhetlig byutvikling, i pakt med meningene til det store flertallet 
av byens innbyggere. Vi ønsker en byutvikling som bevarer Kongsbergpreget og som gir 
forutsigbarhet, men Kongsberg har også områder hvor moderne arkitektur kan få utfolde seg. 
 

En overordnet plan for hvordan byen skal utvikles 
Vi stoppet flere uheldige prosjekter i perioden 2015 -2019, og har våren 2019 fått satt i gang 
arbeidet med en ny byutviklingsplan i samarbeid med ulike interessenter hvor: 

● Byens historiske egenart og bebyggelse skal vies betydelig plass ved siden av de 
kravene som et bysentrum setter til byrom, utvikling, urbanitet, handel og 
opplevelser, slik at byen også kan bli en møteplass for aktiv bruk. 

● Sentrumsforhold til Numedalslågen skal også vies ekstra oppmerksomhet med tanke 
på bedre og mer opplevelsesorientert utnyttelse av så vel elv som elvebredder, både 
for bebyggelse og bruk. Samtidig vil vi at det skal være forbindelser mellom byens 
grønne lunger og at god tilgjengelighet til omkringliggende naturområder skal være 
et kjennetegn ved Kongsberg by. 

● Prosjektet omfatter også arbeidet med ny verneplan. Det skal utarbeides 
retningslinjer knyttet til eventuell fortetting i disse områdene.  

● Idéene presenteres i relevante politiske utvalg, i Laagendalsposten, i folkemøter og 
på sosiale medier for tilbakemeldinger fra byens innbyggere, som innarbeides i den 
endelige planen. Vedtatt plan integrertes i kommuneplanenes arealdel for 2019-
2030.  

● Nye bygg skal i størst mulig grad tilpasses lokal byggeskikk på stedet, men Kongsberg 
har også områder hvor moderne arkitektur hører med. 

 

En vakrere by 
Kongsberg har et potensiale til å bli en av Norges vakreste byer med fossen og elva midt i 
sentrum.  

● Vi vil fortsatt fokusere på estetikk og arkitektonisk utforming i det offentlige rom som 
viser respekt for byens historie, særpreg og lokale byggeskikk.  

● Vi ønsker at innfartsveiene til Kongsberg skal vies spesiell oppmerksomhet og bli et 
innbydende velkommen-til-Kongsberg signal. 
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Vestsiden 
Vi vil fortsatt vie Vestsiden spesiell oppmerksomhet, og vil at den utvikles slik at dens kultur-
historiske egenart beholdes og forsterkes, noe som byutviklingsprosjektet har tatt opp i seg. 

● Vi vil arbeide for at tidligere Fredheim skole kan ivareta kommunens behov for nye 
kontorarbeidsplasser og andre kommunale aktiviteter. Det skaper økt aktivitet på 
Vestsidenplatået. 

● Vi ønsker fortsatt utvikling av nye boenheter på arealer som kan fornyes rundt og 
nær Nytorget. Flere bosatte skaper økt aktivitet på Vestsiden. 

● Tilgjengeligheten til Vestsiden, både for byens egne innbyggere og tilreisende 
turister, må vies bedre oppmerksomhet gjennom attraktiv skilting. 

● Kirketorget må utvikles til å bli byens historiske torg og vies spesiell oppmerksomhet i 
byutviklingsplanen. 
 

Miljølandsby 
● Vi vil være en pådriver for å muliggjøre en miljølandsby mellom Labro-museet og 

golfbanen, tilrettelagt for både unge og eldre beboere, også med omsorgsbehov. 

 

HELSE OG OMSORG 
Helse og omsorg er en av kommunens viktigste oppgaver. Alle kommunens innbyggere skal 
være trygge på at de får gode omsorgstilbud når de trenger det. Det er viktig for 
Kongsberglista at alle innbyggere føler trygghet og har en meningsfull hverdag. 
 

KONGSBERGLISTA VIL: 
 

● Øke kommunens satsing innen psykisk helse, bl.a. ved å fortsette den aktive kommunale 
innsatsen med et lavterskel psykiatrisk helsevern i samarbeid med frivilligheten.  

● Bidra til en meningsfull hverdag for alle, med spesielt fokus på barn, unge og 
personer som sliter med helseutfordringer, psykisk helse og rus. 

● Sørge for et variert tilbud for eldre på aktivitetssenteret ved de planlagte 
omsorgsboligene på Edvardsløkka. Aktivitetssenteret skal også gi tilbud til eldre som 
ikke bor på Edvardsløkka. 

● Sørge for at god eldreomsorg fortsatt får stor plass i de årlige budsjettforslagene og 
at den nylig vedtatte nasjonale kvalitetsreformen «Leve hele livet» gir føringer for 
tiltakene. Reformen har som formål å skape et mer aldersvennlig samfunn og finne 
nye og innovative løsninger på de kvalitative utfordringene knyttet til aktivitet og 
fellesskap, mat og måltider, helsehjelp, sammenheng og overganger i tjenestene. 

● At Kongsberg skal nå målet om å bli et demensvennlig samfunn. 
● Arbeide for at arbeidstreningsprogram for mottakere av sosialhjelp i Kongsberg 

kommune blir et permanent tiltak. Kongsberglista bidro i perioden 2015-2019 sterkt 
til å få iverksatt to arbeidstreningsprogram for mottakere av sosialhjelp. Dette er et 
kommunalt prosjekt i samarbeid med NAV, som ledes av ASVO. Dette tiltaket bør blir 
permanent, da deltakerne får arbeidstrening samtidig som de utfører 
samfunnsnyttige oppgaver som ellers har en tendens til å bli nedprioritert. 

● Fokusere på ledelse, styring og tiltak innen helse og omsorg som kan redusere 
sykefravær. Et godt arbeidsmiljø for de ansatte er viktig og redusert sykefravær vil gi 
romsligere økonomi til glede for både brukere og ansatte. 

● Arbeide for en heltidskultur innen helse og omsorg med bedre turnusordninger i 
henhold til ansattes ønsker. 
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● At kunnskap fra spørreundersøkelsen blant avdelingsledere innen helse og omsorg, 
som Kongsberglista foretok høsten 2018, brukes i arbeidet med de årlige 
budsjettiltakene for å forbedre tilbudene. 

● Støtte bruk av egnet velferdsteknologi innen helsesektoren, ikke som en erstatning for 
«hender», men som et supplement. Riktig bruk av velferdsteknologi vil dessuten frigjøre 
ressurser for å ruste Kongsberg kommune til å møte den stadig voksende generasjonen 
eldre. Velferdsteknologi kan også bidra til at mange eldre kan bo lengre i eget hjem. 

 

KONGSBERG SYKEHUS 
Videre opprusting av Kongsberg Sykehus er en svært viktig sak for Kongsberglista! 
 

KONGSBERGLISTA VIL: 
 

● Følge opp vår kontinuerlige kamp i 2015-2019 som ga Kongsberg Sykehus et løfte om 
kr 436 millioner i perioden til både økt satsing på modernisering av medisinsk-teknisk 
utstyr, inkludert MR-maskin, samt vedlikehold av bygningsmassen. 

● Følge opp sykehusets utviklingsmuligheter nå som Telenor er inne på Kongsberg 
Sykehus med 5G-teknologi. Dette gir nye muligheter innen kommunikasjon og 
robotteknologi, som kan gi pasienter bedre tilbud innen akutt diagnostikk og 
behandling. 

● Være Kongsberg kommunes vaktbikkje også i neste valgperiode, for å følge opp 
løftene om de kompenserende tiltakene, som følge av bortfallet av akuttkirurgi, samt 
at Kongsberg Sykehus tilføres friske penger. 

● Være en pådriver for raskt å få bygget et parkeringshus nedenfor sykehuset for 
ansatte på sykehuset, hjemmetjenesten og besøkende. 

 

SKOLE OG UTDANNING 
Kongsberg er et godt sted å vokse opp for barn og ungdom. Vi vil arbeide for at dette skal 
bestå og bli enda bedre. Gode og trygge barnehager og en god grunnskole er blant 
kommunens aller viktigste oppgaver. 
 

KONGSBERGLISTA VIL: 
 

● Opprettholde dagens desentraliserte skolestruktur, da vi anser at kravet om en 
nærskole både er til barnas og fellesskapets beste. 

● Sørge for gode og trygge barnehager i nærmiljøet og en god grunnskole i Kongsberg 
kommune. Disse er svært viktige for å fremme helhet og sammenheng i barns 
utviklings- og utdanningsløp.  

● Sørge for at det skal være god kompetanse for barn med spesielle behov. Det skal 
vurderes om det skal opprettes et kompetansesenter i kommunen. 

● At Kongsberg kommune skal ha en visjon om null mobbing. Det skal tilføres 
kompetanse hos skolene for å kunne bygge bedre klassemiljø og involvere foresatte 
bedre og tettere i skolehverdagen. Klassemiljø er, med referanse til mobbeombudet, 
det viktigste verktøyet for å hindre mobbing og ekskludering. 

● Arbeide for økt satsing på realfag og støtte initiativet som er iverksatt.  
● Åpne fritidstilbud for de unge som stimulerer til å lære teknologi og teste ut nye 

ideer, som Kongsberg Vitensenter og Teknologigarasjen, er viktige tiltak for 
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rekruttering til teknologifagene og arenaer der unge kan få interesse for 
entreprenørskap og gründervirksomhet.  

● At Kongsbergskolen skal videreutvikles. 
● At kommunen skal bruke de muligheter som ligger i den Kulturelle og Teknologiske 

skolesekk. 
● Arbeide for at utdanningene ved universitetets avdelinger forblir og utvides i 

Kongsberg. På grunn av de manglende mulighetene for utvidelser ved Krona, samt 
signaler om at man ønsker å redusere antall studiesteder, kan byen på sikt oppleve at 
"campus Kongsberg" legges ned/reduseres. 

● I dialog med Kongsberg idrettsråd søke om statlige midler for innføring av et 
prøveprosjekt for en time med fysisk aktivitet daglig for skoleelever fra 1. – 10. 
klasse, for å vurdere om det oppnås helsemessige effekter. 

 

KULTUR OG IDRETT 
Kongsberg kommune har et rikt og mangfoldig kultur- og idrettsliv som fortjener 
kommunal bistand. Aktivitetstilbud innen kultur og idrett er viktig for folkehelsa. 
 

KONGSBERGLISTA VIL: 
 

● Støtte og videreutvikle det gode arbeidet som kulturskolen gjør for barn og unge, 
bl.a. annet innen prosjekter som ”Flere farger” og ”Innafor”. Dette er prosjekter som 
bidrar til inkludering og kreativ vekst. 

● Tilrettelegg for et samarbeid mellom kommunen, frivilligheten og næringslivet innen 
e-sport/dataspilling. 

● At ungdom skal få sin skatepark i sentrum. 
● Støtte opp om det store engasjementet som kommunens idrettslag legger for dagen. 
● At Kongsberg kommune utreder hvilke fremtidige endringer som er mest 

hensiktsmessig for Kongsberg idrettspark når den nye friidrettsbanen ved Skrim 
ungdomsskole (Skrim idrettspark) står ferdig. 

● At Kongsberg kommune bekoster en utredning av mulig utvidelse og ombygging av 
Kongsberghallen, i samarbeid med Stiftelsen Kongsberghallen og Kongsberg idrettsråd. 
Idrettslige anleggsinvesteringer reserveres dette formålet i den kommende kommune-
styreperioden. En utvidelse og ombygging av Kongsberghallen vil kunne gi Kongsberg 
langt større hallkapasitet, flere aktiviteter og bedre utnyttelse av arealene der. 

● Utrede bygging av svømme- og flerbrukshall i Hvittingfoss. Hvittingfoss skole har 
gymsal fra 1967 med store begrensninger i forhold til opplæringsloven. Svømme- og 
flerbrukshall legges inn i kommunens langtidsbudsjett og kulturanleggsplan. Målet er 
realisering i perioden 2023 - 2027. 

● At det i 2019 igangsettes et arbeid for å se på om en samordning av Kongsberg 
Musikkteater og kinoen kan frigjøre ressurser som kan brukes til å styrke andre 
kulturaktiviteter.    

● At det gjøres en vurdering av om kommunalt kjøp av Kongsberg Musikkteater vil 
være hensiktsmessig. 

 

TA HELE KOMMUNEN I BRUK 

Kongsberglista vil ta hele vår langstrakte kommune i bruk, ikke kun Kongsberg by, og utvikle 
den til en familievennlig kommune, der barn og unge får gode og trygge oppvekstvilkår.  
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KONGSBERGLISTA VIL: 
 

● Fortsatt arbeide for økt satsing på boligbygging og næringsutvikling i hele kommunen. 
Økt satsing på boligbygging i distriktene gir lavere tomtekostnader enn i sentrum, noe 
som er spesielt viktig for unge familier. Kongsberglista ønsker fortsatt høyt trykk på 
boligutvikling i Jondalen, Efteløt og Hvittingfoss. Der kan de som ikke ønsker å bo i et 
hektisk bymiljø få realisert drømmen om større tomter i landlige omgivelser. 

● Fortsatt være en pådriver, sammen med grunneierinteresser og bygdelag, i 
omregulering av Berg/Heistadmoen-området, med sikte på å stimulere til økt 
boligbygging. 

● Opprettholde dagens desentraliserte skolestruktur i Jondalen, Berg, Efteløt og 
Hvittingfoss. Nærhet til skole og barnehage anses som en forutsetning for å kunne få 
gjennomført boligbygging utenfor bykjernen. Skolene er selve "limet" i 
lokalsamfunnene. 

● Tilrettelegge for at landbruksnæringen får gode rammebetingelser i Kongsberg 
kommune, da jordbruk, skogbruk og hytte-/reiseliv-/utmarksnæring er en sentral del 
av næringsgrunnlaget i landlige områder. 

● Arbeide for å utvide, effektivisere og forsterke et alt for dårlig tilbud innen 
kollektivtransport i distriktene og inn mot Kongsberg by. 

 

Hvittingfoss spesielt 
Hvittingfoss representerer en betydelig del av Kongsberg kommune og må få økt 
oppmerksomhet. 
 

KONGSBERGLISTA VIL: 
 

● Utarbeide en stedsutviklingsplan for Hvittingfoss etter samme mal som for Kongsberg 
by. Den skal også omfatte næringsutvikling. 

● Stimulere til økt boligbygging i Hvittingfoss. 
● I samråd med lag, foreninger og skolen foreslår vi å avsette et beløp i budsjettet for 

2020 for å tilføre kompetanse for å øke aktivitetsnivået blant barn og unge i 
Hvittingfoss. Et eksempel er å fremme kulturskolen i større grad. 

● Frivilligheten er en viktig bidragsyter for inkludering og sammensveising av 
lokalsamfunnet Hvittingfoss. Kongsberg kommune skal bidra økonomisk og 
kompetansemessig til dette arbeidet. 

● Arbeide for at Hvittingfoss får eget vinmonopolutsalg. 
● I samarbeid med berørte parter vurdere muligheten for etablering av en ny 

laksetrapp opp Hvittingfoss og eventuelt finansiere en utredning av et slikt prosjekt. 
En fungerende laksetrapp vil bringe laksen opp til Gravenfoss nedenfor Skollenborg. 

● Utrede bygging av svømme- og flerbrukshall i Hvittingfoss. Hvittingfoss skole har 
gymsal fra 1967 med store begrensninger i forhold til opplæringsloven. Svømme- og 
flerbrukshall legges inn i kommunens langtidsbudsjett og kulturanleggsplan. Målet er 
realisering i perioden 2023 - 2027. 

 

NÆRINGSLIVET 
Kongsberglista vil arbeide for at Kongsberg kommune skal være et offensivt vertskap for 
kommunens nasjonale og internasjonale virksomheter og deres mange ansatte. Vi må være 
bevisst og tilrettelegge for gode skoler og barnehager, et mangfold av boligområder, varierte 
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fritids- og kulturtilbud, gode helsetjenester, samt gode transportløsninger både internt i 
kommunen og spesielt mot Oslo. 
 

KONGSBERGLISTA VIL: 
 

• Følge opp prosjektet "Vekst i Kongsberg", som ble initiert i 2018 etter en sterk 
pådriverrolle fra Kongsberglista. Prosjektet har i hovedsak som formål å bidra til 
nyetablering av bedrifter, øke Kongsberg kommunens attraktivitet som bosted for 
deler av Oslo-regionen og ellers arbeide for å skape et godt nasjonalt og 
internasjonalt omdømme av Kongsberg kommune. Kongsberglista vil gjennom 
kommunal ressurstilgang bidra til at "Vekst i Kongsberg"-prosjektet blir en suksess. 

● Følge opp kommuneplanen 2018 - 2030 og de tilhørende strategiene for 
industriutvikling, reiseliv, handel og landbruk. Disse strategiene vil legge vekt på et 
utstrakt samarbeid med næringslivet og andre miljøer og vi vil aktivt følge opp 
kommunens ansvar i dette arbeidet. 

● I arbeidet med næringsutvikling gjennom «Vekst i Kongsberg» og Kommuneplanens 
føringer, legge sterk vekt på Kongsbergs behov for etablering av det som betegnes 
som «partnerarbeidsplasser» for å supplere vårt tunge teknologiske miljø. 

● Utrede muligheter for ny verdiskapende aktivitet i det tidligere høyskolebygget på 
Raumyr. 

● Handelsnæringen er viktig for Kongsberg. Grunnet omleggingen av E134 har vi fått 
vedtatt plassering av moderne informasjonstavler på strategiske steder for at 
Kongsberg skal fange opp gjennomgangstrafikk og besøkende. Kongsberglista vil 
følge opp dette og vi har også et forslag om et lite “informasjonssenter” om 
kommune, næringsliv og severdigheter på toppen av Drammensveien. 

● Støtte etableringen av digital testarena, men ha tett oppfølging av kommunens 
ressursmessige engasjement i forhold til etablering av tilknyttede arbeidsplasser. 

● Arbeide for at dagens statlige arbeidsplasser i kommunen beholdes og økes. 
● Se til at kommunen tilrettelegger for en aktiv landbruksnæring, der jordbruk, skogbruk 

og ikke minst hytte-/reiseliv-/utmarksnæring vektlegges. Kongsberg kommune har 
store landområder som fortjener utvikling og som vi øke kommunen sin attraktivitet. 

 

BEDRET INFRASTRUKTUR OG TRANSPORTPOLITIKK 
Det skal være enkelt å komme seg til og fra sentrum, enten med egen bil, sykkel, til fots eller 
ved bruk av kollektivtransport. Vi ønsker ingen bomring i Kongsberg kommune og sa nei til å 
delta i byvekstavtalen som forutsatte det. Det er dessuten mange i Kongsberg som reiser 
mye både privat og i jobbsammenheng, samt at det ukentlig kommer svært mange 
tilreisende i form av kunder, samarbeidspartnere og andre gjester. Derfor er det viktig med 
god tilgjengelighet til byen gjennom en godt utbygget infrastruktur. 
 

KONGSBERGLISTA VIL: 
 

● Ha et kollektivtrafikk/busstilbud som best tjener Kongsbergs innbyggere, ikke bare i 
og omkring Kongsberg by, men i hele vår langstrakte kommune.  

● Arbeide for innføring av små elektrisk drevne busser med sjåfør. 
● Være en pådriver for raskt å få bygget et parkeringshus nedenfor sykehuset. 
● Utrede mulighet for gang- og sykkelvei fra Gamle Jondalen Bru til Bromyr. 
● Vi fikk i perioden 2015 - 2019 innført forbedret og utvidet korttidsparkering på 

Vestsiden og Nymoen. I kommende valgperiode vil vi søke å utbedre 
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parkeringsmulighetene i sentrum. 
● Arbeide for at togfrekvensen økes til to avganger per time, med en reisetid på 60 

minutter på strekningen Kongsberg – Oslo. 
● Få igangsatt et planarbeid for utbedring av enkeltsporet på strekningen Kongsberg – 

Hokksund. Momenter som dette planarbeidet må omfatte er blant annet nytt 
krysningsspor, retting og oppgradering av skinnegang, samt utvikling av eksisterende 
driftsbanegård på Kongsberg med tanke på økt hensetningskapasitet (togparkering). 

● Bidra i en pådriverrolle for utvikling og etablering av dobbeltspor på strekningen 
Hokksund – Drammen. 

● Arbeide for bedret togforbindelse med utvidet rutetilbud tidlig morgen og sen natt til 
og fra Gardermoen. 

● Se på om det er mulig å bedre bussforbindelse mellom Kongsberg og Torp.  
 

MILJØ OG KLIMA 
Kongsberglista har i perioden 2015 - 2019 vist at partiet tar miljøutfordringene på alvor. 

Dette arbeidet vil fortsette i perioden 2019 - 2023. 

 

KONGSBERGLISTA VIL: 
 

● Kommunale formålsbygg (skoler, kontorbygg osv) skal være i front med hensyn til 
miljøvennlige løsninger, lavt energibruk / plusshus og unngå uønsket utslipp. Der det 
ligger til rette for det, vil vi invitere til utviklingsprosjekter i samarbeid med lokale 
bedrifter. 

● Arbeide for at Bergverksmuseet skal se på mulighetene for å utnytte 
energipotensialet i gruvene. 

● Arbeide for å øke tempoet i fornying av kommunale vann- og avløpsledninger. 
● Følge opp arbeidet med den sivile beredskapen. 
● Være en pådriver for å muliggjøre en miljølandsby mellom Labro-museet og 

golfbanen, tilrettelagt for både unge og eldre beboere, også med omsorgsbehov. 
● Utrede hvordan sykkelfremkommeligheten i Kongsberg sentrum kan forbedres. 
● Arbeide for innføring av små elektrisk drevne busser med sjåfør til erstatning for de 

store dieseldrevne bussene som i dag betjener byen. 
 

REISELIV OG MUSEER 
Potensialet som Kongsberg har som turistby er på langt nær utnyttet. Byens 400-årige 
historie fra å være en gruveby til dagens internasjonalt orienterte high-tech industriby er 
enestående, ikke bare i norsk sammenheng, men også sett i europeisk målestokk.  
Gruveåsen, byens historie og museene er med rette noe som byens innbyggere er stolte av. 
 

KONGSBERGLISTA VIL: 
 

● Arbeide for at Bergverksmuseet får realisert sine ønsker om å overta deler av 
anlegget til Det Norske Myntverket både for utvidelse av museumsarealene og 
magasinkapasiteten. 

● Stoppe forfallet av de mange verneverdige minnene fra sølvverkstiden. Disse er en 
del av Kongsbergs sjel. Vi tok våren 2019 et initiativ for å igangsette en prosess for å 
få kartlagt forfallet med sikte på å utarbeide en plan for rehabilitering og vedlikehold 
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av disse minnene for fremtidige generasjoner. Planen må også utrede mulige måter 
dette arbeidet kan finansieres på. Vi vil gå inn for at Kongsberg kommune bidrar for å 
få fart på arbeidet. Vi vil ha som mål at minnene i gruveåsen fremstår i ny og 
forbedret forfatning til byjubileet i 2024. 

● I samarbeid med Bergverksmuseet, Sølvverkets Venner og andre interesserte ta et 
initiativ til at gruveåsen og kulturminnene gjøres mer tilgjengelig for turister og 
besøkende, og at skilting og annen informasjon blir bedre. Her har vi en unik 
mulighet til å kombinere flotte naturopplevelser med å vise hvordan naturen og 
terrenget ble en integrert del av den tidlige gruvevirksomheten.  

● Som et ledd i dette arbeidet, ta et initiativ overfor eieren av «Knuteveien» med sikte 
på å etablere langsiktige løsninger for både opprusting og løpende vedlikehold av 
veien.   

● Arbeide for å utvikle Lågdalsmuseet og Labromuseet, og for styrket samarbeide 
mellom disse muséene og Bergverksmuseet. 

● Gjennom "Vekst i Kongsberg"-prosjektet og tilhørende Reiselivsplan, bidra til at 
Kongsberg som turistmål blir bedre kjent. Turistinformasjon må forbedres 
betraktelig, for eksempel gjennom et samarbeid med Bergverksmuseet som har gode 
åpningstider. 

● Økt tilstrømning til Kongsbergs hovedattraksjoner knyttet til Sølvverket vil stimulere 
til vekst også for byens øvrige museer. 

● Få utredet en campingplass for telt-, hytte- og bobilturister. Skavanger 
(flyplassområdet) kan være et slikt område. Den nye gang- og sykkelbroen over 
Numedalslågen vil lette turistenes gangavstand til sentrum i naturskjønne omgivelser 
på gangveiene langs Numedalslågen. 

● Få utredet «Kongsberg-marken» med tanke på fornyelse. 
● Fortsette med sterk støtte til våre nasjonale og internasjonale festivaler. 
● Tilrettelegge for økt satsing innen hytteturisme/reiseliv i landområdene i kommunen. 

 

ØKONOMI 
Kongsberg har fremdeles mange uløste oppgaver, som krever gode og gjennomtenkte 
budsjetter og ikke minst, god styring. 
 

KONGSBERGLISTA VIL: 
 

● Fortsatt arbeide for å øke profesjonaliteten og kompetansen for dem som utarbeider 
saksgrunnlag for større økonomiske forpliktelser for kommunen.  

● Arbeide for å få bedre sammenheng mellom oppgaver og ressursbruk. 
● At eiendomsskatten skal forbli på nåværende nivå i perioden 2019 – 2023. 

Kongsberglista var med og fikk redusert eiendomsskatten i budsjettet for 2019 ved å 
øke bunnfradraget med kr 200 000 til kr 500 000.  

● Arbeide for at kommunens andel i KKP Eiendom AS enten selges eller at selskapet får 
en annen og billigere driftsform. 

 

KOMMUNEREFORMEN 
Dersom Kongsberg blir en utkant i den vedtatte Viken-regionen, også i en beslutningsmessig 
sammenheng, vil Kongsberglista at kommunen søker kontakt med Vestfold-Telemark for å 
vurdere om en tilknytning dit kan gi oss bedre betingelser. 


