
 Vi gikk i 2015 � l valg med parolen

Kommunepoli� kere skal holde sine lø� er og 
være ydmyke overfor de oppgavene de skal u� øre på dine vegne

Her er vårt poli� ske regnskap i s� kkordsform for innværende valgperiode, inkl. vedta� e 
budsje�  ltak i 2019, som i hovedsak er oppnådd i samarbeid med Sp, Frp, MDG, Krf og Rødt:

Kongsberglistas programposter
 – i kortversjon

Status

KONGSBERG SYKEHUS
Tilbakeføring av kirurger og røntgenleger i 
vakt.

Ikke oppnådd, men få�  lø� er om styrking 
av fagområder og vedtak om kr 400 mill. � l 
bygningsmessige oppgraderinger

HELSE OG OMSORG
Tjeneste� lbudet skal forbedres der det er 
behov for det.

Innsatsen innen Helse og omsorg er økt 
med ne� o kr 82 mill. i perioden 01.01.2016-
31.12,2018, en målre� et innsats som fortse� er.

Styrking av lavterskel psykisk helsevern U� ørt, og fortse� er

EN HELHETLIG BYUTVIKLING SOM BEVARER 
KONGSBERGPREGET
Vi vil arbeide for å realisere en ny helhetlig 
byutviklingsplan i pakt med meningene � l det 
store fl ertallet av byens innbyggere.

I 2019 starter et prosjekt for en videreutvikling 
av Kongsberg by. Byens historiske egenart og 
bebyggelse skal vies betydelig plass. I � llegg � l 
krav � l byrom, urbanitet, handel og opplevelser. 
Sentrums forhold � l Numedalslågen skal også vies 
ekstra oppmerksomhet.
Vi bidro � l en akseptabel løsning av planlagt 
bygg i Hy� egata, og fi kk stoppet ødeleggelsen av 
Kongsbergs nest eldste hus i Skolegata. 

KKP og KKP2 Vi stoppet KKP2-prosjektet på Nymoen (og den 
planlagte fl y�  ngen av Vestsiden ungdomsskole 
� l Flåtaløkka) gjennom å stoppe salget av kinoen 
� l KKP. Kinoen inngår nå som en del av den nye 
videregående skolen på Flåtaløkka.  

Vi ønsket at kommunen skulle gå i 
forhandlinger med eieren av Bolten Eiendom 
AS for å nedlegge all dri� sak� vitet i KKP 
Eiendom AS og overføre forvaltningen og 
dri� en av KKP-bygget og Musikkteateret � l 
Kongsberg kommunale eiendom for å spare 
penger. 

Har ikke ført frem ennå, men vi har sa�  
strengere krav � l dri� en av KKP gjennom nye 
styremedlemmer.
Vi ønsker at kommunen selger seg ut av de� e 
samarbeidet og har kommunestyrevedtak på det, 
men har så langt kun mo� a�  et skambud.

Vi vil vie VESTSIDEN spesiell oppmerksomhet, 
og vil at den utvikles slik at dens 
kulturhistoriske egenart beholdes og 
forsterkes, gi�  den u� ordring som KKP 
skaper, samt at det legges � l re� e for mer 
ak� vitet der.

Vi tapte kampen om Hasbergtjerndalen og 
å bevare deler av Vestsiden ungdomsskole 
gjennom rehabilitering og fornyelse, men fi kk 
fl y� et studentboligene vekk fra skråningen i 
Spenningsgate og fl y� et de verneverdige byggene 
i Maurits Hansens gate. 



Vi ønsker fortsa�  utvikling av nye boenheter 
og ak� vitet på arealer som kan fornyes 
rundt og nær Nytorget. Flere bosa� e skaper 
ak� vitet.

Stoppet salget av Fredheim skolen og 
Folkekjøkken-bygningen. Fontenehuset har 
fl y� et inn i Folkekjøkkenet, mens Fredheim er 
planlagt � l re� slokaler, kontorer eller kanskje 
kommunestyresal.
Ved å stoppe studenthybler på toppen av 
parkeringshuset på Skauløkka, blir det nå 
boliger der. Flere faste innbyggere er en vik� g 
forutsetning for oppre� holdelse av service� lbud.

Tilgjengeligheten � l Vestsiden både for 
byens egne innbyggere og � lreisende turister 
må vies betydelig oppmerksomhet. En 
forutsetning for å oppre� holde og s� mulere 
forretningsdri� en i og rundt 
Nytorget er å oppre� holde gra� s 
kor�  dsparkering.

Vi har kjempet hardt for å få � l akseptable 
parkeringsordninger på Vestsiden – både 
på platået og for private gjesteparkeringer i 
� lstøtende gater på Vestsiden. Men en del 
gjenstår. Vi vil våren 2019 se nærmere på 
parkeringsbestemmelsene som ble vedta�  i 
forrige kommunestyreperiode.

ØKONOMI
Kongsberg kommune vil stå overfor betydelig 
økonomiske u� ordringer i mange år 
fremover, hvorav mye skyldes KKP-prosjektet.

Da vi tok over, var kommunens reservefond � l 
bruk i vanskelige � der kr 15 mill. Grundighet i vårt 
budsje� arbeid og god økonomistyring vil gi en 
økning av reservefondet � l rundt kr 95 mill. ved 
slu� en av 2019.  

Eiendomsska� en skal ikke økes i perioden 
2015 – 2019.

Vi reduserer i stedet eiendomsska� en for 2019 
ved å øke bunnfradraget med kr 200  000.

Det såkalte vitensenteret Exploria har vært 
utredet i 10 år uten at innholdet ble defi nert 
eller konkre� sert. Det ble et pengesluk

Avviklet!

BEDRET INFRASTRUKTUR
Det skal være enkelt og le�  å komme � l og fra 
Kongsberg, enten med egen bil eller ved bruk 
av kollek� vtransport. 

Arbeidet med å få Kongsberg som en del av Inter 
City- og City Link - samarbeidene har ikke ført 
frem, ei heller 2 tog i � men. Målet er fortsa� : 
2 tog i � men og under 1 � mes reise� d � l Oslo. 
Stoppested på Gomsrud foreløpig skrinlagt.

Vi ønsket å melde Kongsberg ut av 
Buskerudbyen, da vi anser at de� e 
samarbeidet øker sentralisering mot Stor-
Oslo. Kongsberg vil bli mindre � lgjengelig, 
ikke minst for dem som er helt avhengig av 
bilen som transportmiddel. Det gjelder også 
internt i vår langstrakte kommune.

Her fi kk vi hjelp av samferdselsministeren som 
ikke ønsket Kongsberg med i Buskerudbypakke 2. 

Vi sa nei � l “byvekstavtale” da det ville medføre 
gatebommer i sentrum.

Vi vil arbeide for ny bruforbindelse over 
Lågen nord i byen som binder Raumyr og 
Skavanger-området sammen.

Vedta� . Byggestart 2019!

TA HELE KOMMUNEN I BRUK
Vi ønsker å ta hele vår langstrakte kommune 
i bruk, ikke kun i Kongsberg by, og utvikle den 
� l en familievennlig kommune.

Vi har vært en sterk pådriver for boligutvikling i 
Jondalen, Hvi�  ngfoss og E� eløt, samt en ønsket 
omregulering av Berg/Heistadmoen-området.

Vi vil formalisere kommunens samarbeid 
med distriktene og byen gjennom bydels- og 
grendeutvalgene.

U� ørt.

Vi vil utvide, eff ek� visere og forsterke det 
kollek� ve transpor�  lbudet i hele kommunen.

De� e har vi ikke få�  � l, et arbeid som videreføres.



SKOLE
Vi vil oppre� holde dagens desentraliserte 
skolestruktur, da vi anser at kravet om en 
nærskole både er � l barnas og fellesskapets 
beste.

U� ørt.

.

Vi vil ha et spesielt fokus på at 
ingeniørutdanningen ved høgskolen 
forblir og utvides i Kongsberg. Manglende 
utvidelsesmulighetene i KKP-bygget er en 
bekymring.

Vi har utviklingen ved USNs avdeling på 
Kongsberg under overvåkning, spesielt 
er vi oppta�  av hva som skjer med 
Kongsbergavdelingen nå e� er sammenslåing med 
Ves� old og Telemark. 

Å sørge for gode og trygge barnehager og en 
god grunnskole er blant kommunens aller 
vik� gste oppgaver, da de bidrar � l å fremme 
helhet og sammenheng i barns utviklings- og 
utdanningsløp. 

Vi har bevilget midler � l økt bemanning i 
barnehagene allerede fra 1.januar, 2019.

Vi vil igangse� e en undersøkelse for å se 
om kommunen har en � lfredss� llende 
lærerte� het og kompetanse i så vel 
barnehager som skoler.  

Ikke u� ørt for skolene, men gjort for 
barnehagene. Økt bemanning i barnehagene fra 
01.01.2019.

Vi vil at Kongsberg kommune skal søke om 
statlige midler � l å gjennomføre et prosjekt 
for innføring av et ordentlig skolemål� d.

Ikke u� ørt.

KULTUR
Den kostbare dri� en av Musikkteateret og 
kinoen vil legge beslag på en stor del av 
Kultur- og velferdstjenestens budsje� er i 
mange år fremover, De� e krever at hele den 
nåværende kulturetaten, leieforhold og dens 
oppgaver må gjennomgås og drø� es med 
tanke på innsparinger, slik at spesielt det 
frivillige kulturlivet ikke rammes nega� vt. 

De� e er et arbeid som er igangsa� , en utredning 
av en sammenslåing av Musikkteater og kino er 
også med i budsje� et for 2019.

Inkludert i de� e arbeidet er en vurdering av 
kommunalt kjøp av Musikkteateret.

Ikke u� ørt.

Vi vil så langt det er mulig stø� e opp om 
det store engasjementet som kommunens 
idre� slag legger for dagen og vil at det 
utarbeides en plan for å oppgradere 
friidre� sbanen i Idre� sparken. Den er fortsa�  
en grusbane som ikke lenger holder mål.

Vi har i perioden økt idrettsanleggsplanen mer 
enn forslagene fra rådmannen og ellers fulgt 
opp støtten til byens idrettslag. Ny friidrettsbane 
ved Skrim ungdomsskole er under utvikling. 
Oppgradering idrettsparken er derfor satt på vent.

Vi vil gå inn for at Kongsberghallen i større 
grad kan beny� es av skolene.

Løpende arbeid.

STYRKET SAMARBEID MELLOM 
KOMMUNEN, MUSEENE OG NÆRINGSLIVET
Vi vil arbeide for et langt sterkere samarbeid 
mellom museene i byen, kommunen og 
næringslivet slik at vi sammen kan utvikle 
Kongsberg som en a� rak� v kommune, både 
for innbyggerne, turister og � lreisende 
gjennom hele året. 

Innta�  i Kommuneplanen for 2018-2030 at det 
skal utarbeides en reiselivsstrategi for å realisere 
de� e.



Vi vil arbeide for at Bergverksmuseet får 
realisert sine visjoner om et ny� , stort 
museumsbygg og at kommunen stø� er det 
den kan for å få de� e � l.

Ingen resultater ennå, men arbeidet vil fortse� e.

Vi vil, i samarbeide med museene, arbeide 
for at gruveåsen og alle anleggene fra 
sølvverkets � d gjøres mer � lgjengelig for 
turister og besøkende og at skil� ng og 
informasjon blir bedre. 

Inngår i arbeidet med reislivsstrategi.

Vi vil arbeide for at Kongsberg som turistmål 
blir bedre kjent, og at turistkontoret 
oppgraderes og får en bedre plassering.

Ivaretas i det vedta� e prosjektet «Vekst i 
Kongsberg» som starter våren 2019. En av de 
fi re spesifi serte oppgavene � l kommunens 
nylig � lsa� e strategi- og omdømmesjef. 
Reiselivsstrategi under utarbeidelse.

NÆRINGSLIVET
Kongsberg kommune kan best legge � l 
re� e for økt næringsutvikling gjennom 
sterkt å bidra � l bl.a. næringsarealer, gode 
skole� lbud, et fullverdig Kongsberg sykehus, 
boligutvikling for gode oppvekstvilkår 
og å utvikle Kongsberg � l en a� rak� v og 
familievennlig kommune.

Tydelige mål og strategier for de� e er 
innta�  i den vedta� e Kommuneplanen og 
næringslivsstrategien for Kongsberg for 2018 
– 2030. 
Vi har vært en sterk pådriver for det nå vedta� e 
prosjektet «Vekst i Kongsberg» som ledes av 
ny� lsa�  Strategi- og omdømmesjef. 

KOMMUNEREFORMEN
Vi vil kreve at spørsmålet om 
kommunesammenslutning, hvis aktuelt, 
avgjøres gjennom en folkeavstemning.

Vi har hele � den ønsket at Kongsberg skal være 
en selvstendig kommune. Og det blir vi!

Handelsnæringen er også vik� g for Kongsberg. I forbindelse med omleggingen av E134 i tunnel, har vi få�  
vedta�  at det skal plasseres moderne informasjonstavler på strategiske steder, slik at Kongsberg fremdeles 
skal kunne fange opp gjennomgangstrafi kk.

Vi har i � llegg bidra�  sterkt i mange saker � l beste for byens innbyggere og for den videre utvikling av 
kommunen både gjennom en tydeligere og mer målre� et Kommuneplan (2018 – 2030). 
Se h� ps://www.kongsberg.kommune.no/innhold/teknisk-og-eiendom/kommuneplanen/

Anders Næss
Ordførerkandidat 

2019- 2023
Gruppeleder/varaordfører
  

Kjell Gunnar Hoff 

Med vennlig hilsen


