
Vi går den 9. september til valg med valgspråket:
Kommunepolitikere skal holde sine løfter og være ydmyke 

overfor de oppgavene de skal utføre på dine vegne

I denne folderen har vi med noen utdrag av vårt fyldige 
program for kommunestyreperioden 2019-2023.

«Programregnskap» for hva vi har oppnådd i inneværende 
kommunestyreperiode (2015 – 2019) og fullstendig program 

for perioden 2019 – 2023 finner du på
www.kongsberglista.no

www.facebook.com/Kongsberglista
Instagram: kongsberglista_official

Vi ber om fornyet tillit ved valget den 9. september for å fortsette å 
finne gode og praktiske løsninger til innbyggernes beste 

– uavhengig av politisk ideologi.
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Hvordan ønsker vi at byen vår skal utvikles?
Striden om hvordan vi skal videreutvikle Kongsberg 
by, herunder fortetting av boligområder, har vært 
merkbar de siste 8 - 10 årene. I inneværende 
kommunestyreperiode har Kongsberglista bidratt 
sterkest til å skape grunnlag for en mer forutsigbar 
og balansert utvikling, hvor både skjerming av våre 
gamle bydeler og grønne lunger inngår. 

Sammen med våre samarbeidspartier vedtok vi i budsjettet for 2019 
et byutviklingsprosjekt for å få frem ideer og bearbeide disse for 
en videreutvikling av Kongsberg by. Prosjektet ledes av en ekstern 
byutvikler. Her er mandatet for arbeidet:

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

 2. Sentrums forhold til Numedalslågen bør vies ekstra 
oppmerksomhet med tanke på bedre og mer opplevelsesorientert 
utnyttelse av så vel elv som elvebredder, både for bebyggelse og 
bruk.

 3. Prosjektet skal se på hvordan enkelte bydeler kan bevare og 
forsterke sin egenart, slik at bydelenes ulike kvaliteter fremheves. 

 4. Prosjektet skal også omfatte arbeidet med ny verneplan, samt 
utarbeide retningslinjer knyttet til eventuell fortetting i disse 
områdene. 

Idéene skal presenteres i relevante politiske utvalg, i Laagendalsposten, 
i folkemøter og på sosiale medier for tilbakemeldinger fra byens 
innbyggere, som innarbeides i den endelige planen. 

Byen vår har alle forutsetninger til å bli en av landets vakreste byer! 



Helse og omsorg er prioriterte oppgaver 
for Kongsberglista
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. Her er 
noen av våre programposter innen helse – og omsorg for perioden 
2019 – 2023:
● Øke kommunens satsing innen psykisk helse, spesielt innen 

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, også ikke-beboere, 
på aktivitetssenteret ved de planlagte omsorgsboligene 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. 

● Arbeide for at arbeidstreningsprogrammene for mottakere av 
sosialhjelp i Kongsberg kommune blir permanente tiltak.

● Arbeide for en heltidskultur innen helse og omsorg med bedre 
turnusordninger.

● Støtte bruk av egnet velferdsteknologi innen helsesektoren, ikke 
som en erstatning for «hender», men som et supplement. 
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Vi skal fortsatt være kommunens «vaktbikkje» for å 
følge opp utviklingen ved Kongsberg sykehus også 
i neste kommunestyreperiode!

I inneværende kommunestyreperiode har varaordfører og 
Kongsberglistas gruppeleder Kjell Gunnar Hoff vært leder av 
kommunens sykehusutvalg. Vi lover å:

● følge opp vår kontinuerlige kamp som har gitt Kongsberg Sykehus 
et løfte om kr 436 millioner til økt satsing på modernisering av  
medisinsk-teknisk utstyr og vedlikehold av bygningsmassen, samt 
nye stillinger. I første omgang er det etablert en overlegestilling i 
akuttmedisin for å etablere beredskap for kirurgisk vurdering og for 
å stabilisere og håndtere akutte hendelser.

● følge opp sykehusets utviklingsmuligheter nå som Telenor er 
inne på Kongsberg Sykehus med 5G-teknologi. Det vil kunne gi 
pasienter bedre tilbud innen akutt diagnostikk og behandling.

● være en pådriver for raskt å få bygget et parkeringshus nedenfor 
sykehuset for besøkende, ansatte på sykehuset og ansatte ved 
hjemmetjenesten.
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HER ER UTDRAG FRA VÅRT PROGRAM:

SKOLE OG UTDANNING
● Opprettholde dagens desentraliserte skolestruktur.
● Økt satsing på realfag og videreutvikling av kongsbergskolen
● Arbeide for at utdanningene ved universitetets avdelinger forblir og forsterkes i 

Kongsberg.
● Arbeide for at nødvendige lokaler blir stilt til rådighet for universitet og 

fagskole.
● Åpne fritidstilbud for de unge som stimulerer til å lære teknologi og teste ut 

nye ideer.
KULTUR OG IDRETT
● Støtte opp om det store engasjementet som kommunens idrettslag legger for 

dagen.
● Støtte og videreutvikle det gode arbeidet som kulturskolen gjør for barn og 

unge.
● Utrede bygging av svømme- og flerbrukshall i Hvittingfoss.
● I samarbeid med Stiftelsen Kongsberghallen og Kongsberg idrettsråd utrede 

en mulig utvidelse og ombygging av Kongsberghallen for økt hallkapasitet og 
bedre utnyttelse.

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

BEDRET INFRASTRUKTUR OG TRANSPORTPOLITIKK
● Fortsatt passe på at det ikke blir etablert bomring i kommunen.
● Ha et kollektivtrafikk/busstilbud som best tjener Kongsbergs innbyggere i hele 

vår langstrakte kommune. 
● Innføre små elektrisk drevne busser med sjåfør.
● Arbeide for at togfrekvensen økes til to avganger per time, med en reisetid på 

60 minutter på strekningen Kongsberg – Oslo.
MILJØ OG KLIMA
● Kommunale formålsbygg (skoler, kontorbygg, osv.) skal være i front med 

hensyn på miljøvennlige løsninger, lavt energibruk/plusshus.
● Invitere til utviklingsprosjekter i samarbeid med lokale bedrifter der det ligger 

til rette for dette.
REISELIV OG MUSEER
● Bidra til at Kongsberg som turistmål blir bedre kjent gjennom Vekst i 

Kongsberg”-prosjektet.
● Stoppe forfallet av de mange verneverdige minnene fra sølvverkstiden. 
● Ha som mål at minnene i gruveåsen fremstår i ny og forbedret forfatning til 

byjubileet i 2024.
● Ta et initiativ til at gruveåsen og kulturminnene gjøres mer tilgjengelig for 

turister og besøkende. 
● Være pådriver for at skilting og annen informasjon blir digitalisert og bedre og 

for å få utviklet moderne metoder for opplevelsesformidling som 
 f.eks. AR (Augmented Reality)- løsninger.



Kongsberg kommune skal være et offensivt vertskap for 
kommunens næringsvirksomheter og deres ansatte. Her er utdrag 
fra vårt program:
● Følge opp prosjektet “Vekst i Kongsberg”, som ble initiert 

i 2018 etter en sterk pådriverrolle fra Kongsberglista. 
Prosjektets formål er å bidra til nyetablering av bedrifter, økt 
reiselivssatsing og øke Kongsberg kommunens attraktivitet 
som bosted.

● Følge opp kommunens ansvar for kommuneplanen 2018 
- 2030 og de tilhørende strategiene for industriutvikling, 
reiseliv, handel og landbruk.

● Legge sterk vekt på etablering av det som betegnes 
som «partnerarbeidsplasser» for å supplere vårt tunge 
teknologiske miljø.

● Handelsnæringen er viktig for Kongsberg. På nye E134 
har vi fått vedtatt plassering av digitale informasjonstavler 
for at Kongsberg skal fange opp gjennomgangstrafikk og 
besøkende. 

● Arbeide for at antall statlige arbeidsplasser i kommunen 
beholdes og økes.

● Vi ønsker en aktiv landbruksnæring, der jordbruk, skogbruk 
og hytte-/reiseliv-/utmarksnæring vektlegges. Kongsberg 
kommune har store landområder som fortjener utvikling og 
som vi øke kommunens attraktivitet.

Det krever dessuten at vi tilrettelegger for gode skoler og 
barnehager, et mangfold av boligområder, varierte fritids- og 
kulturtilbud, gode helsetjenester, samt gode transportløsninger både 
internt i kommunen og spesielt mot Oslo.
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Næringslivet



Ta hele kommunen i bruk

● 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 boliger i 
landlige omgivelser til overkommelige priser.

● 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. Skolene er selve «limet» i 
lokalsamfunnene.

● Tilrettelegge for at landbruksnæringen får gode 
rammebetingelser i Kongsberg kommune. 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 er en viktig del av Kongsberg kommune og Kongsberglista 
har utarbeidet et eget program for Hvittingfoss. Se egen folder.
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Det overordnede målet for vårt poli�ske 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.

Kongsberglista er et tverrpolitisk alternativ til de andre 
partiene i kommunen

 1 Anders Næss 1974 Daglig leder
 2 Kjell Gunnar Hoff 1946 Siviløkonom
 3 Elisabeth Baklia 1969 Sivilingeniør
 4 Per Einar Fon 1967 Korpsrådgiver
 5 Marit Garaas Gulli 1950 Reisekoordinator
 6 Morten Espe 1985 Siviløkonom
 7 Sigbjørn Løchen 1966 IT-ingeniør
 8 Marit Eek-Jensen 1945 Sykepleier
 9 Thor Hukkelås 1953 Sivilingeniør
 10 Johan Rusaanes 1951 Ingeniør
 11 Christer Hoel 1964 Geolog
 12 Halfdan Glørud 1943 Sivilingeniør
 13 Inge Spangelo 1964 Sivilingeniør
 14 Gry Sørensen Hegle 1965 Salgsmedarbeider
 15 Lars Hugo Tyldum 1944 Kaptein/pensjonistleder
 16 Grete Strømsøyen 1950 Tidl. rektor
 17 Gunnar Sembsmoen 1942 Ingeniør
 18 Geir Loe Winsrygg 1968 Selvst. næringsdrivende
 19 Trude Hjellestad Rødberg 1946 Sekretær
 20 Gunnar Aasen 1945 Advokat
 21 Øyvind Eek-Jensen 1947 Sivilingeniør
 22 Håkon Næss 1999 Student NMBU
 23 Anne-Marit Grøndahl 1960 Terapeut
 24 Henning Hallerud 1973 Intensivsykepleier
 25 Astrid Hvam Moen 1941 Ingeniør 
 26 Asbjørn Huka 1947 Reg. revisor
 27 Ragnhild Kleppan Stensrud 1951 Anestesisykepleier
 28 May Aase 1943 Organisasjonskonsulent
 29 Rolf Sending 1941 Selvst. næringsdrivende
 30 Roger Lien 1948 Reklamemann/markedsøkonom
 31 Veslemøy Fjerdingstad 1950 Kulturskolelærer

De tre første kandidatene er kumulerte.


