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En satsning på idrett og kultur 
 
 
Kultur og idrett er viktig for mange aldersgrupper og særlig barn og unge i 
Kongsberg. Arbeiderpartiet mener at den innsatsen som hver dag legges ned i lag og 
foreninger i kommunen må verdsettes mer. Derfor ønsker vi å øke støtten til lag og 
foreninger med 800 000 kr. Dette vil bidra til at vi kan få mer aktivitet og at lag og 
foreninger får mer til å drive det flotte aktivitetstilbudet de har.  
 
Kulturskolen skal snart flytte inn i Fredheim, noe som gir oss nye muligheter. Det blir 
plass til flere kulturskoleelever og det er sårt etterlengtet. Mange barn og unge står 
på venteliste for å kunne drive med kulturaktiviteter som interesserer dem. Dette 
ønsker Arbeiderpartiet å bidra til at flere får oppleve. Derfor tilfører vi kulturskolen 0,5 
million mer i budsjettet i 2021 og øker dette til 1 million fra 2022, øremerket til en 
økning i antall plasser.  
 
 

1. Øke antall plasser i kulturskolen og øke rammene til kulturskolen med 0,5 
million kroner i 2021, og 1 million i 2022, 2023 og 2024.  

2. Øke støtten til lag og foreninger med 0,8 millioner 
3. Øke virksomhetsstøtten til Kongsberg Miners med 50 000 kr.  

 
 
 
 
 
 

En satsning på idrett og 
kultur (i mill. kr) 

2021 2022 2023 2024 

Flere plasser i kulturskolen 0,5 1,0 1,0 1,0 
Økt støtte til lag og 

foreninger 
0,8 0,8 0,8 0,8 

Økt virksomhetsstøtte til 
Kongsberg Miners 

0,05 0,05 0,05 0,05 

     
     

Sum 1,35 1,85 1,85 1,85 
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En trygg oppvekst for alle 
 
Oppveksten vår former oss som mennesker, den gir oss kunnskapen vi trenger, 
opplevelse av å mestre og vokse som mennesker. Dette leverer skoler og 
barnehager i Kongsberg hver eneste dag. I skolene går alle, kostnadsfritt og denne 
fellesskolen gjør at alle får de samme mulighetene til en god utdannelse. I 
barnehagene er det derimot lommeboka som bestemmer. Barnehageprisene i 
Kongsberg har økt kraftig de siste årene, med den følgen at mange står i valget 
mellom barnehageplass eller enda mer anstrengt familieøkonomi. Det mener vi er 
galt. Derfor ønsker vi å bruke 2,5 millioner kroner på å redusere barnehageprisene i 
perioden fra 2021-2025.  
 
Skolene vår er på mange måter hjertet i Kongsbergsamfunnet. Det er derfor viktig at 
vi legger tilrette for at skolen kan få ut sitt fulle potensiale. Dette ligger først og fremst 
i de strukturene som er rundt lærerene og elevene. Vi ønsker derfor at det 
framlegges en plan for innkjøp av lærebøker og undervisningsmateriell for elever, i 
tråd med fagfornyelsen. Vi mener at det må settes i gang et arbeid i regi av 
Kongsbergskolen som setter søkelyset på overgangen fra ungdomsskolen til 
videregående. Slik at den blir mer sømløs og at elevene blir ivaretatt i så stor grad 
som mulig.  
 
For det er kunnskapene vi tilegner oss, erfaringene vi gjør og mestringsfølelsen vi 
opplever i oppveksten som gir oss tryggheten til å leve gode liv.  
 

1. Det framlegges en plan for innkjøp av lærebøker og undervisningsmateriell for 
elever i tråd med fagfornyelsen.  

2. Det må̊ arbeides målrettet for økt kompetanse og ressurser til å innføre av 
pedagogisk IKT-verktøy.  

3. Fleksible åpningstider i barnehagene utredes. 
4. Kommunen må̊ ta en aktiv rolle i å videreutvikle Kongsbergskolen som 

prosjekt, som handler om et mer sømløst skoleløp. Dette gjelder særlig i 
overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole.  

5. Redusere barnehageprisene tilsvarende 2,5 millioner kroner i 2021 og 2022, 
reduksjon tilsvarende 3,5 millioner i 2023 og 2024.  

 
Et Kongsberg for alle (i mill. 

kr) 
2021 2022 2023 2024 

Reduserte barnehagepriser 2,5 2,5 3,5 3,5 
Sum 2,5 2,5 3,5 3,5 
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En trygg vei videre for helse og omsorg 
 
Helse og omsorg jobber for mennesker i alle aldre i kommunen vår. Helsepersonellet 
vårt har vært under store prøvelser i koronaens tid, noe vi verdsetter enormt.  
 
Arbeiderpartiet mener at det er viktig at vi fortsetter å ha fokus på heltidskultur i 
Kongsberg kommune. Det gjøres litt, men ikke nok. Alle nye stillinger som utlyses i 
helse og omsorg skal som hovedregel være 100%. Når nye Edvardsløkka står klar så 
skal alle som tilsettes her ha 100% stilling. Det vil virkelig bidra på veien mot 
heltidskultur.  
 
I fjor ble det vedtatt av vi skulle innføre en vikarpool i helse og omsorg. Dette har vi 
ikke sett noe til. Grunnene kan være mange, men fellesnevneren for disse er at det 
ikke har vært ressurser tilgjengelig for å gjennomføre. Derfor ønsker Arbeiderpartiet å 
sette av 0,5 millioner kroner til en prosjektstilling i 2021 som skal jobbe med 
opprettelsen av en vikarpool. Dette vil bidra til at færre blir sittende med mobilen i 
handa i påvente av arbeid. Flere vil få heltidsstillinger.   
 

1. Sette av 0,5 millioner kroner i 2021 til en prosjektstilling til arbeid med å 
opprette en vikarpool for helse og omsorg.  

2. Gjøre innsparingsmålene gradvise i helse og omsorg. Tilfører 2 millioner i 
2021 og 1 million i 2022.  

3. Det legges til rette for at de som har behov for trygghetsalarm av behov for 
trygghet får dette kompensert av kommunen.  

4. Fokuset på̊ tillitsbasert ledelse må̊ styrkes og det må̊ arbeides målrettet 
med et godt trepartssamarbeid. Kvartalsvis rapportering til 
administrasjonsutvalget om framdrift.  

5. Nye stillinger som lyses ut i helse og omsorg skal som hovedregel være 
100%.  

6. Når Edvardsløkka står klar så skal alle ansatte være tilsatt i 100% stilling.  
7. Kongsberg kommune skal være i front når det kommer til å ta i bruk og 

teste ny velferdsteknologi. Dette skal ikke komme på̊ bekostning av varme 
hender, men gjøre at flere kan bruke tid på̊ omsorg fremfor manuelle 
oppgaver.  

8. Kongsberg kommune skal videreutvikle tjenestetilbudet de har i dag og 
ikke konkurranseutsette nye tjenester.  

9. Legge til rette for at personer som er i en sammensatt utfordrende 
situasjon opplever at de får «En dør inn» til kommunens tjenestetilbud. 

 
 
 

Et Kongsberg for alle (i mill. 
kr) 

2021 2022 2023 2024 

Prosjektstilling, vikarpool 0,5    
Støtte til Fontenehuset 0,5 0,5 0,5 0,5 

Gradvis innsparing i helse og 
omsorg 

2 1   

Sum 3 1,5 0,5 0,5 
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Vi vil vekst  
 
I den tiden vi er inne i så er det viktigere enn noen gang at vi har trykk på vekst-
arbeidet. Arealdelen i kommuneplanen må på plass, fort. Som følge av dette så vil vi 
tilføre plan en ressurs tilsvarende 800 000 kr som skal bidra til framdrift i arbeidet.  
 
Vi legger til rette for å senke barnehageprisene, vi har relativt lave kommunale 
avgifter og vi gjør en satsning på kultur og idrett gjør at vi totalt sett hever 
kommunens attraktivitet.  
 
Videre vil Arbeiderpartiet legge trykk på arbeidet med å utvikle egne næringsarealer i 
kommunen vår. Dette er viktig for å kunne danne grunnlag for nyetableringer og for 
arealkrevende industri.  
 
 

1. Stille krav om ladestasjon til elbiler til utbyggere i nye utbyggingsprosjekter.  
2. Utrede utlånsordning for bysykler.  
3. Tilføre plan en ekstra ressurs, finansieres med 0,8 millioner kroner.  
4. I samarbeid med grunneiere, tomteselskapet og industrien jobbe fram 

langsiktig plan for industriarealer.  
5. Sette av 0,5 millioner til Kongsbergpiloten.  
6. Være en aktiv pådriver for gjennomføringen av Telemark-Ring.  

 
 
 
 

Andre tiltak 2021 2022 2023 2024 

Økt ressurs i plan 0,8 0,8 0,8 0,8 
Kongsbergpilot 0,5    

Sum 1,3 0,8 0,8 0,8 
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Finansieringsoversikt  
 

Styrking av velferdstilbudet 
(i mill. kr) 

2021 2022 2023 2024 

Reduserte barnehagepriser 2,5 2,5 3,5 3,5 
Prosjektstilling, vikarpool 0,5    

Støtte til Fontenehuset 0,5 0,5 0,5 0,5 
Gradvis innsparing i helse og 

omsorg 
2 1   

En satsning på kultur og 
idrett (i mill. kr) 

2021 2022 2023 2024 

Flere plasser i kulturskolen 0,5 1,0 1,0 1,0 
Økt støtte til lag og 

foreninger 
0,8 0,8 0,8 0,8 

Økt virksomhetsstøtte til 
Kongsberg Miners 

0,05 0,05 0,05 0,05 

Vi vil vekst (i mill. kr) 2021 2022 2023 2024 
Økt ressurs i plan 0,8 0,8 0,8 0,8 

Kongsbergpilot 0,5    
Andre tiltak (i mill. kr) 2021 2022 2023 2024 

Sum alle tiltak  8,15 6,65 6,65 6,65 
 
 

Finansering (i mill. kr) 2021 2022 2023 2024 

Redusere avsetning til 
disposisjonsfond 

8,02 6,47   

Redusert disposisjonsfond 
formannskapet 

0,05 0,05 0,05 0,05 

Økt skatteanslag   6,52 6,52 
Økte inntekter pga. flere 

barn i kulturskolen 
0,08 0,13 0,13 0,13 

     
Sum alle tiltak  8,15 6,65 6,65 6,65 
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Hva hadde vi fått til med Arbeiderpartiet i regjering?  
 
I lokalpolitikken er vi i stor grad avhengige av det økonomiske opplegget som 
regjeringen og flertallet i Stortinget går for. Det vi ser nå er at kommunen har en mer 
anstrengt økonomi enn vi har hatt på lenge. Det har mye å gjøre med de 
overføringene som det legges opp til fra staten. Med Arbeiderpartiets alternative 
statsbudsjett hadde Kongsberg kommune fått 12,22 millioner mer. Det hadde gjort en 
stor forskjell i årets budsjett. Dette er noen av tiltakene vi kunne gjennomført: 
 
Flere plasser i kulturskolen 
Vi kunne brukt 3 millioner fremfor 1 million på å øke antallet plasser i kulturskolen. 
Det hadde gjort at vi kunne fjernet ventelistene og alle barn og unge hadde fått 
muligheten til å nyte godt av vårt fantastiske kulturskoletilbud.  
 
Økt støtte til lag og foreninger 
Vi kunne doblet vår økning i støtte til lag og foreninger fra 800 000 til 1,5 millioner 
kroner. Dette hadde hatt mye å si for støtte lag og foreninger kunne fått. Det ville 
styrket idretten og det ville styrket den frivilligheten som legges ned hver eneste dag. 
Tilbudet til barn og unge ville blitt enda bedre.  
 
En fornuftig omstilling i helse og omsorg 
Det ville gjort at vi kunne gjennomført en roligere og langt mer kontrollert omstilling i 
helse og omsorg. Fremfor å gjennomføre kutt som har lite sannsynlighet for å kunne 
nås, så kunne vi hatt en langt mer kontrollert prosess.  
 
Økt satsning på vekst i Kongsberg 
Vi kunne brukt mer penger på utviklingsarbeidet vårt i Vekst i Kongsberg. Det hadde 
gjort at vi kunne brukt mer ressurser på industrisamarbeid, attraktivitetsutvikling og 
utvikling av sentrumsområdene våre.  
 
Ytterligere reduksjon i barnehageprisene 
Vi kunne redusert barnehageprisene ytterligere. Fra i dag hvor vi finner 2,5 millioner 
til dette, til 4 millioner med Arbeiderpartiets alternative budsjett. Dette hadde gjort 
manges familieøkonomi romsligere og de som har minst hadde fått mer.  
 

Styrking av velferdstilbudet 
(i mill. kr) 

2021 2022 2023 2024 

Reduserte barnehagepriser +1,5 +1,5 +1,5 +1,5 
Gradvis innsparing i helse og 

omsorg 
+3,0 +1,0   

En satsning på kultur og 
idrett (i mill. kr) 

2021 2022 2023 2024 

Flere plasser i kulturskolen +2,5 +2,5 +2,5 +2,5 
Økt støtte til lag og 

foreninger 
+1,0 +1,0 +1,0 +1,0 

Vi vil vekst (i mill. kr) 2021 2022 2023 2024 
Økt satsning på Vekst i 

Kongsberg 
+3,0 +3,0 +3,0 +3,0 

Sum 11,0 9,0 9,0 9,0 
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Arbeiderpartiets forslag til budsjett 
 
 

1. Tilføre plan en ekstra ressurs, finansieres med 0,8 millioner kroner.  
2. Sette av 0,5 millioner kroner i 2021 til en prosjektstilling til arbeid med å opprette en vikarpool for helse 

og omsorg.  
3. Gjøre innsparingsmålene gradvise i helse og omsorg. Tilfører 2 millioner i 2021 og 1 million i 2022.  
4. Redusere barnehageprisene tilsvarende 2,5 millioner kroner, i 2021 og 2022. Fra 2023 så reduseres 

prisene tilsvarende 3,5 millioner kroner. 
5. Øke antall plasser i kulturskolen og øke rammene til kulturskolen med 0,5 millioner i 2021 og 1 million 

hvert år fra 2022.   
6. Øke støtten til lag og foreninger med 0,8 millioner 
7. Øke virksomhetsstøtten til Kongsberg Miners med 50 000 kr.  
8. Sette av 0,5 millioner til Kongsbergpiloten.  
9. Øke støtten til Fontenehuset med 500 000 kr.  
10. Redusere avsetning til disposisjonsfond med 7,97 mill. i 2021, 6,47 mill. I 2022, 4,17 i 2023 og 4,17 i 

2022.  
11. Redusere disposisjonsfondet til formannskapet med 50 000 kr. i økonomiplanperioden.  
12. Øke inntektene på grunn av flere barn i kulturskolen med 80 000 i 2021, og 130 000 i resten av 

økonomiplanen.  
13. Øke skatteanslaget i 2023 og 2024 med 2,3 millioner.  

 
Verbaldel 

14. Det	legges	til	rette	for	at	de	som	har	behov	for	trygghetsalarm	av	behov	for	trygghet	får	dette	kompensert	av	
kommunen.	 

15. Det	startes	et	arbeid	med	en	langsiktig	investeringsstrategi	for	12	år	fremover,	dette	for	å	sikre	at	vi	får	en	
langsiktig	forvaltning	av	investeringer	knyttet	til	kommunens	gjeldssituasjon.	 

16. Det	framlegges	en	plan	for	innkjøp	av	lærebøker	og	undervisningsmateriell	for	elever	i	tråd	med	
fagfornyelsen.	 

17. Det	må̊	arbeides	målrettet	for	økt	kompetanse	og	ressurser	til	å	innføre	av	pedagogisk	IKT-verktøy.	 
18. Fokuset	på̊	tillitsbasert	ledelse	må̊	styrkes	og	det	må̊	arbeides	målrettet	med	et	godt	trepartssamarbeid.	

Kvartalsvis	rapportering	til	administrasjonsutvalget	om	framdrift.	 
19. Kommunen	må̊	ta	en	aktiv	rolle	i	å	videreutvikle	Kongsbergskolen	som	prosjekt,	som	handler	om	et	mer	

sømløst	skoleløp.	Dette	gjelder	særlig	i	overgangen	mellom	ungdomsskole	og	videregående	skole.	 
20. Fleksible	åpningstider	i	barnehagene	utredes.	 
21. Nye	stillinger	som	lyses	ut	i	helse	og	omsorg	skal	som	hovedregel	være	100%.	 
22. Når	Edvardsløkka	står	klar	så	skal	alle	ansatte	være	tilsatt	i	100%	stilling.	 
23. Kongsberg	kommune	skal	være	i	front	når	det	kommer	til	å	ta	i	bruk	og	teste	ny	velferdsteknologi.	Dette	skal	

ikke	komme	på̊	bekostning	av	varme	hender,	men	gjøre	at	flere	kan	bruke	tid	på̊	omsorg	fremfor	manuelle	
oppgaver.	 

24. Offentlig	informasjon	fra	Kongsberg	kommune	bør	være	tilgjengelig	på̊	flere	språk.	 
25. Kongsberg	kommune	skal	videreutvikle	tjenestetilbudet	de	har	i	dag	og	ikke	konkurranseutsette	nye	

tjenester.	 
26. Stille	krav	om	ladestasjon	til	elbiler	til	utbyggere	i	nye	utbyggingsprosjekter.	 
27. Utrede	utlånsordning	for	bysykler.	 
28. Ambisjonene	for	klimagassutslipp	fra	kongsbergsamfunnet	og	kommunens	virksomhet	må̊	økes	i	forhold	til	

rådmannens	forslag.	Økt	ambisjon	følges	opp	med	virkemiddelbruk	som:	 
1. Grønn	investeringsstrategi	 
2. Målrettet	bruk	av	innkjøp	 
3. Arealpolitikk 

4. Energibruk	 
29. Legge til rette for at personer som er i en sammensatt utfordrende situasjon opplever at de får «En dør inn» til 

kommunens tjenestetilbud. 

30. Økt virksomhetsstøtte til Kongsberg Miners på 50 000 kr. 

31. Øke utskiftingstakten innenfor VA innenfor eksisterende budsjettramme, med forsering i kommende år med 

overkapasitet i BA-sektoren.  

32. I samarbeid med grunneiere, tomteselskapet og industrien jobbe fram langsiktig plan for industriarealer.  

33. Være en aktiv pådriver for gjennomføringen av Telemark-Ring. 

34. Det bes om at terskelen for praktisk bistand ikke blir økt fra slik det praktiseres i dag.  

 




