
 

MDG KONGSBERG  
Program 2019-2023 

Miljøpartiet De Grønne går til valg på å gjennomføre et grønt skifte i Kongsberg. 

Vårt program peker ut en ny økologisk, bærekraftig og fremtidsrettet samfunnsutvikling. Det 

er en utvikling der velferd og livskvalitet skapes innenfor rammene av økosystemenes 

tålegrenser og ut fra hensynet til mennesker, dyr og fremtidige generasjoner. 

Kommunestyret har vedtatt at klimagassutslippene skal reduseres med 40 prosent innen 

2030 i forhold til nivået i 1991. Kongsberg kommune sine klimagassutslipp har økt fra 1990 

og nådde en topp i 2015 og forventes å synke sakte de neste årene. MDG har beregnet hva 

dette betyr i form av lokale klimatiltak, noe som danner basis for budsjettprosesser de neste 

årene. 

  

TENK GLOBALT – HANDLE LOKALT 

De Grønne vil skape et samfunn hvor vi har gode liv uten at vi ødelegger for andre. Norge 

står ved et veiskille, der langsiktig trygghet, frihet og velferd for alle står på spill. Vi er nødt 

til å ta et oppgjør med målet om å hele tiden produsere mer for å kjøpe og så kaste mer. De 

Grønne sier nei til den rådende politikkens rovdrift på mennesker og miljø. 

De Grønne vil ha et Norge der unge ikke blir syke av prestasjonsjag og kjøpepress. Vi vil ha 

levende lokalsamfunn der færre er ensomme og vi har mer tid til venner og familie. Ungene 

skal kunne leke trygt ute og sykle til skolen i frisk luft. Vi skal fortsatt kunne gå tur i gammel 

skog. Dyra i havet skal ikke kveles av plast. Vi vil skape et Norge som kjemper mot 

klimaendringer, som bidrar til at færre drives på flukt og sikrer gode liv også for dem som 

kommer etter oss. 

Det skal være enklest og billigst å velge miljøvennlig, uansett hvor du bor. Vi lover å støtte 

alle folkene med ideer og pågangsmot til å skape nye grønne arbeidsplasser. Vi vil gi byen og 

bygdene tilbake til menneskene, slik vi gjør i Oslo og andre steder hvor De Grønne er med å 

bestemme. 

Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien 

skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet både lokalt og 

globalt. 



 

Livskraftige klima- og miljøvennlig lokalsamfunn, i hovedsak basert på lokale ressurser er en 

forutsetning for å nå målet.  

1. LIVSKVALITET I LOKALSAMFUNNET 

De Grønne vil skape et samfunn hvor vi har gode liv uten at vi ødelegger for andre. Ved å 

styrke kommunens levende lokalsamfunn, og gi gode muligheter for medvirkning, gjør vi 

Kongsberg tryggere, vennligere og mer inkluderende. Alle skal føle seg velkommen i 

Kongsberg. I dag finnes det fortsatt mange strukturelle og sosiale hindringer for god 

integrering, som vi må jobbe aktivt for å nedbygge. Frivillig arbeid er en massiv ressurs for 

samfunnet, og gir økt livskvalitet og sosial utvikling for enkeltmennesker og lokalsamfunn. 

  

MDG Kongsberg vil: 

● Prioritere livskvalitet fremfor materiell vekst. 

● Sikre tilgjengelige lokaler for organisert frivillig aktivitet. 

● Styrke kommunens politiske og økonomiske handlingsrom. 

● Jobbe for gode møteplasser for aktivitet og samvær på tvers av generasjoner. 

● Påby tydelig merking av retusjering av mennesker i reklame i det offentlige rom. 

● Jobbe for fri ferdsel på begge sider av Lågen, fra Bevergrenda til Labro tilrettelagt for 

barnevogn og rullestol 

● Skape en møteplass for ungdom med datainteresser, hvor man kan utfolde seg med 

teknologi i et støttende fellesskap. 

● Finne steder hvor ungdom kan oppholde seg på fritiden uten for mange regler og 

voksne til stede. 

● Jobbe for økt bruk av Lågalandet og bedre stier langs Lågen. 

● Jobbe for at tusenårsstedet (Kirketorget) blir en sosial møteplass for folk i alle aldre. 

● Jobbe for en skatepark som passer for ungdommer. 

● Se på kommunens lokaler som ikke er i bruk, og tilrettelegge for åpne møteplasser 

● Innføre livskvalitet innenfor naturens tålegrenser som overordnet politisk mål, ikke 

stadig økning av produksjon og materielt forbruk. 

● Skape et varmere samfunn med mindre fremmedfrykt og utenforskap. 

● Gi rom for mer fritid og frivillighet – mindre stress og kjøpepress.  



 

2. SAMFERDSEL  

57 % av Kongsbergs klimagassutslipp kommer fra trafikk, og dagens samferdselspolitikk er i 

stor grad preget av å legge til rette for privatbilisme. Ungene skal kunne leke trygt ute og 

sykle til skolen i frisk luft. Miljøpartiet De Grønne vil i større grad prioritere myke 

trafikanter, syklister og kollektivreisende, slik at vi får en sosial, effektiv og sunn måte å 

håndtere reiser på. 

MDG Kongsberg vil: 

● Føre en samferdselspolitikk som prioriterer myke trafikanter og kollektivtrafikk. 

● At kommunen skal gjennomføre vedtatt sykkelplan og forbedre sykkelvegnettet, slik 

at dette er enklest og raskest i hverdagen 

● Jobbe for bedre sykkelparkering på de viktigste reisemålene som handel, barnehager 

og skoler. 

● I tillegg bør viktige veier for gange identifiseres og gjøres mer interessante 

● Redefinere kollektivtrafikken, slik at offentlig transport blir attraktivt og et reelt 

alternativ til bil. 

● Prioritere brøyting og strøing av fortau og gang- og sykkelstier. 

● At kommunen stimulerer til bildelingsordninger, ved å lease gjennom 

bildeleordninger som eksempel bilkollektivet. 

● Prioritere Handicap-parkeringsplasser, for å sikre tilgjengelighet for dem som er 

avhengige av bil. 

● Utbedre eksisterende veier med tanke på trafikksikkerhet fremfor å bygge store nye 

veianlegg. 

● Stille krav om utslippsfrie kjøretøy i offentlige kontrakter og anbud. 

● Innføre en ordning med Bysykler. 

● Innføre forsøk med elsykler for kommunalt ansatte til bruk ved forflytning innenfor 

nære byområder. 

● Gradvis fase inn elbiler for alle kommunale tjenestebiler, med sikte på minst 75% 

andel i løpet av 4-årsperioden. 

● Et bedre busstilbud til de delene av kommunen som ligger langs hovedferdelsårene  

● Jobbe for at det blir satt i gang et 1-2 årig forsøk på å få et pendlerbusstilbud mellom 

Kongsberg og Flesberg 



 

● Jobbe for å at det blir satt i gang et 1-2 årig forsøk med bygdeby T-bane på 

strekningen Skollenborg – Kongsberg – Flesberg 

● Ønsker å jobbe for at jernbanen mellom Kongsberg og Drammen rustes opp og får 2 

togavganger til Oslo pr time. Arbeide for stopp ved Teknologiparken. 

● At mer av godstrafikken føres over fra vei til jernbane. 

● At det bygges ut flere ladepunkter for elbiler og at nye parkeringsplasser skal ha krav 

om minst 15% plasser med lademulighet for elbil. 

● Prioritere kollektivtransport der det lar seg gjøre 

● Arbeide for å gjenåpne deler av Numedalsbanen for persontrafikk 

 

3. GRØNNE ARBEIDSPLASSER OG GRØNT 

ARBEIDSMILJØ 

Vi vil ha et varmere samfunn der livskvalitet settes i sentrum, og hvor arbeidstakere kan 

velge mer fritid og ferie fremfor stadig høyere lønn. 

Miljøpartiet De Grønne lover å støtte de som har ideer og pågangsmot til å skape nye grønne 

arbeidsplasser. Næringslivet er en av de viktigste motorene som driver utviklingen framover. 

De Grønne vil at offentlig og privat sektor sammen skal være pådrivere for nye miljøvennlige 

løsninger. 

Kongsbergindustrien kan bli ledende på nye, grønne løsninger som gir trygge og 

meningsfulle arbeidsplasser. 

MDG Kongsberg vil: 

● At Kongsberg skal bli en foregangskommune for smarte og grønne 

innkjøpsordninger. 

● Øke bruk av tre i større kommunale utbygginger. 

● Etterspørre lokal mat med sesongbasert kjøkkendrift for å sikre avkastning for lokale 

matprodusenter i Kongsberg og Numedal. 

● At kommunale pensjons- og spareavtaler er basert på bærekraftige prinsipper. 



 

● Bidra til at ressursene i avfallet på Gomsrud gjenvinning forvaltes med økt 

gjenvinning etter prinsipper for sirkulærøkonomi. 

● Sikre grønne lån til bærekraftige utbygginger. 

● Gi økonomiske insentiver til dele-, utleie- og utlånsordninger etter modell av dagens 

bildelingsringer og biblioteker. 

● Støtte privatpersoner og bedrifter som ønsker å bruke velferdsteknologi i eget hjem 

eller for tilrettelegging av arbeidsplassen. 

● Innføre kildesortering av papir, plast og matavfall i offentlige bygg og næringsbygg. 

● Samarbeide med fylket og staten om å utvikle et grønt bærekraft utviklingssenter som 

kan være på den gamle høyskolen i Kongsberg. Det er flere grønne bedrifter som 

ønsker et sted de kan bruke til produksjon og lager etc. Den gamle høyskolen på 

Raumyr passer perfekt! 

● Jobbe for et mer miljøvennlig landbruk og jobbe for økt andel økologisk landbruk i 

kommunen. 

● Gjøre det enklere for offentlige ansatte å velge kortere arbeidstid og gradvis redusere 

arbeidstiden fra 37,5 til 30 timer per uke. 

● Se på mulighet for å innføre lokal valuta og bytte av varer og tjenester. (LETS) 

 

4. NATUR, KLIMA OG MILJØ 

Bevaring av naturen er viktig for naturopplevelse, friluftsliv, og for det biologiske 

mangfoldet. Miljøpartiet De Grønne vil derfor føre en politikk som ikke bare beskytter 

dagens naturverdier, men som også gjenskaper opprinnelige naturverdier og økosystemer 

som har blitt ødelagt. Vi vil skape et Norge som kjemper mot klimaendringer, som bidrar til 

at færre drives på flukt og sikrer gode liv, også for dem som kommer etter oss. 

Klimaendringene gjør at vi må tenke nytt og smart, slik at vi kan gjøre samfunnet 

motstandsdyktig mot kraftigere og hyppigere nedbør. 

MDG Kongsberg vil: 

● Innføre indikatorer og bærekraftsmål med vekt på klima, natur og livskvalitet i 

forbindelse med kommunebudsjettet og innføre en årlig behandling i kommunestyret 

av status og nye tiltak for å nå målene. 



 

● Ta hensyn til pågående klimaendringer i areal- og ressursforvaltningen, og øke 

innsatsen for klimatilpasning innen infrastruktur, matproduksjon og generell 

beredskap. 

● Jobbe for åpne løsninger for håndtering av nedbør, som grønne tak, regnbed, 

drenerende overflater og åpne flomveier. 

● Kartlegge truede arter og naturtyper 

● Plan for svartelista arter 

● Innføre undervisningsmidler til administrasjonen for klimatilpasning 

● Kommunen skal se på tidspunktet for når slåttekantene blir slått for å hjelpe humlene 

sin spredning 

● Etablere skaugrense. 

● Strebe etter å etablere nasjonalpark. Utrede muligheten for å bruke og muligens 

utvide noen av de allerede etablerte naturreservatene. 

● Skogbruket må drives mer skånsomt og langt større områder bør vernes mot inngrep. 

● Utvide og styrke ordningen med minigjenbruksstasjoner. Vi vil ha flere steder å gi 

bort og få brukbare ting, og gjøre tjenesten bedre kjent og mer brukt. 

● Utvide ordning for utlån av sportsutstyr og verktøy. 

● Redusere bruk og spredning av helse- og miljøskadelig mikroplast fra kilder som 

bildekk, tekstiler, maling, hudpleieprodukter og vaskemidler. 

● Fase ut gummigranulat på kunstgressbaner i samarbeid med næringslivet og idretten. 

● Hindre plastforsøpling ved å redusere bruken av plastemballasje og plastprodukter. 

● Etablere en dyrevernplan i kommunen. 

 

5. HELSE, LIVSMESTRING OG OPPVEKST 

De Grønne vil ha levende lokalsamfunn der færre er ensomme og vi har mer tid til venner og 

familie. Skolen skal gi alle muligheten til å delta i fellesskapet med livsmestring, 

læringsglede, kritisk tenkning og evne til problemløsning. Helsepolitikken må ses i 

sammenheng med andre politikkområder. Vi vil legge til rette for mer fysisk aktivitet og 

daglig mosjon i form av gange, sykling og turer i naturen. Syke og pleietrengende mennesker 

skal få god og trygg omsorg og behandling av høy kvalitet. Politikk for helse, oppvekst og 

gode lokalsamfunn berører også barnehagepolitikken. Barnehagen skal være med på å legge 

grunnlaget for et godt liv og livslang læring. 



 

MDG Kongsberg vil: 

● Sikre lokalmiljøer der det er trygt å gå og sykle til barnehage, skole og grøntområder. 

● Innføre Hjertesoner på barne- og ungdomsskoler i Kongsberg. En hjertesone rundt 

skolen gjør det sikrere for elevene å gå eller sykle. Mindre biltrafikk og tryggere 

stopp- og hentesoner er bra for alle 

● Styrke samarbeidet mellom skolehelsetjenesten og helsevesenet for unge. 

● Tilrettelegge for mennesker med funksjonsnedsettelser og sjeldne diagnoser. 

● Øke bruken av teknologiske løsninger og satsning på brukervennlig velferdsteknologi 

i det kommunale helse- og omsorgstilbudet. 

● Ved innføring av prøveprosjekt 5G skal kommunen parallelt ha “Føre var” prosjekt 

som kartlegger virkning av 5G-nettet på menneske-, dyre- og insektliv. 

● Bygge barnehager med tilgang til varierte utearealer som bidrar til fri lek, natur- og 

kulturopplevelser. 

● Redusere mengden plast i barnehagene og grunnskolene. 

● At omsorgstjenestene skal bygge på prinsippet om respekt for mennesket og ikke 

baseres på økonomisk effektivitet tenking. 

● At eldre og pleietrengende skal kunne velge om de vil bo hjemme og hva slags hjelp 

de trenger, så langt det er økonomisk og helsefaglig forsvarlig ut fra et 

fellesskapshensyn 

● At det skal være et mål at de eldre får tilbud om fast plass på sykehjem etter eget valg 

så langt det er praktisk mulig og at de ikke må flytte rundt fra sted til sted. 

● At de hjemmebaserte tjenestene gir et godt tilbud om aktiviteter og at det tilbys 

middagslevering for hjemmeboende eldre som ønsker det. 

● At kommunale institusjoner i løpet av valgperioden skal tilby minst 50% økologisk 

mat, fortrinnsvis fra lokale leverandører. 

● At Kongsberg sykehus skal bestå med bløtdelskirurgi og fullverdige akuttfunksjoner. 

● At Kongsberg kommune skal opprettholde den gode kompetansen i den kommunale 

barneverntjenesten. 

● At kommunen skal gi råd og tilskudd til radon fjerning i utsatte områder av 

kommunen. 

● Innføre minst to kjøttfrie dager i uka i kommunale barnehager og helseinstitusjoner. 

● Flere sansehager. 

● Reiseutgifter til voksne elever i Opus må innføres når vdg.skoler ikke har fullt og helt 

tilbud lokalt. 

● At kommunen skal ha en mat- og måltidspolitikk som sikrer eldre god  matomsorg. 



 

● At alle mottakere av pleie- og omsorgstjenester må sikres et trygt, velsmakende og 

ernæringsmessig godt mattilbud, der ferske råvarer vektlegges. 

● At institusjoner for eldre i kommunen blir Livsglede-sertifiserte gjennom stiftelsen 

Livsglede for Eldre 

● At det legges vekt på å skape trivelige rammer rundt måltidene med fokus på sosialt 

fellesskap. 

● Opprette en kommunepsykolog-stilling til. 

● Tillitsbasert ledelse av skolesektoren i stedet for målstyring 

● Flere ansatte med kompetanse på psykisk helse må støtte og veilede og komme inn i 

klasserommet, inn på barnehagene,  og møte eleven/barnet 1:1,ikke bare skrive 

vedtak 

● Selvmordsforebygging: Helsebror tiltak rettet direkte mot guttene som har høyere 

terskel for å søke hjelp når de sliter psykisk. 

● Selvmordsforebygging: Flere utekontakter, gjerne menn. 

● Egen helsestasjon for unge som ikke ligger inne på KOVS-området, øke 

tilgjengeligheten. 

● Livsmestring for voksne, forebyggende arbeid FØR man blir sykemeldt. 

● Støtte frivillig arbeid i kommunen. Samarbeid mellom Frivillighetssentralen og NAV. 

● Tilby støtte til behandlingsopphold på Fredheim for ansatte som er  sykemeldt på 

grunn av livsstilssykdommer. 

 

6. ENERGI  

De Grønne vil at energi skal utnyttes til det beste for samfunnet og bidra til å redusere 

avhengighet av fossil energi. Kommunen bør fortsette arbeid med energieffektivisering av 

egne bygg, og aktivt bidra til at innbyggerne kan ta gode valg for å redusere egne energibruk. 

Det bør legges til rette for utbygging av mer fornybar energi. God forvaltning av 

vannkraftanlegg er sentralt, samtidig som det i kommunen satses på å ta i bruk solenergi der 

dette er egnet. For å sikre dette ønsker vi at barrierer for å ta i bruk solceller og solvarme 

reduseres, og at lokalt marked for solenergi stimuleres ved at kommunen etablerer anlegg på 

egne bygg. 

MDG Kongsberg vil: 



 

● At økologisk bærekraft skal styre valg innen energisektoren framfor hensyn til 

økonomisk vekst. 

● At kommunen deler sin sterke kompetanse på energieffektivisering, slik at 

innbyggerne enklere kan energieffektivisere egen energibruk. 

● At det planlegges helhetlig i kommune med tanke på energi, slik at det ungås 

omfattende nettutbygginger og sikres lokale energiløsninger som utnytter lokale 

energiressurser 

● At det kreves utslippsfrie eller fossilfrie byggeplasser i nye kommunale utbygginger. 

● Introdusere solenergi for egne bygg, og gjøre det enklere for innbyggere å etablere 

solenergianlegg. 

● At det stimuleres til fossilfri transport, gjennom krav i innkjøp. 

● Modernisere og optimalisere utnyttelsen av eksisterende vannkraftverk i Kongsberg 

kommune. 

● Jobbe for at alle nye boliger skal bygges etter plusshus-standard eller aktivhus. 

● Planlegge for fleksibilitet i nye bygg. 

 

7. KOMMUNAL PLANLEGGING OG NÆRING 

De Grønne jobber for en fremtid der menneskers livskvalitet økes innenfor naturens 

tålegrenser, uten stadig høyere produksjon og materielt forbruk. I dag har kommunen et 

altfor høyt forbruk av energi og ressurser. Ødeleggelse av natur og vårt felles livsgrunnlag 

blir fremstilt i nasjonalregnskapet som verdiskapning. Dette kan ikke fortsette. Et grønt 

skifte handler om mer enn små justeringer i dagens kurs mot økende klimagassutslipp, tap 

av biologisk mangfold, og voksende prestasjons- og forbrukspress. Et grønt skifte krever 

radikale endringer i norsk politikk. En økonomi i balanse med naturen forutsetter at vi 

forlater det tradisjonelle vekstparadigmet til fordel for en kretsløpsøkonomi der ressurser 

settes i sirkulasjon. 

MDG Kongsberg vil: 

● Oppdatere kommunens klima- og energiplan fra 2008 så raskt som mulig og senest i 

samband med budsjettet for 2020. Miljøplanen bør sidestilles med eller integreres i 

kommuneplanen og bli mer konkret på tiltaksdelen. 

● Sikre at fortetting innenfor sentrumsområde A er hovedprinsipp for ny utbygging 



 

● Frigjøre sentrumsarealer som i dag er parkeringsarealer. 

● At Kongsberg kommune skal ha bærekraftsrapport med klimaregnskap integrert i 

den årlige budsjett- og handlingsplanen. 

● Jobbe for et økologisk ressurs- og balanseregnskap. 

● At kommunen skal føre en aktiv næringspolitikk for å tiltrekke seg grønne 

virksomheter til kommunen. 

● At kommunen aktivt jobber for å få på plass et grønt utviklingssenter og 

virksomheter inn i arealene til HBV. Dette må skje i samarbeid med fylket og staten. 

● Redusere investeringstakt, og redusere kommunal gjeldsbelastning. 

● At Kongsberg skal satse tungt på utdanning innen grønn økonomi for å skape 

grunnlag for ny næringsvirksomhet. Et virkemiddel i dette arbeidet skal være å inngå 

partnerskap med næringslivet og universitetsmiljøet i kommunen. 

● At kommunen fortsatt skal ha handelen konsentrert i bysentrum. 

● Krav til næringslokaler kun i sentrale deler av sentrumsområde. 

● At kommunen får et utvida gågatetilbud i sentrum, evt. med mulighet for 

enveiskjøring. 

● At lokale småskalaprodusenter tilbys egne utsalgssteder, billigere alternativ til 

Bondens Marked (mindre avgift). 

● At kommunen skal sikre grønne korridorer i tilknytning til sentrumsnære områder og 

at disse blir bevart og bundet sammen på en måte som gjør det mulig å bruke dem 

uten å være avhengig av bil. 

● Ta vare på naturlige bekkeløp og kulturlandskapet i områder som grenser opp mot 

sentrumsnære boligområder. Arbeide med å gjenåpne bekker. 

● At kommunen verner dyrka mark i forbindelse med boligbygging og 

næringsutvikling. 

● At kommunen ikke skal åpne for snøskuterkjøring i utmark utover nyttekjøring med 

løyve. 

● At eiendomsskatten beholdes på dagens nivå i valgperioden og bare justeres for å 

finansiere særlig gode miljøtiltak. Grunnlaget for eiendomsskatten skal være tydelig 

og forståelig for befolkningen. 

● At Kongsberg kommune ikke skal ha flere søndagsåpne butikker og kjøpesentre 

unntatt i desember. 

● Trekke ut kommunale fondsmidler der selskaper har investeringer i skatteparadis 

eller høy omsetning av fossil energi. 



 

● Arbeide for at Kongsberg skal bli en Fairtrade-kommune, det vil si bruke mest mulig 

produkter som er sertifisert gjennom Fairtrade-ordningen, så langt disse er 

tilgjengelig. 

● Sikre/etablere grønne områder med beplantning som sikrer biologisk mangfold også i 

tettbebygde områder. 

● At kommunen ved planlegging av nye boligområder og utvikling av etablerte områder 

legger opp til møteplasser på tvers av generasjoner. 

 

 

8. KULTUR, UTDANNING OG FRIVILLIGHET 

Barn og unge er våre viktigste ressurser for fremtiden, derfor vil De Grønne legge til rette for 

et utdanningstilbud som inkluderer alle og gir den enkelte muligheten til å innfri sitt 

potensiale, samtidig som en finner sin plass i fellesskapet. Utdanning for bærekraft er et 

sentralt element i skolens læreplaner, noe vi støtter helhjertet opp under. Kultur er summen 

av verdier, tradisjoner, ferdigheter og ideer som vi mennesker i samfunnene våre skaper og 

opprettholder. Kultur er lenken til fortiden, og veien inn i fremtiden. Kulturen gir oss mening 

og retning, derfor tar vi kulturen på alvor. De Grønne ønsker å opprettholde mangfoldet i 

kulturlivet i Kongsberg, vi ønsker å utvikle og gi rom for nye uttrykk, og legge til rette for 

inkludering og frivillighet. 

MDG Kongsberg vil: 

● At en god offentlig skole skal være hjørnesteinen i det lokale utdanningstilbudet og 

tilby pedagogisk mangfold og tilrettelegging for det enkelte barn. 



 

● Sette inn ressurser tidlig i skolen for å hindre frafall, og forebygge mobbing. 

● At Kongsberg kommune skal prioritere tidlig innsats for elever som trenger særskilt 

oppfølging i lesing, skriving og regning. 

● At Kongsberg skal bli en kommune som tiltrekker seg de beste lærerne gjennom 

satsing på sterke fagmiljøer og god skoleledelse. 

● At nærskoleprinsippet skal være et utgangspunkt for skolestrukturen i kommunen, 

slik at barn får gå på skole i sitt nærmiljø. 

● At nyankomne asylsøkere og flyktninger tas inn i og fullfører grunnleggende 

norskopplæring på minst nivå A2/B1 før de overføres til vanlige klasser. 

● At nyankomne flyktninger og innvandrere får et tilbud om et forberedende 

videregående skole år. 

● At barnehager og barneskoler som vil satse på kjøkkenhager som ledd i det 

pedagogiske tilbudet, skal få et ekstra tilskudd til dette. 

● Beholde adgangen til å etablere ikke-kommersielle private skoler med 

komplementære pedagogiske og faglig profil. 

● At Kongsberg kommune satser på å styrke fagkompetansen blant lærerne, særlig i fag 

som naturfag, matematikk, norsk som andrespråk og fremmedspråk. 

● At Kongsberg kommune satser sterkere på de kreative fagene i skolen. 

● At Kongsberg kommune skaper et fagmiljø for et sterkere fokus på 

klimautfordringen, miljøvern og grønn teknologi i skolen etter modell av Devotek lab. 

● Å legge livsmestring og elevenes psykiske helse inn i skolenes virksomhetsplaner for å 

sikre en helhetlig tankegang rundt dette temaet.  

● At kommunen fortsatt skal satse på og videreutvikle tilbudet i den offentlige 

kulturskolen. 

● Engasjere flere lokale kunstnere i programmeringen av Den kulturelle skolesekken 

● Etablere flere produksjons- og atelierlokaler 

● Etablere alkoholfrie ungdomsarrangementer med konkurranser innen populære spill 

hvor finalene sendes på storskjerm på en kulturscene 

● Lage en prøveordning hvor arrangører kan søke om forsterkningsmidler fra 

kommunen for å skape effektfulle miljøprosjekter sammen med sponsor tilknyttet 

større arrangementer 

● Etablere en felles informasjonskanal for alle arrangementer, med likeverdig tildeling 

av plass for alle kulturaktører og uten mulighet for å kjøpe ekstra eksponering 



 

● At Kongsberg skal satse på det frivillige kulturlivet, bl.a. gjennom videreføring av 

muligheten for redusert eller gratis leie av lokaler for dette formålet. Se på det i 

forhold til den gamle kinoen. 

● Jobbe for at det blir et samarbeid mellom gatekunstnere og kommunen om 

plassering av dekorative gatekunst. 

● At kommunen fortsatt støtter arrangementer som Glogerfestivalen, jazzfestivalen og 

krimfestivalen for å promotere Kongsberg som kulturkommune. 

● At alle nyankomne flyktninger til kommunen skal få tilbud om samtaler med 

psykolog / psykoterapeut. 

● At voksne psykisk utviklingshemmede skal ha rett til 2 uker pr. år med assistent på 

ferietur i innland eller utland. 

● At kommunen skal legge til rette for å tilby flere lærlingeplasser og prioriterer faste 

stillinger i helsesektoren. 

● At Helsestasjon for ungdom må få et utvida åpningstilbud, inkludert kveldstid. 

● At skolene setter større fokus på betydningen av et sunt kosthold. 

● At kommunens rusteam må kobles opp mot skolehelsetjenesten for å fange opp 

ungdom som er i faresonen for å utvikle et rusproblem. 

● At Kongsberg kommune fortsatt skal sikre driften av Fontenehuset som et vellykka 

brukerstyrt lavterskeltilbud for bedre psykisk helse. 

● Belønne samkjøring – foreninger og lag kan få midler eller pizzakveld etc hvis de kan 

vise til samkjøring. 

● Styrke den flerkulturelle kompetansen i offentlig- og privat sektor. 

● Øke innsatsen for å få innvandrere, både foreldre- og barn til å delta i det frivillige 

organisasjonsliv. 

● Legge til rette for et intiativ som gjør det lettere for alle som vil arrangere noe i 

kommunen, jf Halden kommune: 

http://halden.kommune.no/arrangement/Sider/side.aspx 

● Tilrettelegge for band-øvingslokaler 

● Utrede kostnader og nytte for en ny svømmehall i Kongsberg 

● Jobbe for mer bruk av digitale verktøy i musikk, f.eks sammen med biblioteket eller 

kulturskolen 

● Bostipend for kunstnere 

● Sørge for en prioritering av ungdom og unge voksne i kulturpolitikken 

● Mer forutsigbar støtte til kulturfeltet-flerårig støtte til etablerte institusjoner 

 

http://halden.kommune.no/arrangement/Sider/side.aspx
http://halden.kommune.no/arrangement/Sider/side.aspx


 

● Sørge for en behovsanalyse når det skal bygges nye idrettsanlegg, i samarbeid med de 

respektive idrettslagene. 

● Bidra til at den frivillige idrettens behov for kapasitet blir dekket 

● Jobbe for at selv små idrettslag blir hørt i forhold til sine behov 

 

9. LANDBRUK OG SKOGBRUK 

Den grønne bevegelsen bygger sin politikk på en grunnleggende respekt for alt liv. 

Menneskene er knyttet til, og avhengig av, naturen og dermed av mangfoldet av ulike 

livsformer på jorda. Derfor jobber Miljøpartiet De Grønne for et samfunn der solidariteten 

utvides til å omfatte dyr og natur. Vi vil føre en miljøpolitikk som bevarer og reparerer 

leveområdene for ville dyr og en dyrevelferd politikk der husdyr og kjæledyr behandles på en 

anstendig og respektfull måte. Vi er overbevist om at det er en sterk sammenheng mellom 

vår respekt og omsorg for dyr og vår respekt og omsorg for hverandre. 

MDG Kongsberg vil: 

● At kommunen skal støtte opp om firmaer som velger å forhandle med økologiske 

bønder. 

● Jobbe for en bærekraftig skogforvaltning, ha en strategi mot statskog og grunneierne. 

● Kommunen setter krav til blandingsskog ved nyplanting. Karbonlagring i skog bør 

økes, med utnyttelse av virke til lokal trenæring. 

● Jobbe for at kommunen skal støtte opp om økologisk og regenerativt landbruk. 

● At kommunen i samarbeid med Kongsberg Næringsforum og lokale 

landbruksorganisasjoner skal arbeide for mer mangfold og økt positiv markedsføring 

av økologiske produkter hos handelsstanden. Se i sammenheng med Bondens Torg og 

Reko-ring. 

● Arbeide for at barnehager, skoler, helseinstitusjoner, næringslivet og offentlige etater 

skal benytte seg av økologiske og kortreiste produkter i større grad enn nå. 

● At kommunen skal støtte tiltak for reduksjon i bruk av plantevernmidler og 

kunstgjødsel. 

● At kommunen skal støtte tiltak for reduksjon i bruk av importert kraftfôr. 

● Gå inn for å bevare det biologiske mangfoldet av arter og økosystemer som for 

eksempel urskog og myrlandskap, nøkkelbiotoper med planter som er sjeldne og 



 

viktige for et område, og bevare gammel skog. Myrer og våtmarker har et rikt 

biologisk mangfold og det er også et viktig klimatiltak å verne disse områdene. 

● At det innføres hvileår for småvilt- og skogsfugl, samt kvoteordninger. 

● At småvilt- og skogsfugl fredes i kommunal og fylkeskommunale skoger. 

● Følge opp og se på skogvern. Innføre prinsippet om “rikere skog”. 

● Bevare viktige deler av dagens kulturskog til turområder/rekreasjon og ikke til 

utbygging. 

● Ta vare på norsk fauna. Dette innebærer blant annet å hindre at de store rovdyrene 

som gaupe, ulv, jerv og bjørn blir utryddet. 

● Sikre at naturskogen og det biologiske mangfoldet blir verna i samband med 

produksjon av trevirke som ved, råstoff til biobrensel, samt juletre- og 

grøntproduksjon. 

● Jobbe for at stier ryddes og hjulspor fylles igjen etter hogst. 

● Avsette kommunale områder der man tillater at folk hogger og henter egen ved som 

ledd i rydding. 

● Ha et mer dyrevennlig landbruk som mål innen landbruket.  

● Styrke kommunens landbruksavdeling. 

● Søke om verning av Vibehaugen som byskog.  

 

 

  

 

 

 

 
 


