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Et friskt pust 
 

For oss er ikke kampen for et bedre miljø og et bærekraftig samfunn kun et kapitel i vårt program, 

men fundamentet all vår politikk bygges på. 

For å stanse global oppvarming samt skape et samfunn som baserer seg på fornybare ressurser er 

det viktig at vi handler nå. 

Vi i Miljøpartiet De Grønne i Drammen mener at svært mange av de mest effektive tiltakene kan 

gjøres lokalt. En stor kommune som Drammen kan gjøre en vesentlig forskjell.  

Vår politikk bygger på en grunnleggende forståelse om at et samfunn må være i balanse med 

naturen og ressursene. Vi kan ikke forbruke mer enn det planeten tåler. 

-Vi vil prioritere gående og syklende foran mer privatbilisme 

-Vi vil prioritere bedre ressursforvaltning, vedlikehold og smartere forbruk fremfor mer 

miljøfiendtlig forbruk. 

-Vi vil prioritere en Grønn omstilling av samfunnet. 

-Vi vil prioritere de svakeste i samfunnet, fremfor de som klarer seg selv. 

Et Drammen med Miljøpartiet De grønne i bystyret vil bety en vesentlig forskjell. 

 

Programmet er delt opp i de komitéene som bystyret har nedsatt 

 

Komite´:1. Oppvekst og utdanning 

            2. helse Sosial og omsorg 

            3. Kultur idrett og byliv 

 

 

I tillegg har vi et avsluttende kapitel som omhandler hvordan vi forestiller oss kommunen styrt og 

hvordan vi vil finne inndekninger til vår politikk økonomisk. 
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Kultur idrett og byliv 
 

Byliv 
 

Fortetting 
Oslofjordregionen har en sterk befolkningsvekst og Oslo er en av Europas hurtigst voksende byer. 

Stadig mer jordbruksareal, utmark og naturområder bygges ned i randsonene av storbyen og rundt 

Oslofjorden. Folk velger å bosette seg i byggefelt mellom de etablerte byene i kommuner som Lier 

og Røyken, noe som skaper store transportutfordringer og ytterligere behov for infrastruktur. Vi i De 

Grønne mener fortettingen må skje rundt de etablerte kollektivknutepunktene som allerede har 

byfunksjoner for å sørge for en mest mulig skånsom befolkningsvekst. Drammen er en etablert 

bykommune med god kollektiv infrastruktur inn mot arbeidsmarkedet i Oslo. For å unngå at 

jordbruksmark og naturområder bygges ned mener vi Drammen har et ansvar for å ta en del av 

befolkningsveksten. Målet er å gjøre bilen overflødig som lokalt transportmiddel. 

For å senke transportbehovene innad i Drammen sier vi derfor nei til videre utbygging av bilbaserte 

boligfelt utenfor byflata slik som Konnerud eller Åskollen og heller fortette rundt 

kollektivknutepunktene sentralt i byen. 

Drammen har mer enn nok plass sentralt i byen til å ta befolkningsveksten her. Vi ønsker å ha større 

vekst sentralt i byen enn det som nå ligger i forslag til kommuneplan. Flere innbyggere sentralt i 

byen vil sørge for et mer vitalt bysentrum hvor større del av daglig handel foregår i gå eller 

sykkelavstand fra hjemmet. 

Drammen MDG vil derfor: 

1. Si nei til videre utbygginger utenfor det vi definerer som bykjernen. 

 

2. Ved” eplehagefortettinger” utenfor bykjernen vil vi sette en minimumsgrense på 800kvm 

tomt pr. boenhet. 

 

3. Fjerne minimumskravet til parkeringsplasser ved boligbygging sentralt i byen. Med mål om at 

transportbehov dekkes ved økt andel gang, sykkel og kollektivtrafikk.  

 

4. Sørge for at” brann tomter” sentralt i byen bygges ut med boliger ved å sette forbud mot at 

disse leies ut til private parkeringsselskaper. I dag kan inntekter ved slik leie overskride hva 

tomteeier kan tjene ved å bygge ut. Dermed hindres boligutnyttelse av tomter i sentrum. 

 

5. Bruke Drammen Eiendom aktivt i boligutviklingen i byen og sørge for at det bygges 

familieboliger med tilgang til grønne soner sentralt i byen. 

 

6. Bruke Drammen Eiendom aktivt for å sørge for utbygging av kommunale leieboliger som et 

reelt alternativ til de som ikke ønsker å eie sin egen bolig. 

 

7. Si nei til videre utbygging utenfor de store kollektivknutepunktene selv ved en eventuell 

kommunesammenslåing med omkringliggende kommuner. 
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8. Etablere et eget tomteselskap med formål å drive aktiv boligpolitikk i Drammen. 

 

9. Sørge for en aktiv kommunal boligpolitikk, ved bruk av plan- og bygningsloven. Gjennom 

kommunal utbygging og eierskap sikre gjennomføring av ønsket sosial boligpolitikk. 

 
Handel i sentrum 
 

Drammen kommune sliter som andre tilsvarende norske kommuner med at stadig større andel av 

den daglige handelen foregår i store bilbaserte kjøpesentre utenfor den definerte bykjernen. Dette 

øker behovet for bilbasert lokaltransport og utarmer sentrum som byens naturlige midtpunkt. De 

andre partiene har i årtier stått bak en utvikling som er i ferd med å utarme bystrukturen.  Det 

ligger en forskjellsbehandling i systemet ved at de bilbaserte kjøpesentre slipper mange av 

plankravene som butikker i sentrum må forholde seg til. Dessuten tillates gratis parkering ved 

kjøpesenterene noe som neppe er mulig i sentrum. Vi i De Grønne vil aktivt motarbeide 

kjøpesentrenes hegemoni og jobbe langsiktig for å flytte handelen tilbake til sentrum. 

 

Drammen MDG vil derfor: 

1. Bruke inntekter fra kommunens parkeringsselskap til å subsidiere en gratis handlebuss til og 

fra sentrum torsdager og lørdager.  

 

2. Si nei til videre utvidinger av kjøpesentre utenfor bykjernen 

 

3. Si nei til etablering av detaljhandel i områder utenfor bykjernen definert som industri og 

næringsarealer i kommuneplanen. 

 

4. Gjøre det gratis å sette opp handelsboder på byens torg.  

 

5. Etablere en kultursatsing som sørger for gratis konserter og attraktive arrangementer i 

sentrum, året rundt. 

 

6. Jobbe for at etablerte kjøpesentre utenfor sentrum plikter å ta betalt for parkering.  
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Kulturminnevern 
En fortetting av sentrum kan innebære store utfordringer for det etablerte bygningsmiljøet dersom 

man ikke har rett fokus og tar de riktige valgene. Vi i De Grønne mener at et tettere sentrum ikke 

må stå i konflikt med bevaring av kulturminner. 

Drammen MDG vil derfor:  

1. Styrke registeringen av verneverdige bygg og bygningsmiljøer i hele kommunen 

 

2. Etablere en egen 100% stilling som byantikvar. 

 

3. Sørge for at bygg i verneklasse A har et absolutt vern 

 

4. Lage en plan for bevaring av byens unike arv av funkisbygg og bidra til å etablere et senter 

for funksjonalistisk arkitektur etter inspirasjon av for eksempel ”Jugendstilsenteret” i 

Ålesund 

 

5. Bevare Globusgården 

 

Marka og grøntområder 
 

Det er vesentlig at vi tar vare på bymarka for kommende generasjoner.  Vi ønsker å legge til rette 

for friluftsliv, bruk og idrettsformål, men det er viktig at ikke marka gjøres om til et idrettsanlegg. 

Utfordringen er ikke bare å hindre utbygging. Men også å stagge en gradvis uthuling av marka 

gjennom gode intensjoner om å legge til rette for forskjellige sportsaktiviteter. Samtidig som marka 

er viktig blir det i fremtiden langt viktigere å sørge for at befolkningen har tilgang til gode grønne 

områder der de bor.  Vi vil derfor sørge for at eksisterende grøntdrag i bykjernen tas vare på og at 

det også etableres nye sentralt i byen. 

Drammen MDG vil derfor: 

 

1. Sørge for å etablere en juridisk bindende markagrense i samarbeid med omkringliggende 

kommuner. 

2. Øke tilgjengeligheten til marka, ved å åpne flere "marka porter" og grøntdrag inn til marka, 

samt bygge disse om til lokale møteplasser/parkområder. 

 

3. Sørge for at skogbruket som drives i bymarka drives etter høy standard for bærekraftig 

skogsdrift 

4. Verne flere områder av marka for skogbruk og menneskelige inngrep. 

 

5. Sørge for at det er bevaring av viktige biotoper og uberørt natur samt allmenhetens tilgang 

til natur som er rådende for prioriteringer.  

 

6. Sørge for fortløpende kartlegging og registrering av sårbare naturtyper og biotoper i 

Drammensmarka. 
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7. Si nei til kvotejakt på gaupe i kommunens skoger. Vi mener at jakta må holdes utenfor 

Drammen Kommunes skoger inntil bestandsmålet når bærekraftig nivå. 

 

8. Sørge for bevaring og utvikling av eksisterende grøntarealer i kommunen gjennom giftfri og 

økologisk skjøtsel. 

 

9. Si nei til nedbygging av Marienlyst med boliger. Sørge for en utvikling av eksisterende 

grøntdrag på Marienlyst med vekt på folkehelse og idrettsutfoldelse. 

 

10. Plante frukttrær i byens parker. Hvor frukt er til allmenn benyttelse. 

 

11. Legge til rette for lokal matproduksjon gjennom andelsjordbruk og kolonihager. Sette av 

områder i byens parker hvor befolkningen kan plante egne grønnsaker.  

 

12. Gjenetablere skolehager ved byens skoler. 

 

13. Sørge for beplantning med fokus på å bevare pollinerende innsekters overlevelsesmulighet.  

Etablere en egen bidrift i regi av parkvesenet. 

 

14. Etablere et absolutt forbud mot pesticider i kommunal regi etter modell fra Eidskog 

kommune. 

 

 

Elva og fjorden 
 

Elva er Drammens livsgrunnlag og en ferdselsvei gjennom tusenvis av år. Drammens elva er en av 

Norges viktigste lakseelver og en vesentlig trivselsfaktor for oss Drammensere. Fjorden har alltid 

vært Drammens port ut mot det store utland og også i dag er det vesentlig transport som går over 

Drammen havn. Drammen Havns drift er i dag en vesentlig utfordring for byen både i henhold til 

lokalt miljø, men også for fremtidig byutvikling. I tiår har Drammens elva vært forurenset. Når nå 

elva er vesentlig renere så er utfordringen fortsett å sørge for at det forblir slik.  Samtidig 

innebærer fremtidig global oppvarming vesentlig større fare for flom i fremtiden.  En utfylling av 

elveløpet lenger nede betyr mer vann lengre opp ved en eventuell flom. 

Drammen MDG vil derfor: 

 

1. Si nei til videre utfyllinger av Drammensfjorden.  

 

2. Sørge for at elveløpet og fjorden er tilgjengelig for allmennheten gjennom gangstier og 

sykkelveier. Ingen fremtidig byutvikling av strandsonen skal begrense allmennhetens tilgang 

 

3. Sikre fiskebestand i Drammens elva gjennom målrettet arbeid.  
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4. I sammenheng med utbygging av travbaneområde sørge for gjenåpning av Kjøsterudbekkens 

nedre løp og etablere  gyteområder for ørret. Jobbe for å gjenetablere ørret i 

Kjøsterudbekken 

5. Åpne og restaurere Landfallbekken 

6. Restaurere Nøstebekken i sammenheng med sykehusutbyggingen. 

7. Sikre fiskeplasser i indre Drammensfjorden mot industri og utfylling. 

 

8. Sikre en trafikksikker og trygg tilgang til elva fra alle boligområder i sentrale deler av 

Drammen. 

 

9. Jobbe for at større del av Drammen Havns arealer i Drammen kommune åpnes for byutvikling 

og at deler av havnedriften flyttes ut av byen til en sentral havn på østlandsområdet 

 

10. Samarbeide med Lier om en felles utnyttelse av de fjordnære områdene 

 

11. Sørge for at utbygging av det nye sykehuset på Brakerøya skjer uten lokal forurensing eller 

forringelse av livet i fjorden. 

 

12. Stoppe dumping av forurenset snø i Drammenselva. Etablerere egnet snødeponi tilknyttet 

renseanlegg for formålet. 
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Samferdsel 
 

Trafikkøkningen i Drammensregionen er stor og for hvert år som går øker trafikkmengden. Drammen 

er også den bykommunen i landet med flest biler pr. husstand. Det merker vi som bor i byen.  For å 

sørge for at vi ikke kveles i trafikk må vi handle. De andre partienes løsninger er å utvide 

kapasiteten på veiene. Alle undersøkelser tilsier at dette kun øker trafikken ytterligere og at man 

da rimelig raskt havner i samme situasjon med et nytt behov for utviding etter få år. Skal vi løse 

trafikkproblemene i Drammen må vi tenke nytt og grønt.  Vi i De Grønne er ikke imot veier fundert i 

lokale miljøtiltak eller sikkerhet. Men vi kommer til å stemme imot enhver vei som kun tar 

utgangspunkt i ideen om kapasitetsøkning. Istedenfor vil vi jobbe med å begrense 

transportbehovene gjennom en bedre planpolitikk samt satse på gående, syklende og 

kollektivtrafikk. Buss, bane og sykkel skal ikke bare være et alternativ, det skal være det 

foretrukne og enkleste og billigste alternativ for innbyggerne i byen. 

Drammen MDG vil derfor: 

 

1. Sette som krav om at en ny Konnerudnedføring ikke innebærer videre utbygging av 

Konnerud.  Dette må gjøres gjennom en forpliktende politisk  avtale i bystyret . Dersom en 

slik avtale ikke lar seg gjennomføre vil De grønne arbeide imot en ny Konnerudnedføring 

 

2. Arbeide for at en eventuell ny Strømsåstunnell får utløp i Kobbervikdalen  eller inne i fjellet 

og at Bangeløkka da re-etableres som et byutviklingsområde sammen med hele sydsiden av 

Bjørnstjerne Bjørnsons gate. 

 

3. Nedgradere Rozenkrantsgate til en lokalvei og som en kollektivtrasse for bybane. Hvor 

sykkelveier legges adskillt veibane i egen trasé langs etablerte sidegater. 

 

4. Etablere en bybane i Drammen. En bybane trenger ikke gå på skinner men må være basert 

på teknologi som gir null lokale utslipp. 

 

5. Utbygge og utbedre sykkelveinettet i Drammen. Sørge for at sykkelveinettet vedlikeholdes, 

brøytes og gjøres mest mulig attraktivt for bruk året rundt. 

 

6. Etablere sykkelprioriterte lyskryss 

 

7. Sette mål om 20% sykkelandel i 2020 og 40% i 2030 

 

8. Etablere en egen avdeling i kommunen som kun jobber med å nå disse målene. 

 

9. Etablere en egen sykkel og gangbro over drammenselva ved Holmenokken 

 

10. Etablere en trafikantbetalingsordning rundt Drammen som sponser lokal kollektivtransport 

samt utbygging av sykkelveinettet. 
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11. Etablere 100 nye ladestasjoner for elbil sentralt i byen de neste fire årene. 

 

12. Etablere parkeringsordning med lademuligheter for elsykler nær alle 

kollektivknutepunktene. 

 

13. Tilby elsykler som en del av bysykkelordningen med stasjoner utenfor bykjernen for 

eksempel på Åskollen og Konnerud. 

 

14. Utrede etablering av vannmetro i Drammenselva 

 

15. Sikre at alle kommunale tjenestebiler er nullutslippsbiler. 

 

16. Redusere fartsgrenser og øke frekvens av feiing og strøing. 

 

17. Gjøre om alle boligsonefartsgrenser på 30 km om til gatetun. dvs gangfart.  

 

18. Senke pris på kollektivtrafikk og etablere flere 5 og timinutters ruter gjennom økt kommunal 

støtte.  

 

19. Forby salting av veier 

 

20. Legge målrettede planer for trafikksaneringer og gjennomgå alle sider ved kommunens 

samlede trafikk for å redusere transportbehovet. 

 

21. Sørge for nødvendig infrastruktur for bilkollektiver i byutviklingsarbeidet til kommunen  og 

tilrettelegge for bildelingsordninger 

- Innen 2020 etablere sammenhengende, ubrutte og trafikksikre sykkeltraseer i byens 

lengderetning på begge side av Drammenselva.  

- Gjennomføre en forsøksordning der elsykler deles ut til innbyggere på Konnerud, Åskollen og 

Fjell som pliktig erstatning for å bytte bil mot elsykkel til jobb.  

22. Etablere flere miljøgater og trafikkfrie gater for lek og opphold i nærmiljøer over hele byen 
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Lokal energipolitikk 
 

Vi i De Grønne ønsker å ta et lokalt ansvar for å redusere energiforbruket, men også produsere ny 

ren energi lokalt. Gjennom eierskapet i EB har Drammen kommune makt og innflytelse over de 

avgjørelsene som tas i Buskeruds energiselskap. Vi ønsker å bruke eiermakt både gjennom eierskap, 

men også aktiv tilrettelegging av samfunnet. Vi ønsker ikke å tappe energiselskapet for penger, men 

vil at verdier forblir i selskapet og brukes til å gjennomføre et grønt skifte i tråd med våre 

klimaforpliktelser. Gjennom å etablere et lokalt ENØK fond kan vi stimulere private og det private 

næringslivet til å gjøre tiltak som er positive for oss alle.  Vårt mål er at Drammen by kan bli en 

leverandør av strøm og ikke kun en forbruker av strøm. 

Drammen MDG vil derfor: 

 

1. Etablere et lokalt ENØK fond som står for å støtte lokale energieffektiviseringstiltak samt 

produksjon av ny ren energi. Gjennom fondet vil vi: 

- Lage en støtteordning som gir økonomisk bidrag til etablering av solceller til 

strømproduksjon fra eget tak. 

 

- Lage støtteordninger som reduserer det generelle energiforbruket i kommunen 

 

2. Gjennom EB etablere en ordning som sørger for at plusskunder  (de som leverer strøm fra 

solceller på eget tak) får levert sin strøm. 

 

3. Sørge for at alle nye kommunale bygg er plussbygg (lager mer strøm enn de forbruker) 

 

4. Fjerne alle oljefyringsanlegg i kommunale bygg eller bygg hvor kommunen er leietager og 

erstatte med mer miljøvennlige alternativ. 

 

5. Utforme en plan for etablering av solcelleanlegg på flest mulig  av byens hustak hvor det 

private og kommunen samarbeider.  

 

6. Ved rehabilitering av kommunal eiendom sette som mål å rehabilitere  eiendommen til 

fungerende plusshus. Eksempler på dette finnes blant annet i Powerhouse Kjørbo i Sandvika. 

 

7. Arbeide for å flytte strømkabler fra luftspenn til å graves ned ved rehabilitering av gater og 

samtidig skifte gatebelysning til LED teknologi. 
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Næringsutvikling 
 

Avstanden mellom arbeidsted og hjem øker stadig og fra femtitallet til i dag er avstand hjem, jobb 

vesentlig utvidet. Mens man før kunne gå til jobben i sin egen by er i dag de aller fleste jobbreiser 

avhengig av bil eller kollektivtransport over lange avstander.  Selv om transporten foregår ved 

kollektivtransport er ikke dette bærekraftig. Det tapper samfunnet for store resurser ved at folk må 

reise stadig lenger. I dag jobber mange i fra Drammen i Oslo. Dette er ikke en utvikling vi i De 

grønne kan stanse i neste kommunestyreperiode. Men vi vil legge til rette for at flest mulig 

arbeidsintesive selskaper etableres sentralt i byen. 

 Sentrale Drammen preges i dag av næringer som krever stor plass, men som  samtidig gir få 

arbeidsplasser. Havna, arealkrevende handel, bilbutikker og logistikkvirksomhet er eksempler på 

dette. Vi i De Grønne mener dette er dårlig arealplanlegging og ønsker disse virksomhetene ut. En 

by så sentralt plassert på østlandsområde med så mange innbyggere som Drammen bør utvikles til å 

huse mer arbeidsinsentiv næring. Slik som hovedkontorer, produksjon, produktutvikling, design og 

forskning.   

Drammen MDG vil derfor: 

 

1. Legge til rette for mer arbeidsinsentiv næringsvirksomhet sentralt i byen. Spesielt rundt 

havneområdene som i dag utnyttes lite arealeffektivt. 

 

2. Omregulere sydsiden av Bjørnstjerne Bjørnsonsgate til kombinasjon bolig, kontor og handel 

med fokus på høyere arealutnyttelse. 

 

3. Omregulere havneområdet fra Tollboden  til Drammen slipp til boligformål 

 

4. Legge opp en strategi for aktivt å  lokke til seg arbeidsintensive næringer og legge til rette 

for at etableringer skal finne sted. 

 

5. Fase ut arealkrevende handel og logistikkvirksomhet fra sentrale Drammen gjennom aktiv 

omregulering samt strenge krav for å hindre flateparkering. 

 

6. Stille krav om arealeffektiv drift av næring i hele kommunen. 
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Lavere og smartere forbruk 
 

Vi har alle et ansvar for å redusere forbruket vårt. Også kommuner. Vi er overbevist om at Drammen 

Kommune kan forbruke smartere og mindre  gjennom aktivt arbeid og bevisstgjøring. Dette kan vi 

spare kommunale kroner på, men det aller viktigste for oss er at vi reduserer vårt økologiske 

fotavtrykk. 

Drammen MDG vil derfor: 

 

1. Gjennomgå alle sider ved kommunens aktivitet med formål å redusere forbruket og redusere 

mengde avfall 

 

2. Vurdere om kommunen kan kjøpe  en del inventar og utstyr brukt og legge en slik intensjon 

inn i innkjøpsrutinene. 

 

3. Sørge for at det utstyr kommunen ønsker å kvitte seg med kommer andre til gode gjennom 

gjenbruk. Unntaket gjelder utstyr som kasseres grunnet sin negative miljøpåvirkning. 

 

4. Etablere en kommunalt initiert  byttesentral / depot i samarbeid med private  aktører hvor 

utstyr til gjenbruk kan deponeres, byttes, kjøpes og selges. Dette kan skje i tilknytning til 

aktiviteten på Lindum hvor depotet også kan være et alternativ til å kaste ting . 

 

5. Si nei til søndagsåpne butikker 

 

6. Støtte bildeleordninger gjennom kommunale initiativ. 

 

7. Fokusere på kvalitet og mulighet for fremtidige reperasjoner  av produkter kjøpt gjennom 

kommunens innkjøpsrutiner. For å unngå unødvendig bruk og kast mentalitet. 

 

 

Bærekraftig byggesaksbehandling 
 

Kommunen må følge et statlig regelverk som er både vanskelig å forstå og forholde seg til. Dette får 

ikke vi gjort noe med lokalt. Men vi i De Grønne ønsker å lette arbeidet for alle parter ved å lage 

tydelige områdeplaner som enkelt beskriver rettigheter og forpliktelser i hvert enkelt område av 

byen.  Vi vil jobbe for at hovedvekten på fokus ved byggesøknader skal vris til et spissere fokus på 

miljøhensyn og kulturminnevern på bekostning av andre hensyn. 

Drammen MDG vil derfor: 

 

1. Styrke staben ved byggesaksavdelingen i kommunen.  
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2. Styrke fokus på miljø og bærekraft som en del av byggeprosesser ved etterutdanning og 

styrking av kunnskapsnivået i kommunens byggesakstab. 

 

3. Sette et bærekraftmål for all byggevirksomhet i kommunen og aktivt prioritere bærekraft 

som en vurderingsfaktor i byggesøknader. 

 

4. Sette krav til grønne tak (for eksempel sedumtak)  ved helningsvinkel under 30 grader på alle 

nye eller renoverte næringsbygg. I Sentrum skal alle nye bygg ha grønne tak. Unntaket er 

dersom det strider mot kulturminnevern eller der det etableres solceller på taket. 

 

5. Stille krav til og sikre en grønn overflatefaktor på 0,6 ved alle utbygginger i kommunen. 

 

6. Fjerne byggesaksgebyr helt ved etablering  eller renovering til plusshus. 

 

7. Gi friere rammer til å avvike parkeringsbestemmelser dersom bygg har en høy grad av fokus 

på miljø og bærekraft. 

 

8. Vurdere bærekraft og Co2 lagring i allerede oppførte bygg som et vurderingselement i 

rivningssøknader. 

 

9. Utarbeide et regelverk som sørger for at rehabilitering med gjenbruk av råbygg alltid skal 

vurderes ved gjennomføring av kommunale bygningsprosjekter.  

 

10. Velge massivtre som erstatning for betong der det er mulig i kommunale byggeprosjekter. 

 

 

Kommunale tjenester 
 

En kommunes mest primære oppgaver kan være de viktigste for innbyggerne. Uten en fungerende 

vann, avløp eller avfallshåndtering så vil ikke Drammen være et levelig sted. Dette er tjenester som 

får alt for lite politisk fokus. Ved økt global oppvarming er kommunen nødt til å øke sin beredskap 

innenfor spesielt avløpstjenester.  

Drammen MDG vil derfor: 

 

1. Øke flomberedskapen og satse på planer for å unngå lokale skader ved flom 

 

2. Åpne bekker og elver som ligger i rør og sørge for naturlige  infiltrasjonsområder for 

overløpsvann. 

 

3. Redusere flompotensialet ved å etablere ikke-tett gatebelegning som absorberer regnvann. 
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4. Satse på grønne tak som en metode å ta opp overløpsvann  

 

5. Si nei til nedsalg eller privatisering av Glitre vannverk 

 

6. I samarbeid med Lindum og renovasjonsetaten arbeide for å redusere avfallsmengden og 

besørge større gjenbruk istedenfor kast. 

 

7. Støtte og gi tillatelse til urban husdyrhold basert på lokalt matavfall som for eksempel 

høner.  

 

8. Etablere søppelkasser på offentlige steder som sørger for at panteflasker sorteres ut og 

pantes og at øvrig avfall kildesorteres. 
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Kultur 
 

Offentlig kunst og kultur 
 

Byen er ikke kun et handlested, men et sted å være, samtale og oppleve. Når samfunnet vris fra å 

være et shoppingsamfunn til et samfunn med lavere forbruk så har kulturen en viktig rolle som et 

kontemplativt rom i byen.  Offentlig kunst og utsmykning spiller en vesentlig rolle i byens rom og vi 

i De Grønne ønsker å styrke den offentlige kunstens rolle i byen. Det bør i større grad legges til 

rette for musikk og utøvende kunst i det offentlige rom. 

 

Drammen MDG vil derfor: 

1. Styrke kommunens utsmykningsordning ved å øke prosentsatsen  øremerket kunst og øke 

taket for investeringer tilsvarende ordning for f.eks Trondheim kommune. 

 

2. Utvide ordningen med ”sitteskulpturer” langs elvebredden  til et prosjekt som omfatter flere 

typer skulpturer i flere byrom. 

 

3. Åpne opp for grafittivegger. 

 

4. Øke kulturbudsjettet til Drammen kommune generelt. 

 

5. Starte en ordning med ”åpen scene” hvor musikere og utøvende kunstnere gis mulighet til å 

vise sitt arbeid for publikum på offentlige scener  i sentrum. Ordningen må sikre vederlag for 

arbeidet til kunstnerne og publikum sikres gratis adgang. 

 

Kultur for alle 
 

Kunst og kultur skal ikke være kun for de få, men være tilgjengelig for alle. De siste årene er 

håndverk og kunst blitt en salderingspost i skolebudsjettene og barn får i dag i mindre grad enn 

tidligere utløp for kunst, musikk og forming gjennom skoleverket. Med dette som bakgrunn blir 

kulturskolen mer og mer viktig som institusjon. Vi i De Grønne vil styrke kulturskolens rolle og 

virksomhet. 

Drammen MDG vil derfor: 

 

1. Styrke kulturskolen økonomisk slik at den blir i stand til å utvide sin virksomhet og i større 

grad benytte profesjonelle kulturaktører i sin virksomhet. 

 

2. Se på muligheter for å etablere filialer av deler av kulturskolens virksomhet ute i bydelene. 

Aktiviteten kan avholdes på bydelens skoler etter stengetid. 
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Festivalbyen 
 

Festivaler er viktig for byens egenart og kulturelle byliv. Byens store festival, Elvefestivalen er blitt 

en byfest det er viktig å bygge videre på. Allikevel ser vi at de forskjellige festivalene i liten grad 

samarbeider for å sørge for et godt ”årshjul” som gagner publikum, utøvere og arrangører.  Fokus 

må spres utover hele året.  Vi i De Grønne er også kritisk til at kommunale midler benyttes til 

arrangementer med lav kunstnerisk profil og høyt aspekt av kommersialitet. 

Drammen MDG vil derfor: 

 

1. Vri festivalstøtten fra kommersielle arrangementer til arrangementer med høyere 

kunstnerisk profil 

 

2. Etablere en fast prosjektstøtte som sikrer at Working Class Hero festivalen får muligheter til 

å etablere seg på fast basis. 

 

3. Øke støtten til Johan Halvorsen musikkfestival og sørge for at byen i større grad assosieres 

med Johan Halvorsens kunstnerskap. 

 

4. Fjerne støtten til skisprinten og heller bruke pengene på andre kulturarrangementer, 

festivaler og kunstprosjekter i kommunen. 

 

 

Musikk og teaterbyen 
 

Drammen har et av Norges flotteste teater og et fast teaterensemble i Brageteateret. Vi har også 

flotte konsertlokaler  for pop og rock ved Union Scene. Men byen mangler en konsertscene for 

akustisk, klassisk musikk. Drammen symfoniorkester som ble etablert allerede i 1919 mangler gode 

faste øvningslokaler.  Vi i De grønne mener at en by som Drammen i større grad bør støtte opp om 

et bredere spekter av musikalske utrykk. Vi vil derfor strekke oss langt for å etablere bedre vilkår 

for fremføring og utøvelse av klassisk musikk og for mer og bedre teater i byen. 

Drammen MDG vil derfor: 

 

1. Starte planarbeidet med en scene som kan benyttes til symfonisk musikk i Drammen. 

 

2. Legge til rette for faste, egnede øvningslokaler for Drammen symfoniorkester. 

 

3. Gjennom dialog og økonomisk støtte styrke den kunstneriske profilen til Drammen Teater. 

 

 

Lokaler for kunstnere 
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Produksjon av billedkunst krever ofte utstyr og lokaler som kunstnere ikke har råd til å eie hver for 

seg. Ved å samlokalisere billedkunstnere og utstyr kan man få synergieffekter og nye 

samarbeidsformer også opp mot andre næringer. Et fellesverksted gir muligheter for innkjøp av 

produksjonsutstyr som 3d printere, store keramikkovner samt utstyr for produksjon av egne 

blindrammer 

Drammen MDG vil derfor: 

 

1. Etablere et fellesverksted for kunst i Drammen i samarbeid med kunstorganisasjonene og 

fylkeskommunen. 

 

2. Jobbe for en omkamp i bystyret om vedtatt salg av nedlagte Strømsø skole og etablere et 

fellesverksted i dette bygget. I planprogrammet for området er skolen foreslått til 

kulturformål.  Vedtatt salg bryter med kommunens egne intensjoner 

 

Idrett 
 

Den uorganiserte idretten 
 

Mye av det politiske fokuset settes på den organiserte idretten. Men svært mange fysiske 

idrettsaktiviteter utføres uorganisert. Vi i De Grønne vil slå et slag for den uorganiserte idretten og 

legge til rette for mer fysisk aktivitet uavhengig av de store idrettsorganisasjonene. Skateboard, 

fotball og spill på løkka, ski og turer i marka er eksempler på uorganisert idrettsutfoldelse. 

Drammen MDG vil derfor: 

 

1. Legge til rette for uorganisert idrett gjennom etablering av nye områder for skating, ballspill 

og andre aktiviteter. 

 

2. Beskytte etablerte akebakker,ball-løkker og andre områder fra utbygging og byutvikling 

 

3. Etablere nye offentlige plasser på en slik måte at de kan benyttes til uorganisert 

idrettsutøvelse. 

 

4. Sikre god adgang til marka for alle gjennom hele året  blant annet gjennom god 

tilrettelegging av turstier. 

 
Den organiserte idretten 
 

Den organiserte idretten er viktig for barn og voksne . Idrettslagene er viktige pilarer i en 

kommune. Både som utøver av det idrettsfaglige, men også som en sosial brobygger i kommunen og 

bydelene.  

Drammen MDG vil derfor: 

1. Sørge for at nye idrettsanlegg bygges i tilknytning til skoler og etablerte samlingsteder for 

barn og unge. 
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2. Sikre lag og foreninger tilgang til gratis leie av skole, haller og baner i kommunal regi 

 

3. Sikre at IFO gis tilsvarende samme rammebetingelser som SFO. 

 

 

Nye haller og idrettsanlegg 
 

Det er viktig at idretten har tilgang til egnede lokaler og områder for utøvelse av sin idrett. Gode 

idrettsanlegg er investering i folkehelse, psykisk helse, sosial trivsel og gode lokalsamfunn. Allikevel 

ser vi at toppidrettens krav til anlegg noen ganger kan ødelegge for breddeidretten gjennom sine 

store krav til spesiell tilrettelegging. Vi i De Grønne ser det ikke som Drammens oppgave å benytte 

store kommunale midler på tilrettelegging av idrettsanlegg med eneste formål å arrangere TV- 

sendte internasjonale eller nasjonale arrangementer. 

Drammen MDG vil derfor: 

1. Sikre et nært samarbeid med toppidretten, men styre etter breddeidrettens behov som 

premissleverandør for utarbeiding av nye idrettsanlegg. 

2. Sikre videre drift av Nøstedhallen. 

 

3. Jobbe for en oppgradering av friidrettsanlegget på Marienlyst og sammen med idretten gjøre 

Marienlyst til et senter for idrett, kultur og folkehelse . 

 

4. Starte en langsiktig plan for utvidelse av kapasiteten ved Drammensbadet ved fremtidig 

befolkningsøkning i Drammensregionen. 

 

5. Sørge for at fremtidige idrettsanlegg har høyeste standard med fokus må miljø, bærekraft, 

ressurs og energibruk. 

 

6. Sørge for at fremtidige idrettsanlegg lokaliseres på en slik måte at behovet  for transport 

minimaliseres og at det er mulig å komme til anlegget på en trygg måte ved sykkel og 

gangveier eller ved kollektivtrafikk.  
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Oppvekst og utdanning 
 

Oppvekst 

 
Nærmiljøer 
 

Barn har rett på frisk luft og tilgang til giftfrie grønne lekeområder i sitt lokale nærmiljø. Når byen 

fortettes blir det viktigere enn noensinne å ta vare på de grønne områdene som finnes. Samtidig er 

det viktig at kommunen ikke overregulerer alle steder i byen men holder av områder av hvor fri lek 

er mulig.  Alt må ikke være organiserte lekeplasser. Det må være mulig å bygge hytte i kommunens 

trær. Løpe om kapp og spille ball i gatene. 

Drammen MDG vil derfor: 

 

1. Sikre flere bilfrie gater i nærområder for lek og spill 

 

2. Sikre lekeområder og ”hundremeterskoger” som ikke bør opparbeides parkmessig. 

 

3. Åpne for hyttebygging i kommunens trær 

 

4. Sikre Lillekollen og branntomta til Åskollen gård som et sammenhengende friareal for 

lokalbefolkningen. 

 

5. Støtte lokale initiativ til fritidsklubber for ungdom. 

 

Barnehager 
 

Barnehager blir en mer og mer integrert del av barnefamiliers liv og de aller fleste barnefamilier 

velger i dag barnehageplass til sine barn fremfor for eksempel kontantstøtte. I en flerkulturell by 

som Drammen er barnehagen et sentralt sted for integrering og norskopplæring. På tross av at 

barnehagene har en rolle i opplæring av grunnleggende ting mener vi at De Grønne at barnehagens 

kjerneoppgave ikke er å drive opplæring eller undervisning, men å skape trygg omsorg og rom for 

lek og utfoldelse 

Drammen MDG vil derfor: 

1. Legge til rette for å sikre barna mer friluftsliv og muligheter for å oppleve marka og fjorden 

gjennom barnehagene. 

 

2. Sikre fortsatt gratis kjernetid i barnehagene 

 

3. Øke rekrutteringen og sikre at barnehagens ansatte har gode norskkunnskaper. 

 

4. Vektlegge bedre naturforståelse i barnehagen.  



Kommunevalgprogram 2015-2019 Miljøpartiet De Grønne Drammen  

22 

  

 

5. Gjennom planprosesser sørge for at barnehager er plassert der folk bor og dermed minimere 

behovet for biltransport til og fra barnehagene. 

 

6. Sørge for små enheter over hele byen og ikke støtte store sentrale barnehager med formål å 

betjene store deler av byens barn. 

 

7. Etablere kommunale naturbarnehager og by økologiske barnehager med mulighet for 

dyrehold etter inspirasjon fra for eksempel Kampen Økologiske Barnebondegård i Oslo. 

 

8. Garantere at søsken får plass i samme barnehage 

 

 

Utdanning 
 

Skoler 
Skolene er bydelenes hjerter.  Ved siden av å fungere som et sted for undervisning er skolene 

sosiale møtesteder og kommunens viktigste arena for integrering av våre nye landsmenn.  Vi i De 

Grønne mener at Drammen Kommunes arbeid med etablering av ”Norges beste skole” har et altfor 

sterkt fokus på nasjonale prøver og for lite fokus på den rollen skolen spiller i barn og voksnes liv.  

Trivsel og glede kommer av faglige utfordringer i matematikk og norsk, men også mestring i fag som 

ikke omhandles av nasjonale prøver. Kunst, musikk, håndverk og sløyd har altfor lenge blitt 

stemoderlig behandlet i Drammensskolen. Miljøpartiet De Grønne vil ha en skole for hele mennesket 

hvor skaperkraft, kreativ og fysisk utfoldelse går hånd i hånd med en god satsing på realfagene. 

Norges beste skole er et sted hvor alle barn får utfordret hele sitt faglige spekter ikke nødvendigvis 

en skole som skårer høyest mulig på nasjonale prøver. 

Drammen MDG vil derfor: 

1. Styrke satsingen på kunst, håndverk og musikk 

 

2. Styrke læring gjennom fysisk aktivitet både som et eget fag (gym), men også hvor fysisk 

aktivitet inngår som en del av undervisning i andre fag. 

 

3. Gjenetablere eller etablere skolehager ved alle byens skoler og integrere dyrking av frukt og 

grønnsaker som en del av undervisningen. 

 

4. Sørge for at nyankomne asylsøkere og innvandrere gjennomgår omfattende norskopplæring 

før de tas inn i den vanlige undervisningen. 

 

5. Sørge for gratis økologisk frukt og grønt til alle barn i barneskolen. Jobbe å sikre gratis varmt 

eller kaldt skolemåltid for alle barn i Drammensskolen.  Basert på økologiske råvarer. 

 

6. Styrke den praktiske undervisningen i ungdomskolen og sikre at flere ungdommer kan ta sin 

undervisning i som en del av praksisopphold i næringslivet. 
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7. Ved anbudsprosesser stille krav om at leverandører av bygg og anleggstjenester har 

lærlingordning. Regler som også skal gjelde underleverandører. 

 

8. Kommunen skal aktivt tilrettelegge for gode studentforhold, blant annet ved å legge til rette 

for attraktive sentrumsnære studentboliger som dekker behov også for studenter med barn 
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Helse, sosial og omsorg 

Helse 
 

Preventive tiltak 
Den politiske debatten rundt helse handler ofte om reparering og utbedringer av skader forårsaket 

av dårlig helse. De beste investeringer vi kan gjøre som lokalpolitikere er å sikre god folkehelse 

gjennom aktiv tilrettelegging. Akkurat som vi mener at en god samferdselspolitikk er en god 

klimapolitikk så er en god samferdsels og planpolitikk også en god helsepolitikk. Ved å hindre bruk 

av sprøytemidler, svevestøv og luftforurensing vil Drammen bli en vesentlig bedre by å bo i for de 

som er kronisk syke og vi få færre tilfeller av kronisk syke. 

Drammen MDG vil derfor: 

1. Sikre god fremkommelighet for eldre og syke ved måking, strøing og aktiv tilrettelegging av 

gang, sykkelveier og offentlige plasser. 

 

2. Legge opp til mer fysisk aktivitet i skolen 

 

3. Legge grunnlag for et mer fysisk aktivt samfunn generelt gjennom aktiv tilrettelegging. 

 

4. Sørge for at mat som serveres ved kommunale institusjoner, for eksempel pleieinstitusjoner 

er sunn og ernæringsrik. 

 

5. Sørge for kjøttfrie dager hver uke ved alle offentlige institusjonskjøkken 

 

6. Legge grunnlag for et mer fysisk aktivt samfunn generelt gjennom aktiv tilrettelegging og 

tilknytning til frivillige foreninger og organisasjoner i Drammensregionen. 

 

7. Øke antallet pasientplasser ved lindrende avdeling for å sikre en verdig behandling av 

uhelbredelig syke og døende. 

 

8. Skille lindrende avdeling og øyeblikkelig hjelp i to avdelinger og sikre tilstrekkelig 

bemanning. 

 

9. Bygge nytt sykehjem. 

 

Sosial 
 

Psykisk helse 
En stadig større andel av den unge norske befolkningen sliter med ensomhet og stressrelaterte 

sykdommer. Et samfunn preget av stadig mer konkurranse og karrierejag i privat og offentlig sektor 

har noen negative effekter som koster samfunnet store ressurser. Miljøpartiet De Grønne ønsker å 

arbeide for et samfunn med mindre pengejag og mer tid til overs for hverandre. Men det er neppe 

realistisk at vi klarer å oppnå dette innenfor neste fireårs periode. Det er derfor viktig at kommunen 
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sørger for at det finnes gode møteplasser hvor mennesker fra forskjellige generasjoner kan møtes 

ute i bydelene. Ensomhet i alderdom og ungdom kan aktivt forhindres ved å skape flere og bedre 

møtepunkter mellom mennesker. Samtidig ser vi at det må satset betydelig mer på psykisk helse 

allerede i skoleverket 

Drammen MDG vil derfor: 

 

1. Sikre skolehelsetjenesten med økt bemanning og et større fokus på psykisk helsevern  

 

2. Øke møtesteder mellom generasjoner ute i bydelen for eksempel ved å benytte eldre og 

eldres livserfaring i undervisningen. Eller i større grad lage fellesprosjekter som involverer 

både eldre og unge og hvor skoler og eldreinstitusjoner går sammen.  

 

3. I større grad etablere eldresentre i tilknytning til der barn og unge også har sin aktivitet 

 

4. Støtte sosiale tiltak i bydelene initiert av velforeninger eller nabolag. 

 

5. Etablere de lokale skolene som grendehus og i større grad åpne for aktivitet på skolenes 

områder på kveldstid. 

 

Integrering 
Drammen er en flerkulturell by, noe som gir oss som bor her en unik mulighet til å skape 

møteplasser, knytte bånd og utveksle erfaringer på tvers av kulturer. De Grønne i Drammen ønsker 

å jobbe for at mennesker som kommer til byen vår skal få utnytte sitt potensial som aktive 

samfunnsborgere. For å lykkes mener vi at språkkunnskap er avgjørende. 

Dybdekunnskap om språkopplæring i barnehager og skoler er derfor et av de viktigste verktøyene 

for å oppnå dette målet. Vi ønsker (forslag) å gi midler for å utarbeide (om dette ikke allerede 

finnes) et program i barnehager tilknyttet områder som Fjell, basert på forskning på norsk som 

andrespråk, som kan gi ansatte verktøyene de trenger i det daglige arbeidet med barn med lave 

norskkunnskaper. 

Drammen MDG vil derfor: 

1. Utvide morsmålsstøtte i foreldre-skolesamarbeid.  

2. Inkludere Høyskolen i Buskerud og Vestfold til å engasjeres til å drive forskning på ulike 

aspekter ved flerkulturelle samfunn. Problemområder er sannsynligvis allerede definert, og 

aktiv bruk av kunnskap som allerede finnes i byen vil være svært viktig i arbeidet med 

integrering i Drammen.  

3. Opprettholde og videreutvikle godt fungerende integreringstiltak og fortløpende evaluere 

tiltak. 

4. Øke norskkunnskapene til nyankomne asylsøkere gjennom målrettede tiltak.   

 

Omsorg 
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Rusomsorg 
Miljøpartiet de Grønne Drammen støtter en narkotikapolitikk der hjelp, ikke straff står i fokus. Vi 

mener at rusmisbruk først og fremst er et helseproblem, ikke kriminalitet. Europeiske byer som kan 

vise til reduksjon i overdosedødsfall har oppnådd dette ved å iverksette skadereduserende tiltak.  

Ressurser bør derfor settes inn på forebygging og behandling, og politi bør konsentrere se om 

oppfølging og etterforskning av vold og vinningsforbrytelser heller enn at varetektsceller og fengsler 

fylles opp på bakgrunn av beslag av brukerdoser. 

Samtidig ser vi at narkomane også er ansvarlige for sine liv og handlinger. Derfor ønsker vi at salg av 

narkotika til mindreårige og forsøk på aktiv rekruttering utenfor miljøet  skal slåes hardt ned på. 

I Drammen har vi i dag boliger tilgjengelig for narkomane, slik at sprøyterom foreløpig ikke er 

nødvendig. Om behovet skulle komme, vil vi opprette sprøyterom i byen.  

Frivillige organisasjoner gjør i dag en viktig jobb og vi ønsker å fortsette samarbeidet Drammen 

kommune allerede har med disse. Vi ønsker å videreføre og støtte det nyopprettede 

Overdoseteamet i Drammen.  

De Grønne mener at bosituasjonen til mennesker som har vært gjennom rusavvenning øker risiko for 

tilbakefall og ønsker derfor å se på mulighetene for en ny måte å tenke utforming og beliggenhet til 

kommunale boliger. 

Vi vil at Drammen kommune, i tillegg til samarbeidet med Kirkens bymisjon om 

Vaktmestertjenesten skal opprette stillinger for mennesker som trenger hjelp til å komme videre 

etter gjennomført avrusning. Vi ser også at mennesker som er i aktiv rus trenger muligheten til å ha 

en jobb og vil derfor videreføre og utvikle arbeidstilbudene som eksisterer for denne gruppen. 

Drammen MDG vil derfor: 

1. Sørge for nok gratis rene sprøyter 

 

2. Opprette sprøyterom ved behov. 

 

3. Øke praktisk og økonomisk støtte til natteravner. 

 

4. Styrke ettervern i rusomsorgen. 

 

5. Vi ønsker å øke støtte til Natteravner som et forbyggende tiltak. 
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Økonomi, samarbeid og inndekninger 
 

Miljøpartiet De Grønne i Drammen går til valg som et blokkuavhengig alternativ. Vi er ikke røde, 

ikke blå, men grønne. Vi kommer de neste fire årene ikke til å være et automatisk støtteparti for 

noen fløy men vil forsøke å oppnå en best mulig maktposisjon for å gjennomføre mest mulig egen 

politikk. Vårt hovedformål er å få de andre partiene med på noen kjempesteg inn i en ny grønn 

bærekraftig måte å tenke kommunepolitikk på.  

Vi er et parti som er innstilt på å samarbeide med alle de andre partiene fra sak til sak. Vi skal være 

konstruktive, langsiktige og det partiet som er kompromissløst på klima og miljø. 

Miljøpartiet De Grønne i Drammen ønsker å spre en del makt og vil derfor puste liv i de gamle 

bydelsutvalgene. At enkelte avgjørelser fattes ute i bydelene er et gode for byen som helhet. I 

tillegg ønsker vi å bruke bydelsutvalgene som høringsinstans for plansaker med lokal påvirkning. 

Miljøpartiet De Grønne ønsker også at mer politisk arbeid utføres i komitéene på bekostning av 

formannskapet. Dette vil styrke den demokratiske behandlingen. 

 

Budsjettet 
Vi har forsøkt å lage et realistisk program uten store overbud. Vi er et ansvarlig politisk parti med 

ansvarlig budsjettstyring som ledetråd. Mange av våre investeringsforslag er også besparelser.  

Ved å vri investeringer fra vei til sykkelveier sparer vi samfunnet for store utgifter. Ved å sanere 

trafikk å legge bedre til rette for kollektivtrafikk hindrer vi nødvendigheten av store fremtidige 

kapasitetsøkninger på veinettet samt at vi styrker folkehelsa. Vårt ambisiøse kulturbudsjett henter 

sine penger fra skrinlegging av enkelte prosjekter innenfor toppidretten. Blant annet skisprinten. 

Allikevel, dersom vi skal nå vårt mål om et bærekraftig Drammen med etablering av ENØKfond, 

storstilt sykkel og kollektivsatsing samt bybane må det store investeringer til som ikke lar seg hente 

ved dagens inntekter. 

 

Vi peker derfor på to inntektsmuligheter for kommunen: 

 

1. Trafikantbetaling av privatbilisme i Drammen hvor inntekter øremerkes kollektiv og 

sykkelveisatsing. 

2. Eiendomsskatt med bunnfradrag på 3 millioner som øremerkes en satsing på alternativ 

energi, ENØK fond samt en rekke strukturelle investeringer for å gjøre Drammen til et 

bærekraftig samfunn.  

 

Eiendomsskatten kan i fremtiden trekkes tilbake eller omdisponeres når de store investeringene er 

gjennomført. I utgangspunktet vil store deler av vår eiendomsskatt komme tilbake til huseierne i 

form av ENØK-tilskudd 
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Tenk Nytt stem grønt –din stemme vi gjøre en forskjell! 


