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Kjære velger!
Røyken er en god kommune å bo i for de fleste av oss, men mye kan bli
bedre.
Mange av fellesskapets virksomheter får ikke de ressurser de burde hatt.
Skolene våre klarer ikke å ta godt nok vare på de svakeste. En del eldre
får ikke den omsorgen de fortjener.
Røyken Arbeiderpartiet vil et samfunn hvor alle er med. Vi vil styrke
fellesskapet og lokaldemokratiet for å sikre enkeltmenneskets trygghet
og samtidig en større personlig frihet enn det vi klarer alene.
Vi vil arbeide for at kommunen skal bli klimanøytral bl.a gjennom
implementering av klimavennlig teknologi og krav til utbyggere om det
samme.
Vi vil gjøre fellesløsningene bedre fremfor å privatisere og overlate
omsorg og andre grunnleggende velferdstjenester til markedet.
Kommunen har et overordnet ansvar for velferdstilbudet til sine
innbyggere. Et levende og desentralisert demokrati med bred deltagelse
er grunnleggende for å møte utfordringene i lokalsamfunnet. Et levende
lokaldemokrati er grunnsteinen i folkestyret.
En god verdiskaping er en forutsetning for å kunne utvikle lokalsamfunn
og god tjenesteproduksjon. Arbeid til alle er viktig for samfunnets
verdiskapning, for velferden og for den enkelte. Arbeid skaper trygghet.
Arbeidsledighet skaper sosiale forskjeller. Vi skal allikevel ta vare på de
som ikke er i stand til å ha arbeidsinntekt og ikke ta fra dem
livsgrunnlaget og mistenkeliggjøre disse.
God økonomisk kommunal forvaltning og en god offentlig
tjenesteproduksjon er viktige rammeverk for næringslivet og dermed en
forutsetning for en god næringslivspolitikk.
Røyken Arbeiderparti vil ha et samfunn som tar vare på alle. Et samfunn
der alle er med, er et samfunn hvor alle som trenger hjelp, får den hjelp
de har behov for. Vi vil ha en kommune hvor vi løser oppgavene
sammen.
Med vennlig hilsen
Røyken Arbeiderparti
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Framtidas lokalsamfunn og
kommuneplanlegging
Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammen for våre liv. Arbeiderpartiet tror
på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til mer sammen enn hver for
oss. Det gir større trygghet og flere muligheter for den enkelte hvis vi
stiller opp for hverandre. Kommunens innbyggere skal føle tilhørighet til
lokalsamfunnet og nærhet til beslutningstakerne i kommunen.
Kommunen skal være rustet til å møte nye tider og nye behov.
Kommunen er til for innbyggerne og skal kjennetegnes av tilgjengelighet
og smidighet. Røyken Arbeiderparti er opptatt av innbyggernes behov og
at kommunen skal være en god arbeidsplass for de ansatte.
På kjerneområder som helse, skole og eldreomsorg skal det være gode
offentlige tilbud for alle.
Der kommunen eller kommunale selskaper åpner for konkurranse og
anbud, skal krav til lønns-, pensjons- og arbeidsbetingelser inngå i
avtalene og være i samsvar med det som er vanlig innen yrket,
tariffavtale og kommunens etiske regler.
Mye av fornyelsen i offentlig sektor framover vil handle om nye
muligheter gitt av teknologiske framskritt. Arbeiderpartiet ønsker at
kommunen skal være kunnskapsbasert og ta i bruk alle teknologiske
nyvinninger .
Gode og trygge arbeidsplasser for de ansatte i kommunen er helt
grunnleggende for lavt sykefravær og dermed gode tilbud til
innbyggerne.
Selv om Røyken kommune nå har en drift i balanse vil kommunen,
sammen med REAS få en svært høy gjeldsgrad i løpet av kommende
fireårsperiode.
Dette betyr at det økonomiske handlingsrommet vil bli begrenset. Det vil
kreve harde prioriteringer og en målbevisst politikk for å ta vare på de
som trenger det mest.
Videre må det drives en politikk som ikke øker gjelden ytterligere. For å
øke det fremtidige handlingsrommet må gjelden reduseres i årene
fremover. Røyken må igjen bli en kommune hvor det kommunale tilbudet
bedres og ikke reduseres.
Driftsoverskudd betyr ikke at kommunens tjenesteproduksjon er god på
alle områder. En viktig forutsetning for god økonomistyring er en
kontrollert vekst i kommunens innbyggertall og sterke prioriteringer slik at
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innbyggerne får gode tjenester innen helse-og omsorg og oppvekst. En
ukontrollert og høy vekst i folketallet vil være en utfordring for en god
tjenesteproduksjon.
Røyken Arbeiderparti vil:
• Bruke planarbeidet aktivt og ha tydelige og forpliktende kommunale
krav til planlegging og gjennomføring av utbyggingsprosjekter i
kommunen for ivaretakelse av lokale fellestilbud og tjenester
• Ivareta det lokale engasjement fra Velforeninger og andre ideelle
organisasjoner gjennom kommunal kontakt og koordinering og ved
å inkludere disse i kommunens planarbeid.
• En økonomistyring som sikrer god tjenesteproduksjon.
• Arbeide for å få en rundkjøring ved Vaterlandsveien Slemmestadveien og Sundbyveien - Slemmestadveien.
• Bevare tettstedkulturen og særpreget i Nærsnes.
• Anlegge gangvei fra Kiwi i Røyken sentrum til Høyenhall.
• Tilrettelegge for kollektivtrafikk ved at bussknutepunktet flyttes fra
Midtbygda til Røyken sentrum
• Oppgradere og utvikle friluftsområdene og fellesarealene i Hyggen.
• At grunnleggende velferdstjenester ikke skal privatiseres eller
kommersialiseres.
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Skole og barnehage
Skole
Å sikre alle barn og unge en god skolegang er en del av grunnmuren i
det norske velferdssamfunnet. Røyken Arbeiderparti vil ha en sterk
offentlig fellesskole som gir læring trivsel og mestring i barn og unges
hverdag, og som gir et godt grunnlag for videre utdanning og arbeid.
Alle barn skal ha lik rett til utdanning, uansett sosial bakgrunn. Derfor sier
vi nei til økt privatisering som tar ressursene bort fra fellesskolen.
Fellesskolen skal gi tilpasset opplæring til alle elever. Både elever som
trenger ekstra utfordringer og elever som trenger ekstra oppfølging skal
oppleve at skolen gir dem det de har behov for. Barn som har behov for
hjelp skal få den hjelpen de trenger, så tidlig som mulig.
Derfor vil Røyken Arbeiderparti gi elever som står i fare for å gå ut av 2.
Klasse uten å beherske grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og
regning nødvendig tilrettelegging i en avgrenset periode uten å måtte gå
veien om spesialundervisning.
Vi ønsker å jobbe for å øke voksentettheten i skolen, slik at det blir færre
elever per lærer. Vi må ha enda flere gode lærere for å sikre god kvalitet i
skolen. Det betyr å rekruttere flere til læreryrket, og å legge til rette for
faglig påfyll og ytterligere kompetanseheving gjennom etter- og
videreutdanning. Lærerne må få tid og tillit til å være lærere. Vi vil derfor
avbyråkratisere skolehverdagen, og sørge for at all måling og testing er
relevant for læringssituasjonen.
Foreldre skal være trygge på at barna blir tatt vare på i skolen, og at
skolemiljøet legger til rette for læring. Vi vil ha nulltoleranse mot mobbing
i skolen. Alle barn har rett på respekt og trygge læringsmiljø. Alle de
ansatte må involveres i arbeidet mot mobbing.
Å ha en helsesøster på skolen som barn og unge kan ta kontakt med, er
viktig. I Røyken i dag ligger vi under den anbefalte normen for
helsesøsterdekning i grunnskolen. Dette ønsker Arbeiderpartiet å gjøre
noe med.
Barnehager
I barnehagen legges grunnlaget for all videre utdanning, og dermed også
for å utjevne forskjeller. Et trygt og godt barnehagetilbud betyr at barn
kan oppleve lek, sosialisering, læring og mestring med jevnaldrende,
samtidig som foreldrene har mulighet til å kombinere arbeid og familie. Vi
har god barnehagedekning i Røyken, men det er behov for styrket
bemanning og økt kompetanse i barnehagene. Vi vil derfor legge til rette
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for etter- og videreutdanning. Forutsigbare økonomiske rammer er en
viktig faktor med tanke på kvalitet i barnehagene og for å sikre at barn
med ekstra hjelpebehov får et tilpasset tilbud og en god oppfølging av
ansatte i barnehagene. Dette dreier seg både om kompetanse og økte
personal ressurser.
SFO
Arbeiderpartiet ønsker at SFO skal være et trygt tilbud av god kvalitet.
Skolen og SFO skal sammen utgjøre en helhetlig skoledag. Det må
legges spesielt vekt på læring gjennom lek, sosial utvikling, fysisk
aktivitet, leksehjelp og deltakelse i fritids- og kulturaktiviteter. Det er
viktig at SFO har et innhold og en pris som gjør at alle kan delta. Vi
ønsker lavere SFO-pris, lovmessig rett på plass i SFO og
søskenmoderasjon i SFO
Røyken Arbeiderparti vil:
• At kommunen skal opp på den anbefalte normen for
helsesøsterdekning på helsestasjonen og i barne- og
ungdomsskolen .
• Styrke den faglige kompetansen i barnehager gjennom rekruttering
av førskolelærere og kvalifiserte barne- og ungdomsarbeidere.
• Tilrettelegge for at flere assistenter i barnehagene tar utdanning.
• Ha rullerende opptak til barnehagene gjennom året .
• Opprettholde en desentralisert skolestruktur .
• Si nei til karakterer i barneskolen .
• Øke voksentettheten i skole og barnehage .
• Ha nulltoleranse til mobbing og trakassering .
• Sikre at alle elever som har krav på spesialundervisning får dette.
• Ha trygge skoleveier.
• Arbeide for å forebygge frafall fra videregående skole gjennom
tidlig innsats i skole og barnehage.
• Gi barnehagene og skolene gode kulturtilbud.
• Styrke innholdet i skolefritidsordningen gjennom
kompetanseheving.
• I samarbeid med frivillige organisasjoner innen kultur og idrett tilby
flere aktiviteter i SFO til lav pris.
• Styrke barnevernet.
• På sikt innføre en lese, skrive – og regnegaranti.
• Legge til rette for fysisk fostring som en del av undervisningen.
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Helse, sosial og omsorg
Røyken Arbeiderparti vil at alle innbyggere skal føle seg trygge og få
nødvendig hjelp uavhengig av alder, inntekt og bosted når noen blir syke
eller hjelpetrengende. Dette vil vi sørge for ved å tilpasse kriteriene for
omsorg, avlastning og botilbud til de eldres og funksjonshemmedes
reelle behov og situasjon.
Nøkkelen til god helse er forebygging og tidlig innsats. 90 prosent av alt
forebyggende arbeid skjer utenfor helsesektoren. Samarbeid og
langsiktig arbeid på tvers av sektorer er derfor avgjørende for å oppnå
gode resultater. Pasientens behov må stå i sentrum for planlegging,
organisering og oppbygging av tjenestene. Velfungerende samarbeid
mellom alle deler av helsetjenesten er avgjørende for å få til dette.
Å bo hjemme er som regel best. Det viktigste og mest framtidsrettede
grepet vi kan ta for en verdig og trygg alderdom, er å legge til rette for at
den enkelte kan bo i eget hjem så lenge som mulig. For å sikre mangfold
er det viktig at kommunene planlegger for seniorboliger i hele
kommunen.
Ulike hjelpemidler gjør det mulig å føle trygghet og dermed å bo lenger
hjemme. Klok bruk av velferdsteknologi må derfor være en naturlig del
av boligpolitikk og kommunale boligplaner. Velferdsteknologien skal
være tilgjengelig for alle gjennom gode offentlige tjenester.
Røyken Arbeiderparti mener kvaliteten på offentlige velferdstjenester
best utvikles i et tett samarbeid mellom pårørende, brukere, de ansatte,
administrasjon og politikere i kommunen. Derfor er det viktig med størst
mulig åpenhet om kvaliteten i de ulike kommunale tjenestene.
De ansatte og deres kompetanse er den viktigste ressursen for å gi
tjenester med høy kvalitet.
Rus er et alvorlig problem, ikke bare for den enkelte, men det rammer
også barn, pårørende og venner. Røyken Arbeiderparti vil satse på en
politikk som forebygger rusmisbruk og sikrer kapasitet og kvalitet i
behandlingstilbudene. Også her er samarbeid med brukeren i sentrum
nøkkelen. Det er avgjørende å sikre pasientene et helhetlig og
individuelt behandlingstilbud der helse, bolig og aktivitet samordnes.
Røyken Arbeiderparti vil
et aktivt folkehelsearbeid og gjennom dette forebygge sykdom og
lidelser
• sikre at forebygging og tidlig innsats er grunnleggende i alle
helsetjenester og ved alle behandlinger og diagnoser
•
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• lytte til pasienten og sikre en helhetlig behandling og bedre
kommunikasjon og samhandling mellom tjenestene
• styrke det psykiske helsetilbudet i kommunene, med særlig vekt på
ungdom og psykisk helse
• Rekruttere nok personell med relevant kompetanse og
fagutdanning i pleie- og omsorgssektoren
• Utvide og styrke dagtilbud for demente
• Sikre sykehjemsplass eller hel døgns omsorg for alle de som
trenger det
• Styrke Jordmortjenesten
• Styrke helsetjenesten for barn og unge
• Styrke rusomsorgen
• Skaffe flere boliger til flyktninger som har fått lovlig opphold i
Norge.
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Frivillighet, idrett og kultur
Gjennom frivillig arbeid skaper vi møteplasser for folk fra alle lag av
samfunnet, vi utvikler fellesskap og vi lærer av hverandre. Røyken
Frivilligsentral på Klokkergården kan være en viktig drivkraft og
koordinator for frivillig arbeid i kommunen som Røyken Arbeiderparti
ønsker å videreutvikle.
Et mangfoldig og rikt kulturliv gir attraktive og gode lokalsamfunn. Derfor
er det viktig at kunstnere og kulturarbeidere etablerer seg i kommunen
og at de finner gode arbeidsplasser, spennende arenaer og inspirerende
nettverk. Røyken Arbeiderparti ønsker å bidra til dette gjennom å
utarbeide en kulturell handlingsplan i samarbeid med kulturnæringen,
kulturorganisasjoner og enkeltpersoner med erfaring og kunnskap på
kulturfeltet. Denne må også inneholde en plan over hvordan vi kan
ivareta våre kulturminner.
Geologisenteret og biblioteket i Slemmestad og biblioteket på Midtbygda
skole, må sikres utviklingsmuligheter.
Røyken Arbeiderparti vil legge til rette for at eldre skal ha et godt
kulturtilbud som kommer til dem når de ikke lenger har mulighet til å
oppsøke kulturen selv.
Idrett og fysisk aktivitet gir god folkehelse. Vi vil fortsette satsingen på
breddeidretten og jobbe for at særlig barn og unge har idrettsanlegg i
sine nærområder. Vi vil bygge flere gode turløyper og tilrettelegge for at
mennesker med nedsatt bevegelighet skal kunne bruke naturen og
nærmiljøet. Arbeiderpartiet vil ha gratis utlån av kommunale haller, baner
og lokaler for kultur og idrettsaktiviteter for barn og unge
Røyken Arbeiderparti vil:
• Sikre kyststien og tilgang til strandområder
• Videreutvikle Slemmestad som kultursentrum i kommunen med
utgangspunkt i Sekkefabrikken kulturhus
• Støtte opp om lokalt barne- og ungdomsarbeid
• I samarbeid med idrettsforeningene i kommunen utvikle anlegg
med spesiell vekt på barne- og ungdomsaktiviteter
• Opprettholde Kulturskolen med et godt og variert tilbud
• Stimulere til at pensjonister og andre ressurspersoner deltar i
frivillig arbeid
• Sikre at natur og idrettsanlegg er tilgjengelig for alle
• Utvikle en kulturell handlingsplan som innbefatter kulturminnevern
• Utrede mulig finansiering av nytt bibliotek og geologisenter
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Klima og miljø: Tenke globalt - handle
lokalt
Norske kommuner sitter på mange av ressursene og virkemidlene som
må tas i bruk for å skape en fremtidsrettet klimaomstilling. Røyken
Arbeiderparti vil at klimaperspektivet må være del av all kommunal
planlegging. Videre må klimahensyn være tilstede i kommunens
tjenesteutførsel og kommunen må ha god kunnskap om klima og
miljøhensyn.
De globale klimaproblemene må også løses lokalt gjennom klimavennlig
boligbygging , uten å gjøre for store inngrep i naturen.
Røyken kommune befinner seg i et pressområde og vil gjennomgå store
forandringer i tida som kommer. Røyken Arbeiderparti ønsker å ta vare
på kommunens unike kulturlandskap og regulere marka og områder i
strandsonen til rekreasjonsområder for den sterkt økende befolkningen vi
vet kommer i hele Østlandsområdet. Derfor vil vi arbeide for at
brorparten av boligveksten skal komme i form av klimanøytrale
tettbebyggelser i trafikknutepunktene.
Vi vil tenke globalt og handle lokalt. Det krever samfunnsendring og god
samfunnsplanlegging, her spiller kommunene en helt sentral rolle.
Røyken Arbeiderparti vil:
• Klimaperspektivet skal være en del av all kommunal planlegging,
både gjennom tiltak mot utslipp og ved forebyggende planlegging
• Ha god miljøkompetanse i kommunen
• Ha gode avfall- og resirkuleringsordninger og helhetlig planlegge
avfallshåndtering
• Bygge ut sykkelveier og sykkelparkering i kommunen og sikre godt
samarbeid om dette på tvers av kommunegrensene
• Samarbeide med nabokommuner om pendlerparkering
• Arbeide for bedre kollektivtilbud
• Ha tydelige og forpliktende kommunale krav til planlegging og
gjennomføring av utbyggingsprosjekter i kommunen for
ivaretakelse av lokale felles miljøbehov.
• Styrke kommunens kompetanse på natur- og miljøvern
• Sikre allemannsretten og god allmenn tilgang til jakt, fiske og
friluftsliv.
• I samarbeid med frivillige organisasjoner og grunneiere drive
biotopfremmende tiltak for å sikre laks- og sjøørret gode
gytemuligheter.
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• Sikre at offentlige bygg er forbilder på strømforbruk og alternative
energikilder
• Sikre jordvern
• Etablere grenser for tettsteder og sikring av markagrensa
• Sørge for et aktivt strandsonevern
• Stille miljøkrav ved alle kommunale innkjøp.
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Bolig til alle
De høye boligprisene har skapt et klasseskille i boligmarkedet. Mange,
har vanskelig for å skaffe seg egen bolig. Røyken Arbeiderparti vil
arbeide for at kommunen, utbyggere og boligkooperasjoner i større grad
stimuleres til å bygge og drive utleieboliger og ungdomsbolig
Røyken Arbeiderparti vil at kommunen skal bidra til å hindre segregering
gjennom en variert boligsammensetning og tilgjengelige bomiljøer.
Røyken Arbeiderparti vil:
• kartlegge nåværende og fremtidig boligbehov lokalt og sette klare
mål for boligbyggingen gjennom kommunale boligplaner i tråd med
forventet vekst
• fortette og fornye eksisterende boligmasse
• fjerne barrierer og sørge for universell utforming og tilgjengelighet
slik at alle kan delta i samfunnet
• gjennomføre effektive planprosesser
• søke samarbeid med de lokale boligbyggelagene og andre
utbyggere for å bygge eierboliger og leieboliger for ulike livsfaser
og -situasjoner
• ta i bruk ordninger der det er mulig å gå fra å leie til å eie en bolig
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Næring og verdiskaping
Utvikling av et framtidsrettet og miljøvennlig næringsliv er en forutsetning
for sysselsetting og verdiskaping. For å stimulere til bærekraftig vekst og
innovasjon må vi sørge for at nystartede virksomheter og grundere møter
hensiktsmessige krav og velvillighet i kommunen .
Røyken kommune har en stor handelslekkasje og en høy pendlerandel.
Å tilrettelegge for økt handels – og servicetilbud i kommunen vil skape
mange arbeidsplasser. Å redusere handelslekkasje vil også føre til
mindre transportbehov og dermed også være miljøvennlig.
Slemmestad er i ferd med å utvikle seg som et kultursenter – ikke bare
for Røyken – men for kulturarbeidere i hele regionen. Røyken
Arbeiderparti vil stimulere og tilrettelegge for kulturetableringer i
Slemmestad.
God og tilgjengelig kommunikasjon er avgjørende for å utvikle
næringslivet i kommunen. Dette vil kreve en kommune som en aktiv
påvirker mot regionale og statlige kommunikasjonsmyndigheter.
Røyken Arbeiderparti vil arbeide for at Røyken videregående skole må
utvikles til å bli et kompetansesenter, både som arbeidsplass,
samarbeidspartner for lokalt næringsliv og som et utviklingstilbud lokalt
for å beholde kompetanse og arbeidskraft.
Røyken Arbeiderparti mener at kommunen har en nøkkelrolle i det
praktiske utviklingsarbeidet, både gjennom direkte tilrettelegging for
næringsutvikling, og ved å ha et godt tjenestetilbud og attraktive
nærmiljøer.
Røyken Arbeiderparti vil:
• at det bygges opp nyskapende kompetansemiljøer
• at de innovasjonsrettede virkemidlene innenfor distrikts- og
regionalpolitikken styrkes vesentlig
• at spesielt FOU-støtten økes til små og mellomstore bedrifter som
del av risikoavlastning for slik langsiktig satsning, og at de
regionale forskingsfondene brukes aktivt i dette arbeidet
• Øke antall arbeidsplasser gjennom gode tilbud og tiltak for
nyetablerere og grundere som etablererveiledning, etablererkurs,
mentorordning, næringshager o.sv
• At ledige næringsarealer skal utvikles og tilbys bedrifter, investorer
og andre som ønsker å etablere næringsvirksomhet i kommunen
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• At grunnskolen, videregående skoler og næringsliv skal
samarbeide om kompetanseutvikling og rekruttering. Det skal
iverksettes tiltak for å øke antall lærlingeplasser og støtte
eksisterende entrepenørskapsaktiviteter.
• Sikre og videreutvikle samarbeid kommune – næringsliv gjennom
en aktiv og tydelig rammesetting og koordinering - i samarbeid med
vårt eget næringsliv.
• En kraftig opprusting av Røykenveien og Slemmestadveien mot
E18 i Asker.
• Arbeide aktivt for økt tilgjengelighet og frekvens på offentlig
kommunikasjon (buss, tog og båt), herunder tverrforbindelse i
kommunen.
• Arbeide for oppgradering og økt frekvens på Spikkestadbanen
• Etablere flere pendlerparkeringsplasser for tog og hurtigbåt.
• At Rortunet bygges ut for å redusere handelslekkasje og
miljøbelastende bilkjøring til nabokommuner.
• Si nei til flere søndagsåpne butikker.
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Demokrati
En aktiv og deltakende befolkning er grunnlaget for et godt folkestyre og
et levende lokaldemokrati. Deltakelse i politiske partier, idrettslag,
velforeninger eller frivillige lag og organisasjoner er grunnlaget for at
lokalsamfunnet skal blomstre. Alle innbyggere skal ha like muligheter til
demokratisk deltakelse og til å forme sine lokalsamfunn.
Mange velferdsoppgaver kan ikke løses uten et tett samarbeid med det
sivile samfunnet og frivilligheten. Barn og unges stemme er særlig viktig
i saker der fremtidas lokalsamfunn formes.
Røyken Arbeiderparti ønsker et aktivt og levende lokaldemokrati med
reell makt over lokal utvikling. Dette krever at demokratiske organ i
kommunen og fylkeskommunen har reell beslutningsmakt. Vi mener at
oppgaver bør løses på et folkevalgt nivå nærmest mulig innbyggerne.
Arbeiderpartiet ønsker at så mange som mulig av innbyggerne er politisk
aktive og deltar i beslutningsprosesser.
Kommunale saksframstillinger må gjøres kortere og lettere tilgjengelig.
Det må være tydelig både for politikere og innbyggere hvilke
beslutninger som skal tas.
Digitale løsninger skal alltid være tilgjengelige der det er mulig i
kontakten mellom kommunen og dens innbyggere og næringsliv.
Vi vil bruke innkjøperrollen til å sikre arbeidstakerrettigheter, hindre sosial
dumping og stille krav til bruk av lærlinger. I tillegg må vi sørge for at
solidaransvar er oppfylt i kontraktsinngåelse med eksterne
oppdragsutførere og i offentlige anskaffelser. Ingen entreprise skal ha
flere en to ledd. Flere ledd i en entreprise legger erfaringsmessig grunn for
sosial dumping og skatteunndragelser.
Arbeiderpartiet vil sikre gode rammevilkår for kommunens innbyggere.
Dette vil også være helt grunnleggende i prosesser rundt eventuell
kommunereform og sammenslåing med andre kommuner.
Vi mener at vi må se på hvordan tjenestetilbudet er i kommunen,
hvordan kommunen bør se ut i framtida, og vurdere om
kommunegrensene er til hinder for å løse oppgavene på best mulig
måte. Innbyggere, organisasjoner og ansatte må involveres i dette
arbeidet.
Røyken Arbeiderparti vil:
• sikre deltakelse og inkludering av lokalbefolkningen i politisk og
frivillig arbeid
• skape arenaer for innflytelse og deltakelse for innbyggerne
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• Gi barn og unge innflytelse gjennom ungdommens kommunestyre.
• digitalisere tjenester og kontakt med innbyggerne der det er mulig
• ha en aktiv rolle som innkjøper og stille krav om arbeidstakeres
rettigheter og bruk av lærlinger i offentlige anskaffelser
• Involvere innbyggerne gjennom elektronisk overføring av
kommunale møter og mer bruk av åpne høringer i behandlingen
av store politiske saker i kommunen.
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Kommunen som arbeidsgiver
Røyken kommune er kommunens største arbeidsgiver. Som
arbeidsgiver er det viktig at kommunen kjenner denne oppgaven godt.
Det er kommunestyret som har det overordnede arbeidsgiveransvar. Av
dette følger at kommunestyret skal påse at lov- og avtaleverk følges
daglig i forhold til de ansatte.
Røyken Arbeiderparti vil arbeide aktivt for at en slik forståelse kommer til
syne og blir fulgt der saker til behandling i politiske organer berører de
ansatte. Dette kan gjelde plikten til informasjon og drøfting i forkant av
beslutninger. Dette gjelder spesielt der beslutninger som kan føre til
vesentlig endring i arbeidsorganisering eller ansettelsesforhold. Slike
drøftinger med de tillitsvalgte skal være reelle og ta sikte på en avtale.
Røyken Arbeiderparti vil være garantisten for at slike prosesser blir
reelle.
Videre vil vi ikke ta i bruk de nye bestemmelsene i arbeidsmiljøloven
gjeldende midlertidige ansettelser og et liberalisert arbeidstidskapittel.
Røyken Arbeiderparti vil:
• Bygge videre på avtalen om inkluderende arbeidsliv og forsterke
innsatsen for å redusere sykefravær blant de ansatte i kommunen.
• Styrke etter- og videreutdanning for kommunalt ansatte.
• Stille krav om etiske forhold, antall lærlinger og
arbeidstakerrettigheter ved innkjøp og anbudsprosesser.
• Arbeide for å fjerne ufrivillig deltid i kommunen.
• At kommunestyret får seg forelagt arbeidet med avtalen om
inkluderende arbeidsliv og i den forbindelse fraværsproblematikken
i kommunen.
• At det en gang i året holdes en samarbeidskonferanse med de
tillitsvalgte i kommunen.
• At kommunen aktivt bekjemper sosial dumping og korrupsjon ved
offentlige innkjøp av varer og tjenester.
• Arbeide for at kommunen forplikter seg til å ta inn flere lærlinger i
alle sektorer (minst 1 lærling pr. 1000 innbyggere).
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