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Grunnsyn 
Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha et samfunn med frie selvstendige 
mennesker som tar ansvar for sitt eget liv, for fellesskapet, og for naturen og miljøet. 

Jevnaker Senterparti sine hovedsaker 
Senterpartiet vil ha et godt offentlig tjenestetilbud. 
Helse og omsorg, oppvekst, brann- og redning skal være godt utbygd, og sikre folk likeverdige 
tjenester, forutsigbarhet og trygghet. 
Senterpartiet vil arbeide for å oppnå tilstrekkelig finansiering av disse tjenestene som bl.a. 
inneholder hjemmebaserte tjenester og sykehjem, skole og barnehage, samt brann- og 
redningstjeneste. 
Senterpartiet ønsker et tillitsbasert arbeidsliv som bidrar til å rekruttere og beholde kvalifisert 
arbeidskraft. 

Fylke og kommune 
Jevnaker kommune skal være nær folk. 
Jevnaker Senterparti mener samarbeid på tvers av kommune- og fylkesgrenser er bedre enn 
kommune- og fylkessammenslåing. 
Jevnaker Senterparti vil jobbe for å oppløse Viken fylke. 
Etter et eventuelt vedtak i Stortinget om oppløsning av Viken forutsetter Jevnaker Senterparti 
at det gjennomføres en folkeavstemming om fylkestilhørighet. 

Jevnaker Senterparti vil: 

• At eiendomsskatten skal holdes på et nivå som sikrer drift og investeringer. 

• At kommunen styres og administreres etter et helhetlig og langsiktig prinsipp som 
egen kommune. 

• At interkommunalt samarbeid videreføres og styrkes. 

• At Jevnaker kommune viderefører det regionale samarbeidet med både Hadeland og 
Ringerike. 

• At vesentlige endringer i kommunens organisasjon og tjenestetilbud som kan ha stor 
betydning for kommunens innbyggere, skal fremlegges til politisk behandling. 

Skole og Barnehage  
Alle barn og unge skal ha gode og trygge oppvekst- og læringsvilkår. 

Jevnaker Senterparti vil: 

• At det bygges en ny kommunal barnehage med 6 avdelinger. 

• At mobbing bekjempes gjennom bevisstgjøring og målrettede handlinger. 

• At skoleveiene er trygge og sikre. 

• At skoler og barnehager bruker naturen aktivt. 

• At svømmebassengene ved Toso skole og Jevnaker ungdomsskole driftes videre. 

• At Jevnaker ungdomsskole moderniseres. 

• At arbeidet med å forberede overgangen til videregående skole styrkes for å hindre 
frafall av elever. 

• At elever fra Jevnaker fortsatt kan gå på Hadeland videregående skole. 

• At kommunen skal ha forpliktende mål for inntak av lærlinger. 



 

  

 

2 

 

Kirke, religion og livssyn 
Tros- og livssynsfrihet er en grunnleggende rettighet. Alle skal ha mulighet til å utøve sin tro. 

Jevnaker Senterparti vil: 

• At det blir avsatt tilstrekkelige midler til sikring og vedlikehold av kirkene, kirkegårdene 
og eksisterende forsamlingslokaler. 

Kultur 
Et bredt kulturliv er en del av grunnmuren i et levende lokalsamfunn. 

Jevnaker Senterparti vil: 

• At kulturscene bygges når annen samfunnsnødvendig infrastruktur er realisert og 
økonomien tillater det. 

• At biblioteket styrkes som en gratis møteplass og kulturarena. 

• At kulturskolen opprettholdes på nåværende nivå. 

• At det opprettholdes et mangfoldig idrettsliv. 

• At lag og foreninger støttes for å stimulere til kulturaktiviteter på mange nivå og i ulike 
former. 

• At Frivilligsentralene skal fortsette sine aktiviteter i samme omfang som i dag. 

Klima og miljø 
Naturen er grunnlaget for alt liv og all aktivitet. 

Jevnaker Senterparti vil: 

• At miljøhensyn skal veie tungt når utbyggingsplaner skal behandles. 

• At det stilles krav om lademulighet for elbil i nye eneboliger og leilighetsbygg. 

• At kommunens småbilpark legges om til elektrisk drift etterhvert som den skiftes ut, 
der det er hensiktsmessig ut fra behovet. 

• At kommunens øvrige bil- og maskinpark tar i bruk miljøvennlig drivstoff, der det er 
hensiktsmessig ut fra behovet. 

• At det legges til rette for kommersielle hurtigladestasjoner. 

• At kommunen som innkjøper etterspør tre- og biobaserte produkter. 

• At økt binding og lagring av CO2 skjer gjennom aktivt jord- og skogbruk. 

Friluftsliv og rekreasjon 
Friluftsliv oppleves attraktivt og som en god kilde til aktivitet i mange alders- og 
befolkningsgrupper. Lavterskelaktivitet i naturen er derfor et unikt virkemiddel for å fremme 
fysisk aktivitet i befolkningen. 

Jevnaker Senterparti vil: 

• At det åpnes for en mer variert bruk, forskjønnelse og begrenset planmessig utvikling 
av områder innenfor 100 metersbeltet til Randsfjorden, herunder lettere atkomst via 
godkjente brygger, båthavner og båtutsettingsplasser. 

• At det i samarbeid med frivillige organisasjoner og grunneiere ryddes og merkes 
turstier, samt at utsiktsplasser/hvileplasser kan etableres. 

• At kommunen bidrar til et aktivt friluftsliv, herunder mulighet for jakt og fiske. 



 

  

 

3 

 

Samferdsel 
Godt tilrettelagte kommunikasjoner er viktig for miljø, bosetting, næringsliv, arbeidsplasser og 
pendling. 

Jevnaker Senterparti vil: 

• At bompenger i forbindelse med utbygging av E16 settes på et lavt nivå for 
kommunens innbyggere. 

• At det etableres en stor og gratis sentrumsnær pendlerparkering/langtidsparkering 
med busstopp. 

• At trafikksikkerhetsarbeidet opprettholdes gjennom bedre kommunal vegstandard og 
ulike trafikksikkerhetstiltak. 

• At Gjøvikbanen utbygges med dobbeltspor fra Oslo til Roa. 

• At persontrafikk med tog gjenopprettes mellom Roa og Hønefoss, med stopp på 
Jevnaker. 

• At alle innbyggere i kommunen skal ha god bredbåndsdekning. 

Samfunnssikkerhet og beredskap 
Jevnaker Senterparti vil at innbyggernes sikkerhet er godt ivaretatt av en moderne brann- og 
redningstjeneste og et synlig politi med god lokalkunnskap. 

Jevnaker Senterparti vil: 

• At politiets responstid forbedres. 

• At operasjonssentraler for akuttmedisinsk kommunikasjon, politi, brann- og redning til 
enhver tid er lokalisert på en best mulig måte for Jevnaker. 

• At brannvesenet fortsatt skal være et kommunalt ansvar. Vi ønsker ikke et nytt 
fylkesregionalt organisasjonsnivå. 

• At Jevnaker kommunes brann- og redningstjeneste organiseres inn i et 
interkommunalt selskap. 

Næringsliv  
Jevnaker skal ha et mangfoldig næringsliv bestående av primærnæring, handel, produksjon, 
turisme og tjenesteyting. 

Jevnaker Senterparti vil: 

• At det gis gode vilkår for all næring i kommunen, slik at det skapes arbeidsplasser. 

• At næringsbebyggelse og transportkrevende storhandel konsentreres på Bergermoen. 

• At dagligvarehandel, detaljhandel, og tjenesteyting konsentreres på Nesbakken. 

• At det fortsatt skal være gratis parkering på Nesbakken og andre handelssteder i 
kommunen. 

• At det gis mulighet for at bygg på landbrukseiendommer kan omdisponeres til annen 
virksomhet, f.eks. lokal matproduksjon og kulturbasert næring. 
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Arealforvaltning 
Jevnakers unike kulturlandskap skal tas vare på. Aktivt jord- og skogbruk er en forutsetning 
for dette. 
Jevnaker skal alltid ha arealreserver til nærings- og boligformål. 

Jevnaker Senterparti vil: 

• At kommunen utvikler nye næringsarealer selv. 

• At det føres en restriktiv politikk når det gjelder bygging på arealer som er dyrket eller 
dyrkbare og på høgbonitets skogsareal. 

• At boligbygging i hovedsak skjer i boligfelt og ved fortetting i sentrale boligområder. 

• At det også legges til rette for noe spredt boligbygging for å bevare levende 
utkantstrøk. 

Rovdyr 
De store rovdyra må forvaltes slik at utstrakt beitebruk beholdes. 

Jevnaker Senterparti vil: 

• At det ikke skal være ynglende ulv i Norge. 

• At det legges vekt på regional og lokal forvaltning, med et effektivt uttak av rovdyr 
som representerer et skadepotensial og fullgod erstatning for tap påført av rovdyr. 

Eiendomspolitikk i landbruket 
Eiendomspolitikken i landbruket skal sikre at ressursene holdes i hevd og forvaltes i et 
langsiktig perspektiv. 

Jevnaker Senterparti vil: 

• At bo- og driveplikten praktiseres etter konsesjonsloven, med forutsigbarhet og likhet. 

• At det kan tilstås fritak fra boplikt i perioder, men ikke fritak fra driveplikt. 

Helse 
Jevnaker Senterparti vil at alle skal ha en fullverdig helsetjeneste og prioritere forebyggende 
arbeid i alle aldersgrupper. 

Jevnaker Senterparti vil: 

• At Ringerike sykehus fortsatt skal være vårt lokalsykehus med fullverdige kirurgiske og 
medisinske akuttfunksjoner og en fullverdig fødeavdeling. 

• At tilknytningen til Ringerike interkommunale legevakt opprettholdes. 

• At det skal være lett å få fastlege i Jevnaker. 

• At Frisklivssentralen opprettholdes. 
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Eldre 
Det er et mål at eldre kan leve trygge og aktive liv i eget nærmiljø og eget hjem lengst mulig. 

Jevnaker Senterparti vil: 

• At eldreomsorgen skal være nær og personlig. 

• At hjemmebaserte tjenester styrkes, men kommunen må også ha langtidsplasser til de 
som trenger det. 

• At korttidsavdelingen opprettholdes og videreutvikles. 
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     Valglista 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      1. Harald Antonsen          2. Lars Erik Ruud 
                          Pensjonist            Logistikkmedarbeider 

  1950            1969 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      3. Hans Jørgen Skulstad         4. Sondre Imsgard 
      Operatør betongproduksjon         Selvstendig næringsdrivende 
      1990            1978 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      5. Jon Olav Hammerud        6. Anne Espen Bratvold 
      Prosjektleder          Sykepleier 
      1987           1967 
 
 

7. Steffen Greftegreff, Bonde, 1957 
8. Lars Velo, Pensjonist, 1947 
 

  

  

  



  

 

  

 

 

20 punkts lista 
 

• Jevnaker kommune skal være nær folk. 

• Jevnaker skal bestå som egen kommune. 

• Interkommunalt samarbeid skal videreføres og styrkes. 

• Samfunnsnødvendige tjenester gis første prioritet. 

• Kulturscene bygges når annen samfunnsnødvendig infrastruktur er realisert og 

økonomien tillater det. 

• Klima- og miljøhensyn skal veie tungt. 

• Eiendomsskatten skal holdes på et nivå som sikrer drift og investeringer. 

• Bompenger i forbindelse med utbygging av E16 settes på et lavt nivå for kommunens 

innbyggere. 

• Jevnaker kommune skal ha et strengt jordvern. 

• Det bygges en ny kommunal barnehage med 6 avdelinger. 

• Jevnaker ungdomsskole moderniseres. 

• Elever fra Jevnaker skal fortsatt kunne gå på Hadeland videregående skole. 

• Jevnaker kommune skal utvikle nye næringsarealer selv. 

• Fortsatt gratis parkering på Nesbakken. 

• Ringerike sykehus skal fortsatt være vårt lokalsykehus med fullverdige tjenester. 

• Det skal være lett å få fastlege i Jevnaker. 

• Eldreomsorgen skal være nær og personlig. 

• Korttidsavdelingen opprettholdes og videreutvikles. 

• En moderne brann- og redningstjeneste og et synlig politi med god lokalkunnskap. 

• Hvis Viken oppløses skal det gjennomføres en folkeavstemming om fylkestilhørighet 

 

Følg oss på: www.facebook.com/JevnakerSP/ og 

www.sp.no/jevnaker 

http://www.sp.no/jevnaker

