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Livet leves lokalt
Senterpartiet ønsker mangfold i et levende lokalmiljø med frie selvstendige
mennesker som tar ansvar for fellesskapet og for naturen og miljøet.
Program 2019 – 2023 Øvre Eiker
GRØNN UTVIKLING!
• Et levende lokalmiljø skal utfordre
vår livsstil – å tenke globalt er lik å
handle lokalt
• Vårt økologisk fotavtrykk må kunne
forsvares for framtida.
• Utvikle miljøbevissthet i all
kommunal virksomhet.
• Vern gjennom bruk gir best resultat.
ET LEVENDE LOKALMILJØ SKAPER
TRYGGET OG LIVSKVALITET FOR ALLE
• Gode helse- og omsorgstilbud skapes
i samspill mellom kommunen,
pårørende og frivillige organisasjoner.
• Prioritere «åpen omsorg» - tjenester
til pleietrengende som bor hjemme.
• Barn og unge som har psykiske
utfordringer skal prioriteres.
• Kvalitet og innhold i
omsorgstjenestene!
ET LEVENDE LOKALMILJØ GIR BARN
GODE OG TRYGGE OPPVEKSTMILJØ
HVOR DE STIMULERES TIL Å BRUKE
SINE EVNER OG ANLEGG
• Sikre god digital kompetanse blant
elever og lærere i skolen, og mer
praktisk tilnærming.
• Tettere samarbeid utvikles mellom
skolene og idretten for å fremme
fysisk aktivitet og sambruk av lokaler
og ressurser som kan gi bedre
økonomi og lavere investeringer for
kommunen.

EN SKOLE FOR KUNNSKAP OG
UTVIKLING!
• Et levende lokalmiljø gir sine barn
en trygg ramme for oppvekst, lek og
læring
• •Barnehager skal ha personale og
ressurser nok til å se hvert enkelt
barns behov.
• •Nærmiljø og natur skal tas i bruk.
Tett samarbeid med idrettslag for å
fremme fysisk aktivitet.
• •Velferdsprofitører skal ikke drive
barnehager.
• God kvalitet i barnehagene!
ET LEVENDE LOKALMILJØ
TRENGER NÆRINGSLIV OG GODE
ARBEIDSPLASSER
• Utvikle et samspill mellom
kommunen og aktørene i ulike
bransjer og legge til rette for
nyetablering.
• Kommunen skal i egne virksomheter
ha minst tre lærlingplasser per 1000
innbygger.
• Stimulere til bruk av lokalt næringsliv
og kompetanse der det mulig.
• Livskraftig næringsliv!
ET LEVENDE LOKALMILJØ SKAL HA
SIKKER, EFFEKTIV OG MILJØVENNLIG
INFRASTRUKTUR
• Nye hovedårer for veg og bane skal
i hovedsak gå utenom dyrket mark
og der folk bor. Det bør ses på andre
løsninger enn fire felts motorveg.

• Det søndre banealternativet
mellom Mjøndalen og Hokksund må
forkastes, to tog i timen prioriteres.
ET LEVENDE LOKALMILJØ MÅ HA LIKE
MULIGHETER OG MÅLET ER «FIBER
TIL ALLE».
• Det iverksettes kommunale
søknadsprosesser for de som i dag
mangler fiber
• Lokale, engasjerte innbyggere kan
bidra praktisk for de områdene som i
dag ikke har fiber
• Hundre prosent dekning av fiber til
alle husstander!
• Et levende lokalmiljø forvalter sine
verdier
• Som aktiv eier forvalter kommunen
eiendommer og bygninger og det
skal fokuseres på eierrollen slik at
verdiene sikres og utvikles.
• Øvre Eiker energi skal defineres som
et langsiktig strategisk eierskap
• Et sterkt og tydelig eierskap!
TILLIT OG SAMARBEID SKAL
ERSTATTE UNØDIG MÅLING OG
KONTROLL
• Vi vil bygge en bevisst kultur for
samarbeid, åpenhet og tillit.
• Økt tillit i kommunen vil gjøre
hverdagen bedre for folk, med bedre
tjenester til innbyggerne, mindre
byråkratisk arbeidsdag for de ansatte,
og reduserte kostnader for både
offentlige og private virksomheter.
• Enklere hverdag!
ET LEVENDE LOKALMILJØ TRENGER
GRØNN UTVIKLING
• Alle tettsteder i kommunen skal
gis et løft med utgangspunkt i sin
egenart
• Bevare levende og attraktive
sentrumsmiljøer i kommunen

ved tilrettelegging for handel,
møtesteder og grøntområder.
Rådhuset bør utvikles i tråd med et
fornyet sentrum.
• Utviklingen av lokalsamfunn i
tettstedene og byen er viktig for
både næring og trivsel!
• Kultur binder oss sammen. Et
levende lokalmiljø skaper trygget
og livskvalitet der den enkelte
opplever tilhørighet og utfordres til
engasjement
• Grendeutvalgene skal være viktige
samarbeidspartnere for kommunen
• Frivillighetsarbeidet styrkes, godt
vedlikehold av kirkebyggene
og tros- og livssynssamfunn gis
gode arbeidsvilkår. Kommunens
kulturmidler brukes slik at fellesskap
og samhørighet styrkes.
• Toleranse, respekt og
medmenneskelighet skal prege alt
vi driver med og Toleransereisene
opprettholdes og utvikles.
• Lokalt kulturløft!
ET LEVENDE LOKALMILJØ TRENGER
SIKKERHET I HVERDAGEN
• Kommunen skal være «på» når det
gjelder å sikre lokal beredskap,
• Vi krever et reelt nærpoliti, en
velfungerende ambulansetjeneste,
et robust og lokalt brannvesen og
at Tingretten fortsatt skal ligge i
Hokksund
• Eget lensmannskontor og lensmann
i kommunen.
• Offentlige etater skal være nær der
folk bor.
ØVRE EIKER SKAL FORTSETTE SOM
SELVSTENDIG KOMMUNE UTEN
EIENDOMSSKATT

Kommunestyrekandidater
1

Knut Kvale
Hokksund, 1957

4

Nadia Lilleås
Vestfossen, 1996
7. Morten Halvorsen
Skotselv, 1957
8. Astrid Røren
Hokksund, 1972
9. Kai Solberg
Hokksund, 1968
10. Henriette Varlo Flaget
Hokksund, 1968
11. Sigurd Skarra
Vestfossen, 1985
12. Hilde Ruud
Fiskum, 1971
13. Amund Lundteigen
Vestfossen, 1989

2

Tonje Adelsten Lyngås
Hokksund, 1985

5

Håvard Lind
Hokksund, 1963
14. Heidi Midtflå
Skotselv, 1967
15. Anders Thorrud
Hokksund, 1979
16. Maren Sofie Lundteigen
Fiskum, 1991
17. Øyvind Foss
Hokksund, 1963
18. Karoline Krogh-Hanssen
Skotselv, 1975
19. Simen Fossen Hals
Vestfossen, 1990
20. Mona Urdalen
Fiskum, 1974

3

Kim Mogen Myhre
Fiskum, 1979

6

Brit Tove Krekling
Hokksund, 1976
21. Audun Ekeberg
Ormåsen/Vestfossen, 1973
22 Vigdis Eggar
Fiskum, 1948
23. Vidar Nilsen
Hokksund, 1975
24. Ingeborg Elise Moen
Skotselv, 1992
25. Harald Vego
Fiskum, 1956
26. Heidi Foss Busland
Hokksund, 1963
27. Tore Rypås
Skotselv, 1979

listen inneholder totalt 43 navn . For fullstendig program gå inn på: www.sp.no/ovre-eiker

