
Bærum Senterparti 
Kommunevalg og fylkestingsvalg 9. september 2019  

Er du er opptatt av disse sakene? 
- «Nærpolitireformen»
- Region Viken
- Utbyggere og innbyggere  
- Klima og miljø
- Skoler og barnehager
- Samferdsel
- Helse og livskvalitet

Stem på Senterpartiet!
Senterpartiet ønsker et levende folkestyre med korte 
avstander mellom beslutningstagere og innbyggere. 

Senterpartiet ønsker desentralisering av makt, 
kapital og bosetting. 

Senterpartiet vil sikre den private eiendomsretten. 

Slik blir du medlem:  
VIPPS  kjøp og betal #12711  
SMS  Send  «SP»  til 2360
eller gå inn på Senterpartiet.no, og velg «Bli medlem».  Du kan velge det 
medlemsalternativet som passer deg. Velkommen! 

• Enkeltmedlem  kr. 440,-
• Husstandsmedlem  kr. 160,-
• Senterungdommen  kr. 120,-
Følg oss på Facebook: Bærum Senterparti 

Vårt verdigrunnlag
Senterpartiet vil ha et samfunn med frie selvstendige mennesker som har 
tro på egne evner og som tar ansvar for eget liv, for fellesskapet og for 
natur og miljø. Partiets menneskesyn bygger på det kristne verdigrunnlaget 
og humanistiske verdier i pakt med dette. Hvert menneske er unikt og 
uerstattelig.

Senterpartiet arbeider for desentralisering av makt, kapital og bosetting. 
Senterpartiet vil bygge landet nedenfra. Forutsetningen for et levende 
folkestyre er nærhet, likeverd og korte avstander mellom dem som tar 
avgjørelser og dem som avgjørelsene får virkning for. Senterpartiet vil 
desentralisere makt slik at flest mulig kan være med i samfunnsutformingen. 
Fellesskap og likeverd mellom folk innebærer at makt, kapital og eiendom 
spres på mange hender.

Guro Berge Smedshaug Liv Heen Lied Anaruz Essassi Margrethe Bjonge
varamedlem styremedlem  styremedlem
HØVIK HØVIK LYSAKER SKUI
5 kandidat 6 kandidat 7 kandidat 8 kandidat

Ragnar Molland Finn Hebbe Johnsrud Eva Marie Holo Kostveit Håkon Røvik Liberg
styremedlem  styremedlem styremedlem varamedlem
JAR HASLUM SLEPENDEN HOSLE 
1 kandidat 2 kandidat 3 kandidat 4 kandidat

Les programmet vårt på SP.no/baerum eller besøk oss på Facebook

Videre på listen: Christian Anton Smedshaug, Benedicte Fjeldberg, Olav Hepsøe, Jill Kristina Nordhus, Liv Hilde 
Vårvik Lien, Lars Strøm Prestvik



SENTERPARTIET PROFILMANUAL

«NÆRPOLITIREFORMEN»
Vi ønsker et synlig og tilstedeværende politi som har ressurser 
til å følge opp innbyggernes behov for polititjenester. 

REGION VIKEN
Avstanden mellom innbyggere i Bærum og Viken regionsting 
blir stor, mens interessen for regionpolitikken kan bli mindre. 
Samtidig vil beslutninger tatt i Viken få stor betydning for oss i 
Bærum. Vi risikerer at demokratiet svekkes.

UTBYGGERE OG INNBYGGERE
Urbanisering og fortetting må skje i samråd med beboerne i de 
aktuelle utbyggingsområder. 

KLIMA OG MILJØ
Det bør legges til rette for gode driftsvilkår i jord- og skogbruk. 
Vern gjennom bruk er viktig for Senterpartiet. 

SKOLER OG BARNEHAGER
Nåværende skolestruktur med 4-500 elever på hver skole bør 
beholdes. Barnehager bør generelt ikke ha mer enn 100 barn.

SAMFERDSEL
Det planlagte E18 prosjektet bør slankes. Fjorden kan i større 
grad benyttes som transportvei og det bør benyttes utslippsfrie 
ferger. 

HELSE OG LIVSKVALITET
Senterpartiet vil prioritere helsefremmende tiltak i alle 
sektorer samt nærhet til kultur- og fritidstilbud og 
helse- og omsorgstjenester.

Bærum Senterparti vil også arbeide for at:
 
• Bærum Sykehus blir tilgodesett med 
 midler og vedlikehold for å opprettholde 
 gjeldende standarder for lokalsykehus.

• Det innføres felles takstsone med Oslo 
 i hele Bærum også for buss.

• Trafikkstasjonen på Billingstad beholdes.

• Boligområder, skoler og barnehager har gode uteområder.

• Det satses på fritidsklubber og andre varierte aktivitets-
 tilbud for ungdom.

• Skolebibliotekene opprettholdes.

• Kommunen tilrettelegger flere arbeidsplasser for 
 funksjonshemmede.

• Flere finner jobb innen vår egen kommune og 
 at det legges til rette for nyetableringer.

• Det fortsatt legges til rette for inkludering av 
 innvandrerbefolkningen.

• Opprydding langs våre elver intensiveres.

• Gjenstående arealer på Tanumplatået, Skui, Øverland, 
 Frogner/Tandberg, Isi/Bjørum, Løken og Fossum 
 samt jordbruksarealer i Lommedalen sikres.


