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Innhold

1. 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 bør spres på mange hender.

Senterpartiet vil sikre den private eiendomsretten. Tryggheten rundt retten til eiendom er viktig  
for den enkelte og for utviklingen av et land.

2. Hovedpunkter
Bærum Senterparti ønsker et synlig og tilstedeværende politi som har ressurser til å følge 
opp innbyggernes behov for polititjenester. «Nærpolitireformen» har blitt det stikk motsatte. 
Politiressursene styres sentralt fra Oslo hvor de også i hovedsak brukes. Det nytter ikke å «pusse 
opp» denne reformen. Den må avvikles. Asker og Bærum må gjenoppstå som eget politidistrikt.

Bærum Senterparti vil at innbyggerne skal ha en rimelig nærhet til politikere og byråkrati på 
fylkesnivå (regionsnivå) så vel som på kommunenivå.  Akershus fylke blir tvangssammenslått med 
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Østfold og Buskerud til Region Viken – en hestehandel på borgerlig side som ingen egentlig vil ha, 
kjørt igjennom på rekordfart i forrige stortingsperiode. Bærum Senterparti vil ha Region Viken 
oppløst så fort det er mulig.

Bærum Senterparti mener at nåværende skolestruktur med 4-500 elever på hver skole bør 
beholdes.  Rådmannen foreslår å erstatte barne- og ungdomsskoler med «gigantskoler» med 1.000 
elever. På Rud har Akershus Fylkesting bestemt at det skal bygges en videregående skole med mer 
enn 2.000 elever. 

Bærum Senterparti mener at urbanisering og fortetting i større grad må skje i samråd med 
beboerne i de aktuelle utbyggingsområder. Bærum er en populær kommune å bosette seg i. Gode 
oppvekstsvilkår og nærhet til by, natur, kulturopplevelser og fritidstilbud gjør kommunen attraktiv, 
men medfører også press fra utbyggere som ser store muligheter til fortjeneste. Bærum risikerer 
en urbanisering som kan få deler av kommunen til å fremstå som en bydel i Oslo.

Fornebu vil kunne få bymessig bebyggelse.  Boligstrøk ved trafikknutepunkt langs T-banene trues 
av blokker som ikke er stedstilpasset. Videre vil Sandvika få hus på 12-15 etasjer som legger gater 
og plasser i skyggen.

Bærum Senterparti ønsker en kontrollert utvikling og støtter innbyggerne mot utbyggere der det er 
konflikt.

3. «Nærpolitireformen»
Regjeringen Solberg innførte i 2017 Nærpolitireformen. Dette er både en sentraliserings-reform 
(omorganisering/relokalisering) og en kvalitetsreform (opplæring/nye arbeidsmetoder). For Asker 
og Bærums del medførte det at våre kommuner ble underlagt Oslo Politidistrikt som «Enhet 3» 
sammen med Oslo Vest. Med utvidelse av Asker strekker denne «enheten» seg fra Sinsenkrysset 
til Holmsbu. Regjeringens påstand var at politiet skulle komme nærmere publikum. Resultatet av 
reformen har hittil vist seg å være det motsatte.

Politipatruljene dirigeres sentralt fra Oslo. Lokalkunnskapen er borte. Politiets forebyggende 
rolle er også svekket. På det sentrale forvaringsmottaket i Oslo oppstår det køer. Publikum og 
næringsdrivende i Bærum anmelder i mindre grad forbrytelser.  
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Tinghuset i Sandvika hadde før varetektsaker i et effektivt samspill med varetektsarresten i 
Sandvika. Nå brukes verdifull politi-tid på å transportere varetektsfanger til og fra arresten i Oslo. 
Det er lang ventetid på utstedelse av pass hos politiet i Sandvika. 

Bærum Senterparti vil arbeide for at:

■     Asker og Bærum gjenoppstår som eget politidistrikt. Inntil det skjer må Asker og Bærum  
skilles ut som en enhet 4 fra Oslo.

■     Tingretten får tilbake varetektsfengslinger og at arresten i Sandvika tas i bruk.

■    Kapasitet på utstedelse av pass i Sandvika økes.

■    Politiets kriminalforebyggende innsats styrkes i henhold til Politidirektoratets strategi  
«Politiet mot 2025».

4. Region Viken
Region Viken bestående av Akershus, Østfold og Buskerud fylker ble hastevedtatt i Stortinget med 
minst mulig flertall. Denne var resultatet av en hestehandel og noe egentlig «ingen ville ha». 

De tre fylkene utgjør hverken geografisk eller på annen måte en region, men har et areal 5 ganger 
større enn Akershus og strekker seg fra Halden til Hardangervidda. 

Regionen skal ha ansvar for blant annet videregående skoler, fylkesveier og offentlig 
kommunikasjon på tvers av kommuner og fylker. Akershus kan bli taperen når det gjelder 
vedlikehold av veier. Det vil neppe bli tilført mer penger til Viken enn summen av de tre fylkene i 
dag.  

750 byråkrater skal samles i Bærum samtidig som Østfold og Buskerud skal miste færrest mulig av 
sine. 

Det er grunn til å tro at Region Viken vil gjøre det vanskeligere å realisere Fornebubanen og 
forlengelse av Kolsåsbanen. Det blir mange samferdselsprosjekter som må konkurrere om midlene.

Fylkestingsvalg har gjennomgående lavere valgdeltakelse enn  kommune- og stortingsvalg. 
Avstanden mellom innbyggere i Bærum og Regionsting Viken blir mye større, mens interessen 
for regionpolitikerne blir mindre. Samtidig blir det tatt beslutninger i Regionstinget som får stor 
betydning for oss i Bærum. Demokratiet blir svekket.

Bærum Senterparti vil arbeide for at:

■    Region Viken hurtigst mulig legges ned og at fylkeskommunene med sine naturlige 
nedslagsfelt gjenopprettes.

■     Bærum blir minst mulig skadelidende så lenge regionen består.
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5. Utbyggere og innbyggere
Bærum er en populær kommune å bosette seg i. Gode oppvekst-vilkår og nærhet til by, natur, 
kulturopplevelser og fritidstilbud gjør kommunen attraktiv. Dette medfører et press på kommunen 
for å ta «sin del av tilstrømningen til Oslo-området».

Politikerne bestemmer tempoet i veksten gjennom kommunedelplan og rekkefølge-bestemmelse 
(skole og barnehage skal være på plass før boligbygging). Fornebu og Sandvika er pekt ut til å ta 
hoveddelen av veksten, deretter Bekkestua og enkelte mindre knutepunkter.

Fødselsraten i Norge er for liten til å opprettholde befolkningen. Tilstrømning av arbeidskraft fra 
Øst-Europa har stoppet opp grunnet nedkjøling av norsk økonomi. Senterpartiets nasjonale politikk 
er å «ta hele landet i bruk». Hvorfor skal vi da i Bærum legge til rette for en vekstrate som skaper 
kapasitetsproblemer på veier, offentlig transport, skoler og barnehager?

For utbyggere er Bærum en honningkrukke. Å bygge leiligheter for pensjonister som med salg 
av eneboliger og rekkehus kan betale langt mer enn det koster å bygge. Det heter seg at ny 
bebyggelse skal «stedstilpasses». Det skjer ofte ikke. Nabolaget blir liggende i skyggen av blokkene. 
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Utbyggerne presser kommunen til å godta høye blokker, hvoretter politikerne i ettertid sier at «det 
ble høyere enn vi trodde».

Rammen for videre utbygging av Fornebu blir lagt i kommunedelplan 3. Rådmannen vil øke 
antall boliger fra 6.300 til 11.000. Til nå er det bygget boligblokkfelt i hovedsak i 4 etasjer og med 
romslige grøntområder rundt. Rådmannens plan innebærer en bymessig bebyggelse med bygater 
og høyder opp til 8 etasjer. Dette for å skaffe bidrag fra utbyggerne til Fornebubanen, skoler og 
barnehager. 

Bærum Senterparti vil arbeide for at:

■    Befolkningsveksten i Bærum holdes på et nivå som ikke utfordrer kapasitet på barnehager, 
skoler og sosial infrastruktur.

■    Nabolaget får reell innflytelse når reguleringsplaner behandles.

■    Boligkvalitet skal være viktigst. Det gjelder solforhold, støyforhold og uteareal. I regulerings-
saker må kommunen ivareta boligkjøpernes interesser.

■    Fornebus kvaliteter ikke blir ødelagt av bygater og bebyggelse på opptil 10 etasjer. Vi ønsker 
at Rådmannen utreder alternativ med betydelig færre boliger for videre utbygging. 

■    Fornebu anses å ha tilstrekkelig med «signalbygg» slik det er.

■    Høyhus i Sandvika med 12 til 15 etasjer vil skyggelegge gater og plasser. Ytterligere slike 
prosjekter bør ikke aksepteres

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

■    Kommunale bygninger blir ivaretatt og vedlikeholdt etter gjeldende standarder.

■    Bærum Sykehus blir tilgodesett med midler og vedlikeholdt for å opprettholde gjeldende 
standarder for lokalsykehus. 

6. Samferdsel
Første etappe på ny E18 fra Lysaker til Ramstad er antatt til vel 14 milliarder (før påregnelige 
overskridelser). Hele strekningen fra Asker til Lysaker er antatt å koste 40-50 milliarder. Det meste 
av kostnadene skal betales av bilistene. Bare på den første etappen antas det at bompengene vil 
koste kr. 150 - 200 for en bytur. Nye bommer kommer i Bærum flere steder. 

Bærum Senterparti mener det planlagte prosjektet blir for dyrt. Man bør i stor grad benytte dagens 
trasé, utvide med ett kollektivfelt i hver retning og foreta en mer effektiv støydemping. Ekspress-
sykkelvei mellom Sandvika og Lysaker må prioriteres.

Dersom Gjønnesdiagonalen og ny avkjøring til Fornebu blir bygget, vil likevel kostnaden være langt 
lavere enn det som er planlagt nå. Dersom ny E18 under Sandvikselva innebærer omkjøringsvei 
med ny bro mellom byen og fjorden er lite oppnådd.
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Bærum Senterparti ønsker at fjorden benyttes som transportvei i mye større grad og at det 
benyttes utslippsfrie ferger. For å lykkes på Fornebu bør det etableres et tilbringersystem med 
førerløse busser. Det vil avlaste E-18 i Lysakerområdet og innover i byen. 
Båtforbindelse til Sandvika bør også vurderes. Båtruter til Vollen, Slemmestad og nedover 
Hurumlandet vil, med bedre tilrettelegging, redusere antall biler på E18 via Slemmestadveien. 

Bærum Senterparti vil gå inn for at Kolsås styrkes som kollektivknutepunkt for å avlaste Sandvika. 
Med stor utbygging på Vøyenenga er det et stort behov for flere knutepunkt. Det må videre legges 
opp til tverrforbindelse fra Skui/Vøyenenga til Kolsås. 

T-banenettet er i en felles takstsone med Oslo. Slik bør det også være for bussene. Det bør fortsatt 
være ekspressbusser inn til byen.

Utbygging av sykkelveinettet må fortsette, men ikke på samme kostbare måte som Statens 
Vegvesens prosjekt langs Griniveien. Sykkel utgjør i dag 3 % av transporten. Utbredelse av el-sykler 
vil øke omfanget, men det vil være stor forskjell på vinter- og sommersykling. Å «vedta» 20 % andel 
innen få år er både urealistisk og formålsløst. 

Trafikkstasjonen på Billingstad er besluttet lagt ned. Bæringer må etter dette dra til Oslo eller 
Drammen for å få de aktuelle tjenester. Nok et eksempel på sentralisering som går ut over 
innbyggerne og som bør reverseres.

 Bærum Senterparti vil arbeide for at:

■    E-18 prosjektet slankes (slik at en bytur ikke skal koste 150 – 200 kr.)

■    Det etableres et rutenett med utslippsfrie ferger fra Bærum og Asker til Oslo. 

■    Kolsås styrkes som kollektivknutepunkt for å avlaste Sandvika.

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

■    Sykkelveier bygges der det er mest bruk for dem.

■    Trafikkstasjon på Billingstad reetableres.

■    Innfartsparkering bygges ytterligere ut.

■    Det blir opprettet flere kollektivruter på tvers av kommunen.

Bli medlem ved å sende sms  
«Sp» til 2360  
eller søk Senterpartiet på Vipps!
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7. Klima og miljø
Klimaendringene er den mest alvorlige miljøtrussel vi står overfor, og vil kreve omfattende 
tiltak. Vi må begrense utslipp gjennom redusert forbruk og bruk av ny teknologi. Stikkord er 
elektrifisering av bilparken, bedre tilrettelegging for sykkel, nybygg med mindre energi-forbruk 
samt energibesparende tiltak på eksisterende bebyggelse.

Høy folketallsvekst skaper press på naturen og øker forurensing, støy og andre miljø-problemer. 
Senterpartiet står for en politikk der hensynet til naturen og miljøet veier tungt.
 
Rent vann, ren luft og ren jord er helt grunnleggende for folks helse. Senterpartiet vil gi økt støtte 
til oppryddingen i og langs elver og vassdrag, slik at dette naturlige økosystemet kan bevares for 
framtiden.  

Bærum Senterparti vil arbeide for at:

■    Boligområder, skoler og barnehager har gode uteområder. 

■    Økt bruk av solcelleanlegg stimuleres.

■    Støtte til ladestasjoner for borettslag og sameier økes.

■    Opprydding langs elver intensiveres.

■    Allemannsretten i strandsonen praktiseres bedre. 

■    Det etableres en strategi for å hindre at gjess tilgriser parker og strender.

■    Forurenser alltid betaler for opprydding.

8. Skoler og barnehager 
Rådmannen ønsker at «gigantskoler» på 1.000 elever skal bli den nye normen i Bærum. Det vil 
medføre at mange elever får mer enn 2-3 km til skolen. Andelen som går og sykler vil reduseres. 
Skolen har en viktig funksjon i lokalsamfunnet, også utenom skoletiden. Elever med spesielle pro-
blemer og behov vil lettere falle utenfor på «gigantskoler». Marginale besparelser på skolebudsjet-
tet vil bli etterfulgt av økte kostnader på sosialbudsjettet i framtiden. 

Lærernes fagforening er sterkt imot store skoler. Senterpartiet vil i stor grad beholde nåværende 
skolestruktur.

Det foregår sentralisering også av barnehager. Tidligere har barnehager med 100 barn blitt regnet 
som store. Nå kommer barnehager med opptil 300 barn. Senterpartiet mener utviklingen her går 
feil vei. Maksimal størrelse på barnehager bør som norm være 100 barn. Regler om utearealets 
størrelse bør bare unntaksvis dispenseres fra. 

Bærum Senterparti vil at barna gis en trygg og pedagogisk godt tilrettelagt barnehage og at dette 
sikres gjennom gode kontrollrutiner. Det bør stimuleres til foreldredrevene barnehager. 
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Mange av våre folkesykdommer lar seg forebygge med tidlig innføring av gode vaner som sunt 
kosthold og fysisk aktivitet. Gratis frukt og grønt i barneskolen har vist langtidseffekter på barnas 
frukt- og grøntinntak og er med på å utjevne sosiale forskjeller i kosthold.

Bærum Senterparti vil arbeide for at:

■   Størrelse på barneskoler og ungdomsskoler begrenses til 4-500 elever.

■   Størrelse på barnehager som hovedregel begrenses til 100 barn.

■   Alle barn med minoritetsbakgrunn får gratis kjernetid i barnehage.

■   Det blir gjeninnført gratis frukt og grønt i barneskolen.

■   Det satses på fritidsklubber og andre varierte aktivitetstilbud for ungdom.

■   Skolehelsetjenesten styrkes med bemanning av helsesykepleiere i tråd med normtallene.

9. Helse for eldre
En stadig større andel av Bærums befolkning er pensjonister. Dette utfordrer kommunens 
ressurser. Det må legges til rette for at flest mulig kan bli boende i egen bolig. Stikkord her er 
hjemmesykepleie og bruk av ny teknologi. Hjemmesykepleien må organiseres slik at brukerne ikke 
til stadighet må forholde seg til nye personer.

Ensomhet er et problem for mange eldre. Her kan frivilligheten være ressurs med besøksvenn-
ordning. Eldresentre er viktige for livskvaliteten for mange. Det bør organiseres bedre 
tilbringertjeneste slik at flere kan bruke disse. 

«Demenslandsbyen» som bygges på Rud er et godt tiltak og et av de første i sitt slag i Norge. På 
Gjettum (Lindelia) bygger kommunen et stort prosjekt med sykehjem og omsorgsboliger.

Kvalitetsreformen/ Stortingsmeldingen «Leve hele livet» ble lansert i 2018 og vil gjelde i perioden 
2019-2023. Innsatsområdene er blant annet å tilrettelegge for et aldersvennlig samfunn, aktivitet 
og felleskap, mat og måltider, helsehjelp og sammenheng. 

Bærum Senterparti vil arbeide for at

■   Hjemmesykepleien blir videre utbygd og at organiseringen blir best mulig for brukerne. 

■   Kommunen tilbyr forebyggende hjemmebesøk til eldre over 80 år.

■   Det tas i bruk ny teknologi slik at eldre kan bli boende i egen bolig.

■    «Leve hele livet» blir satt på dagsorden for å styrke det forebyggende arbeidet og bidra til 
kvalitet i eldreomsorgen.

■    Beboere i sykehjem og brukere av hjemmetjenester får vurdert ernæringsstatus i større  
grad og får et tilpasset mattilbud i tråd med sine grunnleggende behov. 

■    Flere sykehjem gjenoppretter lokalkjøkken for å sikre gode matopplevelser, matglede,  
variasjon og fleksibilitet.
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10. Idrett, kultur, friluftsliv og frivillighet
Viktige idretter som basket, håndball og innebandy trenger idrettshaller. Det er nå vanlig at 
flerbrukshaller blir en del av nye skoler. Særlig viktig er det å bygge haller i de deler av Bærum 
hvor befolkningsøkningen vil bli størst, Fornebu og Sandvika. Idrettslagene bør få benytte hallene 
vederlagsfritt.

Det må fortsatt satses på små ballfelt, ball-binger og skøytebaner i tilknytning til skolene. Bærum 
har liten kapasitet på svømmehaller. Skiløyper i nærmiljøet er viktig for unge og gamle og bør 
etableres i større grad.

Bibliotekene må sikres tilstrekkelig finansiering slik at de kan bemannes på fulltid av bibliotekarer. 
Skolebibliotekene må opprettholdes. Driften av den kommunale kulturskolen bør styrkes.

Friluftsliv er viktig for livskvalitet og god folkehelse. Senterpartiet vil arbeide for å sikre areal og 
rettigheter til ferdsel, opphold og aktiviteter.

Senterpartiet vil jobbe for trygge og helsefremmende lokalsamfunn i tråd med Helsedirektoratets 
rapport om en bærekraftig samfunnsutvikling.
Uten frivillighet vil mye stoppe opp. Det gjelder i idrettslag, foreninger, seniorsentre, besøksvenner 
og annet. Kommunen må legge til rette for og støtte slik virksomhet.

Bærums Velforeninger er viktige i lokalsamfunnet og fungerer som bindeledd mellom befolkningen 
og kommunen.

 

Bærum Senterparti vil arbeide for at:

■   Det etableres nye flerbrukshaller, særlig på Fornebu og ved Sandvika.

■   Det satses på lekeplasser, ballfelt og skøytebaner i nærmiljøet og ved skolene.

■    Det tilrettelegges med skiløyper i nærmiljøet.

■   Frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner får benytte kommunale lokaler vederlagsfritt.

■   Driften av den kommunale musikk - og kulturskolen styrkes og tilbudet utvides.

■    Bibliotekene sikres tilstrekkelig finansiering slik at de kan bemannes på fulltid av 
bibliotekarer.

■    Skolebibliotekene opprettholdes.
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11. Næringsliv
Bærum har et allsidig næringsliv. Konsulentbransjen har mange store bedrifter. Det er tunge 
aktører i oljebransjen. Likevel er det varehandel, hotell restaurant og samferdsel som sysselsetter 
flest. Industriarbeidsplasser glimrer med sitt fravær.

En stor del av innbyggerne har sitt arbeid i Oslo. Det bør være et mål at flere finner jobb innen 
vår egen kommune. Det bør legges til rette for nyetableringer. Små og mellomstore bedrifter 
sysselsetter flest mennesker. Siden Bærums befolkning er høyt utdannet, ligger det til rette for 
høyteknologibedrifter og innovasjon.

Inkludering av innvandrerbefolkningen og personer med spesielle behov er viktig. Kommunen bør 
gå foran i ansettelse og tilrettelegging for disse. Private bedrifter bør få støtte til det samme.

Jordbruk og skogbruk er av marginal betydning i Bærum i dag. Det bør likevel legges til rette for at 
utøvere av disse yrkene får gode driftsvilkår. Vern gjennom bruk er viktig for Senterpartiet. 

Bærum Senterparti vil arbeide for at:

■    Det blir lettere for gründere med gode ideer å etablere seg. 

■    Kommunen ansetter flere med minoritetsbakgrunn.

■    Kommunen tilrettelegger flere arbeidsplasser for funksjonshemmede.

■    Bønder får gode og forutsigbare forhold for videre drift.

■    «Bondens marked» for lokale produsenter etableres.

■    Det tilrettelegges for flere lærlingeplasser i kommunen.

■    Bærum kommune forplikter seg til å ta inn flere lærlinger.
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