Ta hele Enebakk i bruk.
http://www.senterpartiet.no/enebakk/
Facebook: Enebakk Senterparti

Enebakk Senterparti vil:
- beholde Enebakk som en selvstendig kommune. Ved spørsmål om sammenslåing skal
innbyggerne høres i rådgivende folkeavstemning.
- at trygghet og trivsel for alle grupper av innbyggere skal være rettesnor for alle beslutninger
som tas i Enebakk kommune.
- ha mer nærpoliti med lokalkunnskap. Vi har tro på små og oversiktlige enheter.
- ha bedre samarbeid mellom frivillige organisasjoner og Enebakk kommune.
- at Enebakk fortsatt skal være den grønne lungen mellom Follo, Oslo og Romerike.

Økonomi og styring
Enebakk Senterparti vil:
- ikke innføre eiendomsskatt i Enebakk.
- stå for en nøktern og forutsigbar økonomistyring, som vil sikre gode tjenester til
innbyggerne.
- prioritere et godt kommunalt tjenestetilbud for våre innbyggere.
- fortsette samarbeidet med nabokommunene for å yte de tjenestene Enebakk kommune ikke
kan utføre alene.
- at kommunen skal være en god arbeidsgiver og lærebedrift. Enebakk Kommune bør ha
minst 2 lærlinger pr 1000 innbygger (22).
- at i større kommunale byggeprosjekt skal en sette krav til firmaer om en viss andel egne
faglærte ansatte og lærlinger. Videre må en begrense antall ledd i entreprise. Det vil hindre
sosial dumping og ansvarspulverisering.
- at styringen av kommunen skal preges av åpenhet og god etikk.
- at ansatte som arbeider i vikarstillinger over lengre tid, må tilbys hele og faste stillinger, så
sant det er praktisk mulig.
- sikre ansatte i kommunen tilstrekkelige norskkunnskaper.
- ha et tillitsløft i kommunen. Vi ønsker å få til et tettere samarbeid mellom administrasjon,
politikere og ansatte for å utnytte ressursene best mulig.

Utvikling og næring
Enebakk Senterparti vil:

- ta hele Enebakk i bruk!
- ha en boligbygging tilpasset alle livsfaser i alle tre kretser i kommunen
- ha en fleksibel holdning til næringsutvikling for å gjøre det lettere å etablere ny næring der
man bor – også i LNF ( landbruk, natur og friluft)-områder.
- ha rask og positiv saksbehandling i byggesaker. En bør bruke mulighetsrommet til en jaholdning i administrasjon og politiske fora, innenfor gjeldene lover og forskrifter.

- etablere næringsarealer i Kirkebygda, dette vil bidra til næringsutvikling i alle deler
kommunen.
- ferdigstille påbegynte sentrumsplaner og sikre friområder og grønne lunger i tettstedene.
Sikre at det settes av tilstrekkelige arealer for fremtiden.
- at boligbygging bør tilpasses eksisterende skole- og barnehagekapasitet, vann/avløp,
helsetilbud, veier etc .
- bygge ut Støttumåsen i Kirkebygda.
- hindre nedbygging av dyrket jord i Enebakk. Det aksepteres kun til nødvendig infrastruktur.
- åpne for romsligere regler for bygging av kårboliger. Det er viktig for generasjonsskifter,
kompetanseoverføring og levende bygder.
- beholde dagens regelverk for søndagsåpne butikker.
- Videreutvikle bedriften Enebakk Produkter AS.

Skole, SFO og barnehage
Enebakk Senterparti vil:
- videreutvikle SFO tilbudet .
- ha mer fysisk aktivitet i skolen , samt mer tilrettelegging for praktiske fag.
- arbeide for at lærerne får bruke mer av tiden på fag, og mindre på rapportering og annet
byråkrati.
- gi ungdom bedre muligheter for å få en bedre skolehverdag, for å unngå frafall i skolen.
Sette fokus på barns ulike læringsutvikling.

- jobbe for å forhindre mobbing. Se på muligheten til å ansette sosiallærere i skolen.
- sette i gang flere tiltak i skolen for å bedre ungdoms psykiske helse.
- sørge for en god balanse mellom privat og kommunal barnehagedrift.
- utrede fremtidig skolestruktur på Flateby.
- at Prosjekthuset og lignende tiltak videreutvikles.

Helse- og sosial
Enebakk Senterparti vil:
- fortsette samarbeidet med andre kommuner og spesialisthelsetjenesten vedrørende
samhandlingsreformen.
- ta i bruk ny velferdsteknologi raskere, slik at pleierene får mer tid til brukerene.
- at ansatte som arbeider i vikarstillinger over lengre tid, må tilbys faste stillinger.
- innføre kommunal trygghetspakke for eldre, med tilbud om vaktmestertjenester. Det vil
gjøre det enklere og tryggere å bli boende lenger hjemme.
- at kommunen må ha sterkere fokus på boliger for eldre. Vi ønsker at det legges til rette for at
det bygges egnede boenheter for eldre og funksjonshemmede i alle deler av kommunen.
- at alle får en langtids sykehjemsplass i egen kommune når man trenger det.
- sikre god bemanning på sykehjem og omsorgsboliger.
- se på muligheten for å etablere vikarpool sammen med andre kommuner
- at Enebakk kommune må videreutvikle samhandling med frivilligheten (lag og foreninger)
for å motvirke ensomhet.
- vurdere statlig finansiering av eldreomsorgen
- at de gode tjenestene i Familiens Hus må videreføres ved snarlig gjenoppbygging.

Samferdsel og miljø
Enebakk Senterparti vil:
- arbeide for god internettilgang og mobildekning i hele bygda. Mulighetene for utvikling av
kunnskapsbasert virksomhet med basis i den enkeltes hjem er avhengig av dette. Innføre

digital allemannsrett i praksis. Dette er også viktig ut i fra beredskapshensyn, skolearbeid og
bruk av nettbaserte private og offentlige tjenester.
- ha en god trafikkavvikling i boligområdene. Se på behovet for nye veiløsninger.
- fortsette utbyggingen av gang/sykkelveier langs hovedveiene gjennom hele Enebakk og
parkeringsplasser ved inngangene til Marka.
- at alle kommunens innbyggere bør ha rimelig tilgang og stimuleres til å bruke kollektive
transportmidler. Tilbudet må være tilpasset forskjellige brukergrupper. Det må være
skoleskyss for de minste ved trafikkfarlige strekninger.
- arbeide for å bedre fremkommeligheten for bussen. Vi ønsker å heve standarden på
fylkesveiene, så alle kjøretøy kan kjøre uten å måtte stanse på smale partier for møtende
trafikk.
- ha en opprusting av fv. 120 til en nøktern standard, uten bompenger.
- ha ekspressbusser til Oslo og Lillestrøm, samt mer pendlerparkering.
- ha bedre korrespondanse mellom busser i Kirkebygda.
- slå sammen takstsonene i Enebakk
- at Enebakk ikke skal være en dumpingplass for forurensende avfall.
- at det stimuleres til skogplanting, da skog i vekst tar opp og binder CO².
- ikke etablere nasjonalpark i Østmarka. Markaloven med forskrifter for skogsdrift gir et godt
nok vern. Bruk av marka må skje i gjensidig respekt for alle brukergrupper.
- arbeide for at Enebakk blir ulvefri sone. Enebakks ravinelandskap egner seg særs godt for
beitedyr, men dette går ikke ihop med en voksende ulvestamme. Mange innbyggere har også
gitt uttrykk for at de misliker at ulven er så lite sky og stadig observeres i nærheten av
bebyggelse.
- at tiltak mot gjengroing (beiting) av kulturlandskapet settes i gang, både med hensyn til
biologisk mangfold og ressursutnyttelse.
-Støtte bekjempelse av uønskede arter av planter og dyr i naturen.

Kultur, fritid og kirke
Enebakk Senterparti vil:
- at kommunen videreutvikler samarbeidet med lag og foreninger samt private aktører ifm.
folkehelsearbeid. Her har frisklivskoordinator en viktig rolle.

- at Enebakk kommune øker sin støtte til frivillige lag og foreninger, og at disse får bruke
skoler og andre kommunale bygg gratis når de er ledige. Vi må styrke fritidstilbudet til ikkeorganisert ungdom.
- vil i dialog med idretten og andre organisasjoner sikre at det avsettes tilstrekkelige arealer til
idrettsanlegg og aktivitetsområder.
- arbeide for nytt og mer moderne bibliotektilbud i forbindelse med arbeidet med
sentrumsplan for Kirkebygda i nye, egnede lokaler.
- at kommunens kirker og gravlunder holdes i god stand .
- at Flatebytunet med tilhørende seremonirom må realiseres.
- at hjulmakerverkstedet må realiseres som planlagt.

