
Livet leves lokalt 

 

Senterpartiet ønsker mangfold i et levende lokalmiljø. 

Frie selvstendige mennesker som tar ansvar for  

fellesskapet, naturen og miljøet. 

 

 
 

Program 2019 – 2023  

Øvre Eiker 



 

Miljø/klima 

 

 

Et levende lokalmiljø skal utfordre vår livsstil –  

å tenke globalt er lik å handle lokalt 
 

• Vårt økologiske fotavtrykk må kunne forsvares for framtida.  

• Utvikle miljøbevissthet i alle kommunale virksomheter.  

• En restriktiv jordvernpolitikk må balansere hensynet til utbygging av industri, infrastruk-

tur og boliger. Det langsiktige hensynet til matproduksjonen og kulturlandskapet på Øvre 

Eiker er overordnet.   

• Vern gjennom bruk gir best resultat.  

• Kantslått langs kommunale veier og grøntområder utsettes til etter avblomstring for å 

bidra til at våre pollinatorer - bier og humler – fortsatt er en del av det biologiske mang-

fold.   

• Videreutvikle alternative CO2 nøytrale energikilder i nye byggeprosjekter. 

 

Grønn utvikling! 



 

Helse og omsorg 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Et levende lokalmiljø skaper trygget og livskvalitet for alle 

 

• Gode helse- og omsorgstilbud skapes i samspill mellom kommunen, pårørende og frivillige 

organisasjoner.  

• Barn og unge som har psykiske utfordringer skal prioriteres. Dette skal gjøres ved å etablere 

gode botilbud og å øke ressurser til skolepsykolog og helsesykepleier.  

• Prioritere «åpen omsorg» - tjenester til pleietrengende som bor hjemme.   

• Styrke omsorgslønnsordningen og gi støtte til hjemmeboende eldre slik at de kan få tilrette-

legging av egen bolig.  

• Brukere og pårørende skal møte en ”ja–kultur ” og føle trygghet i møte med helse- og om-

sorgsetaten. Alle skal få tilbud de har krav på.  

• Folkehelsearbeid prioriteres. 

  

Kvalitet og innhold i tjenestene! 

 

 



 

Skole 
 

 
 

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.  

• Alle i skolen skal ha tilrettelagt for mer praktisk tilnærming - eks. Newtonrom        

• Tettere samarbeid utvikles mellom skolene og idretten for å fremme fysisk aktivitet.  Det 

skjer ved økt sambruk av lokaler og ressurser som kan gi bedre økonomi og lavere investe-

ringer for kommunen.  

• Utvikle SFO som et aktivitetstilbud i samarbeid med lag og foreninger. 

• Kulturskolen skal gi varierte tilbud i forskjellige kunstuttrykk, og det skal være mulig å få helt 

eller delvis friplass. 

  

En skole for kunnskap og utvikling! 

  



 

Barnehage 
 

 
 

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. De skal gis 

mulighet til å utvikle sine evner og stimuleres til godt samspill barna imellom og med person-

alet.   

• Alle barnehager skal ha personale med god faglig kompetanse som kan avdekke behov for 

ekstra innsats overfor enkelte barn og veilede foresatte.   

• Nærmiljø og natur skal tas i bruk. 

• Satsing på fysisk aktivitet økes ved tilgang til idrettsanleggene i sine nærmiljø på dagtid.  

• Tett samarbeid med idrettslag for å fremme fysisk aktivitet.  

• Ikke ønskelig at velferdsprofitører driver barnehager. 

 

God kvalitet i barnehagene! 



 

Næringspolitikk 
 

 
 

Et levende lokalmiljø trenger næringsliv og  

gode arbeidsplasser 
 

• Utvikle et samspill mellom kommunen og aktørene i ulike bransjer og legge tilrette for ny-

etablering. 

• Prioritere tilrettelegging for dialog om utnyttelse av arealer til næring og boligutvikling.  

• Støtte eksisterende virksomheter og legge til rette for nye etableringer og ta i bruk virkemid-

ler for et framtidsretta, variert og nyskapende næringsliv. 

• Beholde en variert bruksstruktur på landbrukseiendommer ved å bidra til at de som ønsker 

seg inn i næringen gis muligheten til å drive lønnsomt. 

• Kommunen skal i egne virksomheter ha minst tre lærlingplasser per 1000 innbygger.  

• Stimulere til bruk av lokalt næringsliv og kompetanse der det er mulig.  

 

 

Livskraftig næringsliv! 



 

Samferdsel 
 

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. 

  

 

Digital allemannsrett 

Et levende lokalmiljø må ha like muligheter  

og det er et mål om «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! 



 

Eierskap 
Et levende lokalmiljø forvalter sine verdier 

• Som aktiv eier forvalter kommunen eiendommer og bygninger, og det skal fokuseres på eier-

rollen slik at verdiene sikres og utvikles.  

• Øvre Eiker energi skal defineres som et langsiktig strategisk eierskap.   

 

Et sterkt og tydelig eierskap! 

 

 
 

Avbyråkratisering 
Tillit og samarbeid skal erstatte unødig måling og kontroll  

• Økt tillit i kommunen vil gjøre hverdagen bedre for folk, med bedre tjenester til innbyggerne, 

en mindre byråkratisk arbeidsdag for de ansatte, og reduserte kostnader for både offentlige 

og private virksomheter. Dette kan løses på to måter; en organisatorisk hvor en skaper en 

bevisst kultur for samarbeid, åpenhet og tillit. I tillegg en teknologisk, gjennom digitalisering 

og forenkling. 

• Sørge for at Tillitsreformen blir gjennomført og oppleves som positiv, både av de ansatte og 

innbyggere.  

• De som skal gjøre jobben skal ha kompetanse og ansvar for hvordan oppgavene blir løst.  

 

Enklere hverdag! 



 

Sentrumsplaner 
 

 
 

Et levende lokalmiljø trenger grønn utvikling 

 

• Grendeutvalgene skal være viktige samarbeidspartnere for kommunen og utgjøre en inspire-

rende og koordinerende kraft for i lokalmiljøet. 

• Alle tettsteder i kommunen skal gis et løft med utgangspunkt i sin egenart. 

• Bevare levende og attraktive sentrumsmiljøer i kommunen ved tilrettelegging for handel, møte-

steder og grøntområder. 

• Rådhuset bør bli utviklet i tråd med utvikling av 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 
 

• Kommunens kulturmidler skal brukes slik at fellesskap og samhørighet styrkes.  

• Bibliotekene og museene skal fortsette å være aktive kulturformidlere.  

• Toleranse, respekt og medmenneskelighet skal prege alt vi driver med. 

• Toleransereisene skal opprettholdes og utvikles.    

• Sørge for godt vedlikehold av kirkebyggene og gi tros- og livssynssamfunn gode arbeidsvilkår.  

• Styrke frivillighetsarbeidet. 

Lokalt kulturløft! 



 

Sikkerhet 
 

 

 

Et levende lokalmiljø trenger sikkerhet i hverdagen 
 

• Kommunen skal være «på» når det gjelder å sikre lokal beredskap, og at kravene til respons-

tid oppfylles.  

• Vi krever et reelt nærpoliti, og målet er eget lensmannskontor og lensmann i kommunen.  

• Det skal være en velfungerende ambulansetjeneste, et robust og lokalt brannvesen og at 

Tingretten fortsatt skal ligge i Hokksund. 

 

 

Offentlige etater skal være nær der folk bor 
 

 



 

 

Øvre Eiker skal fortsette som selvstendig 

kommune uten eiendomsskatt 

 


