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Øvre Eiker kommune skal være en god kommune å bo i, en 
trygg kommune å vokse opp i og en anstendig kommune å 

jobbe i, hvor hele og faste stillinger er normen. En kommune 
med små forskjeller og sterke fellesskap. Klimaendringene 

er et globalt problem, men mange av løsningene finnes 
lokalt. Øvre Eiker SV vil stille strenge miljøkrav ved 

offentlige innkjøp, bidra til å utvikle grønt næringsliv og 
omstille lokalsamfunnet. 

For de mange
– ikke for de få sv.no/ovreeiker



 Barn og unge
Framtidssamfunnet trenger solidariske, kreative og kritisk tenkende 
mennesker, ikke passive forbrukere. Et godt oppvekstmiljø og læring må derfor 
prioriteres.

Øvre Eiker SV ønsker:

   • Skole der folk bor – barneskolen er viktig for gode nærmiljøer   • Leksefri grunnskole – et viktig tiltak for at alle elever skal få like   
 forutsetninger for å mestre skolen   • En øvre grense for klassestørrelse - hvert barn trenger å bli sett   • Å videreutvikle SFO-tilbudet i samarbeid med idrettslag, musikk - og   
 kulturskolene og andre ideelle organisasjoner   • Å styrke skolehelsetjenesten og få flere yrkesgrupper inn i skolen   • Å etablere Ungdommens hus - et være-sted for ungdom som ikke er   
 aktive i idrett.   • At eiendomskatt skal muliggjøre en bedre finansering av skolene

 Helse og omsorg
Velferdsoppgaver er et offentlig ansvar, og skal ikke drives etter tanke om 
økonomisk profitt. 

Øvre Eiker SV ønsker:

   • Å styrke psykisk helsevern, bl.a. ved å opprette differensiert botilbud  
 med heldøgns bemanning   • Å si nei til konkurranseutsetting av omsorgsoppgaver   • Ikke egenandeler på trygghetsalarm   • Større vekt på ettervern og boveiledning   • At økte utfordringer innen helse og omsorg møtes med økte    
 ressurser

 Miljø
Vår kommune må bli en del av den globale bevegelsen - arbeidet med miljø blir 
til en kamp for demokrati og rettferdighet.
Øvre Eiker SV skal være det grønneste parti og forkjemperen for det grønne 
skiftet. 

Øvre Eiker SV ønsker:

   • Forbud mot vannscooterkjøring i hele kommunen   • En satsning på flere elbilladere nær knutepunktene i kommunen



   • Å hindre nye inngrep og veibygging på Holtefjell
     • Å kjempe mot nye og store traséer for RV35 eller E134   • Å prioritere kollektivløsninger foran veiutbygging, ved å styrke   
 kollektivknutepunktene og Randsfjordbanen   • En kollektiv satsning og bedre tilrettelegging for syklister og    
 fotgjengere   • Ingen videre utbygging på Ormåsen uten bedre kollektivtilbud   
 (Bybane)   • Å styrke jordvernet og bevare det biologiske mangfoldet

 Folkestyre
En folkelig samtale om livsvilkår og politikk i kommunen er viktig. Kommunen må 
gjøre sitt til at en slik samtale kan finne sted. Terskelen for at vanlige folk skal være 
med å forme lokalsamfunnet må bli lavere. For å endre maktforhold må samfunnet 
forandres nedenfra. Flere må få mulighet til å påvirke hvordan deler av pengene 
brukes lokalt, gjennom deltakende budsjettering og andre former for deltakende 
demokrati.

Øvre Eiker SV ønsker:

   • Å styrke grendeutvalgene og fortsette ordningen med    
 oppgaveutvalg til sentrale og viktige politikkområder 
 som involverer mange innbyggere.   • Å opprette et uavhengig innbyggerombud, som et viktig tiltak for å   
 demokratisere forholdet mellom kommunen og innbyggerne

 Kultur og stedsutvikling
Et mangfoldig kulturliv er viktig for demokratiet, for trivsel og menneskelig 
utvikling. Det er viktig med en helhetlig boligpolitikk som tar hensyn til kapasitet, 
med barnehage, skole og kollektivtilbud i nærheten.

Øvre Eiker SV ønsker:

   • Å gi gode rammevilkår for hele det frivillige kulturlivet   • Å bidra til videre utvikling av alle kulturinstitusjonene i kommunen   • At omsorgsboliger må bygges sentrumsnært   • At det stilles krav til utbyggere om å legge til rette for å skape et   
 sted der det er godt å være.   • Å videreutvikle planene om Myrespiten som et multisportsenter   • En sosial boligpolitikk, som sikrer at det bygges boliger for alle



2. Trond Rekdal Henriksen, Vestfossen
Jeg ønsker en leksefri skole. Jeg vil jobbe for å 

styrke skolehelsetjenesten og få flere yrkesgrupper 
inn i skolene. 

3. Rita Cecilie Skinstad-Bermingrud, 
Hokksund

Jeg er opptatt av å redusere sosial ulikhet, styrke 
psykisk helsearbeidet blant barn, ungdom og vok-

sne samt fagligpolitisk samarbeid.

4. Christoph Centmayer, Hokksund
Jeg er opptatt av alt som hjelper oss å ta vare på 

miljøet, blant annet ved å konsekvent satse på 
kollektivtilbudet istedenfor store veiprosjekter. 

5. Kaja Y. Hilleren, Hokksund
Nei til sentraliserte storskoler – Ja til bevaring av 

småskolene. Elevene trenger å bli sett og hørt

Kandidater

1. Kaja Elena Klunderud, Vestfossen
Jeg er opptatt av en rettferdig fordeling, rett til heltidsarbeid, og et styrket jordvern

Meld deg inn i SV!
Send «innmelding [navn] 
[din e-post] [din adresse]» 
til 2090 (100 kroner)

Øvre Eiker Sosialistisk Venstreparti
Grøslandveien 147, 3302 Hokksund

ovre.eiker@sv.no 
sv.no/ovreeiker


