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Kjære velger. Arbeiderpartiet ber om din stemme for 
å sikre et historisk løft i skolen. For innføringen av en 
Omsorgslos. Og for et mer anstendig arbeidsliv.

I dette programmet finner du våre løsninger for 
et Øvre Eiker med et sterkere fellesskap og bedre 
tjenester. Godt valg!

NICLAS TOKERUD
ordførerkandidat for Øvre Eiker Arbeiderparti
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Frihet, likhet  
og solidaritet
Partiprogrammet til Øvre Eiker Arbeiderparti 
gjenspeiler de tre verdiene som vår politikk er 
bygget på: Frihet, likhet og solidaritet. 

I vår kommune er det viktig at alle innbyggere blir 
hørt, får si sin mening og bor i et trygt nærmiljø. 
Øvre Eiker som lokalsamfunn fungerer best når 
alle kan yte etter evne, og få etter behov. 

Gode tjenester for innbyggerne våre er viktig 
for oss. Høy sysselsetting og et organisert 
arbeidsliv er forutsetninger for et samfunn med 
små inntektsforskjeller og legger grunnlaget 
for finansieringen av vår felles velferd. God 
helse er viktig. Vi er avhengig av gode tilbud og 
tjenester, som strekker seg fra helsestasjon via 
helsesykepleiertilbud i skolen, til legebehandling 
og sykehjem. 

I barnehage og skole formes fremtiden vår. 
Utdanning er en av våre viktigste oppgaver. Å 
sikre nok lærere, trygge og gode læringsarenaer 
og et oppvekstmiljø der alle blir sett og ingen 
utelatt, er oppgaver som ikke lenger kan 
nedprioriteres. Øvre Eiker Arbeiderparti er derfor 
villig til å se på alle mulige løsninger for å løfte 
dette opp på prioriteringslista, også gjennom en 
moderat og rettferdig fordelt eiendomsskatt.

Vår visjon – din fremtid, fordi vi bryr oss!
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ØVRE EIKER ARBEIDERPARTI VIL

• Aktivt bekjempe mobbing i skolen og på nett.
• Innføre gratis skolefrokost.
• Fastsette leksetid tilknyttet skoletiden.
• Øke lærertettheten.
• Gi alle elever tilbud om leirskole i løpet av 

barneskolen.
• Fokusere på toleransearbeid i løpet av 

ungdomsskolen.
• La læreren være lærer.
• Sikre tidlig innsats, både faglig og sosialt.
• Gi elevene mulighet for fysisk aktivitet hver dag.
• Gjeninnføre Aktiv 365 (aktivitetslederutdanning  

for elever) i ungdomsskolen.
• Opprettholde spesialavdelingen Eiken i kommunen.
• Se på eiendomsskatt som en mulighet for å finansiere 

skoleutbygging raskere.
• Gi språkpraksis til bosatte flyktninger i kommunen. 

• Jobbe for flere pedagoger og barne- og 
ungdomsarbeidere og opprettholde fokuset på den 
sosialfaglige kompetansen i barnehagene.

• Ha to opptak i året og videreføre full 
barnehagedekning med tilbud der barna bor.

• Forsvare maksprisordningen og krav til 
søskenmoderasjon.

• Sikre barns fysiske og psykososiale miljø i 
barnehagen, samt jobbe for trygge og stimulerende 
uteområder.

• Ikke la velferdsprofitører etablere seg i Øvre Eiker. 

• At Øvre Eiker kommune skal jobbe forebyggende på 
alle arenaer.

• At barnevernet skal oppleves trygt, imøtekommende 
og hjelpsomt når familier trenger bistand.

• Beholde ungdomskontaktene som synlige aktører i 
nærmiljøene.
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Barn, unge  
og utdanning
Å sikre nok lærere, trygge og gode læringsarenaer og et 
oppvekstmiljø der alle blir sett og ingen utelatt, er oppgaver 
som ikke lenger kan nedprioriteres. Et godt kosthold og 
fysisk aktivitet er viktig for barns forutsetning for læring, og 
Arbeiderpartiet vil øke satsingen på dette. Arbeiderpartiet 
er også tydelige på at medvirkning fra både barn, foreldre og 
ansatte er viktig for at vi skal lykkes med vår politikk.
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Helse og 
omsorg
Øvre Eiker Arbeiderparti skal  
føre en helse- og omsorgspolitikk  
som gjør livet enklere for folk.

ØVRE EIKER ARBEIDERPARTI VIL
• Innføre omsorgslos til støtte for 

pårørende av mennesker med behov 
for sammensatte kommunale tjenester. 

• Bevare Familiesenteret som 
lavterskeltilbud.

• Sikre helsesykepleier på 
ungdomsskolen hver dag, uten at dette 
går ut over dagens tilbud til barneskole.

• Etablere helsestasjon for eldre. 
• Sette fokus på problematikken rundt 

manglende boliger/bofellesskap og 
dagtilbud for funksjonshemmede.

• Opprettholde 
helsefagarbeiderstillinger i 
omsorgstjenestene.

• Stimulere til økt bruk av 
velferdsteknologi i omsorgstjenesten.

• Gi et godt etterverntilbud til 
rusavhengige.

• Gi døgnbemannet botilbud for 
rusavhengige og personer med 
psykiske lidelser.

• Sikre et godt føde- og barselstilbud. 
Fødetilbudene på Kongsberg og 
Drammen sykehus er viktig for våre 
innbyggere.
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Arbeid og 
næringsutvikling
Arbeiderpartiets kjernesak har alltid vært arbeid til alle!
Vi vil bekjempe sosial dumping, svart arbeid og annen
arbeidslivskriminalitet. Øvre Eiker kommune har hatt et stort 
fokus på næringsutvikling de siste årene. Næringslivet er 
mangfoldig og kommunen må være attraktiv og tilby et bredt 
utvalg av tjenester for eksisterende og nyetablerende
næringsliv.

ØVRE EIKER ARBEIDERPARTI VIL
• Videreutvikle kommunens tjenesterolle 

for næringslivet.
• Arbeide aktivt for bevaring og 

etablering av offentlige virksomheter i 
Øvre Eiker.

• Tilby rådgivning for etablerere, 
gründere og veletablerte bedrifter.

• Beholde Øvre Eiker Energi AS i eget eie.
• Jobbe på lag med næringslivet for å 

sikre arbeidsplasser i kommunen.
• Bidra aktivt for å trygge eksisterende 

arbeidsplasser og legge til rette for at 
det skapes nye.

• Stimulere til at bedrifter i Øvre Eiker tar 
inn flere lærlinger.

ØVRE EIKER ARBEIDERPARTI VIL AT  
KOMMUNEN SOM ARBEIDSGIVER SKAL

• Bekjempe ufrivillig deltid systematisk.
• Ha faste stillinger som hovedregel ved 

ansettelser i kommunen.
• Få kontroll på vikarbruken i kommunen.
• Fortsatt ha stort fokus på et 

inkluderende arbeidsliv.
• Forhindre ytterligere 

konkurranseutsetting av kommunale 
tjenester.

• Sikre deltagelse fra egne ansatte i 
utforming og organisering av eget 
arbeid, i form av trepartssamarbeidet.

• Øke antall lærlingeplasser.
• Videreføre ordningen med 

sommerjobb for ungdom.
• Gi arbeidspraksis til bosatte 

flyktninger.
• Sikre gode seniortiltak så ansatte kan 

stå lengre i jobb.
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Kultur
Et mangfoldig og rikt kulturliv gir attraktive 
og gode lokalsamfunn. Øvre Eiker 
Arbeiderparti vil spesielt satse på gode og 
utviklende kulturtilbud til barn, ungdom og 
eldre.

ØVRE EIKER ARBEIDERPARTI VIL

• Videreutvikle det kommunale 
ungdomsklubbtilbudet.

• Tilrettelegge for et godt samarbeid 
med det frivillige kulturlivet.

• Ha et allsidig kulturtilbud hvor alle 
kan delta.

• Utvide utstyrssentralen «BUA».
• Støtte aktivitetene på Nøstetangen 

Norsk Glassmuseum, Vestfossen 
kunstlaboratorium og Fossesholm 
Herregård, sammen med stat og 
fylkeskommune.

• Bevare Øvre Eiker bibliotek og 
bibliotekfilialene som viktige 
kulturelle møteplasser.

• Aktivt følge opp strategiplan for den 
kulturelle skolesekken.

• Sikre ungdom under 19 år gratis 
øvingslokaler i kommunale bygg.

• Sikre lav leie av kommunale lokaler 
når barnekor, skolekorps og andre 
barne- og ungdomsforeninger 
arrangerer loppemarked og 
lignende.

• Se til at alle saker i kommunen 
som angår sang-, teater- og 
musikkaktiviteter drøftes i musikk-/
teaterrådet.
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Idrett
Øvre Eiker har et allsidig og godt idrettsmiljø der det blir lagt 
ned uendelig mange timer verdifullt dugnadsarbeid hvert 
år. Kunnskap og interesse for idrett skaper god folkehelse. 
Tilrettelegging for organiserte idrettstilbud og uorganiserte 
aktivitetsmuligheter er viktig for alle. Leie av kommunale 
lokaler og idrettsarenaer er en stor utgift for mange lag og 
foreninger.
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ØVRE EIKER ARBEIDERPARTI VIL
• Fullfinansiere gratis bane- og halleie for barn under 19 år.
• Utvide tilbudet om gratis inngang i svømmehallene til 

barn under 18 år.
• Styrke idrett og kultur som integreringsarenaer.
• Videreføre kommunalt vedlikehold av private fotballbaner.
• Se til at alle saker i kommunen som angår idrett og 

idrettsanlegg drøftes i Idrettsrådet.



Klima og miljøvern
Tenke globalt – handle lokalt. Øvre Eiker Arbeiderparti vil stimulere 
til gjenbruk og kildesortering. Søppel må utnyttes som ressurs. 
Mikroplast i naturen er et alvorlig og økende problem som må 
bekjempes.

ØVRE EIKER ARBEIDERPARTI VIL
• Jobbe aktivt mot nedbygging av matjord i Øvre Eiker.
• Tilrettelegge for flere ladestasjoner for elbiler.
• Sette ut flere kommunale søppelkasser.
• Stoppe bruken av vannscootere på Fiskumvannet og Eikeren.
• I samarbeid med idrettsrådet og idrettslagene redusere bruk og 

utslipp av gummigranulat fra idrettsanlegg.
• Legge ikke-forurensende dekker på lekeplasser.
• Følge nye EU-standarder for å begrense plastforurensing.
• Utarbeide råd til innbyggerne om klimavennlig adferd og 

energisparing.
• Være en foregangskommune i opprydding av plast og reduksjon 

i unødig plastbruk.

Natur og friluftsliv
Å verne om allemannsretten er viktigere enn noen gang. 
Jakt, fiske og turer på skauen gir styrket helse og gode 
naturopplevelser. Kultiveringsarbeidet som gjøres i Drammenselva 
for laksebestanden og laksefisket i Hokksund er viktig. Øvre 
Eiker Arbeiderparti vil ikke åpne for mer motorferdsel i utmark. 
Naturopplevelsene skal være minst mulig forurenset av 
motorkjøretøy og støy.

ØVRE EIKER ARBEIDERPARTI VIL
• Sikre alle tilgang til gode natur- og friluftsopplevelser, blant 

annet Sundhaugen og Hoensvannet.
• At kommunen fortsatt skal ha ansvar for oppkjøring av skiløyper.
• Beholde en levedyktig fiskebestand i elver og vann i samarbeid 

med Fiskeforeningene.
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Tettstedsutvikling
By- og grendeutvalgene er sentrale aktører i arbeidet med 
tettstedsutvikling og må ha stor innflytelse. Dette vil bidra til 
trygge, trivelige lokalsamfunn i kommunen vår.

ØVRE EIKER ARBEIDERPARTI VIL
• Etablere en familievennlig bypark i Hokksund sentrum,  

i tillegg til videreutvikling av Skriverparken.
• Ta vare på de grønne lungene i tettstedene.
• Gi by- og grendeutvalgene bedre vilkår for å kunne utføre 

sitt arbeid.
• Revitalisere «løkkene».
• Sikre at tettstedene planlegges med møteplasser for 

frivillige, stimulerende grøntområder og arealer som innbyr 
til opplevelser.

Bolig- og  
infrastruktur
Øvre Eiker Arbeiderparti er opptatt av at Øvre Eiker skal være 
en kommune med et attraktivt boligtilbud for alle uansett 
sosial eller økonomisk status.

ØVRE EIKER ARBEIDERPARTI VIL
• Fokusere på boligsosial handlingsplan slik at Eiker 

Eiendomsutvikling tilbyr hensiktsmessige boliger.
• Øke bevilgningen til Startlån.
• Bruke Husbankens ordninger mer aktivt enn vi gjør i dag.
• Videreutvikle ordningen «leie til eie».
• Legge til rette for trygge og gode lekeplasser, 

samlingssteder, grøntarealer, turstier og  
gang- og sykkelstier.

• Stille krav til utbyggere i reguleringsfasen, slik at det også 
bygges rimelige hus og leiligheter.

• Se på den helhetlige infrastrukturen før vi åpner for nye 
store utbygginger. 
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Samferdsel
Samfunnet skal ha fokus på samferdsel, 
både med tanke på effektiv avvikling av 
trafikk på vei og bane, men også de store 
miljømessige aspektene. Buss og tog 
avlaster biltrafikken og sparer miljøet. Vi 
må legge til rette for at det blir enkelt å 
bruke kollektivtilbudet. Det er viktig med et 
godt utbygd gang- og sykkelveinett.

ØVRE EIKER ARBEIDERPARTI VIL
• Legge bedre til rette for bruk av el-biler 

og el-sykler i Øvre Eiker.
• Arbeide for to tog i timen mellom 

Kongsberg og Oslo, med stopp i 
Vestfossen og  på Darbu.

• Sørge for gode parkeringsmuligheter 
ved knutepunktene.

• Arbeide for persontrafikk på 
Randsfjordbanen,  
med stopp i Skotselv.

• Ha dobbeltspor mellom Hokksund og 
Gulskogen.

• Påvirke kollektivselskaper for å bedre 
og koordinere kollektivtilbud i alle 
kommunens tettsteder.

• Bygge ut gang- og sykkelveinettet 
i kommunen gjennom fortsatt 
samarbeid i Buskerudbyen om en ny 
byvekstavtale.

• Arbeide for etablering av ny Rv35  
mellom Hokksund og Åmot.

• Ta hensyn til jordvern ved store 
samferdselstiltak.

20 21



Våre listekandidater
1. Niclas Kristiansen Tokerud 1990  Hokksund
2. Bente Merete Skårdal Kleven 1957  Vestfossen
3. Lasse Haugen   1975  Hokksund
4. Anita Hardangen  1971  Fiskum
5. Bijan Gharahkhani  1958  Hokksund
6. Geir Wamstad   1964  Vestfossen
7. Siri Berglia Hovind  1986  Hokksund
8. Nils Olav Slette   1964  Hokksund
9. Anne Kristin Hov Hilleren  1965  Hokksund
10. Robert Weisz   1941  Skotselv
11. Linda Lavik   1962  Fiskum
12. Steinar Karlsen   1945  Hokksund
13. Jorunn Strandenes  1962  Vestfossen
14. Terje Kolbjørnsen  1958  Hokksund
15. Liv Dahl Haugen   1946  Hokksund
16. Agnor Emil Brenne  1946  Hokksund
17. Jannicke Langlo   1967  Hokksund
18. Arnfinn Ståle Meland  1948  Hokksund
19. Ingrid Gulliksen Bergane  1944  Vestfossen

20. Jan Tore Baklid   1973  Hokksund
21. Torunn Ruud Olsen  1959  Vestfossen
22. Ole Jørn Dokken   1950  Hokksund
23. Anne Tone Karlsen  1959  Hokksund
24. Roy Anders Kristofersen  1968  Hokksund
25. Aud Marie Bækken Larsen 1946  Hokksund
26. Anders Sørumshaugen  1950  Vestfossen
27. Anne Solveig Johannesen 1966  Skotselv
28. Einaras Subacius  1982  Hokksund
29. Berit Kvevli Holm  1956  Vestfossen
30. Tore Nylehn   1961  Vestfossen
31. Silje Therese Talmo  1988  Vestfossen
32. Widar Bryntesen   1947  Hokksund
33. Jorunn Borge Kristiansen 1945  Hokksund
34. Arnstein Thorsen  1955  Hokksund
35. Anette Kristiansen  1964  Hokksund
36. Terje Koch   1950  Hokksund
37. Inger Lise Lunde   1952  Fiskum
38. Morten Rasdal Lystad  1994  Skotselv
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Stem Øvre Eiker  
Arbeiderparti  
9. september


