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Øvre Eiker Venstre



Et framtidsretta Øvre Eiker.

Venstre er Øvre Eikers sosialliberale parti. Vi vil jobbe for en kommune 
hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin egen vei til det gode liv, 

og hvor vi tar ansvar for hverandre og for miljøet.

Øvre Eiker skal være en raus 
kommune hvor vi tar vare på dem 
som faller utenfor og heier på dem 
som lykkes. Vi tror på et sterkt 
folkestyre med stor grad av 
innbyggerinvolvering, som gjør at 
kommunen stadig forbedrer seg og 
løser vår tids utfordringer.

Vi i Venstre vil jobbe for at Øvre 
Eiker skal være Norges beste 
kommune å vokse opp i, en 
kommune som gir deg omsorg når 
du trenger det, og som legger til 
rette for nyskaping, nye 
arbeidsplasser og grønn vekst. 

Øvre Eiker skal være en framtids-
retta kommune, og på den måten 
bli et godt sted å bo for det 
mangfoldet av folk som bor her. 

 Næringsliv og nyskaping
Øvre Eiker kommune skal drive 
aktiv næringslivsutvikling for å 
sikre nye arbeidsplasser, og satse 
på gründere, entreprenørskap og 
nyskaping. 

Vi vil:
4 Videreføre og forsterke arenaer 
for samspill mellom næringsliv og 
kommunal forvaltning 
4 Etablere et årlig 
sommerjobbprosjekt for unge 
under utdanning 
4 Aktivt gå i markedsdialog ved 
offentlige anskaffelser for å øke 
deltakelsen fra lokale bedrifter
4 Klargjøre flere nye næringsareal 
og næringsbygg for 
bedriftsetableringer
4 Si nei til eiendomsskatt



Skole og oppvekst
En av kommunens viktigste 
oppgaver er å sørge for at alle barn 
får en god og trygg oppvekst 
uavhengig av bakgrunn.

Vi vil:
4 Sikre gode oppvekstvilkår for 
barn i familier med lav inntekt 
gjennom f.eks. gratis kollektiv-
transport, fritidskort, støtte-
kontaktordninger og leksehjelp
4 Prioritere utbygging og 
opprusting av skolene i kommunen
4 Sikre at elever med lærevansker 
får den pedagogiske støtten de 
har rett på tidligst mulig.
4 Gi støtte til skoler som ønsker 
å utvikle nye læringsteknikker og 
-modeller.
4 Jobbe for å redusere 
byråkratiet i skolen slik at lærerne 
kan bruke mest mulig tid på 
undervisning
4 Styrke satsingen på 
videreutdanning av lærere

4 Styrke satsingen på 
svømmeopplæring i skolen
4 Sikre en god sommerskole i 
kommunen

Å tilrettelegge for gode barneha-
ger som en del av grunnlaget for 
en trygg, utviklende og god opp-
vekst, er noe av det viktigste vi 
gjør. 
 
Vi vil:
4 At det åpnes for rullerende 
opptak i Øvre Eikers barnehager. 
Vurdere innføring av automatisk 
rett til barnehageplass 
ved fylte 1 år
4 Gi garanti om tilbud om 
barnehageplass i nærmiljøet
4 Likebehandle private og kom-
munale barnehager
4 Beholde og utvide ordningen 
med inntektsgraderte 
barnehagepriser
4 Ha gratis heltidsplass i SFO for 
lavinntektsfamilier 

venstre.no/ovre-eiker



” Øvre Eiker må ta sin del av 
ansvaret for miljøet.

Andreas Madland Størdal
Ordførerkandidat

Klima, miljø og samferdsel
Øvre Eiker må ha en aktiv miljø- 
og klimapolitikk som sikrer 
kommende generasjoner mulig-
heten til et godt liv. Vi vil satse på 
god og tilgjengelig kollektiv-
transport, bildelingsordninger og 
sykkelprioriterte veier.

Vi vil:
4 Utarbeide en oppdatert klima- 
og miljøplan og et grønt regnskap 
for kommunen
4 Gjøre FNs bærekraftsmål til en 
del av alle kommuneplaner
4 Kreve at alle nye offentlige 
bygg i Øvre Eiker skal være 
energinøytrale eller -positive
4 Utnytte rollen som innkjøper til 
å velge klimavennlige løsninger 
4 Jobbe for å redusere matsvinn i 
alle kommunale foretak 
4 Sikre at kommunen bruker 
insektsvennlige busker ved 
beplantning og tilpasse tidspunkt 
og omfang av kantslått 

4 Styrke jordvernet med 
forpliktende grenser for bevaring 
av matjord
4 Jobbe for to tog i timen mel-
lom Kongsberg og Eidsvoll uten å 
bygge trasé over dyrket mark, og 
lokaltog på Randsfjordbanen.
4 Jobbe for å øke frekvensen på 
kollektivtilbudet internt i 
kommunen og til våre 
nabokommuner
4 Si nei til firefeltsvei som løsning 
for ny RV35, jobbe for løsning med 
tofeltsvei utenfor dyrket mark 
eller løsning basert på 
eksisterende trasé.
4 Ta initiativ til en revidert løsning 
for Buskerudbypakke 2 (BB2)  
4 Etablere et sammenhengende, 
trygt sykkelveinett mellom 
Hokksund, Vestfossen, Ormåsen, 
Skotselv og Darbu
4 Se på muligheten for å etablere 
bysykkelordning i kommunen
4 Øke antall ladestasjoner for 
elbiler i hele kommunen



Kultur, idrett og frivillighet
Øvre Eiker skal ha et mangfoldig 
kultur- og idrettsliv, hvor de 
frivillige organisasjonene får 
mulighet til å skape gode 
møteplasser for innbyggerne.

Vi vil:
4 Subsidiere medlemskap i 
frivillige organisasjoner for barn 
i lavinntektsfamilier gjennom et 
aktivitetskort
4 Fortsette å legge til rette for 
utleie av idrettsutstyr gjennom å 
øke budsjettet til BUA
4 Vurdere etablering av en stilling 
som «Frivilighetskoordinator»
4 Aktivt inkludere frivilligheten i 
kommunens arbeid med å oppfylle 
innbyggernes behov
4 Styrke den kommunale kultur-
skolen og ha undervisningstilbud i 
alle tettstedene.
4 Opprette flere møtesteder for 
ungdom som er interessert i data-
spill og e-sport 
 
Helse og sosialpolitikk
Venstre vil fokusere på rett hjelp 
til rett tid, forebyggende 
helsetiltak og god folkehelse.

Vi vil:
4 Jobbe aktivt med forebyggen-
de helsearbeid for unge og styrke 
skolehelsetjenesten gjennom flere 
helsesykepleiere og psykologer
4 Ha en god balanse mellom 
kommunale og private/frivillige 
tilbydere av helsetjenester
4 Sikre at eldre kan bo hjemme 
lenger, gjennom bruk av velferds-
teknologi, vaktmestertjenester og 
omsorgstun

Tettstedsutvikling
Tettstedsutvikling i Øvre Eiker 
skal være basert på åpne 
prosesser der innbyggerne, 
næringslivet og kommunen jobber 
sammen.

Vi vil:
4 Forenkle byggesaksbehandlin-
gen gjennom tydelige kommunale 
reguleringsplaner og retningslinjer
4 Ha universelt utformede 
«grønne lunger» i hvert tettsted 
tilpasset lek og aktivitet for alle
4 Øke budsjettene til skiløype-
kjøring og vedlikehold av turstier
4 Utvikle et større grøntområde i 
Hokksund sentrum med lekeplass
4 Styrke arbeidet med kultur-
hovedstaden Vestfossen videre
4 Bidra til å utvikle skianlegget 
og friluftsområdene på Ormåsen 
videre i samarbeid med idretten 
 
Demokrati og modernisering
Venstre ønsker en innbyggerstyrt 
utvikling i Øvre Eiker med en 
kontinuerlig evaluering av måten 
vi arbeider og organiserer oss på.

Vi vil:
4Sikre åpenhet om kommunens 
arbeid, beslutninger og prosesser
4 Utvikle nye og videreutvikle 
eksisterende former for 
innbyggermedvirkning
4 Sikre en bedre og mer effektiv 
tjenesteproduksjon gjennom økt 
interkommunalt samarbeid
4 Gjøre Øvre Eiker til en 
foregangskommune innenfor 
digitalisering
4 Vurdere innføring av et 
lobbyregister i kommunen



Andreas Madland Størdal
Ordførerkandidat

Det er mye som er bra i Øvre Eiker i 
dag, men ting kan alltid bli bedre. 

Som småbarnsforelder er jeg opp-
tatt av at Øvre Eiker skal være en 
god kommune å vokse opp i for alle, 
uavhengig av bakgrunn, og at vi 
kommer i gang med opprusting og 
utbygging av barneskolene våre. 

Jeg vil at Øvre Eiker skal ta sin del 
av miljøansvaret gjennom å aktivt 
jobbe for å redusere både utslipp 
av klimagasser, matsvinn og plas-
tavfall. Og vi må heie på de mange 
dyktige gründerne og selvstendig 
næringsdrivende i kommunen vår 
– de som sitter oppe om kveldene 
og jobber søndager for å skape en 

arbeidsplass for seg selv, men også 
for mange andre.

I en verden hvor ting endrer seg 
stadig raskere, er jeg opptatt at 
vi som kommune må møte denne 
utfordringen ved å tilpasse oss og 
se framover, hele tiden se etter nye 
og bedre måter å gjøre ting på, og 
utnytte mulighetene som ligger i 
moderningsering og digitalisering 
av tjenestetilbudene våre. Slik kan 
vi skape et framtidsretta Øvre Eiker 
som ikke bare er bra for oss som er 
voksne i dag, men også for barna og 
barnebarna våre.
 
Andreas Madland Størdal 
Venstres ordførerkandidat 



Solveig Schytz
Fylkesordførerkandidat

I 2020 blir Akershus, Buskerud 
og Østfold til Viken. Sammen-
slåingen gir nye muligheter 
innenfor klima, kunnskap og 
innovasjon.
 
Det skal være godt å bo og gå 
på skole i det nye fylket, og det 
skal være enkelt og billig å reise 
kollektivt til jobb, skole, familie 
og venner. Venstre vil at Viken 
skal være en miljøvennlig og 
innovativ region hvor alle  
mennesker får like muligheter til 
å lykkes.

1. Solveig Schytz, Ås

2. Ole Andreas Lilloe-Olsen, Bærum

3. Tove Hofstad, Lier

4. Finn-Erik Blakstad, Moss

5. Marcus Holst-Pedersen, Lillestrøm

6. Hulda Tronstad, Bærum

7. Njål Vikdal, Asker

8. Anders Wengen, Drammen

9. Camilla Edi Hille, Nordre Follo

10. Trond Egil Svandal, Fredrikstad

11. Kristine Nore, Krødsherad

12. Boye Bjerkholt, Lillestrøm

13. Eidi Ann Hansen, Drammen

14. Timo Nikolaisen, Drammen

15. Ingunn Herstad Hensel, Indre Østfold

16. Sindre Westerlund Mork, Moss

17. Helge Grundstad, Ringerike

18. Gunn-Torill Homme Mathisen, Asker

19. Stein Vegard Leidal, Ullensaker

20. Erik Hørlück Berg, Modum

21. Azra Sudic Süslü, Indre Østfold

22. Lars Peder Nordbakken, Gjerdrum

23. Amelia Aune, Fredrikstad

24. Thomas Stangeby, Nesodden

25. Steinar Bleken, Hemsedal

26. Solveig Toft, Aremark

27. Margrethe Prahl Reusch, Lillestrøm

28. Runolv Stegane, Sigdal

29.  Ylva Olsson, Marker

30. John Tore Altenborn, Askim

 
Se hele valglisten og les  

valgprogrammet på venstre.no/viken

Viken Venstre 
sine kandidater 



Venstres kandidater i Øvre Eiker.

1. Andreas Madland Størdal, Hokksund
Bor på Harakollen i Hokksund med 
samboer og to barn. Sivilingeniør fra 
NMBU i Ås, arbeider til daglig som 
analysesjef i et solkraftselskap i Oslo. 
Opptatt av barn og unges 
oppvekstvilkår generelt og skole 
spesielt, flere energi- og miljøtiltak på 
kommunalt nivå, næringsliv og 
nyskaping.

2. Julie Vaage, Vestfossen
Opprinnelig fra Bergen, men flyttet til 
Røkeberg i Vestfossen for fire år siden. 
Siviløkonom fra NHH av utdanning, og 
jobber i dag som lektor. Opptatt av 
kulturpolitikk og å styrke 
kulturhovedstaden Vestfossen, og at 
Øvre Eiker skal få flere og bedre 
sykkelveier.

4. Liv Sigrid Johansen, Vestfossen
5. Tor Bryn, Hokksund 
6. Kjell Vaage, Vestfossen
7. Tone Brøyn Wilhelmsen, Hokksund

www.venstre.no/ovre-eiker
Facebook: Øvre Eiker Venstre

Les mer om vår politikk og våre kandidater på 
våre nettsider og på Facebook.

3. Sofie Stormo, Skotselv
Oppvokst på sørlandet og i dag 
etablert på Myrmoen med mann og to 
gutter på 3 og 7 år. Hjertesaker er et 
godt barnehage- og skoletilbud for alle, 
frivillighet og gode helsetjenester. Aktiv 
i ulike lag og foreninger i kommunen.


