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Øvre Eiker Høyre

Scroll ned
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Bli kjent med kandidatene våre og hvordan 
de vil gjøre Øvre Eiker enda bedre på 
hoyre.no/ovre-eiker eller bruk QR-koden.
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Øvre Eiker Høyre

• Nei til
eiendomsskatt.

• Bygge ny
Hokksund
barneskole.

• Bruke de største
pengene på de
viktigste tingene.

• Prioritere
rehabilitering/
nybygg av
skolene i
Vestfossen.

• Jobbe for å
redusere
sykefraværet i Øvre
Eiker kommune
gjennom
inkluderende og
forpliktende tiltak.

• Jobbe for en
velfungerende og
tilstedeværende
skolehelsetjeneste.

• Ikke bygge ut B8,
B9 og B10 på
Ormåsen.

• Utarbeide en
forpliktende energi
- og klimaplan i
samarbeid med
næringslivet.

• Halvere
matsvinnet i
kommunen
gjennom en
handlingsplan.

• Videreutvikle
toleransearbeidet i
kommunen.

“ Jeg er opptatt av at Øvre Eiker 
skal oppleves som et trygt og 
godt sted å bo for alle. 

Adrian Wilhelm Kjølø Tollefsen
Høyres ordførerkandidat i Øvre Eiker
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an lage din egen QR-kode som
gå til en lokal landingsside. For
re hvordan: Fra forsiden på
dmaster: Gå til

kopier linken under. Og lim
inn i et nytt nettside-vindu

AKSIDE

/hoyre.brandmaster.com/
dcenter/no/hoyrebc/
ponent/default/77157

t punkter?
an legge til eller ta bort
tene ved å trykke på
en og bruke knappene
dukker opp på venstre

. De ser slik ut:



Øvre Eiker Høyre

• Ikke innføre
eiendomsskatt.

• Utrede å etablere
Stasjonsgata som
gågate mellom
Parkveien og
Tangengata

• Arbeide for sikker
skolevei til Vestfossen-
skolene med helhetlig
kjøremønster og
parkeringsløsning,
samt rask og trygg
gangvei til
Strandajordet.

• Gjennomføre en
områderegulering
for Ormåsen som
tar ut feltene B8, B9
og B10 av
kommuneplanen
samt peker ut en ny
utbyggings-retning
som også sikrer
adkomstvei nr. 2.

• Jobbe for å etablere
et nytt aktivitets-
parkområde i
Hokksund.

• Utvide buss-tilbudet
til Skotselv og
Ormåsen samt jobbe
for å etablere
busstilbud mellom
Vestfossen og
Ormåsen.

• Jobbe for å planlegge
ferdig gang- og
sykkelvei til Ormåsen
og igangsette
bygging.

• Bygge flere boliger i
alle tettstedene.

•

Vårt lokalmiljø 
For Øvre Eiker Høyre er det viktig at vi har det godt der vi bor. Et dagligliv 
preget av trygghet og hvor gode løsninger er tilgjengelige for den enkelte 
er noe vi setter høyt. At man ikke skal betale eiendomsskatt er en 
forutsetning både for de næringsdrivende og innbyggerne. 

an lage din egen QR-kode som
gå til en lokal landingsside. For
re hvordan: Fra forsiden på
dmaster: Gå til

kopier linken under. Og lim
inn i et nytt nettside-vindu

AKSIDE

/hoyre.brandmaster.com/
dcenter/no/hoyrebc/
ponent/default/77157

t punkter?
an legge til eller ta bort
tene ved å trykke på
en og bruke knappene
dukker opp på venstre

. De ser slik ut:

Attraktive bomiljø
Alle tettsteder i Øvre Eiker skal være attraktive, trygge og inkluderende 
steder å bo. Man skal ha lyst til å bosette seg i Øvre Eiker.  

Øvre Eiker Høyre vil:



Øvre Eiker Høyre

• Gjøre det mer
attraktivt å være
fastlege i Øvre Eiker.

• Forlenge støtten
som ytes ved kjøp av
fastlegepraksis og
videreføre betalte
sykedager, samt
utrede muligheten
for å øke
driftstilskuddet opp
til 1.000 pasienter i
påvente av en
nasjonal ordning.

• Satse på digitale
hjelpemidler for å
øke livskvaliteten og
bo-evnen i eget
hjem.

• Utarbeide en helse- 
og velferdsplan for
Øvre Eiker med klart
definerte mål for
kvalitet og antall
sykehjemsplasser,
tilbud til
hjemmeboende,
funksjonshemmede
og pårørende.

• Legge til rette for
fritt brukervalg på
hjemmehjelp og BPA
til hjemmeboende.

• Jobbe for å
utarbeide en plan for
et aldersvennlig
samfunn herunder å
sikre et godt sosialt
tilbud for eldre.

• Jobbe for at alle
innbyggere har en
best mulig psykisk
helse ved blant annet
å understøtte og
videreutvikle gode
tilbud som for
eksempel Ung Arena.

• Jobbe aktivt for å øke
pasienter og
pårørendes innflytelse
over kvalitet og
utvikling av helse- og
omsorgstjenestene.

• Utvikle Eikertun til å
bli et
kompetansesenter i
regionen på demens
og lindrende
behandling.

an lage din egen QR-kode som
gå til en lokal landingsside. For
re hvordan: Fra forsiden på
dmaster: Gå til

kopier linken under. Og lim
inn i et nytt nettside-vindu

AKSIDE

/hoyre.brandmaster.com/
dcenter/no/hoyrebc/
ponent/default/77157

t punkter?
an legge til eller ta bort
tene ved å trykke på
en og bruke knappene
dukker opp på venstre

. De ser slik ut:

Helse og omsorg
I Øvre Eiker skal alle innbyggere motta den helsehjelpen de 
trenger når de trenger det. For mennesker som bor hjemme skal 
kommunen stille opp med det beste og når man mot livets slutt 
flytter hjemmefra skal kommunen være der med det du trenger. 

Øvre Eiker Høyre vil:



Øvre Eiker Høyre

• Jobbe for å etablere
private barnehager
for fortsatt å sikre
full
barnehagedekning
der innbyggerne bor.

• Legge til rette for
etter- og
videreutdanning av
lærere og
barnehagelærere for
å bidra til et godt
læringsmiljø.

• Jobbe for å sikre at
alle barnehagene
oppdager
språkvansker og
sosiale vansker
tidlig, og igangsetter
målretta tiltak raskt.

• Jobbe for at alle
barn i Øvre Eiker får
rett hjelp til rett tid
gjennom utstrakt
tverrfaglig
samarbeid, mellom
og på tvers av
kommunale
instanser innen
oppvekst og helse.

• Jobbe for en
velfungerende og
tilstedeværende
skolehelsetjeneste.

• Prioritere
rehabilitering/
nybygg av skolene i
Vestfossen og
Hokksund.

• Jobbe for at
skolene er trygge
og fri for mobbing.
Elevene skal få
mulighet til å
utvikle sitt fulle
faglige og sosiale
potensial.

• I kommunestyre-
perioden ta igjen
vedlikeholds-
etterslepet på alle
skoler.

• Sørge for fleksible
og funksjonelle
skoler blant annet
gjennom å
samarbeide med
idrett/kultur.

an lage din egen QR-kode som
gå til en lokal landingsside. For
re hvordan: Fra forsiden på
dmaster: Gå til

kopier linken under. Og lim
inn i et nytt nettside-vindu

AKSIDE

/hoyre.brandmaster.com/
dcenter/no/hoyrebc/
ponent/default/77157

t punkter?
an legge til eller ta bort
tene ved å trykke på
en og bruke knappene
dukker opp på venstre

. De ser slik ut:

Oppvekst
I Øvre Eiker skal alle barn og ungdom ha en god oppvekst. Dette 
skal vi bidra til gjennom en god skole uten mobbing, et godt 
fritidstilbud, individuell hjelp som er tilpasset ved behov og god 
forebygging av psykiske helseplager. 

Øvre Eiker Høyre vil:



Øvre Eiker Høyre

• Arbeide for
realisering av ny
E-134 (missing link)
mellom Orkidehøgda
og Torespæren
utenfor sentrums-
områdene.

• Jobbe for to tog i
timen mellom
Hokksund,
Vestfossen, Darbu og
Oslo snarest mulig,
samt utbygging av
Hokksund stasjon
som knutepunkt.

• Bruke Buskerud-
byenS belønnings-
midler til gatelys,
gang- og
sykkelveier og
kollektivtransport i
alle tettsteder.

• Jobbe for ny riksvei
350 mellom
Torespæren og
Åmot utenfor
tettstedene som i
minst mulig grad
berører dyrka mark.

• Bygge gang- og
sykkelvei til
Ormåsen og på
Loesmoen.

• Jobbe for å
etablere
rundkjøring utenfor
Haug kirke for å
sikre bedre
fremkommelighet
for
utbyggingsområde
ne vest for
Hokksund stasjon.

an lage din egen QR-kode som
gå til en lokal landingsside. For
re hvordan: Fra forsiden på
dmaster: Gå til

kopier linken under. Og lim
inn i et nytt nettside-vindu

AKSIDE

/hoyre.brandmaster.com/
dcenter/no/hoyrebc/
ponent/default/77157

t punkter?
an legge til eller ta bort
tene ved å trykke på
en og bruke knappene
dukker opp på venstre

. De ser slik ut:

Samferdsel
For Øvre Eiker Høyre er det et mål at du skal kunne ta deg rundt i 
kommunen ved hjelp av offentlig transport, samt at sykkel- og 
gangforbindelser skal være trygge og godt tilgjengelige mellom og 
innad i tettstedene. 

Øvre Eiker Høyre vil:



Øvre Eiker Høyre

• Jobbe for å - i
samarbeid med lokalt
næringsliv -
igangsette verksteder
som meningsfulle
møteplasser der
kompetanse utvikles
og relasjoner styrkes,
eksempelvis
redesign, trearbeid og
mekking.

• At Øvre Eiker
kommune skal
opprette språk- og
arbeidspraksis-
plasser på lik linje
med lærlingplasser.
Jobbe for flere
lærlingeplasser i Øvre
Eiker kommune.

• Motivere og bidra til
at frivilligheten i Øvre
Eiker arrangerer
Pride.

• Styrke arbeidet med
bosetting og
integrering av
krigsflyktninger
gjennom å legge til
rette for forsterket
språkopplæring og
etablering av
utdanningsstillinger/
trainee-programmer i
samarbeid med
næringslivet.

• Videreutvikle
toleransearbeidet i
kommunen.

• Jobbe for å sikre
grendeutvalgene
nærmiljømidler til
lokale
inkluderingstiltak.
At Øvre Eiker
kommune som
arbeidsgiver skal
legge til rette for at
flere med nedsatt
funksjonsevne eller
«hull» i CV-en får en
sjanse i arbeidslivet.

• Jobbe for å redusere
sykefraværet i Øvre
Eiker kommune
gjennom
inkluderende og
forpliktende tiltak.

an lage din egen QR-kode som
gå til en lokal landingsside. For
re hvordan: Fra forsiden på
dmaster: Gå til

kopier linken under. Og lim
inn i et nytt nettside-vindu

AKSIDE

/hoyre.brandmaster.com/
dcenter/no/hoyrebc/
ponent/default/77157

t punkter?
an legge til eller ta bort
tene ved å trykke på
en og bruke knappene
dukker opp på venstre

. De ser slik ut:

Mangfold og inkludering
I Øvre Eiker er alle velkommen. Dette betyr at vi på best mulige 
måte skal hjelpe alle til et inkluderende og best mulig liv utenfor 
ensomheten. Trenger du bistand til å leve et selvstendig liv, så 
skal du få nettopp det.  

Øvre Eiker Høyre vil:



Øvre Eiker Høyre

• Jobbe for å sikre
god ladekapasitet
for el-bil i alle
tettstedene i Øvre
Eiker.

• Legge til rette for
flere gang- og
sykkelstier i Øvre
Eiker.

• Sikre
vegetaralternativer i
alle kommunale
kantiner.

• Flomsikre flere av
turveiene i Øvre
Eiker.

• Halvere matsvinnet i
kommunen gjennom
en handlingsplan for
bærekraftig
mathåndtering i
privat og offentlig
sektor.

• Legge til rette for
mer bruk av
kollektivtransport.

• Utarbeide en
forpliktende energi -
og klimaplan i
samarbeid med
næringslivet.

• Bygge ut solcelle- 
og annen "grønn"
energi på nye bygg
og ved
oppgradering av
eksisterende bygg
der det er
hensiktsmessig og
økonomisk.

Vår skaperkraft 
For Øvre Eiker Høyre er det viktig at vi har det godt der vi bor. Et dagligliv 
preget av trygghet og hvor gode løsninger er tilgjengelige for den enkelte 
er noe vi setter høyt. At man ikke skal betale eiendomsskatt er en 
forutsetning både for de næringsdrivende og innbyggerne. 

an lage din egen QR-kode som
gå til en lokal landingsside. For
re hvordan: Fra forsiden på
dmaster: Gå til

kopier linken under. Og lim
inn i et nytt nettside-vindu

AKSIDE

/hoyre.brandmaster.com/
dcenter/no/hoyrebc/
ponent/default/77157

t punkter?
an legge til eller ta bort
tene ved å trykke på
en og bruke knappene
dukker opp på venstre

. De ser slik ut:

Miljø og klima
Øvre Eiker kommune skal gå foran for å sikre at både kommune, 
næringsliv og den enkelte kan ta bærekraftige hverdagsvalg. 
Gjennom et systematisk og bredspektret arbeid vil man kunne lykkes 
med et lavere klimaavtrykk i Øvre Eiker. 

Øvre Eiker Høyre vil:



Øvre Eiker Høyre

• Jobbe for å styrke
tilskudds-
ordningene til
frivillig sektor.

• Jobbe for å befeste
Vestfossen som
kulturhovedstad.

• Utvikle alle
kommunens
tettsteder med gode
lokaldemokratiske
prosesser med
genuin involvering
og samarbeid med
grendeutvalg, lag og
foreninger med mål
om minst skole,
barnehage og butikk
på hvert tettsted.

• Videreutvikle
Loesmoen Idrettspark
til å bli en moderne
idrettspark for alle
innbyggerne i
kommunen.

• Fortsette det gode
samarbeidet med
kulturinstitusjoner i
alle deler av
kommunen.

• Støtte opp om
arbeidet som
idrettsrådet,
musikkrådet og
teaterrådet i
kommunen gjør.

• Støtte opp om å
tilrettelegge for den
frivillige innsatsen som
gjøres i
omsorgssektoren, blant
annet ved å stille utstyr
til disposisjon.

• Bygge nytt badeanlegg
som del av Loesmoen
Idrettspark.

• Samarbeide med
idretten for å finne nye
gode løsninger for
samdrift mellom skole
og idrett.

• Videreutvikle
samarbeidet med alle
frivillige organisasjoner i
kommunen.

an lage din egen QR-kode som
gå til en lokal landingsside. For
re hvordan: Fra forsiden på
dmaster: Gå til

kopier linken under. Og lim
inn i et nytt nettside-vindu

AKSIDE

/hoyre.brandmaster.com/
dcenter/no/hoyrebc/
ponent/default/77157

t punkter?
an legge til eller ta bort
tene ved å trykke på
en og bruke knappene
dukker opp på venstre

. De ser slik ut:

Frivillighet og kultur
Øvre Eiker kommune er en frivillighetskommune, hvor 
kommunen skal gjøre sitt for å bidra til vekst og utvikling i 
frivillig sektor.  

Øvre Eiker Høyre vil:



Øvre Eiker Høyre

• Jobbe for fortsatt
utvikling og utvidelse
av næringsarealer.

• Legge forholdende til
rette for gode
parkeringsalternativer
for handlende i
Vestfossen og
Hokksund.

• Fortsette utviklingen
av partssamarbeidet
mellom kommunens
innbyggere, ansatte,
ledelse og politikere.

• Jobbe for fortsatt
etablering av nye
virksomheter i Øvre
Eiker for derigjennom
å få flere
arbeidsplasser,
høyere
skatteinngang og økt
investeringslyst.

• At Øvre Eiker
kommune skal drive
effektiv
saksbehandling for
kommunens
næringsliv.

• Ansette en
næringssjef i
kommunen for å sikre
prioritering av - og
samarbeid om - mer
næringsutvikling i
kommunen.

• Jobbe for at Øvre
Eiker skal være en
næringsvennlig
kommune, som yter
service, engasjement
og samarbeid med
næringsaktører.

an lage din egen QR-kode som
gå til en lokal landingsside. For
re hvordan: Fra forsiden på
dmaster: Gå til

kopier linken under. Og lim
inn i et nytt nettside-vindu

AKSIDE

/hoyre.brandmaster.com/
dcenter/no/hoyrebc/
ponent/default/77157

t punkter?
an legge til eller ta bort
tene ved å trykke på
en og bruke knappene
dukker opp på venstre

. De ser slik ut:

Handel og næring
I Øvre Eiker skal næringslivet føle seg støttet. Det skal være 
mulig å drive virksomhet og føle at kommunen er på lag med 
deg.  

Øvre Eiker Høyre vil:
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