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Vår ordførerkandidat er:

Bent Inge Bye

• Bent Inge Bye er Arbeiderpartiets ordførerkandidat 
i Nedre Eiker. I inneværende periode har Bent Inge 
sittet som ordfører i Nedre Eiker der har han har 
gjort en solid jobb.

• Bent Inge har lang fartstid som politiker. Frem til 
han tok over som ordfører i 2011 har han sittet 
som leder i Nedre Eiker Arbeiderparti i 25 år og 
har også hatt en rekke andre politiske verv, bl.a. 
sittet i fylkestinget i Buskerud og vært leder for 
hoved utvalget for kultur i fylkeskommunen.

• Av profesjon er Bent Inge journalist og har  arbeidet i Rjukan Arbeider-
blad, Arbeider-Avisa i  Trondheim, Fremtiden i Drammen og Arbeider-
bladet i Oslo. Fra 1988 har han  arbeidet i fagbevegelsen. Først som 
redaktør og informasjonsansvarlig i Norsk Grafisk Forbund og fra 2006 
som rådgiver i Fellesforbundet.

• Bent Inge er født og oppvokst på Rjukan. I 1976 flyttet han til Nedre 
Eiker og ble umiddelbart engasjerte i politisk virksomhet gjennom  
Nedre Eiker Arbeiderparti.

• Innen idretten i Nedre Eiker har han deltatt som fotballformann i 
 Mjøndalen Idrettsforening.

• I flere år har Bent Inge vært en driftig styreleder i Mjøndalen Sport og 
Kultursenter.



Nedre Eiker Arbeiderparti går til valget i 2015 med ”Gla’ i Nedre Eiker” 
som motto. Partiet har som mål å videreutvikle Nedre Eiker til en enda 
bedre kommune å vokse opp og bo i. Kommunen er i vekst og nærmer 
seg 25.000 innbyggere. Befolkningsveksten var i 2014 større enn på 
mange år og prognosene forteller oss at vi blir flere tusen innbyggere 
i løpet av det nærmeste tiåret. Det kan tolkes som at Nedre Eiker blir 
en stadig mer attraktiv kommune å bo i. Veksten skaper utfordringer. 
Vi må ruste oss for å møte denne utviklingen og samtidig ta vare på 
de forpliktelser og løse de behov som ligger i vårt samfunn allerede. 
Samfunnsoppgave nummer én har vært og vil fortsatt være å skape 
trygghet - gode og trygge oppvekstmiljøer og god og trygg service og 
hjelp til syke og pleietrengende. Det betyr å følge opp med flere skole
plasser, flere barnehageplasser og flere SFOplasser samtidig som 
vi må styrke helse – og omsorgsektoren gjennom blant annet å sikre 
bygging av nytt sykehjem. 

Generelt går utviklingen raskt. Nedre Eiker kjennetegnes ved  nærhet. 
Denne nærheten er noe av vår styrke og må beholdes. Det inne-
bærer blant annet krav om fortsatt lensmannskontor med lokalt 
tilstede værende politi i kommunen. Det må også være lett adgang til 
publikums service som for eksempel søknader om byggetillatelser.

Økonomisk sett er Nedre Eiker ikke blant de rikeste kommunene i 
Buskerud. Men vi er rike på dugnads ånd og samarbeid, evne og vilje til 
å ta vare på hverandre og bygge og utvikle lokal samfunnet i fellesskap. 
Arbeiderpartiet ser det som en viktig oppgave for kommunen å styrke 
samarbeidet med såkalt sektor og være en konstruktiv lagspiller for 
lag, foreninger og organisasjon i Nedre Eiker. Vår ambisjon er å utvikle 
kommunen som en aktiv og trygg støttespiller for alle innbyggere i kommunen.

Gla’ i Nedre Eiker



Barn, unge og utdanning:

Nedre Eikers framtid ligger hos våre barn og unge. Vi må verne om og 
 investere i en trygg oppvekst med gode læremuligheter. Vi ønsker et skole-
tilbud bygd på kvalitet og med fortsatt gode lærerkrefter. Nedre Eiker har 
opplevd en sterk befolkningsvekst, og det speiler seg i skolene. Flere av 
 skolene i kommunen er fulle, og vi trenger flere skoleplasser. 

Nedre Eiker Arbeiderparti vil: 

• Opprettholde det gode barnehagetilbudet i kommunen og arbeide for å 
innføre løpende barnehageopptak.

• Nye barnehager skal bygges der folk bor. 
• Jobbe for å bygge ut skolekapasiteten i kommunen.
• Jobbe for å styrke kvaliteten i skolen. 
• Opprettholde kulturskolen, og utvide kapasiteten så den stemmer mer 

overens med befolkningstallet. 



Eldre: 

Nedre Eiker Arbeiderparti tar oppgaven med å ivareta våre eldre svært 
 alvorlig. Dette er like viktig som å ivareta de unges oppvekst. Verdighet - 
forebygging og aktivitet er viktige stikkord for eldreomsorgen.

Det varsles oss fra forskere at vi får en markant økning i antall eldre med 
 demens og Alzheimers sykdom fra rundt år 2020, og dette krever en 
 kommune som står klar til å mestre oppgavene og som kan hjelpe med de 
endrede behov befolkningen måtte ha. 

Vi må ha et folkehelseperspektiv på alle tiltak og vi må jobbe aktivt og smart 
for å forhindre pasifisering hos de eldre.

Nedre Eiker Arbeiderparti vil: 

• Fullføre byggingen av Krokstad sykehjem
• Arbeide for en aktiv og fagrettet hjemmebasert eldreomsorg med vekt på 

forbyggende tiltak.
• Arbeide ut ifra Verdighetsgarantier.
• At flere skal få behandling i hjemmet  vi vil satse på ambulerende team 

og etter hvert ta i bruk ny teknologi.



Helse og omsorg: 

Helse- og Omsorgsektoren har hatt økonomiske utfordringer de siste årene 
og satsningen vil være stor også i neste periode på å ha gode og riktige tje-
nester til innbyggerne. Nærhet til tjenester og god service skal det satses på 
videre. Videre vil vi ha større oppmerksomhet rundt forebygging. 

Nedre Eiker Arbeiderparti vil arbeide for en bedre helse for befolkningen 
gjennom å ha fokus på folkehelseperspektivet i politiske vedtak: 

• Satsing både på idrett og friluftsliv, bevegelse i hverdagen og kulturtiltak
• Lett tilgang til trimløyper
• Se på folkehelse i et større perspektiv
• Tilrettelegge bedre for funksjonshemmede

Kommunen har også et ansvar overfor de som sliter med rusmisbruk og de 
som rusmisbruket berører. Arbeid rettet mot rusmisbruk er et viktig element 
i et generelt folkehelseperspektiv. I tillegg har kamp mot rusmisbruk flere 
positive ringvirkninger. 

Rus- og narkotikamisbruk har alvorlige konsekvenser for barn som lever 
med rus i familien, og et arbeid mot rusmisbruk vil dermed ha betydning 
både med tanke på oppvekst og skole, barnevern og familievold.

Nedre Eiker Arbeiderparti vil:

• Videreføre et fokus på tiltak og støtte for de som sliter med rus og deres 
familier.

• Jobbe aktivt mot narkotika- og rusmisbruk og jobbe for å forebygge 
kriminalitet og vold.



Kultur og fritid

Det er viktig for Nedre Eiker å ha et allsidig og blomstrende idretts- og kultur-
miljø med aktiviteter som engasjerer kommunens innbyggere i alle aldre. 
Dette har stor betydning både sosialt og helsemessig. 

Vi kan alle være stolte av alle de frivillige som gir av sin tid og sin kunn-
skap rundt om i både idrettsliv og kulturliv. De er viktige støttespillere for 
 kommunen og kommunen må være en aktiv medspiller og aktør for å 
 stimulere til utvikling av kultur og fritidsaktiviteter.

Nedre Eiker Arbeiderparti vil: 

• Stimulere til et aktivt idretts og kulturliv gjennom samarbeid med de 
ulike aktørene i kommunen.

• Sikre arealer for framtidige idrettsanlegg
• Stimulere til aktivitet i frivillige organisasjoner
• Sikre arealer for framtidige idrettsanlegg
• Forvalte og formidle kulturarven



Variert boligbygging

Nedre Eiker vokser. Det er ikke rart. Kommunen vår er et godt sted å bo, og 
et godt sted å vokse opp. I tråd med Arbeiderpartiets sentrale politikk vil vi at 
det skal være mulig å stifte bo i kommunen vår for alle som ønsker det. I dag 
er det vanskelig å komme inn på boligmarkedet for førstegangsetablerere og 
unge familier, fordi prisnivået har blitt svært høyt. 

Derfor vil Nedre Eiker Arbeiderparti stimulere til boligbygging i mange 
prisklasser. Det skal være gode muligheter for førstegangsetablerere, og 
også for de som har levd noen år og ønsker seg noe lettstelt etter å ha holdt 
hus og hage i mange år. 

Nedre Eiker Arbeiderparti vil: 

• Stimulere til variert boligbygging i flere prisklasser gjennom kommune-
planen. 

• Arbeiderpartiet sentralt vil styrke Husbankens rolle som det sentrale stat-
lige forvaltningsorganet og virkemiddelet for boligbygging, blant annet 
ved å øke Husbankens lånerammer. 

• Stimulere til fortetting i etablerte boligområder.



Trygghet i nærmiljøet 

Et godt nærmiljø krever trygge innbyggere. I Nedre Eiker vil vi kunne gå 
gate langs om kvelden uten å være redde. Vi vet at ikke alle i kommunen vår 
er like heldige, mange vokser opp i utrygghet. Barnevernssaker og familie-
vold er en del av virkeligheten vi må forholde oss til. 

Vi mener at politi som kjenner kommunen kan være med på å forebygge. 

Nedre Eiker Arbeiderparti vil: 

• Ha et politi med lokalkunnskap og som er en synlig del av samfunnet 
vårt. 

• Beholde lensmannskontor og dermed lokalt politi i Nedre Eiker 
• Stimulere til god integrering og motarbeide radikalisering, særlig blant 

barn og unge
• Stimulere til aktivitet i frivillige organisasjoner  



Miljø og natur 

Vi bor i en kommune med flotte naturverdier. Vi har et naturmangfold i denne 
kommunen som vi må ta vare på. Kommunen har vedtatt en miljøplan, 
og den vil Nedre Eiker Arbeiderparti legge til grunn for videre utvikling i 
 kommunen. Vi skal arbeide for at miljøet og naturverdiene i kommunen 
ivaretas til beste for dagens og kommende generasjoner. Vi har utfordringer 
med tanke på flom og ekstremvær, og vi vil arbeide for å sikre innbyggerne 
våre enda bedre. 

Nedre Eiker Arbeiderparti vil: 

• Samarbeide med statlige myndigheter om sikring av Drammenselva og 
bekkene mot flom.

• Vi går inn for opprydding rundt Miletjern og bekken til tjernet, gjøre deler 
av området om til et parkmessig område, samtidig som vi vil verne om 
den biotop som området er.



Næringsliv og arbeidsplasser

Vi ønsker mer industri og næring velkommen til Nedre Eiker. Vi vil legge til 
rette for videre utvikling og ønsker flere arbeidsplasser i kommunen vår.

Det er etablert et næringsselskap i kommunen. Det vil vi satse på og videre-
utvikle, for på best mulig måte å fremme kommunens næringsinteresser. 

Nedre Eiker arbeiderparti vil: 

• Delta i utviklingen av Buskerud Park og den øvrige handelsnæringen i 
Nedre Eiker 

• Videreføre satsningen på praksis- og læreplasser i offentlig og privat 
sektor, i samarbeid med aktører i byggebransjen.

• Legge til rette for næringsaktører som ønsker å etablere seg i 
 kommunen vår



Kollektivtrafikk

Samtidig som vi ønsker flere arbeidsplasser i kommunen, er det ingen tvil 
om at Nedre Eiker en et attraktivt sted å bo selv om man jobber et annet 
sted. Nedre Eiker er et attraktivt sted å bo også på grunn av nærhet til store 
byer som Kongsberg, Drammen og Oslo. 

Det ønsker vi å opprettholde gjennom en styrking av kollektivtilbudet 
– både med tanke på flere avganger, bedre fremkommelighet, bedre 
tverr forbindelser mellom tettstedene internt i kommunen, og samt bedre 
parkerings muligheter ved knutepunktene. Både i et folkehelse- og miljø-
perspektiv bør en styrking av gang- og sykkelveinettet prioriteres. Vi har 
korte avstander i kommunen, og med skikkelige gang- og sykkelveier, kan 
flere bli oppmuntret til å la bilen stå.

Nedre Eiker Arbeiderparti vil: 

• Arbeide for å styrke tog- og busstilbudet, og fortsette å legge til rette for 
pendlere

• Videreutvikle Mjøndalen og Steinberg stasjon som kollektivknutepunkter
• Styrke gang og sykkelveinettet i kommunen



Økonomi

Nedre Eiker er en vekstkommune. I løpet av noen få år vil det tvinge seg 
fram krav om større kapasitet når det gjelder skoleplasser, barnehage-
plasser og plasser i SFO. Det skal også bygges nytt sykehjem og helse og 
omsorgsektoren vil kreve betydelige økonomiske ressurser. Kommunen 
må også legge til rette for større aktivitet på en rekke områder som for 
 eksempel idrett og kultur. Alt dette krever stram økonomisk styring og en 
hoved oppgave må derfor være å holde god kontroll med økonomien og 
forvalte våre  økonomiske ressurser. Men Nedre Eiker er som lavinntekts-
kommune  avhengig av tilstrekkelige statlige overføringer. Arbeiderpartiet 
vil arbeide for å påvirke sentrale myndigheter til å ta hensyn til kommuner 
hvor skatte grunnlaget ligger lavt. Dersom det er tverrpolitisk enighet om 
det i  kommunen, kan vi som ansvarlig parti innse at det kan være aktuelt å 
innføre eiendomskatt.

Kommunereformen

I løpet av kommende periode vil Nedre Eiker måtte ta stilling til om vi skal 
gå sammen med en eller flere andre kommuner i en større enhet eller forbli 
egen kommune. Arbeiderpartiet har programfestet at vi går inn for at Nedre 
Eiker fortsatt skal være en egen kommune, men har samtidig gått inn for 
at spørsmålet må avgjøres ved en folkeavstemning etter at det først er 
gjennom ført informasjonsmøter og en spørreundersøkelse.



Nedre Eiker Arbeiderparti Kandidater ved kommunevalget 2015

Nr Navn F.år Krets
1 Bent Inge Bye 1949 Solbergelva
2 Lajla Hvaal 1966 Steinberg
3 Thor Sigurd Syvaldsen 1949 Solbergelva
4 May Britt Andersen 1958 Åsen
5 Gard Hofsvang 1993 Krokstadelva
6 Tonje Enersen 1974 Mjøndalen
7 Øyvind Hvidsten 1977 Solbergelva
8 Kari Ingvil Audestad 1954 Krokstadelva
9 Roar Norheim Larsen 1943 Mjøndalen
10 Ellen Flathen 1953 Åsen
11 Clas Brede Bråthen 1968 Mjøndalen
12 Bente Bjørndalen 1955 Krokstadelva
13 Leif Disen 1950 Krokstadelva
14 May Gro Krogh 1956 Mjøndalen
15 Knut Myrvold 1958 Krokstadelva
16 Nora Zomlot 1990 Solbergelva
17 Markus Teigen 1987 Mjøndalen
18 Rigmor Skjereng 1943 Krokstadelva
19 Ole Hartvig Varlo 1966 Solbergelva
20 Anne Kristine Bjørndalen 1980 Krokstadelva
21 Ole Christian Bye 1977 Solbergelva
22 Rakel Lilly Albertsdottir 1996 Mjøndalen
23 Aref Mohammad Maujaddidi 1977 Krokstadelva
24 Anne Lise Pedersen 1952 Krokstadelva
25 Knut Andersen 1953 Åsen
26 Tove Fjerdingstad 1963 Krokstadelva
27 Eirik Lervåg Solberg 1992 AUF
28 Turid Larsen 1944 Solbergelva
29 Åge Teie 1944 Åsen
30 Turid Hoff 1944 Krokstadelva
31 Torgeir Hansen 1952 Krokstadelva
32 Øyfrid Lyche Nordlie 1949 Mjøndalen
33 Magne Gulbrandsen 1949 Mjøndalen
34 Anne Birgitte Holst 1957 Mjøndalen
35 Evy Hofsvang 1960 Krokstadelva
36 Jonathan Gaathaug Nielsen 1997 AUF
37 Marit Kristiansen 1955 Steinberg
38 Trygve Solbakken 1941 Solbergelva
39 Unni Helen Hvidsten 1953 Solbergelva
40 Reidar Andresen 1941 Krokstadelva
41 Ragnhild Lenes Johansen 1943 Åsen
42 Bjørn Hillestad 1955 Solbergelva
43 Sunniva Buvarp Schmitz 1996 Mjøndalen
44 Gunnar Nicolai Halvorsen 1979 Mjøndalen
45 Elisabeth Thoresen 1996 AUF

18. Rigmor Skjereng17. Markus Teigen16. Nora Zomlot

15. Knut Myrvold14. May G. Krogh13. Leif Disen

12. Bente Bjørndalen11. Clas B. Bråthen10. Ellen Flathen

9. Roar N. Larsen8. Kari I. Audestad7. Øyvind Hvidsten

6. Tonje Enersen5. Gard Hofsvang4. May B. Andersen

3. Thor S. Syvaldsen2. Lajla Hvaal1. Bent Inge Bye



Nedre Eiker Arbeiderparti Kandidater ved kommunevalget 2015

45. Elisabeth Thoresen44. Gunnar N. Halvorsen

43. Sunniva B. Schmitz42. Bjørn Hillestad41. Ragnhild L. Johansen40. Reidar Andresen39. Unni H. Hvidsten

38. Trygve Solbakken37. Marit Kristiansen36. Jonathan G. Nielsen35. Evy Hofsvang34. Anne B. Holst

33. Magne Gulbrandsen32. Øyfrid L. Nordlie31. Torgeir Hansen30. Turid Hoff29. Åge Teie

28. Turid Larsen27. Eirik L. Solberg26. Tove Fjerdingstad25. Knut Andersen24. Anne L. Pedersen

23. Aref M. Maujaddidi22. Rakel L. Albertsdottir21. Ole C. Bye20. Anne K. Bjørndalen19. Ole H. Varlo

Gla’ i 
Nedre Eiker
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