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Vår visjon - Framtidas lokalsamfunn 

Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke 
fellesskapsløsninger, fordi vi får til mer sammen enn hver for oss. Det gir større trygghet og flere 
muligheter for den enkelte hvis vi stiller opp for hverandre. Kommunens innbyggere skal føle 
tilhørighet til lokalsamfunnet og nærhet til beslutningstakerne i kommunen.  

Hvilke utfordringer fremtiden bringer med seg er ikke alltid like godt å forutsi, men noe er vi 
ganske sikre på. Eksempler på dette er eldrebølgen, krav om omstilling i offentlig sektor, et fler- 
kulturelt samfunn. Og ikke minst våre store lokale og globale miljøutfordringer. 

For å nå våre mål er vi avhengig av aktive medlemmer, gode medlemsmøter og god partiledelse, som 
bidrar til utformingen av den gode politikken. For å få innflytelse er vi avhengige av velgeroppslutning 
og flinke representanter i alle kommunale verv.  

Hurum er en flott kommune som vi er stolte av. 

Hurum er en god kommune å bo i, men mye kan bli bedre og utfordringene er mange. Hurum 
Arbeiderparti ser for seg at Hurum kommune forblir en selvstendig kommune i fremtiden.  

Hurum Arbeiderparti vil gjøre noe med utfordringene. Vi vil tiltrekke oss flere innbyggere ved å 
gjøre kommunen attraktiv. Da må vi legge til rette for nye arbeidsplasser og sikre et godt bomiljø. 
Samtidig er et godt barnehage- og skoletilbud viktig for unge familier og vi må kunne tilby et 
spennende og mangfoldig kulturtilbud. 

Vi må bidra til gode og forutsigbare vilkår for at industri, næringsliv og arbeidsplasser som er i 
kommunen. Samtidig må vi arbeide for at nye arbeidsplasser etableres. 

Vi vil fortsatt sikre full barnehagedekning. Økt fokus på skolene i Hurum er nødvendig. Vi vil 
arbeide for bedre struktur, bedre lokaler og gi kompetanseutvikling til lærere, for å sikre et godt 
læremiljø for elevene. 

Mange eldre har mye å bidra med og vi ønsker å legge til rette for at de kan være aktive i 
lokalsamfunnet. Et økende antall eldre krever også en styrkning av helse og 
omsorgstilbudet i Hurum. 

Vi vil ha en kommune hvor alle er med. Hvor de som trenger hjelp får det. Hvor vi løser de 
viktigste oppgavene sammen. Vi kan love at Hurum Arbeiderparti skal jobbe hardt hver eneste 
dag for å styrke fellesskapet og gjøre kommunen bedre. 



4 

En trygg oppvekst 

Barna er Hurums framtid. Vi må tilby trygge og gode oppvekst vilkår slik at flere barnefamilier 
flytter til Hurum. Vi vil opprettholde full barnehagedekning og vil øke kvaliteten i barnehagene. 

Barn som blir utsatt for omsorgssvikt og overgrep, eller har adferds problemer, skal få riktig hjelp i 
rett tid. Hurum Arbeiderparti vil fortsette å arbeide for tettere samarbeid og bedre koordinering 
mellom barnevern, skole, barnehage, helsevesen og familien, til barnas beste. 

Frivillige organisasjoner er også sentrale for våre barn og unges meningsfulle fritid. Barne- og 
ungdomsorganisasjoner vil derfor fortsatt få låne skolenes lokaler på ettermiddags- og kveldstid 
helt gratis. 

Hurum Arbeiderparti ønsker å sikre driften av fritidssenteret S3 på Tofte. Vi vil også arbeide for å 
utvikle idrettsanlegg og skape bedre vilkår for idretten og idrettslagene i Hurum. 

Hurum Arbeiderparti vil sørge for at barns oppvekstmiljø blir best mulig, og derfor vil vi ta barn og 
ungdom med på råd, når vi utformer lokalmiljøene. 

Hurum Arbeiderparti vil i perioden 2015-2019 arbeide for: 
o Styrking av kvalitetsarbeidet i barnehagene 
o Styrke bemanningen og øke kompetansen i barnehagene 
o Kulturtilbud i alle barnehager 
o God kvalitet i barnevernet. 
o Legge til rette for systematisk samarbeid mellom alle instanser som er i kontakt med barn 

og ungdom som sliter.(særskilte behov barnehage/skole) 
o Sikre oppfølging av “Familiens hus” og oppvekst team. 
o Utvikle idrettsanleggene og skape bedre vilkår for idretten. 
o Ta barn og unge med på råd i spørsmål som er viktige for dem. 
o Hurum Arbeiderparti ønsker å sikre driften av fritidssenteret S3 på Tofte. 

Skole - Kunnskap for alle 

Hurum Arbeiderparti har som mål å tilby en god offentlig fellesskole der barna opplever mestring og 
får tilpasset opplæring. Ingen skal gå ut av fellesskolen uten å kunne lese, skrive og regne. 

Vi vil ha trygge skolebygg og utstyr for bedre læring, samtidig som vi fokuserer på samarbeidet 
mellom skolen og hjemmet. Skolehverdagen skal oppleves som positiv og motiverende både for 
elever og lærere. 

Undervisningen i Hurums skoler skal være fleksibel, med tilpasset oppfølging i ulike fag. Vi vil bruke 
mer tid og ressurser på spesialundervisning så tidlig som mulig. 

For mange elever dropper ut av den videregående skolen. Vi må legge bedre til rette for motivasjon 
og bedre rådgivning slik at flere velger videregående opplæring, og flest mulig gjennomfører denne. 

Vi må bedre samarbeidet gjennom hele skoleløpet, fra barnehagen til den videregående 
skole slik at elever som står i fare for å droppe ut blir fulgt opp. 

Både kommunen og det private næringsliv må forplikte seg til å ta inn flere lærlinger. Aktuelle 
studieretninger/fagområder må avklares nærmere, og oppfordre fylkeskommunen til samarbeid med 
nære nabofylker med tanke på utveksling av plasser og del finansiering. 

Hurum Arbeiderparti vil i perioden 2015-2019 arbeide for: 

o Fortsatt styrking av opplæringen i lesing, norsk og matematikk særlig de første årene 
o Nulltoleranse for mobbing i Hurumskolen 
o Mer samarbeid mellom skole, næringsliv og hjemmet 
o Styrke rådgivningen på ungdomstrinnet 
o Styrket samarbeid og bedre overgang mellom grunnskole og videregående skole 
o Heving av kvaliteten i SFO med leksehjelp og flere kultur og fysiske aktiviteter. 
o Det må utarbeides en plan for kvalitet og innhold i SFO. Planen må sikre et godt 

samarbeid mellom skole, SFO og lokalsamfunn.  
o Styrke samarbeid mellom idretten, kulturskole og skole.  
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o Sørge for at samarbeidet mellom kollektivtransport selskapene bidrar til at skoleskyss 
optimaliseres, både lokalt til grunnskolen og sentralt til Videregående skole 

o For videregående skoles elever må det avklares nærmere om hvilke studieretninger 
Hurums elever har behov for 

o Styrke kompetanseutviklingen for lærerne 

Helse og omsorg 

Vårt mål med helse- og omsorgstjenestene er at alle skal få den hjelp de trenger, når de trenger den. 
Det må legges mer vekt på forebygging for hele befolkningen. Samhandlingsreformen krever mer 
ressurser, fagpersonell, lokaliteter og utstyr. Innbyggerne skal ha det behandlingstilbud de trenger der 
de bor. Ved å satse på forebygging vil flere unngå å få alvorlige sykdommer og de som trenger hjelp 
vil få bedre oppfølging. 

Eldre mennesker vil utgjøre en voksende andel av befolkningen i årene framover. Vi vil ha en eldre 
omsorg som gir den enkelte trygghet og som gir eldre og deres pårørende den hjelp og bistand de 
har behov for. For å få til dette trenger vi å videreutvikle omsorgsmodellen og den sammenhengende 
tjeneste kjeden. Tilbudene må styrkes slik at flere får den hjelpen de trenger i pleie- og 
omsorgssektoren i årene framover. Hurum Arbeiderparti ønsker at det utredes nærmere behovet for 
et sentralt omsorgssenter i perioden. 

Tilbudet til rusmisbrukere må bli bedre på forebygging, oppfølging og ettervern. Vi vil gi et 
helhetlig tilbud til mennesker med psykiske lidelser i kommunen 

Hurum Arbeiderparti vil i perioden 2015-2019 arbeide for: 

o En verdig eldre omsorg og et godt kommunalt helsetilbud 
o Styrking av demensomsorgen og øke antall hel døgns omsorgs-og 

sykehjemsplasser 
o Styrking av skolehelsetjenesten og helsestasjonstilbudet for unge 
o Samarbeide med nabokommunene om et lokalmedisinsk senter 
o Et bedre tilbud til barn og unge med psykiske problemer 
o Tilbudet om en riktig og forsvarlig boform ut fra den enkeltes behov og tilstand 
o Fortsette å gi god hjemmebasert omsorg og forsterke området med 

flere faste kommunalt ansatte 
o At ansatte i pleie- og omsorgssektoren skal ha tilbud om fagopplæring og vi vil styrke 

etter- og videreutdanningstilbudene 

En aktiv alderdom i Hurum 

Hurum Arbeiderparti vil at det økende antallet eldre skal ha tilgang til gode kulturtilbud og at de skal ha 
mulighet for å leve aktive, sunne og innholdsrike liv. Eldre er en viktig ressurs for kommunen. Denne 
ressursen må vi benytte oss bedre av enn vi gjør i dag. 

En god seniorpolitikk er viktig både for private og offentlige arbeidsgivere og arbeidstakere. 
Vi trenger aktive eldre arbeidstakere. Derfor er det viktig at arbeidsoppgavene tilpasses 
den enkeltes kapasitet og ønsker. Det bør gjøres mer bruk av fleksibel arbeidstid, og 
mulighetene til kombinering av pensjon og arbeid. 

Det bør gjøres lettere for eldre å gjøre en frivillig innsats. Kommunen skal samarbeide med frivillige 
organisasjoner for å sikre et mangfoldig og lærerikt miljø. Eldrerådet skal ha en sentral rolle i dette 
arbeidet og ha som mål å engasjere frivillige eldre til å hjelpe andre eldre. 

Vi vil at flere eldre skal være politisk aktive og bidra med sin erfaring og kunnskap. Slik blir hele 
lokalsamfunnet bedre. 

Hurum Arbeiderparti vil i perioden 2015-2019 arbeide for: 

o Stimulering av større innsats i frivillig arbeid (f eks at "eldre hjelper eldre") 
o Kulturtilbud som retter seg mot eldre, som for eksempel den kulturelle spaserstokken 
o At hjemmeboende eldre kan delta på kulturelle arrangementer 
o Styrke driften av dagtilbudet på Filtvet ved å tilby en dag nummer to 
o Bruke Eldrerådet aktivt, og arbeide for at flere eldre får kommunale verv 
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Hurum – et inkluderende og tilgjengelig samfunn 

Vi vil bekjempe fattigdom og ha et samfunn der alle skal med. I dag står for mange i arbeidsfør alder 
utenfor arbeidslivet. 

Hurum Arbeiderparti vil at arbeid og aktivitet skal lønne seg for alle. Vi vil at NAV- Hurum i enda 
større grad skal gjøre det enklere for innbyggerne. Her skal folk som ikke finner plass i 
arbeidsmarkedet få et samordnet tilbud med bedre individuell oppfølging. 

Vi ønsker at Hurum er en tilgjengelig kommune og vil derfor arbeide aktivt for universiell utforming. 
Blant annet gjelder det at friluftsområder, skoler, barnehager, kulturtilbud, offentlige bygninger IKT, 
transport og infrastruktur ellers i kommunen er på dagsorden og at kommunedelplanen for universell 
utforming følges opp. 

Hurum Arbeiderparti vil også arbeide for stimulerende tiltak slik at eksisterende boliger kan 
ombygges til universell utforming. 

Hurum har fått flere innbyggere med fremmedkulturell bakgrunn. Hurum kommune skal være klar til å 
ta imot de flyktingene som ligger i statlige føringer. De er en ressurs for kommunen og vi må gjøre vårt 
for at de finner seg til rette og fungerer godt. Hurum kompetansesenter skal opprettholdes og 
videreutvikles, og vi skal ha et godt og helhetlig integreringsprogram i samarbeid med frivillige lag og 
organisasjoner. 

Gode velferdstilbud skaper økt trygghet og større deltakelse. Vi ønsker å kunne tilby arbeid og et 
godt liv for alle våre innbyggere. 

Hurum Arbeiderparti vil i perioden 2015-2019 arbeide for: 

o Videreutvikle og forbedre NAV-Hurum 
o Oppfølging av at unge under 25 år får rett til arbeid, utdanning eller opplæring 
o Ha god norskopplæring for minoritetsspråklige 
o Opprettholde Hurum kompetansesenter 
o Tilby et helhetlig integreringsprogram i samarbeid med frivillige lag og 

organisasjoner 
o Universell utforming i kommunen 

Hurum – en skapende kommune 

Attraktive arbeidsplasser er et grunnleggende premiss for å få unge til å flytte til Hurum. Vi skal gå i 
front for at Hurum skal bli en kommune som skal være aktiv som utviklingsaktør og tilrettelegger, vi 
vil følge opp satsingene i Strategisk næringsplan. 

Forbedre veiene og infrastrukturen i både kommunen og regionen, spesielt gjelder dette 
videreføringen av Rv23 fra avkjøring E6 og frem til E18 og Sør-Nord aksen Tofte-Asker 

Vi vil bidra til at industri, næringsliv og andre arbeidsplasser som er etablert i kommunen blir her. 
Samtidig som vi arbeider for at nye arbeidsplasser kan etableres. Dette innebærer også å tilstrebe å 
tilby næringstomter og lokaliteter etter de behov den enkelte bedrift har. 

Vi ser det også som viktig å arbeide for at sentrale rammebetingelser for de bedriftene vi har i 
kommunen, gjennom å påvirke stimuleringsordninger for fornybar energi og andre miljøtiltak. 
Kommunen skal ha effektiv og forutsigbar saksbehandling og god kunnskap om næringslivets 
behov. Hurum skal samarbeide med andre kommuner i regionen for å skape en sterk 
næringsregion. 

Reiseliv og turisme er en viktig næring i kommunen. Hurum kommune må ha særlig god kontakt 
med næringsaktører innenfor dette området, og ta medansvar for å videreutvikle Hurum som 
turistdestinasjon i tråd med Reiselivsplanen.  

Hurum Arbeiderparti vil sikre og videreutvikle eierskapet i energiselskapet Hurum Energi AS. Dette 
gir kommunen langsiktige og stabile inntekter til velferd og arbeidsplasser i kommunen. Vi ønsker 
å føre en aktiv eierskapspolitikk og benytte selskapet som kommunes verktøy i utvikling av 
alternative miljøvennlige energiformer og at selskapet bidrar til å utvikle nye arbeidsplasser. 
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Hurum Arbeiderparti vil i perioden 2015-2019 arbeide for: 

o Nyetableringer og god kontakt med næringslivet og næringsrådet i Hurum 
o Være en tydelig aktør i styret for Omstilling i Hurum og påvirke til at omstillingsmidler blir 

godt fundamentert og fulgt opp.  
o Samarbeide med nærliggende kommuner for å skape en sterk næringsregion 
o Forbedre kollektivtilbudet i Hurum  
o At næringslivet deltar i politiske prosesser og planarbeid. Vi vil skape arenaer for bred 

kontakt mellom næringsliv og myndigheter 
o Videreutvikling og legge til rette for nye næringsområder der bedrifter kan dra nytte av 

hverandre 
o Videreutvikling av reiselivsnæringen 
o Etablering av virksomheter innen forskningsbaserte og maritime næringer 
o Utvikling av «fjordene» som transport åre og næringsmulighetene vi har i kommunen 

med dypvannskaier 
o Forbedre nærings- og utviklingsarbeidet i kommunen 
o Tilrettelegging av arbeidslivet/-plassene slik at flere kan komme tilbake i arbeid 
o Styrke samarbeidet med Jobbhuset Hurum 
o Sørge for oppfølging av strategisk næringsplan og videreutvikle denne i samarbeid 

med lokalt næringsliv 
o En eierskapspolitikk som videreutvikler selskap hvor kommunen har eierandeler 
o At eierskapet i Hurum Energi AS beholdes 

Tenke globalt – handle lokalt 

Hurum Arbeiderparti tar klimaendringene på alvor. Selv om klimaproblemene er globale må vi 
handle lokalt for å nå målene om å redusere utslippene. Vi vil sikre livsgrunnlaget for nåværende 
og framtidige generasjoner ved å ta vare på naturressursene og redusere forurensningen. 

Hurum Arbeiderparti vil følge opp energi og klimaplanen for kommunen. Vi vil styrke kollektivtilbudet 
og arbeide for flere gang- og sykkelstier. Energibruken i kommunale bygg skal reduseres gjennom 
ENØK-tiltak og nye bygg skal være energinøytrale. 

Vi vil arbeide for at Hurum Energi AS samarbeider med det nyetablerte Statkraft og Sødra 
for fremtidig nye energiløsninger. 

Hurum Arbeiderparti vil i perioden 2015-2019 arbeide for: 

o Styrke kollektivtilbudet på Hurum for pendlere 
o Forbedre gang- og sykkelveier. 
o Oppfølging av klimaplanen for å redusere forurensningen og energiforbruket i 

kommunen 
o Etablere ladestasjoner for elbiler 
o Kommunen skal ha fokus på miljø ved innkjøp. 
o Arbeide med investeringer i fornybar energi.  

Hurum – det gode sted å bo 

Vi vil at Hurum skal være en god kommune å bo, arbeide, besøke og feriere i. 

Vi må ha gode rekreasjonsmuligheter, gode offentlige tilbud, trivelige tettsteder og tilrettelagte 
rammevilkår for næring. I tillegg skal det være enkelt for barnefamilier å etablere seg. Hurum 
Arbeiderparti vil jobbe for at det bygges mange flere boliger, og at det er ulike innganger til 
boligmarkedet gjennom variert boligstruktur. 

Et godt kultur- og fritidstilbud er viktig for innbyggerne i Hurum. Hurum Arbeiderparti vil arbeide for å 
styrke tilbudet på kulturskolen og bidra til et tett samarbeid med skolene. Vi vil støtte opp om frivillige 
lag og foreninger. Vi vil arbeide for at biblioteket utvikles til en lokal arena for kultur, informasjon, 
opplevelse og kompetanseformidling. Biblioteket skal ha et nært samarbeid med skolene, slik at 
leselysten til barn i skolen stimuleres. 

I Hurum har vi unike muligheter til bade- og friluftsliv. Vi må sikre flotte tur og rekreasjonsområder for 
innbyggerne, samt sikre fri ferdsel i strandsonen gjennom å begrense tiltak som er forringe denne. Vi 
vil arbeide for estetiske planer i kommunen slik at våre tettsteder fremstår som de perlene de er. 
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Hurum Arbeiderparti vil i perioden 2015-2019 arbeide for: 

o Hurum skal være en selvstendig kommune 
o At lag- og frivillige allmennyttige organisasjoner får leie kommunens lokaler gratis 
o Kommunen skal gjennom samarbeidsløsninger være en aktiv partner for offentlige og 

frivillige kulturaktører.  
o Styrking av kulturtilbudet - bl.a. ved å arbeide for opplevelse og 

kunnskapsformidlingssenter innen fornybar energi på Tofte og innen sprengstoff 
på Sætre 

o En streng strandsonepolitikk, sikre allmennheten god tilgang til strandsonen, og 
samtidig utbedre våre offentlige strender, og friområder. Videreutvikle kyststien rundt 
kommunen. 

o Ivareta viktige tur og rekreasjonsområder i marka. 
o Samhandle med idrettsråd og gi idrettslagene i kommunen bedre vilkår 

Hurum - en brukervennlig kommune 

Hurum Arbeiderparti vil at Hurum skal være en moderne, fleksibel, effektiv og servicevennlig 
kommune. Vi vil utvikle kvalitet og innhold i tjenestene i nært  samarbeid mellom ansatte, politikere 
og innbyggere. Vi vil utvide åpningstidene ved Hurums servicekontor, og vil sørge for at mer 
informasjon, service og søknader kan formidles via Internett. 

Hurum kommune skal ha tjenester av god kvalitet. Vi sier nei til konkurranseutsetting og privatisering 
av grunnleggende tjenester. I stedet vil vi forbedre det kommunale tjenestetilbudet, gjennom 
effektivisering, kontroll og konsekvenskultur på ledelsesnivå. Vi vil videreutvikle det gode samarbeidet 
vi har med frivillige organisasjoner. 

Hurum Arbeiderparti vil i perioden 2015-2019 arbeide for: 

o Utvikling av Hurum kommune ved å tilby bedre kvalitet, økt tilgjengelighet, 
større valgfrihet og kortere behandlingstid. 

o Nye måter å arbeide på i kommunen slik at den blir mer effektiv uten å 
privatisere tjenestene. 

o Legge til rette for økt frivillighet 
o Forbedring av kommunens informasjon og tjenestetilbud over Internett, alle 

søknadsskjemaer skal kunne sendes elektronisk 
o Si nei til privatisering og konkurranseutsetting av grunnleggende tjenester. 
o Hurum Arbeiderparti er i mot stykkprismodellen og bestiller- og utførermodellen 

Hurum kommune – en god arbeidsplass 

Hurum Arbeiderparti sørge for at; 
o Trepartssamarbeidet, slik at omstilling, fornyelse og utvikling i kommunen skjer i nært 

samarbeid med de ansatte 
o Sikre at kommunalt ansatte kvinner og menns arbeid verdsettes på lik linje 
o Tilby flere ansatte som ønsker det heltidsstillinger 
o Bidra til at det blir flere lærlingplasser i Hurum 

 

Hurum Arbeiderpartis fire viktigste saker i perioden 2015 – 2019: 

o Legge til rette for næringsutvikling og flere 
arbeidsplasser 

o Gode skoler og trygge skoleveier 
o Hurum kommune skal ha tjenester av god kvalitet 
o Sykehjemsplass eller omsorgsbolig til alle som 

trenger det 
 


