
 
 

Arbeiderpartiets valgprogram i Sørum 2015-2019 

Sørum – Den gode kommune  

Sørum kommune skal være den gode kommunen for alle innbyggere. Sørum Arbeiderparti vil 

bruke kommunen til å bygge et sterkere fellesskap hvor alle kan bidra i lokalsamfunnet, både 

til eget og fellesskapets beste. Vi vil arbeide for at kommunen blir bedre til å finne disse 

ressursene, og bringe mennesker sammen der de kan støtte og hjelpe hverandre. 

Sørum Arbeiderparti vil skape en god kommune hvor mennesker opplever mening i fellesskap 

med andre. Ved å satse på frivillighet kan man oppleve å være til nytte for andre. Det er særlig 

viktig å skape et fellesskap for dem som føler at de er utenfor. Arbeiderpartiet i Sørum vil 

arbeide for en kultur der vi spør om hvordan vi kan løse ting sammen.  

 Sørum Arbeiderparti tror på sterke fellesskapsløsninger fordi vi får til mer sammen 

enn hver for oss. Det gir større trygghet og flere muligheter for den enkelte når vi 

stiller opp for hverandre. 

Sørum Arbeiderparti vil ta vare på kulturarven vår 

Når vi går til valg på hvem som skal styre kommunen de neste fire åra, er det viktig å være 

klar over at Sørum har en rik historie. Her lå setet for Romerikes eneste baroni. Her er 

bøndene blitt utskrevet til pliktarbeid for å bygge Blaker skanse. I århundrer har fløtere styrt 

tømmeret mot Bingen lense. Svenske rallare har svingt slegga og sprengt dynamitt for å legge 

jernbanespor. Og arbeidsfolk fra hele landet har slitt og strevd for å temme naturkreftene og 

bygge kraftverk som kan gi oss lys og varme. 

 Sørum Arbeiderparti vil ta vare på denne kulturarven ved å verne viktige kulturminner 

og videreføre den økonomiske støtten som er etablert for å ivareta kulturminner i 

Sørum. 

Sørum Arbeiderparti vil utvikle gode bomiljøer for folk flest 

Sørum kommune har i dag over 17.000 innbyggere. Sørum Arbeiderparti vil at det fortsatt 

skal være enkelt for barnefamilier å etablere seg i Sørum. Med en vekst på mer enn 3 %, som 

vi har hatt de senere årene, vil vi i løpet av kommende kommunestyreperiode kunne ha 20.000 

innbyggere. Den store tilflyttingen gir først og fremst utfordringer når det gjelder utbygging 



 
 

av barnehage- og skoleplasser, men vi i Sørum Arbeiderparti gleder oss likevel over at så 

mange ser på Sørum som en attraktiv kommune å bo i. Vi vil ha en utvikling som bevarer det 

nære lokalsamfunnet hvor menneskene kjenner hverandre og tar vare på hverandre.  

 Sørum Arbeiderparti vil utvikle gode boligområder som bidrar til høy livskvalitet. Det 

bør spesielt legges til rette for boliger for ungdom i etableringsfasen. 

Sørum Arbeiderparti vil legge til rette for nye arbeidsplasser i kommunen 

70 % av dagens befolkning i Sørum pendler ut av kommunen. For å hindre at Sørum blir en 

ren "sovekommune", er det viktig å arbeide aktivt for etablering av nye arbeidsplasser i 

kommunen. Sørum Arbeiderparti vil at kommunen skal gi effektive og forutsigbare 

rammebetingelser for næringslivet. God kunnskap om næringslivets behov og kort 

saksbehandlingstid er virkemidler for å få dette til. Gjennom dialog med dagens bedrifter og 

bedrifter som ønsker å etablere seg i Sørum vil vi etablere næringsarealer med god 

infrastruktur og vekstmuligheter. Særlig viktig er det å skape gode forutsetninger for mindre 

bedrifter. Dette kan gjøres ved at kommunen tilbyr lokaler til gunstige betingelser som kan 

danne grunnlag for kreative "clustere" for gründere og småbedrifter. 

 Sørum Arbeiderparti vil fortsette samarbeidet med Sørum Næringsforum i Sørum 

Næringsutvikling og etablere et profesjonelt, kommunalt utviklingsselskap. 

Sørum Arbeiderparti vil arbeide for Sørum som klimanøytral kommune 

Brundtland-kommisjonen fra 1987 setter søkelyset mot faren for klimaendringer; på ozonlaget 

som reduseres, på forurensing, vegetasjonstap og tap av genetiske ressurser. Slagordet "Tenk 

globalt – handle lokalt" må gjelde også for Sørum kommune. Sørum Arbeiderparti vil sikre 

livsgrunnlaget for nåværende og framtidige generasjoner ved å ta vare på naturressursene og 

nærheten til naturen. Vi vil at klimaperspektivet skal gjennomsyre kommunens aktiviteter, 

blant annet ved bevisst å redusere egne klimagassutslipp. 

 Sørum Arbeiderparti vil gjennom den klimapolitiske handlingsplanen bidra til å gjøre 

Sørum til en klimanøytral kommune. 

 

 



 
 

Sørum Arbeiderparti vil prioritere ny boligbygging til kollektivknutepunkter 

Sørum kommune har i inneværende kommunestyreperiode prioritert bygging av nye boliger 

på Sørumsand og Frogner. Det vil også i neste periode være viktig å gjennomføre økt 

fortetting i disse områdene samtidig som det legges nye utbyggingsplaner for Lindeberg og 

Rånåsfoss. Sørum Arbeiderparti vil dessuten gå inn for videre utbygging av Lunderåsen under 

forutsetning av at det etableres matebusser til Frogner stasjon. Det tradisjonelle 

kommunesenteret Lørenfallet og det populære boligfeltet på Hellne bør utvides for å sikre en 

stabil befolkningsutvikling i området. 

 Sørum Arbeiderparti vil etablere nye boligområder i tilknytning til 

kollektivknutepunkter. 

Sørum Arbeiderparti vil ta vare på dyrka mark 

Sett fra lufta forstår en godt at Sørum er en jordbrukskommune. Her er hele 36 % av 

landarealet jordbruksjord og tilnærmet alt er egnet for matproduksjon. Og selv om mindre enn 

5 % av befolkningen i Sørum er sysselsatt i jord- og skogbruk, er matproduksjonen viktig i 

kommunen. Sørum står for ca. 10 % av kornproduksjonen i Akershus. Tilrettelegging av nye 

boligområder må derfor i størst mulig grad skje på hardmark. 

 Sørum Arbeiderparti vil være ytterst varsom med å nedbygge jordbruksareal til 

boligformål.  

Sørum Arbeiderparti vil fortsatt støtte det lokale foreningslivet 

Et godt kultur- og fritidstilbud er viktig for ethvert lokalsamfunn. Et godt fritids- og 

kulturtilbud er viktig fordi det gir muligheter til opplevelser, utfordringer og fellesskap. De 

frivillige aktivitetene klarer seg imidlertid ikke uten en viss offentlig støtte. Sørum 

Arbeiderparti vil derfor som tidligere bevilge penger til drift av frivillige lag og foreninger 

innen idrett og kultur. 

 Sørum Arbeiderparti vil sikre det lokale foreningslivet i Sørum forutsigelige 

økonomiske vilkår. 

Sørum Arbeiderparti vil øke mottaket av flyktninger med oppholdstillatelse 



 
 

Under okkupasjonen i vårt land ble mange nordmenn tvunget til å flykte ut av landet. I store 

deler av verden tvinges fortvilte mennesker i dag til å flykte for å redde livet. Det er 

Integrerings- og mangfolddirektoratet (INDI) som har ansvaret for godkjenning av dem som 

virkelig har behov for opphold i et annet land. Sommeren 2014 satt det 6000 personer med 

innvilget oppholdstillatelse i flyktningmottak i Norge. Sørum Arbeiderparti mener at Sørum 

kommune må gjøre sin del av innsatsen for å få utplassert disse i kommunene ved å øke 

bosetting av flyktninger i kommunen. 

 Sørum Arbeiderparti vil at kommunen i neste kommunestyreperiode må skaffe minst 

40 boenheter for flyktninger enten gjennom leie eller boligkjøp. 

 

Sørum Arbeiderparti vil: 

 Sikre deltaking og inkludering av lokalbefolkningen i politisk og frivillig arbeid, og 

skape arenaer for slik innflytelse. 

 Arbeide for en arealplanlegging som klart skiller områder for næring og bolig. 

 Sørge for at vedtatte arealer til næringsvirksomhet blir bygget ut, og sørge for 

tilfredsstillende vegløsninger til områdene. 

 I samarbeid med landbruket arbeide for å opprettholde et variert landbruk med 

jordbruk, skogbruk, beitebruk og kulturlandskap. 

 Sikre enkel tilgang til naturområder i nærheten av alle kommunens store boområder. 

 Sikre grønne lunger i tettstedene og "100-meterskoger" i boligfeltene. 

 I samarbeid med Jernbaneverket, NSB og ROM tilrettelegge for å overføre trafikk 

langs banestrekningene fra vei til bane ved trygg pendlerparkering, god kapasitet på 

togene og hyppige avganger.  

 I samarbeid med Ruter få på plass nødvendige matebusser til togavgangene, 

pendlerbusser og tverrforbindelser i hele kommunen. 

 Arbeide for å få etablert en flybussforbindelse til og fra Gardermoen gjennom Blaker, 

Sørumsand og Lørenfallet i Sørum. 

 Arbeide for å trekke mer framtidsrettet næringsaktivitet som er klima- og miljøvennlig 

til Sørum. 

 Sikre gode folkebibliotek som har bredt utvalg og kompetent personale med 

tilgjengelighet for alle både på Frogner og Sørumsand. 

 Støtte integrering av fremmedspråklige i det frivillige organisasjonsarbeidet. 

 Opprettholde drift av alle kommunens svømmebasseng. 

 Støtte lokale kulturarrangementer som Sørumfestivalen og spillene som settes opp av 

Romeriksspillene på Blaker skanse. 

 Ta initiativ til at kommunen arrangerer et møte med nye innbyggere en gang årlig i 

tilknytning til Sørumfestivalen – Velkommen til Sørum! 

 Utarbeide gode og langsiktige planer for næringsarealer. 

 Beholde kommunens grønne og åpne preg, og fortsette å legge til rette for gang- og 

sykkelveger, blant annet ved å regulere prioriterte vegstrekninger. 



 
 

 Under forutsetning av at det etableres ny vegforbindelse, utvide de eksisterende 

næringsarealene på Ausen. 

 Sammen med Aurskog-Høland og Fet Arbeiderparti arbeide for at det snarest etableres 

midtdeler på riksveg 22 ("Kompvegen"). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Å vokse opp i Sørum 

En av de fremste oppgavene til kommunen er å sikre gode oppvekstvilkår for barn og unge. 

Ansvaret starter allerede med det første møtet med helsestasjonene. Og Sørum Arbeiderparti 

tar ansvar for at det bygges ut tilstrekkelig med barnehager og skoler til de barna som bor i 

kommunen. Barnehagene i Sørum må ha en utforming som fremmer lek og læring, og som 

fremmer et godt miljø for samhandling og trivsel. Barnehagene bør plasseres sentralt der 

barna bor med tanke på å styrke nærmiljøene og muliggjøre sambruk med andre aktuelle 

interesser. Det vil også være en fordel om barnehagene kan legges i tilknytning til friområder 

som barna kan benytte. De fleste barna i Sørum går i barnehage fram til skolestart. Barnehage 

og skole utgjør en betydelig del av barnas hverdag, men også andre aktiviteter har avgjørende 

betydning for deres livskvaliteter. Lag og foreninger gjør hver eneste dag en ekstra innsats det 

ikke ville vært mulig å gjennomføre i kommunal regi. 

 Sørum Arbeiderparti vil følge de prinsipper for utbygging av barnehager som er omtalt 

her, og videreutvikle et robust og fruktbart samspill mellom offentlig og frivillig sektor 

for å sikre barn og ungdom gode tilbud. 

Sørum Arbeiderparti vil sikre full barnehagedekning i Sørum 

Av Sørums 20 barnehager i dag er 7 kommunale og 13 private. Sørum Arbeiderparti vil 

arbeide for å øke andelen av kommunale barnehager for å sikre full barnehagedekning. Etter 

dagens regler er det barn født før 1. september året før som har krav på barnehageplass høsten 

etter. Når vi snakker om full barnehagedekning, er det imidlertid foreldrenes behov for 

barnehage uansett når barnet er født vi mener. 

 Sørum Arbeiderparti vil i perioden bygge tilstrekkelig barnehagekapasitet i Sørum. 

Sørum Arbeiderparti vil sikre effektiv økonomisk drift i barnehagene 

Fordi støtten til de private barnehagene baserer seg på gjennomsnittlige kostnader i de 

kommunale barnehagene, er det dobbelt viktig at disse får en størrelse som sikrer effektiv 

økonomisk drift. Ordningen med et felles opptak til offentlige og private barnehager bør 

fortsette. 



 
 

 Sørum Arbeiderparti vil utvide de minste kommunale barnehagene og bygge 

kostnadseffektive nye kommunale barnehager. Det bør være en balansert utbygging og 

drift av offentlige og private barnehager.  

Innholdet i barnehagene i Sørum 

Foran kommunevalget i 2011 tok Sørum Arbeiderparti initiativ til et prosjekt med mål å 

utvikle barnehager og skoler i Sørum til landets beste. Dette store prosjektet involverer også 

alle i barnehagene. Både de kommunale og private barnehagene i Sørum deltar i prosjektet, 

som tar utgangspunkt i et felles ti punkts program. Ut fra disse ti punktene utvikler 

barnehagene etter konkrete metoder ulike sider av virksomheten. 

 Sørum Arbeiderparti vil fortsette prosjektet "Sørumskolen – landets beste" i 

kommende kommunestyreperiode. 

Samarbeid med foreldrene i barnehagene 

Det aller viktigste for å oppnå høy pedagogisk kvalitet i barnehagene i Sørum er å skape et 

godt samarbeid mellom foreldre og barnehage. Derfor må både foreldre og 

barnehagepersonale ta samarbeidet på alvor. De foresatte har ansvaret for barnas oppdragelse. 

Både foresatte og ansatte må ha kunnskaper om hvor viktige de er for barnas utvikling, og at 

de har et felles ansvar for en åpen, gjensidig dialog. 

 Sørum Arbeiderparti vil styrke samarbeidet med Foreldreutvalget for barnehagene i 

Sørum (FUB). 

Samarbeid for å hjelpe 

Barn som blir utsatt for omsorgssvikt og overgrep eller som har atferdsproblemer, skal få 

målrettet hjelp når de trenger det. I forrige kommunestyreperiode opprettet Sørum kommune 

et "Familiens hus" hvor tjenester for familier, barn og unge samlokaliseres for optimal 

tverrfaglig innsats. Familiesenteret skal fortsatt være et lett tilgjengelig tilbud for barn og 

unge opptil 20 år og deres familier. 

 Sørum Arbeiderparti vil sørge for et tettere samarbeid mellom familiesenter, 

barnevern, skole, barnehage, helsevesen og familien for å gi barn og unge den hjelpen 

de trenger. 



 
 

Sørum Arbeiderpartiet vil: 

 Beholde og styrke den faglige kompetansen i barnehagene. 

 Forsvare maksimalprisordningen i barnehage og SFO. 

 Arbeide for å ansette faglærte førskolelærere i barnehagen, og redusere alle 

dispensasjonene om utdanningskrav til styrere og pedagogiske ledere i barnehagen. 

 Styrke barnevernet, også gjennom økt samarbeid med nabokommunene. 

 Legge til rette for at barnevernet nyttiggjør seg erfaringene, kompetansen og 

kapasiteten til tidligere barnevernsbarn, sosiale entrepenører og ideelle organisasjoner. 

 Fortsette å videreutvikle og øke tilbudene i kulturskolen. 

 Bidra til utbygging av gode idrettsanlegg og aktivitetslokaler som kan dekke et bredt 

tilbud av aktiviteter. 

 Videreutvikle samarbeidet med lag og foreninger om vedlikehold av bygninger og 

anlegg som de eier. 

 Bygge opp oppfølgingsteam som i samarbeid med politiet følger opp barn og unge 

som har vært involvert i kriminalitet. 

 Påvirke Akershus fylkeskommune til at barne- og ungdomsbilletter skal gjelde opp til 

18 år. 

 Videreføre ordningen med psykisk helsehjelp for barn og unge. 

 Legge til rette for uorganiserte aktiviteter og treffpunkter for barn og unge. Spesielt for 

dem som ikke finner sin plass i det eksisterende idretts- og kulturtilbudet. Etablere en 

ungdomskafé også på Frogner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sørumskolen – landets beste 

Sørum Arbeiderparti vil arbeide for at vi opprettholder en god offentlig fellesskole i Sørum 

der alle barn får utviklet sine evner og anlegg. I inneværende kommunestyreperiode har 

elever, foreldre, lærere og politikere sammen utarbeidet et ti punkts program for hvordan 

barnehagene og skolene i Sørum skal drives.  

 Sørum Arbeiderparti vil aktivt støtte videreføringen av prosjektet "Sørumskolen – 

landets beste".  

Den enkelte elev i sentrum 

Undervisningen i Sørumskolen skal være fleksibel på elevenes premisser, slik at elever jobber 

i større og mindre grupper i ulike fag og får den oppfølgingen de trenger. Slagordet 

"Sørumskolen – landets beste" betyr ikke at elevene i Sørum-skolen nødvendigvis skal oppnå 

landets beste faglige resultater. Som de ti punktene prosjektet styres etter klart skulle vise, 

skal Sørumskolen legge til rette for at elevene får realisert sitt potensiale for læring og 

utvikling – ut fra sine egne forutsetninger. 

 Sørum Arbeiderparti vil gi elever som trenger det støttetiltak og spesialundervisning så 

tidlig som mulig. Midler til lovpålagt tilrettelagt undervisning legges sentralt og 

fordeles etter behov mellom skolene. 

Samarbeid mellom hjem og skole 

Foreldrene har en svært sentral rolle i barnas skolegang. Både foresatte og ansatte må ha 

kunnskaper om hvor viktige de er for barn og unges utvikling og læring. Lærerne og de 

foresatte har et felles ansvar for en åpen og gjensidig dialog hvor partene utveksler 

informasjon om det som opptar dem. 

 Sørum Arbeiderparti vil videreføre og utvikle arbeidet med Foreldreskolen og satser 

videre på et godt samarbeid med Kommunalt foreldreutvalg (KFU). 

I Sørumskolen skal det satses på lærerne 

Kompetente og trygge lærere er det viktigste for å skape en god skole. Sørum Arbeiderparti 

har i inneværende kommunestyreperiode bidratt til å øke lærertettheten i Sørumskolen. 



 
 

Gjennom prosjektet "Sørumskolen – landets beste" vil det bli lagt stor vekt på gjensidig 

kompetanseutveksling mellom lærerne i Sørum. 

 Sørum Arbeiderparti vil blant annet gjennom god dialog med lærernes organisasjoner 

bidra til å sikre Sørumskolen tilstrekkelig med lærere med høy kompetanse. 

Godt og moderne læremateriell 

Sørumskolen skal utvikle barn som kan fungere i samfunnet i framtida. Det er derfor viktig at 

de ferdigheter og den kunnskap som formidles skal være anvendelig i det samfunnet barn og 

ungdom vil møte. I tillegg til gode, tradisjonelle skolebøker er det viktig at skolene også tar i 

bruk moderne digitalt læremateriell.  Ikke minst er det viktig at lærerne gis nødvendig 

kompetanse til å ta i bruk de mulighetene som ny teknologi gir for læring og utvikling. 

 Sørum Arbeiderparti vil arbeide for en overgang til bruk av digitale læringsressurser i 

Sørumskolen. Som aktiv skoleeier skal Sørum kommune bidra til å utvikle egne 

pedagogiske hjelpemidler. 

Gode og moderne skolebygg 

I Sørum har vi vært flinke til å vedlikeholde og renovere skolebygningene. I løpet av relativt 

kort tid er Sørumsand, Sørum og Frogner skoler utvidet. I inneværende kommunestyreperiode 

er det tatt en beslutning om bygging av en ny kombinert barne- og ungdomsskole på Frogner 

som også vil omfatte en kultursal og et bibliotek. Frogner 1-10-skole skal stå ferdig høsten 

2016. 

 Sørum Arbeiderparti vil gå inn for at bygging av en ny Vesterskaun 1-10-skole og en 

ytterligere utvidelse av Sørumsand skole i neste kommunestyreperiode.  

Sørum Arbeiderparti sier nei til private skoler i Sørum 

Høyre og Fremskrittspartiet går i regjering aktivt inn for etablering av flere private skoler i 

Norge. Sørum Arbeiderparti går mot at dette skal bli utviklingen i vår kommune. Tradisjonelt 

har det vært oppfattet som en styrke at elever med forskjellig sosial bakgrunn og med ulike 

forutsetninger for boklig kunnskap går i samme skole. Flere rapporter viser dessuten at den 

omfattende utvidelsen av antall privatskoler i vårt naboland Sverige har ført til økte forskjeller 

og et generelt fall i resultatene for svensk skole for eksempel i PISA-undersøkelsene. 



 
 

 Sørum Arbeiderparti vil gå imot eventuelle forslag til etablering av private barne- og 

ungdomsskoler i Sørum. 

 

Sørum Arbeiderparti vil: 

 Aktivt jobbe mot mobbing i skolen. 

 Beholde og vedlikeholde alle skoler i kommunen. 

 Fortsette realfagssatsningen i skolen. 

 Øremerke tilskudd til fullfinansiering av leirskole for Sørumskolen. 

 Fortsatt legge til rette for sunt kosthold og fysisk aktivitet i skolene. 

 Søke om å få gjennomføre et statlig prøveprosjekt med finansiering av varm skolemat. 

 Opprettholde prinsippet om søskenmoderasjon i SFO og barnehage. 

 Videreføre leksehjelpsordningen. 

 Styrke ledelses- og skolefaglig kompetanse på alle nivåer i skolen. 

 Modernisere skolen ved å følge opp den kommunale strategien som er utarbeidet for 

bruk av IKT i skolen. 

 I løpet av kommunestyreperioden sikre Voksenopplæringen nye lokaler. 

 Gi et kulturskoletilbud til alle barn som ønsker det, blant annet i samarbeid med SFO 

og på ettermiddagstid. 

 Videreføre og utvikle det positive arbeidet med Den kulturelle skolesekken (DKS). 

 Videreføre samarbeidet med de videregående skolene i området. 

 Fortsette å legge til rette for at ungdomsskolene har tilbud om elevbedrifter og arbeide 

for utplassering i arbeidslivet. 

 Gi spesielt kompetente og motiverte elever mulighet til å følge undervisning på høyere 

nivå. 

 Sørge for at antall elever per lærer i Sørumskolen ikke øker. 

 Sørge for at alle elever får faktabasert informasjon både om legale og illegale 

rusmidler, og i tillegg til vanlig klasseromsundervisning formidle handlingsbaserte 

programmer for elever og foreldre. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Det skal være trygt å bli gammel i Sørum 

Vi lever stadig lenger, og det blir stadig flere eldre i Sørum. Samtidig vet vi at pensjonister i 

70-årene kan være friske og raske og gjøre en viktig innsats i det frivillige arbeidet i Sørum. I 

følge prognosene vil antall eldre i Sørum over 80 år øke med 57 personer fra 2015 til 2019. 

Først når vi løfter blikket mot 2030 og 2040 vil prognosene antyde at det kan bli henholdsvis 

460 og 830 flere innbyggere over 80 år i kommunen. 

 Sørum Arbeiderparti vil sikre alle en trygg og god alderdom og er garantisten for en 

verdig eldreomsorg som favner alle som har behov for det. Vi vil allerede i kommende 

kommunestyreperiode startet en prosess mot "Eldre i Sørum 2040". 

Utvikling av hjemmebaserte tjenester 

De fleste av oss vil gjerne bo hjemme så lenge vi kan. Erfaringer fra Danmark viser at tidlig 

innsats og rehabilitering i hjemmet bidrar til at de eldre blir mer selvhjulpne og utsetter 

omsorgsbehov i institusjon. Bedre utviklede matombringingsordninger, besøkstjenester og 

aktivitetstilbud på eldresentre er gode forbyggende tiltak. Å gi omsorgstrengende og deres 

pårørende større fleksibilitet innebærer også bedre mulighet til å få avlastningsplass. 

 Sørum Arbeiderparti vil legge til rette for at så mange som mulig kan bo hjemme så 

lenge som mulig. 

Registrering av udekket omsorgsbehov 

Etter forslag fra Eldrerådet er det etablert en stilling for å registrere eventuelle udekkede 

omsorgsbehov for personer over 80 år som aldri har vært i kontakt med kommunens ulike 

omsorgstilbud. 

 Sørum Arbeiderparti vil i samarbeid med Eldrerådet kartlegge flere udekkede behov i 

eldreomsorgen. 

Nye eldreinstitusjoner  

I løpet av neste kommunestyreperiode vil det stå ferdig et nytt bo- og omsorgssenter på Fjuk i 

Blaker med sykehjemsplasser til erstatning for Blaker aldersheim. Og det skal planlegges et 

nytt institusjonstilbud med sykehjemsplasser og omsorgsboliger på Frogner. 



 
 

 Sørum Arbeiderparti vil følge opp vedtak om at det skal prosjekteres nye 

sykehjemsplasser og omsorgsboliger på Frogner. 

Trygghet og nærhet 

Sørum Arbeiderparti ønsker å legge til rette for fritidstilbud og organisasjonsliv rettet mot 

eldre. Det må legges til rette for frivillighet, slik at de som har lyst og mulighet til å hjelpe 

andre enkelt kan gjøre det. Sørum kommune har etter søknad fått betydelige tilskudd fra Den 

Kulturelle Spaserstokken de siste årene. Det er viktig at de arrangementene som produseres 

ikke bare kommer de eldre på institusjon til gode 

 Sørum Arbeiderparti vil arbeide for at kulturtilbud til eldre kan komme alle eldre i 

nærmiljøet til gode. 

Økt bruk av velferdsteknologi 

 Utbyggingen av Sørvald bo- og behandlingssenter og satsingen på økt bruk av 

hjemmetjenester de siste årene har ført til en stor økning av antall ansatte innen 

tjenesteområdet omsorg og velferd. Med veksten i antall eldre i årene som kommer vil det 

være behov for å eksperimentere med bruk av ulike typer velferdsteknologi. En må imidlertid 

ikke miste av syne at en vesentlig del av eldreomsorgen er knyttet til ensomhet og behov for 

sosial kontakt. 

 Sørum Arbeiderparti vil støtte utprøving av ulike typer velferdsteknologi som er under 

utvikling. 

Sørum Arbeiderparti vil: 

 Fortsatt bruke Eldrerådet aktivt som rådgiver i saker som gjelder eldre. 

 Stimulere til at pensjonister og andre ressurspersoner deltar i det frivillige arbeidet i 

barnehage, skole og fritidsaktiviteter for barn og unge. 

 Stimulere koplingen mellom frivillige organisasjoner, kultur- og seniortiltak, samt 

kontakt med nærmiljøet, slik at vi kan legge til rette for en aktiv og deltakende 

alderdom. 

 Drive et aktivt folkehelsearbeid for å forebygge sykdom og lidelser. 

 Sørge for at alle nye pensjonister blir tilbudt en oversikt både over kommunens 

servicetilbud og ulike frivillige tilbud i kommunen.  

 At sykehjem og omsorgsboliger skal styrke samarbeidet med de pårørende og åpne 

seg mot nærmiljøet. 

 Legge til rette for at pårørende makter å stå i krevende omsorgsoppgaver lenger. 



 
 

Hjelp når du trenger det 

Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på 

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. 

Sørum Arbeiderpartis mål med kommunens helse- og omsorgstjenester er alle innbyggere i 

kommunen skal få den hjelp de trenger når de behøver den. Helse- og omsorgstilbudet i 

Sørum skal til enhver tid ha god kvalitet og tilstrekkelig omfang til å dekke behovene. 

 Sørum Arbeiderparti mener at et godt utbygd og tilpasset helsetjenestetilbud skal 

kunne sikre utjevning av sosiale ulikheter og gi trygghet for at alle får riktige tjenester. 

Forebygging og folkehelse 

I 2012 vedtok Stortinget en ny folkehelselov som pålegger kommunen et tydeligere ansvar for 

folkehelsen. Kommunen skal ha oversikt over helsetilstanden og hvordan den fordeler seg i 

befolkningen, og sette inn nødvendige tiltak som svarer til utfordringene. Overvekt og 

røykerelaterte sykdommer er de største utfordringene for folkehelsa i Sørum, og 

tilrettelegging av miljøet med sosiale møteplasser og uorganisert aktivitet i samarbeid med 

frivilligheten er de viktigste tiltakene. 

 Sørum Arbeiderparti vil i kommende kommunestyreperiode følge opp tiltakene i den 

vedtatte kommunedelplan for forebygging og folkehelse. 

Rus og psykisk helse 

Det er viktig at personer med rusproblemer og/eller psykiske lidelser får en tett og individuell 

oppfølging både før, under og etter behandling i spesialhelsetjenesten. Personer som både har 

et rusproblem og en psykisk lidelse, må møtes og behandles med utgangspunkt i alle 

kommunale instanser, inkludert NAV. 

Sørum Arbeiderparti vil sikre gode rutiner og tilstrekkelig kompetanse i hele kommunens 

hjelpeapparat slik at personer med rusproblemer og/eller psykiske lidelser og deres pårørende 

tidligere fanges opp. 

 Sørum Arbeiderparti vil sikre at brukernes individuelle plan er konkret og gis et reelt 

innhold, og at det tilbys sammensatte tjenester. 



 
 

Økt trygghet og mindre kriminalitet 

Sørum Arbeiderparti vil skape økt trygghet og mindre kriminalitet i Sørum gjennom å etablere 

bedre velferdstilbud. Særlig viktig er det å opprettholde og videreutvikle enkelte 

velferdstilbud som ikke er lovfestet, som for eksempel fritids- og aktivitetstilbud for unge. 

 Sørum Arbeiderparti ser Sørum lensmannskontor som en viktig samarbeidspartner for 

kommunen i det forebyggende arbeidet, spesielt i forhold til barn og ungdom. 

 

Sørum Arbeiderparti vil: 

 Videreføre det gode samarbeidet med Rådet for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne. 

 Styrke NAV Sørum både for brukere og ansatte. 

 Sørge for at kommunens satser for sosialhjelp fortsatt opprettholdes på minst samme 

nivå som de nasjonale veiledende normer. 

 Styrke samarbeidet mellom NAV, fylkeskommunen og Sørum kommune for å 

videreutvikle oppfølgingstjenesten. 

 Støtte integrering av fremmedspråklige i det frivillige organisasjonsarbeidet. 

 Sørge for at offentlige bygninger, uterom og infrastruktur er tilgjengelig for alle. 

 Opprettholde legevakten på Sørumsand. 

 Etablere pårørendegrupper på eldre- og omsorgsinstitusjonene. 

 I samarbeid med de frivillige interesseorganisasjonene sikre tidlig intervensjon ved 

angst og depresjon, blant annet ved faglig gode lavterskeltilbud. 

 Gjennomføre de tiltakene som er foreslått i handlingsplan mot vold i nære relasjoner. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Kommuneorganisasjonen – vårt viktigste verktøy 

Sørum Arbeiderparti vil at Sørum skal være en moderne og serviceinnstilt kommune. Vi vil 

fortsatt medvirke til å forme den kommunale organisasjonen i aktivt samspill med de ansattes 

organisasjoner og administrasjonen. Modellkommuneforsøket i Sørum førte til at 

Kommuneforbundet lokalt gjennomførte en intern utviklingsprosess kalt "Den moderne 

fagforening" for å tilpasse seg arbeidsformen i forsøket. Fagforeningene er gjennom 

forsøkene blitt mer tydelige på sine oppgaver i forhold til samarbeid og konflikter. 

For den administrative ledelsen vil trepartssamarbeidet kunne redusere tid brukt på klager, 

misnøye og konflikter i organisasjonen og større grad av fleksibilitet i forhold til hvordan 

arbeidet kan organiseres. Samarbeidet kan også gi administrasjonen en bedre forståelse av de 

føringer som blir gitt av det politiske flertall i kommunestyret slik at en unngår formålsløse 

utredninger basert på manglende forståelse av hva den politiske bestillingen går ut på. 

For politikerne kan trepartssamarbeidet gi en større forståelse og innblikk i den kommunale 

virkelighet. Det vil kunne gi bedre beslutningsgrunnlag i de politiske organer og styrke 

politikernes ombudsrolle. 

 Sørum Arbeiderparti vil videreføre og utvikle trepartssamarbeidet mellom 

administrasjon, ansatte og politikere i neste valgperiode. 

Kvalitet utvikles i samspill med innbyggerne 

Kvaliteten på kommunens tjenester skal holde et høyt nivå. I dialog med innbyggerne skal 

Sørum kommune utvikle tjenestene slik folk vil ha dem. Brukerundersøkelser er et viktig 

verktøy som på en god måte viser hvordan innbyggerne opplever det offentlige tilbudet, både 

hva som fungerer godt og det kommunen kan forbedre. 

 Sørum Arbeiderparti vil videreutvikle en organisasjon med myndiggjorte ansatte på 

alle nivåer. 

God drift og godt vedlikehold 

Fra 1. januar 2004 har drift og vedlikehold av kommunale eiendommer, veger og teknisk 

infrastruktur vært overlatt til to kommunale foretak.  



 
 

Sørum kommunale eiendomsselskap KF skal forvalte, drifte og vedlikeholde den kommunale 

eiendomsmassen i samsvar med vanlige bedriftsøkonomiske prinsipper. Foretaket har også 

byggherrefunksjonen ved utbygging og modernisering på vegne av tjenesteområdene. 

Sørum kommunalteknikk KF skal forvalte kommunens tekniske infrastruktur og ivareta 

innbyggernes interesser vedrørende hovedansvarsområdene veg og vann. 

 Sørum Arbeiderparti vil fortsatt satse på god standard og godt vedlikeholdte og 

effektive kommunale bygg. 

Informasjon og tilgjengelighet hele døgnet 

Sørum kommunes nettsider er de siste årene flere ganger blitt kåret til landets beste. Sørum 

Arbeiderparti vil at Sørum kommune fortsatt skal være i front når det gjelder utvikling og 

bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Kommunens administrasjon skal være 

tilgjengelig for innbyggerne hele døgnet, slik at de som ønsker det kan få behandlet sine 

søknader, klager og innspill elektronisk. Men samtidig er det viktig at kommunen også sørger 

for god informasjon til de innbyggerne som ikke bruker internett. 

 Sørum Arbeiderparti vil videreføre arbeidet med å skape en åpen og tilgjengelig 

kommuneadministrasjon som arbeider til beste for kommunens innbyggere. 

Sørum Arbeiderparti vil: 

 Arbeide for at kommunens administrasjon kan tilby kommunens innbyggere bedre 

tilgjengelighet og kortere saksbehandling. 

 Fortsette  

 Intensivere arbeidet med kommunens brukerundersøkelser for å vurdere tilbudet. 

 Videreutvikle arbeidet med etter- og videreutdanningstilbud for de ansatte. 

 Redusere andelen av ufrivillig deltidsarbeid i kommunen. 

 At kommunen fortsetter arbeidet med reduksjon av sykefraværet. 

 Videreføre arbeidet med en seniorplan for kommunen. 

 Opprett flere lærlingeplasser i kommunen, og ha som mål to lærlinger per 1000 

innbyggere. 

 Etablere en innsatsstyrke innenfor skole, omsorg og barnehager som kan alternere på 

virksomheter med mellomlange og lange sykefravær. 

 Sikre at nye boligfelter blir forsynt med offentlig levert vann. 

 Utrede muligheten for at Sørum kommunale eiendomsselskap KF får totalansvar for drift 

og vedlikehold av kommunens eiendommer. 

 



 
 

En bærekraftig økonomisk utvikling 

Våre nasjonale politiske myndigheter har en tendens til å love velgerne omfattende reformer. 

Og gjennomføringen av de nye oppgavene legges svært ofte til kommunesektoren – uten at 

det følges opp med tilstrekkelige økonomiske overføringer til å gjennomføre reformene. For 

en vekstkommune som Sørum kreves det omfattende investeringer i den sosiale 

infrastrukturen – slik som barnehageplasser, elevplasser og alders- og omsorgsinstitusjoner. 

Befolkningsutviklingen gir økte skatteinntekter, men ofte vil investeringskostnadene komme 

raskere enn inntektene. 

 Sørum Arbeiderparti vil fortsatt stå for en ansvarlig budsjettering av kommunens drift 

på kort og lengre sikt.  

Et av de tiltakene Sørum Arbeiderparti har gjennomført sammen med andre partier er 

innføring av eiendomsskatt i Sørum. Det skjedde i 2006, da rådmannen foreslo å legge ned 

Fjuk og Vesterskaun skoler for å skape budsjettbalanse. Det ble den gang hevdet at den 

kommunale eiendomsskatten er en usosial skatt. All forskning viser imidlertid at det er en 

sterk sammenheng mellom boligformue og inntekt, og at bunnfradraget som gis har gode 

fordelingsvirkninger. Vi mener det i stedet er grunn til å karakterisere den boligprisveksten vi 

har sett de siste årene som grunnleggende usosial. Forskning viser at eiendomsskatt legger en 

demper på boligprisene. Og i 2013 hadde 337 av 428 norske kommuner innført skatten. 

 Sørum Arbeiderparti vil opprettholde den kommunale eiendomsskatten. 

Sørum Arbeiderparti vil: 

 At det gjennomføres en kritisk gjennomgang av all ekstern konsulentbruk i Sørum 

kommune. 

 


