
 
 
Birkenes Høyre  
Program 2019-2023 
«med hjerte for Birkenes» 
 
Birkenes er en kommune med rett over 5000 innbyggere. Det er innbyggerne som i høst skal 
avlegge sin stemme og bestemme hvem de ønsker at skal styre kommunen de bor i. Det er du 
som velger hvilket parti og hvilke politikere. 
Birkenes Høyre vil ta JA – kommunen tilbake.  
Vi ønsker et Birkenes der det skal være lett å skape noe nytt, slik at folk skal få oppnådd sine 
drømmer. 
Skal vi lykkes i framtida, trenger vi offensive holdninger, lite byråkrati, stort engasjement og mye 
handling. 
 
 
Høyre Birkenes sin misjon: 
Vi bygger tjenester tilpasset den enkelte innbygger sitt behov 
 
Høyre Birkenes sin Visjon: 
Et parti til innbyggernes beste 
 
Birkenes Høyre tror på det lokale selvstyre.  
Et godt, sterkt og levende lokalsamfunn bygges av oss som er glad i og kjenner kommunen vår. 
 
Birkenes Høyre er opptatt av å skape et godt og trygt lokalsamfunn. Fremtidsrettede 
arbeidsplasser og å legge tilrette for vekst.  
Birkenes Høyre er stolt av de gode kvaliteter kommunen har og ønsker å bygge videre på de. Vi 
ønsker å løse de kommunale oppgavene på best mulig måte det innebærer også på en mest 
mulig kostnadseffektiv måte slik at innbyggernes skattepenger blir forvaltet til beste for alle. 
Birkenes Høyre hovedmål er å føre en politikk som viser tillit til enkeltmennesket, er lyttende og 
ivaretar innbyggerne og kommunen vår.  
Vi har lange lokale tradisjoner samt politikere med sterk lokal tilknytning. 
 
 
 
 



 
 
Birkenes Høyre har valgt seg 4 hjertesaker – samtidig er det enkelte oppgaver som vil gå på 
tvers av alle fire grunnpilarer – slik som levekår og folkehelse. 
 
Våre 4 hjertesaker: 
 
HELSE - OPPVEKST - NÆRING - KULTUR 
 
 
Vi ønsker også et Høyre som drives etter følgende verdier: 
 
H - Hensyn til lokalmiljø 
Ø - Øremerkede midler  
Y - Ydmykhet overfor frivillighet og dugnad 
R - Respektfulle og rause  
E - Effektive og engasjerte  
 
 
 
 
 
 
 

NÆRING 
 
Birkenes Kommune mener at en aktiv politikk for verdiskapning er en politikk for mer velferd. 
Etablering og utvikling av nye arbeidsplasser og bedrifter skaper økonomisk vekst og nye 
muligheter for kommunen 
 
Med god vekst skapes en fremtidsrettet kommune. Vi ønsker å bidra til nyetableringer gjennom 
å tilrettelegge arealer og arbeide for best mulige rammebetingelser for handel og næringsliv. 
 
En god kommune er en kommune som behandler innbyggernes henvendelser raskt og effektivt, 
og som imøtekommer innbyggernes behov så langt det er mulig.  
Vi ønsker en åpen og serviceinnstilt kommune 
 
 
 
Teknisk drift: 
Kommunen leverer tjenester som finansieres av et selvkostprinsipp. Dette gjelder vann/ avløp 
og renovasjon. 
I tillegg skal oppmåling av eiendom også finansieres etter selvkost. Utgifter til vei, som brøyting, 
strøing, belysning og øvrig vedlikehold finansieres av skatteinntekter, som eiendomsskatt. 
Birkenes Høyre er opptatt av at det totale skatte og avgiftstrykket holdes på et lavest mulig nivå 
ved effektiv drift, god ledelse og smarte løsninger. 
 
Birkenes Høyre vil: 

 -Sørge for at kommunen er en god innkjøper. 
- privat drift av tjenester som gir bedre og billigere resultat for kommune / 

innbyggere. 
 -Vurdere andre eier/ driftsform i f t renovasjon. 

 
 
 



Plan: 
Birkenes er en kommune i vekst og utvikling.  
Boligstrukturen har vært i endring med stor utbygging av leiligheter i sentrum.  
En politikk med fokus på en kompakt og sentrumsnær boligmasse er bra for handel og miljø, 
men skal ikke være til hinder for spredt boligbygging.  
Birkenes Høyre ønsker fortsatt en variert og liberal utbyggingspolitikk, med fokus på folks 
ønsker og behov.  
 
Birkenes Høyre vil: 

 være positiv til utbygger som ønsker å utvikle områder etter plan.  
 Være positiv til privat utbygging av områder som er avsatt bolig/næring i 

kommuneplanen. 
 Være imøtekommende til spredt boligbygging der forholdene ligger til rette for det. 
 Ha en ja holdning ovenfor søkere 

 
 
Økonomi: 
En kommune må ha balanse i sine budsjetter og levere overskudd i regnskap.  
Birkenes har i de senere år hatt en anstrengt økonomi. Med økte overføringer fra staten og 
inntekter fra eiendomsskatt har nå Birkenes bygget opp et bufferfond som gir et større 
handlingsrom.  
Eiendomsskatt rammer usosialt, svekker næringslivet og nye vedtak legger begrensninger  
på %-grensen.  
Birkenes Høyre er sterkt imot eiendomsskatt og vil arbeide målrettet for å redusere og helst 
fjerne denne skatten.  
 
 
Birkenes Høyre vil 

 ha økt fokus på Budsjett og regnskap i balanse 
 redusere gjelden. 
 vurdere OPS og evt privat utbygging og drift 
 mer effektiv bruk av personalressurser ved valg av driftsformer -kritisk bruk av 

konsulenter. 
 samarbeid over kommunegrenser 
 ha større fokus på kostnadskontroll  

 
Klima/miljø 
Norge og den øvrige verden har i dag et stort fokus på klimautfordringen.  
Internasjonale avtaler forplikter alle land til å redusere CO2 utslippene, noe som også får følger 
for vår kommune.  
For å nå målene mener Høyre at næringslivet vil være en viktig medspiller. I så måte har 
Birkenes et godt utgangspunkt med de store skogressursene og en solid treindustri.  
Kommunen kan også bidra ved innkjøp og klima/miljø føringer i anbud. 
 
Birkenes Høyre vil 

 sammen med næringsforum, være en pådriver til et økt fokus på tre i valg av materialer  
 velge klimanøytrale løsninger ved innkjøp og investeringer 
 Velge utbygging av bolig og næringsområder med klimasmarte løsninger. 
 at kommunens nye kjøretøy som hovedregel skal ha nullutslippsmotorer  
 arbeide for et godt busstilbud i hele kommunen  
 etablere ladepunkter til elbiler  

 
 
 



 
 
 

Vindkraft: 
 utbygging av vindkraft er nasjonal politikk 
 klimamål er internasjonale mål som Høyre ønsker å forplikter seg til 
 vi vet at vindmøller legger beslag på store naturområder – men vi ønsker å ta del i dette 

og jobbe sammen med utbygger til beste for den enkelte innbygger 
 vindkraft har også en positiv verdi for næringslivet 
 Eon har nylig fått konsesjon til 21 vindmøller i Birkenes – man kan forevente flere 

søknader i kommunene da NVE har pekt på Birkenes som aktuelt utbyggingsområde. 
Birkenes Høyre ønsker ved nye søknader å legge stor vekt på konsekvenser ift 
naturinngrep, hensyn til berørte naboer og økt økonomisk utbytte til kommunen. 

 

 
 
 
 
 
 
Næring: 
Birkenes Høyre vil ha en mer offensiv næringspolitikk som videreutvikler og øker mangfoldet i 
næringslivet i hele kommunen. 
En aktiv næringspolitikk skal ha som mål å gi et økt antall arbeidsplasser. 
 
Birkenes Høyre vil: 

 etablere et eget nærings- og utviklingsselskap med kommunen som medeier. 
 selge Tveide næringsområde til næringsselskapet. 
 være en aktiv pådriver og stimulator for økt næringsdrevet utvikling i våre 3 

bygdesentra  
 stimulere til økt turistnæringsutvikling, som laksefiske, gårdsturisme og nisjeproduksjon. 

 
 
 
Landbruk: 
Landbruket i Birkenes er todelt med sterke og svake sider.  
Jordbruket har en utfordring med småteiger og tildels tungdrevne arealer, noe som gir liten 
lønnsomhet og få muligheter til å leve av eget bruk. 
De senere år har det vært en dreining fra melkeproduksjon til  kjøttproduksjon samtidig som 
enkelte bønder med hell har satset på både nisjeproduksjon og turisme. 
 



Skogbruket er rikt på ressurser og med Birkenes sin nære tilgang til markedene på kontinentet 
gir dette et fortrinn.  
Utfordringene er prisene på eksportmarkedet disse varierer.  
Næringens muligheter ligger først og fremst i det grønne skiftet, der skogens ressurser vil få en 
sentral plass. 
 
Birkenes Høyre vil: 

 Etterspørre bruk av lokalt virke og lokalt produserte varer innen offentlige 
byggeprosjekter 

 Stimulere gründere til nyskapning og produktutvikling 
 prioritere lokalmat ved offentlige innkjøp 
 ha en tett dialog med landbrukets organisasjoner i Birkenes 
 gi innspill til jordbruksforhandlingene med fokus på Birkenes sine behov 
 støtte opp om landbruksfaglig utdanning i regionen. 

 
 
Infrastruktur: 
En god digital infrastruktur er avgjørende for å sikre bosetting og arbeidsplasser i hele kommunen og 
er en sentral del av bolig- og næringspolitikken. 
 
Birkenes Høyre vil: 

• kreve løsning av digital infrastruktur inn i eventuelle utbyggeres planer 
• arbeide for god Internett for alle innbyggere i kommunen 
• videreføre det regionale samarbeidet og være en økonomisk medspiller for å sikre digital 
infrastruktur der det kommersielle markedet ikke finner utbygging lønnsomt 
• gjøre digital infrastruktur til et viktig tema i det kommunale planarbeid, på lik linje med 
annen infrastruktur. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

KULTUR og IDRETT 
 
Birkenes Høyre vil styrke det frivillige arbeidet i kommunen for å opprettholde den gode 
dugnadskulturen bygda er kjent for.  
Birkenes Høyre har som mål at vi skal være best i landsdelen på kultur. 



Vi vil også stimulere til at frivilligheten påtar seg både lokale, nasjonale og internasjonale 
arrangementer da vi tror at kjennskap til bygda er positivt. 
 
 
Birkenes Høyre vil/ønsker: 

 styrke samarbeidet mellom kommunen og frivilligheten  
 i samråd med grunneiere og frivillige organisasjoner støtte vedlikehold og opparbeidelse 

av turstier  
 bedre rammevilkår for disse grupper 
 ha en politikk bygget på det kristne kulturgrunnlag/rettstat og folkestyre 
 øke kulturmidlene og støtte til alle idrettsanleggene i kommunen 
 støtte oppkjøring av skiløyper 
 fortsette med leiefrie kommunale lokaler til barne- og ungdomsaktiviteter  
 stimulere til nye fritidstilbud for ungdom  
 samarbeide med alle typer lag og foreninger – til beste for bygda 
 styrke Tovdalselva som merkevare 
 videreutvikle turstinettet og tilrettelegge for fysisk aktivitet på lavterskelnivå.   

(folkehelse)                                                                                                
 videreføre støtte til økt tilgjengelighet til utsiktstopper, kulturminner og andre 

severdigheter – og tilrettelegging av informasjon om dette 
 folkehelse fokus innen alle aldersgrupper   
 fremme livskvalitet og trivsel  
 opplevelse av mestring er viktig for Høyre dette fører igjen til at sykdomsrisiko 

reduseres. 
 Gi alle innbyggere mulighet til å foreta sunne valg i hverdagen 
 Bedre rammevilkår for alle grener av kulturen 
 bidra til at midler utnyttes til beste for befolkningen 

 
 
 

OPPVEKST: 
 
 
SKOLER: 
Birkenes Høyre ønsker at alle barn og unge skal ha gode utviklingsmuligheter. For å få til det 
trenger vi skoler som gir alle elever grunnleggende ferdigheter og et trygt læringsmiljø og en 
opplevelse av mestring. 
Birkenes høyre vil ha større grad av individuell tilpasning av undervisningen i skolen 
 

 vil jobbe for å forbedre skoleskyss ordningen, både før og etter skoletid 
 vil ha lavterskel fritidstilbud for barn og unge 
 vil ha nettvettlæring som en del av undervisningen i skolen 
 Vil jobbe for at skolene i Birkenes blir så gode som mulig på inkludering og integrering 
 Vil legge til rette for innføring av smartteknologi 
 Vil ha god rådgivning og veiledning for videre retningsvalg for 10. Klassingene 
 Vil øke antall læreplasser i kommunen 
 Tilrettelegge for videreutdanning av skoleansatte 
 Godt helsesøstertilbud i skolen 
 Helsestasjon for ungdom 
 Jobbe for jevnere kjønnsbalanse mellom de ansatte i skolen 
 Få til et fast samarbeid med Birkenes sparebank om opplæring i privatøkonomi til 

skoleelevene 



 anonym retting av tentamen 
 Flere bedriftsbesøk for 10. Klassingene 
 Øke bevilgningene til barneskolen 

 
 
 
BARNEHAGER: 
Birkenes Høyre ønsker et godt og variert barnehagetilbud som gir foreldre mulighet til å ta de 
beste valgene for seg og sin familie.  
For å få til det trenger vi fortsatt kompetanse og kvalitet i barnehagene, reell likebehandling av 
offentlige og private barnehagene. 
 
Birkenes Høyre vil: 

 jobbe for at barnehagene i Birkenes blir så gode som mulig på inkludering og 
integrering 

 ha to barnehageopptak i året 
 tilrettelegge for videreutdanning av barnehageansatte 
 Jobbe for jevnere kjønnsbalanse mellom de ansatte i barnehagen 

 
 
 
 

HELSE: 
 
Helse- og omsorgstjenesten i Birkenes har et svært godt omdømme. Birkenes Høyre ønsker at 
det skal fortsette. 
Du som innbygger skal få kompetent hjelp og omsorg når du trenger det.  
Ny teknologi tas i bruk for å skape trygghet og yte bedre tjeneste, og det tilrettelegges for at 
du kan bo hjemme og være i fysisk aktivitet så lenge som mulig. 
 
Høyre ønsker at kommunens innbyggere skal føle seg trygge på at de vil bli godt ivaretatt i 
ulike situasjoner og faser i livet.  
For å få til det må vi sikre at utsatte barn og familier får den hjelp og støtten de trenger så 
tidlig som mulig,  
Birkenes Høyre ønsker også å se på eldre som de ressurspersoner de er, og er positive til 
private løsninger for eldre og pleietrengende som er avhengige av tjenester i hverdagen. 
 
Birkenes Høyre vil bidra til: 

 bygge andelsleiligheter for eldre 
 styrke hjemmehjelpstjenesten 
 tilrettelegge for lavterskel folkehelsetilbud og økt aktivisering av innbyggere 
 styrke barnevern, rus- og psykiatri i samarbeid med andre kommuner. 
 ha gode rusfrie ungdomsklubbtilbud 
 støtte opp om frivillighetens engasjement for eldre 
 å arbeide målrettet med å heve kunnskapen om demens i helse- og omsorgstjenesten 

og i andre sektorer, blant annet ved kontinuerlig opplæring i demensomsorg.  

 Se på ordninger og muligheter for et prosjekt «Demensvenn»  
 å søke samarbeid med frivillige aktører som kan bidra til en god omsorg for mennesker 

som rammes av demens 
 

 


