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En foregangskommune 
for utvikling, oppvekst 
og livskvalitet.
Gjerdrum er ei bygd med sterke 
kvaliteter og en tydelig identitet. Vi 
har et rikt og levende mangfold av 
lag og foreninger som skaper trivsel 
og byr på livsberikende 
opplevelser. For mange betyr 
nærheten til Romeriksåsen, gode 
idretts, frilufts- og kulturopplevelser 
mye for livskvaliteten i hverdagen. I 
tillegg er Gjerdrum sentralt plassert 
med korte avstander til det meste, 
vi kan by på trygge og gode 
boforhold, et vakkert kulturlandskap 
og gode oppvekstsvilkår for barn og 
ungdom.    

Vårt engasjement for 
Gjerdrums fremtid

Venstre vil videreutvikle Gjerdrum 
med trivsel og livskvalitet som 
ledestjerner.  

Vi vil at Gjerdrum skal oppleves 
som et kreativt, inkluderende og 
bærekraftig lokalsamfunn, og vi 
vil bidra til å gjøre Gjerdrum til en 
foregangskommune for gode 
oppvekstvilkår for barn og ungdom, 
høy livskvalitet og vellykket 
landsbyutvikling.

VENSTRES VISJON FOR GJERDRUM:
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En levende landsby 
omgitt av et vakkert
kulturlandskap.

LANDSBYEN ASK:

I forrige kommunestyreperiode ble det gjennomført en plansmieprosess for 
Ask sentrum med bred involvering fra innbyggerne, på opprinnelig initiativ 
fra Venstre. I inneværende periode har vi sammen vedtatt en sentrumsplan 
for Ask. Våren 2015 ble sentrumsplanarbeidet fullført med utvikling av en 
Veileder til sentrumsplanen som konkretiserer de strenge kvalitetskravene 
vi kommer til å stille til alle utbyggingsprosjekter i Ask for fremtiden – med 
livskvalitet, trivsel og god estetikk i sentrum.   

Som lokalpolitikere har vi nå de verktøyene vi trenger for å forme den videre ut-
viklingen av Ask sentrum i en retning som tegner konturene av et flott utstillings-
vindu for hele Gjerdrum, en urban landsby med 
attraktive kvaliteter – et annerledes sted sammenlignet med andre steder på 
Romerike. Nå begynner jobben med å starte realiseringen av det nye Ask. For Ven-
stre er utvikling av landsbyen Ask en fanesak, av flere grunner:

 9 Vår største klima- og miljøsatsing: Et tettere befolket Ask sentrum innebærer 
at flere vil bo i boliger med høy miljøstandard, flere kortreiste turer til butikker, 
idretts- og kulturarrangementer, arbeidsplasser og spisesteder. Ikke minst betyr et 
økt trafikkgrunnlag nær sentrum et stadig bedre utbygd og et bedre  
kollektivtilbud med buss. På sikt betyr også fortetning i sentrum at vi verner  
verdifull matjord, samt at vi begrenser utbygging av verdifulle skogs- og  
friluftsarealer langs åsen. 
 

 9 Utvikling av flere møteplasser som skaper trivsel og livskvalitet: Det nye Ask 
vil både få et nytt torg i sør og en åpen og grønn kulturpark og møteplass i nord. 
Det vil bli gatetun og offentlige byrom med inviterende kvaliteter, sitteplasser og 
kafeer, klare siktlinjer ut mot det vakre kulturlandskapet rundt, byrom med mye 
grønt og gode solforhold – og flere universelt tilgjengelige gå- og ruslerunder, 
samt levende bygningsfasader som henvender seg på en fin måte ut til publikum 
på gatenivå. 
 

 9 Et løft for næringsutvikling og flere lokale arbeidsplasser: De sterke  
stedskvalitetene i det nye Ask som gradvis vil vokse frem vil skape vekst og  
tiltrekke ny næringsvirksomhet i sentrum; alt fra handels- og servicevirksomheter, 
spise- og serveringssteder til små og mellomstore kunnskapsbedrifter og kreative 
næringer som trives på steder med urbane kvaliteter og høy livskvalitet.   



Slik vil Venstre realisere landsbyen Ask:

 9 Prioritere tidlig realisering av en åpen og grønn kulturpark i nord:  
Bussoppstillings-plassen frigjøres til parkareal med en utforming som inviterer 
til uformelle møter og trivelig samvær mellom mennesker i alle aldre, til fest og til 
hverdags – en park som gir Ask en grønn lunge midt i sentrum. 
 

 9 Prioritere tidligst mulig igangsetting av detaljplanen for oppvekstjordet, slik at 
utvidelsen av flerbrukshallen kan iverksettes mest mulig i tråd med idrettens behov 
og ambisjoner. 

 9 Planlegge for bygging av ny Gjerdrum barneskole i 2020/21 og  
tilrettelegge for salg av kommunale tomter til delfinansiering av ny skole (2020/21) 
og svømmehall (2019/20), samt innlede en ny fase i utbyggingen av det nye Ask 
sentrum. Vi mener det er viktig å ha tilstrekkelig tempo i realiseringen av sentrum-
splanen for Ask, slik at interessen blant både  
utbyggere, næringsliv og befolkningen holdes oppe. 
  

 9 Påvirke lokalisering av alle nye service- og aktivitetstilbud: Alle nye tilskudd 
til service- og handelstilbud og kulturaktiviteter som skaper liv og røre må søkes 
lokalisert til et mest mulig sentralt sted på Ask. Dette gjelder også plasseringen av 
en ny svømmehall. 

 9 Veileder til sentrumsplanen med konseptskisse og «urban landsbysjekkliste» 
skal følges i alle utbyggingsprosjekter og detaljreguleringsspørsmål i forhold til 
utbyggere. Vi vil sikre en konsekvent håndheving av  
sentrumsplanens bestemmelser og estetiske retningslinjer i alle  
utbyggingssaker.



SKOLE OG OPPVEKST 

En skole for kunnskap og 
en god start i livet – for 
alle.
Venstre vil at Gjerdrum kommune skal ha høye ambisjoner som 
skoleier, og det viktigste må komme i første rekke: Å gi den enkelte elev 
best mulig kunnskap, motivasjon og tro på egne evner og muligheter. Vi 
mener at dette er den aller viktigste oppgaven for en kommune som 
Gjerdrum å lykkes med i tiden fremover.

For Venstre er det også viktig med tidlig innsats for å motvirke at barn og 
ungdom faller utenom, føler seg utestengt eller blir mobbet. Til tross for 
godt holdningsskapende arbeid i skolene våre er dessverre tendensen i 
samfunnet at mobbing og utestengning får stadig mer alvorlige 
konsekvenser, utvikler seg til psykiske lidelser, frafall i videre utdanning og 
sosiale problemer senere i livet. Venstre føler et ansvar for at vi som eiere 
av barnehager og skoler, og som lokalsamfunn i sin alminnelighet, 
styrker mulighetene til å inkludere og ta vare på alle våre barn og 
ungdommer. Nøkkelen for å lykkes er å se det enkelte barn og iverksette 
tidlig innsats. I dette arbeidet prioriterer Venstre å sikre tilstrekkelig og 
kompetent lærerbemanning gjennom de fire første skoleårene. Det vi ikke 
lykkes med i småskolen blir det desto vanskeligere og mer kostbart å bøte 
på senere. 



Venstre vil i skolepolitikken:
 9 Gi tilstrekkelige og forutsigbare økonomiske rammer for drift av skolene våre: 

Vi vil gi skolene høyeste prioritet i de årlige budsjettene, og spesielt satse på å gi 
lærerne gode rammebetingelser for å drive kunnskapsformidling og klasseledelse 
med høy kvalitet. 
 

 9 At politikerne i Gjerdrum skal innta en aktiv rolle som skoleeiere og sikres god 
informasjon om utviklingen i våre skoler: Gjennom å gi skolene økt  
oppmerksomhet vil vi ha bedre forutsetninger for å styrke skolene gjennom våre 
prioriteringer og beslutninger. 
 

 9 Styrke arbeidet med å hindre at elever faller utenfor og aktivt motarbeide 
mobbing og utestengelse: Vi tror på at et konstruktivt samarbeidsklima mellom 
skole, FAU, administrasjon og politikere kan gi viktige bidrag i et  
holdningsskapende arbeid for å videreutvikle en skole preget av inkludering,  
toleranse for forskjeller, trivsel og positive holdninger til kunnskap og ferdigheter. 

 9 Styrke helsesøster-tjenesten i skolene som et viktig tiltak for lykkes med  
forebygging og tidlig innsats mot psykiske lidelser og depresjon blant barn og 
ungdom. 

 9 Støtte opp om Gjerdrum som MOT-kommune: Vi vil støtte det flotte  
holdningsarbeidet blant MOT-ungdommen: MOT til å leve, MOT til å bry seg og 
MOT til å si nei – et bidrag til et tryggere og varmere samfunn. Venstre vil støtte 
opp om MOT-ungdommens initiativ til å få etablert en lavterskel ungdomsklubb/
ungdomshus i Gjerdrum – drevet av MOT-ungdommen. 
 

 9 Redusere sykefraværet i skolen merkbart: Sykefravær i skolen koster ikke bare 
dyrt målt i penger, men også i form av dårligere læringsutbytte, mindre trivsel i 
klasserommet på grunn av manglende oppfølging av uro og sosiale problemer, 
samt mangelfull avdekking av problemer og barn som sliter. Som skoleeier mener vi 
at sykefraværet i skolen må reduseres merkbart, og ikke overstige 6 %. 
 

 9 Satse på entreprenørskap i skolen: Vi vil stimulere ungdommens forhold til 
foretaksomhet og kreativitet og bidra til at det å drive elevbedrift blir en lærerik og 
god opplevelse for alle. 

 9 Ha et fullverdig barnehagetilbud for alle: Venstre vil sikre at det fortsatt skal 
finnes et godt barnehagetilbud for alle barn i Gjerdrum, at vi har et godt  
lokalt kompetansemiljø i barnehagene og at vi opprettholder en god balanse  
mellom private og kommunale barnehager i kommunen. 
   

 9 Et godt og variert fritidstilbud til alle: Venstre vil legge forholdene best mulig til 
rette for at alle får mulighet til å delta i fritidsaktiviteter, uansett om det handler 
om idrett, kultur eller andre interesser. Vi vil spesielt legge vekt på lavterskeltilbud 
og tiltak som gir tilgang til ressurser og utstyr til barn og ungdom som trenger det, 
for å delta i idretts- og kulturaktiviteter sammen med andre. 

 9 Bygge ny Gjerdrum barneskole i 2020/21: Venstre vil realisere et helhetlig  



oppvekstområde som åpner for effektivt sambruk av idrettsanlegg, flerbrukshall 
og ny svømmehall, og samtidig frigjøre og selge kommunale grunn – som både vil 
gi bidrag til å finansiere ny skole og svømmehall, samt utløse en ny viktig fase i 
utviklingen av Ask sentrum.     

KULTUR, IDRETTS- OG FRILUFTSLIV

Engasjement, 
opplevelser og 
livskvalitet i hverdagen.
Gjerdrum byr på et rikt og variert tilbud innen friluftsliv, kultur og idrett – 
kjennetegnet av et bredt engasjement og en misunnelsesverdig  
dugnadsånd. Deltakelse i frivillige lag og foreninger er av stor betydning 
for livskvaliteten til mange av våre innbyggere.

Venstre vil legge forholdene best mulig til rette, slik at frivilligheten og 
engasjementet i våre lag og foreninger får gode muligheter til å blomstre 
videre. Samtidig vil vi at kommunen i noe større grad enn tidligere skal 
bidra i etablering og drift av større anlegg som mange nyter godt av. 



Venstre vil med kultur, idretts- og friluftsliv:
 9 Styrke og videreutvikle Gjerdrum kulturhus: Venstre vil samle mer  

kulturaktiviteter i og rundt kulturhuset og den nye kulturparken. Vi vil også sikre at 
kommunen forblir en langsiktig medeier som tilfører den nødvendige økonomiske 
forutsigbarheten som trengs for å gjøre det mulig å videreutvikle kulturhuset som 
en viktig og attraktiv møte- og aktivitetsarena. 
 

 9 Formalisere samarbeidet mellom kommunen og Kulturforum: Det vil være en 
styrke for både kulturlivet og andre lag og foreninger at samarbeidet med  
kommunen gis en fastere form, for eksempel tilsvarende Gjerdrum idrettsråd innen 
idretten. 
 

 9 Styrke lavterskeltilbud for ungdom: Alle finner seg ikke like godt til rette i de 
vanligste organiserte idretts- og kulturaktivitetene. Venstre vil arbeide for at alle 
våre barn og ungdommer skal få muligheter til å delta i positive fritidsaktiviteter. Vi 
vil støtte opp om MOT-ungdommenes initiativ til å få etablert en egen  
ungdomsklubb/ungdomshus, den flotte innsatsen som gjøres i Kniplia, og vil 
berømme det fine arbeidet i ressursnettverket som for barn og unge som gjør det 
mulig for flere å delta innen idrett og kultur. Venstre mener generelt at bredde- og 
lavterskeltilbud for ungdom bør prioriteres høyere enn hittil ved tildeling av støtte 
til lag og foreninger.  
 

 9 Realisere idrettens planer for utvidet flerbrukshall 2017/2018: Kapasiteten i 
nåværende flerbrukshall er sprengt. Venstre vil gi kommunal støtte til å realisere en 
utvidet flerbrukshall etter at detaljerte planavklaringer for det aktuelle området er 
vedtatt. 
 

 9 Støtte planlegging og realisering av ny svømmehall nær Ask sentrum 
2019/2020: Savnet av en lokal svømmehall er stort, og vil ha stor betydning for 
svømmeopplæring i skolen, idretten og for det helseforebyggende arbeidet i  
kommunen. 

 9 Støtte realiseringen av Romeriksåsen flerbruksarena: Venstre vil støtte opp 
om idrettens initiativ til en ny ski- og flerbruksarena i området ved A-brua. Utover 
idrettens eget behov, ser vi også mulighetene for at et slikt anlegg med flere lett 
tilgjengelige løypetraseer vil ha stor verdi for kommunens helseforebyggende  
arbeid. 

 9 Skiløyper og turstier for alle: Vi vil at kommunen skal øke den økonomiske 
støtten til GILs arbeid med å preparere skiløyper mot at GIL også kjører opp flere 
scooterløyper om vinteren som kan benyttes av andre enn skiløpere, som gående 
og syklende. På denne måten vil vi lettere unngå konflikter mellom ulike  
brukergrupper og gjøre tilgangen til Romeriksåsen lettere for flere om vinteren.  

 9 Sikre sammenhengende tur- og friluftsområder langs åsen: Gjerdrumsmarka 
og Romeriksåsene er av uvurderlig verdi for mange i Gjerdrum og for mange som 
besøker Gjerdrum. Venstre mener det er viktig å sikre sammenhengende løyper og 
turtraseer langs åsen, med lett tilgjengelighet for det sentrale Ask-området, som 
en viktig del av en ny masterplan for åsen.



 9 Gang- og sykkelvei til Skedsmo-grensa: Venstre jobber for å få realisert en 
fullverdig, gjennomløpende gang- og sykkelvei videre fra Bråtesletta til Skeds-
mo-grensa så snart den nye gang- og sykkelforbindelsen mellom Ask og 
Bråtesletta er klar til bruk våren 2016. Den gjenstående strekningen på ca. 2 km er 
også den mest trafikkfarlige i Gjerdrum – desto større grunn er det til å prioritere 
tiltaket.  

HELSE, PLEIE OG OMSORG

Venstre prioriterer 
forebygging, tidlig 
innsats og rehabilitering.
Det nye Bo- og behandlingssentret vil gi over 20 nye sykehjemsplasser. 
Dermed vil kommunen i det neste 10-året kunne tilby alle våre eldre med 
behov for sykehjemsplass plass i sitt eget nærmiljø. Venstre hilser den økte 
kapasiteten velkommen, selv om vi fortsatt er bekymret for de økonomiske 
konsekvensene av den dyre løsningen som ble valgt.  

Helt sikkert er det at vi i fremtiden blir stadig flere eldre i Gjerdrum, og 
Bla om ->



at det handler om mye mer enn sykehjemsplasser. Det handler mer om å 
skape rammer for trygghet, mening og verdighet i alle livets faser. Venstre 
mener at «eldrebølgen» ikke vil bli et problem hvis vi fremover prioriterer 
riktig og avviser forestillingen om at omsorg ikke kan gjøres annerledes 
enn i dag.

Venstre vil satse på:

 9 Fysisk aktivitet: Fysisk aktivitet er beviselig helsebringende, reduserer risikoen 
for hjerte- og karsykdommer og fremmer trivsel og velvære i hverdagen. Derfor vil 
vi styrke kommunens kompetanse og samspill med frivilligheten på dette området, 
og satse på flere gang- og sykkelveier, svømmehall og flerbruksanlegg som senker 
terskelen for fysisk aktivitet. 
 

 9 Forebygging av fall og brudd: Fall- og bruddulykker forekommer ofte blant 
eldre, og med store konsekvenser både for den enkelte og for pårørende. Derfor vil 
Venstre styrke satsingen på fysio- og ergoterapitjenesten, hverdagsrehabilitering 
og legge til rette for gruppe- og hjemmetrening av styrke, balanse og bevegelighet. 
På denne måten gjør vi det også lettere for våre eldre å bo hjemme så lenge som 
mulig. 

 9 Velferdsteknologi: Venstre vil at Gjerdrum kommune aktivt skal ta i bruk  
eksisterende og ny velferdsteknologi for å styrke mulighetene til å gi de eldre en 
bedre hverdag tilpasset sitt behov. 
 

 9 Demensomsorg: Vi ønsker en sterkere satsing på brukere med demens, blant 
annet med personale som er skolert i demensomsorg, slik at kommunen kan  
tilrettelegge bedre for aktiviteter som er tilpasset denne gruppen eldre.  

 9 Trivsel: Venstre vil støtte opp om samarbeidet med Frivilligsentralen,  
pensjonistforeningen, sanitetsforeningen, kulturlivet og andre som bidrar ekstra til 
å gi våre eldre gode opplevelser, trivsel og glede i hverdagen.  
 

 9 Forebygging av psykiske lidelser – spesielt blant ungdom: Psykiske lidelser 
utgjør en stor og økende helse- og velferdsutfordring, med store konsekvenser for 
den enkelte og for samfunnet, i form av tapte arbeidsår, sykefravær og uføretrygd. 
Venstre vil prioritere forebygging av psykiske lidelser blant ungdom og støtte opp 
om kompetanseutvikling, samt vår lokale helsestasjon og helsesøstertilbudet i 
skolene.  

 9 Lokalt daglegesenter: Venstre mener at det er viktig å beholde vårt lokale  
daglegesenter i Gjerdrum.  

 9 Begrense plagsom flystøy: Venstre vil aktivt følge opp utviklingen i flystøy og 
påvirke ansvarlige myndigheter til å begrense flystøyen innenfor det realistisk  
oppnåelige. Vi er særlig opptatt av å begrense flystøy som forstyrrer nattesøvnen.



Den ekstra omtanken 
skaper et varmere og
bedre samfunn for alle.
Kvaliteten på et samfunn er et speilbilde av vår vilje til å hjelpe dem som 
trenger det mest. Ingenting kan erstatte den personlige omtanken vi viser 
til hverandre, men noen ganger er det helt avgjørende at vi løfter i flokk – i 
fellesskap. 

For Venstre er det en samfunnsplikt å bidra til at alle gis en rimelig 
mulighet til skape seg et godt liv og til å kunne se fremtiden trygt i møte. 
Desto bedre vi lykkes, jo sterkere blir vi som samfunn, både sosialt og 
økonomisk.

INKLUDERING OG SOSIALT ANSVAR



Venstre vil satse på:

 9 Støtte opp om skolenes innsats mot utenforskap, diskriminering og mobbing: 
Ingen barn skal bli stående alene, utenfor felleskapet. Alle skal bli sett, hørt og 
verdsatt. 

 9 Fange opp barn som sliter så tidlig som mulig: Lærer- og voksentettheten i 
småskolen er av avgjørende betydning, og må ikke tillates å bli uforsvarlig lav. 

 9 Sikre at vi har et kompetent barnevern som avdekkeder problemer tidlig, og 
som tar tak i problemene i tide, til barnas beste. 

 9 Ta et større ansvar for bosetning av flyktninger: Gjerdrum har de aller beste fo-
rutsetninger for å gi flyktninger et bedre liv i et nytt land, og i et nytt lokalsamfunn 
med trygge nettverk og en sterk dugnadsånd. Venstre støtter aktivt opp om alle 
initiativ som gjør det mulig å ta i mot flere flyktninger, gjerne med et større innslag 
av samarbeid mellom kommune, innbyggere og frivilligheten. 
 

 9 Åpne dørene for sosialt entreprenørskap i Gjerdrum, slik at ildsjeler og frivillige 
krefter får større muligheter til å bidra i arbeidet med skape et varmere og mer 
inkluderende samfunn – og som gir flere muligheter til å leve et bedre liv.      

Flere lokale 
arbeidsplasser med et 
variert og nyskapende 
lokalt næringsliv.

KREATIV OG GRØNN VEKST

Venstre vil styrke de lokale rammebetingelsene for et variert og 
nyskapende næringsliv med flere kortreiste, kreative og interessante 
arbeidsplasser. De viktigste tiltakene for lokal næringsutvikling i fremtiden 
blir utviklingen av Ask sentrum og tilrettelegging av nye næringsarealer i 
Sør-bygda. På denne måten legger vi også grunnlaget for et bedre 
kollektivtilbud. I sum er derfor Venstres aktive sentrums- og 
næringsutviklingspolitikk en politikk for grønn vekst – og samtidig en 
avgjørende forutsetning for å realisere målene i kommunens klimaplan. 

Venstre mener at det lokale næringslivet er en viktig grunnpilar i et 



levende og bærekraftig lokalsamfunn. Økt lokal verdiskaping vil også 
styrke kommunens fremtidige inntektsgrunnlag og gi større bidrag til den 
lokale frivilligheten – til glede for alle som bor i Gjerdrum.

Venstre vil satse på:
 9 Realisering av landsbyen Ask basert på en troverdig tempoplan og en 

bærekraftig kommuneøkonomi. 

 9 Å støtte aktivt opp om vår aktive lokale næringslivsforening, fremme den lokale 
dialogen omkring næringsutvikling lokalt, samt støtte opp om Gjerdrum  
næringshage som en motor for ny næringsutvikling i Gjerdrum. 

 9 Å utarbeide detaljplaner for realisering av nye næringsarealer i Sør-Bygda. 

 9 At Gjerdrum skal være en god servicekommune for næringsdrivende. 

 9 Å gjøre det attraktivt å utvikle kulturbaserte, kreative og landbruksbaserte 
næringsvirksomheter i Gjerdrum. 

 9 Å styrke kollektivtilbudet i Gjerdrum, samt påvirke til bedre løsninger for  
innfartsparkering både i Gjerdrum og for togforbindelse fra Kløfta. 

 9 Realisering av gjennomgående gang- og sykkelvei fra Gjerdrum til Skedsmo. 

 9 Å revidere kommunens energi- og klimaplan innen utgangen av 2017. 

 9 At all oppvarming av kommunale bygg skal baseres på ren, fornybar energi 
innen 2020. 

 9 At kommunens bilpark gradvis skiftes ut til fordel for den mest egnede  
klimavennlige løsningen. 

 9 At alle nye bygg i Ask sentrum skal bruke fornybar energi til oppvarming.



Et åpent og inviterende 
lokaldemokrati.

LOKALDEMOKRATI 

Venstre vil styrke lokaldemokratiet i Gjerdrum slik at innbyggerne opplever 
det som åpent og at det er lett å delta i møter og høringer omkring viktige 
saker som angår innbyggernes nærmiljø. Venstre vil ha en kommune som 
lytter til innbyggernes meninger og som gir både innbyggere og 
folkevalgte reell mulighet til å påvirke utviklingen i lokalsamfunnet.

Derfor vil Venstre:

 9 Bygge videre på vår politiske styringsmodell – Gjerdrumsmodellen: Alle 
politiske saker skal fremmes, behandles og besluttes i kommunestyret, slik at alle 
folkevalgte kan gjøre sin mening gjeldende i alle saker. All makt i  
kommunestyresalen. 

 9 Gjennomføre åpne folkemøter: I store saker som berører viktige sider ved  
hverdagslivet til innbyggerne vil Venstre ta initiativ til at kommunen gjennomfører 
åpne folkemøter. I disse møtene skal innbyggerne ha mulighet til å stille spørsmål 
og fremme egne meninger i møte med kommunens politikere og administrasjon. 

 9 Gjennomføre innbyggerundersøkelser: Venstre vil minst en gang per  
kommunestyreperiode gjennomføre en lokal representativ undersøkelse for å 
kartlegge innbyggernes opplevelser og synspunkter på viktige tema omkring  
Gjerdrums kvaliteter og utvikling. 
 

 9 At det gjennomføres live-streaming av alle kommunestyremøter, slik at  
innbyggerne lettere kan følge med i hva som skjer i lokalpolitikken. Venstre mener 
at behovet for live-streaming har økt betydelig etter at den lokal pressen har  
sluttet å være regelmessig tilstede og rapportere fra kommunestyremøtene. 



Vi har et valg.
GJERDRUM OG KOMMUNEREFORMEN

Vi synes velgerne nå fortjener å bli stilt overfor et informert valg, og 
at velgerne får et ord med i laget. For Venstre er det en selvfølge at 
det å fortsette som egen kommune uansett er et hovedalternativ. 

Venstre støtter opp om regjeringens initiativ til å gjennomføre en 
kommunereformprosess. Kommunereformprosessen betyr at alle 
kommuner senest innen våren 2016 forventes å ha utredet relevante 
alternativer og fattet en beslutning om hva man vil. 

Gjerdrum er med sine rundt 6 300 innbyggere i norsk målestokk en 
mellomstor kommune, og med fortsatt betydelig vekst og realisering av 
sentrumsplanen for Ask er vi på god vei til å runde 10 000 innbyggere 
innen 2030.  

Vi er oss bevisste at Gjerdrum er en kompakt kommune med et naturlig 
sentrum, hvor bygdas grense er identisk med kommunegrensen, og at vi 
har en stolt identitet og besitter sterke kvaliteter. Blant Gjerdrums sterke 
kvaliteter er det å ha et levende lokaldemokrati med korte avstander 
mellom politikere, innbyggere, lag og foreninger og kommunens 
tjenesteytere og administrasjon. Det har sin pris å gi slipp på slike 
smådriftsfordeler – så stor at vi mener bevisbyrden naturlig må ligge på 
sammenslåingsalternativene. 

For Venstre er det helt grunnleggende å holde fast ved at Gjerdrum ikke 
står overfor en tvangssituasjon, men en helt reell valgsituasjon. Valget vi 
står overfor er om vi skal forbli en selvstendig kommune som i dag, eller 
om vi skal velge å bli del av en større kommune – enten ved å samarbeide 
nordover, eller ved å samarbeide sørover. 

For Venstre handler dette om en balansert vurdering hvor vi legger vekt 
på alt fra kvaliteter i lokaldemokratiet, lokal identitet og mulighetene til å 
styre viktige deler av vår samfunnsutvikling lokalt, kommunal 
tjenestekvalitet og robuste fagmiljøer, samt økonomiske konsekvenser. 

Vi bør aktivt utrede reelle alternativer

I tråd med våre holdninger til kommunereformen mener vi at Gjerdrum bør 
være aktivt med i kommunereform-prosessen, gjennom å utrede aktuelle 
alternativer og deres fordeler og ulemper – før vi fatter en beslutning.

Bla om ->



Venstre har hele tiden ment at det å forholde seg passivt til prosessen er 
et dårlig alternativ, som dessuten innebærer en betydelig risiko for å ende 
opp med overstyring fra sentrale myndigheter. Når vi kommer til våren 
2016 må vi kunne argumentere skikkelig for det valget vi ender opp med; 
det holder ikke å argumentere bare med følelser. Det holder heller ikke med 
kjappe og lettvinte antakelser om økonomi – uten forutgående analyse.

Valget er så viktig at vi bør vurdere å avholde 
folkeavstemning

I forbindelse aktuelle utredninger vil det bli gjennomført meningsmålinger. 
Disse vil gi oss en pekepinn på stemningen i de aktuelle kommunene. Før 
vi skal fatte en endelig beslutning er det etter vår mening helt naturlig å 
gjennomføre en rådgivende folkeavstemning, slik at alle får anledning til å 
si sin mening. Vi mener dette er helt naturlig i en sak med så stor 
betydning for oss alle. 

Klarere prioriteringer og 
merkbar styrking av 
kommunens driftsøkonomi.

BÆREKRAFTIG KOMMUNEØKONOMI

Den økonomiske situasjonen i Gjerdrum kommune er krevende, og kan kort 
sammenfattes med et negativt netto driftsresultat på 11,7 millioner 
kroner i 2013, minus 16,8 millioner kroner i 2014, og en foreløpig prognose 
på minus 1,1 millioner kroner for 2015.  
 
Til sammenligning anbefaler Fylkesmannens kommunene over tid å 
operere med et positivt netto driftsresultat per år på rundt 2,0 % av de 
samlede driftsinntektene for å kunne sies å ha en balansert driftsøkonomi 
som tåler større investeringer. Dette tilsvarer pluss 8 millioner kroner i 
netto driftsresultat for 2015. Etter vår vurdering må Gjerdrum opp på dette 
resultatnivået for å klare viktige investeringer i utvidet flerbrukshall, ny 
svømmehall og ny barneskole på Ask – på en ansvarlig og bærekraftig 
måte. 



Realitetene i dette er tydelige:
 9 Selv om det er tenkbart å løse hele problemet gjennom å kutte  

kommunens utgifter med rundt 9 millioner kr årlig, er en slik løsning etter 
vår mening ikke forenlig med å opprettholde tilfredsstillende  
tjenestekvalitet på viktige områder som for eksempel skole. 
     

 9 Det er også mulig å forestille seg at innføring av eiendomsskatt som  
enkelttiltak vil kunne løse en stor del av Gjerdrum kommunes økonomiske  
utfordring i årene fremover. Tatt i betraktning det høye, og økende nivået 
på kommunale avgifter i Gjerdrum vil det etter vår mening være urimelig 
om alt skal løses gjennom eiendomsskatt. 

Etter Venstres syn står vi nå overfor et tydelig valg. Vi velger å satse på 
både en sunn og bærekraftig kommuneøkonomi i Gjerdrum, at vi 
opprettholder dagens tjenestekvalitet, samt at vi vil realisere ny 
barneskole, svømmehall og flerbrukshall innen 2021.  

Derfor går Venstre inn for følgende i perioden 2015-2019:
 9 En merkbar resultatbedring i kommuneøkonomien: Venstre vil styre mot et 

samlet positivt netto driftsresultat for hele økonomiplanperioden 2015-2021 på 
anslagsvis 60 millioner kroner, som tilsvarer ca. 2 % av driftsinntektene. 
    

 9 Tydeligere prioriteringer, reell effektivisering og forpliktende nytenkning: Gjen-
nomføre en klok kostnadseffektivisering av kommunens drift, basert på nytenkning 
og tydeligere prioriteringer – med en samlet innsparing på rundt 30-35 millioner 
kroner i økonomiplanperioden 2015-2021.  

 9 Innføre eiendomsskatt på et moderat nivå, med innfasing fra og med 2017: Vi 
mener det også er helt nødvendig å styrke kommunens inntekter i perioden 2015-
2021 med rundt 25-30 millioner kroner. Eiendomsskatt er p.t. eneste realistiske 
mulighet for å få til dette. Venstre mener samtidig at det kun er aktuelt å innføre 
eiendomsskatten på et moderat nivå, og hvor behovet for å styrke kommunens 
inntekter gjennom denne skattekilden først gjennomføres etter at alle muligheter 
for kostnadsreduksjoner og eventuelt andre forbedringer i kommunens økonomiske 
rammebetingelser er kartlagt og sannsynliggjort.  

 9 Gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst på rundt 2,5 %: Venstre legger tidligere 
vedtatte mål om rundt 2,5 % gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst til grunn for sin 
politikk. Denne veksttakten vurderer vi å være økonomisk sett gunstig for  
Gjerdrum kommune over tid. 
 

 9 Sykefraværet i kommunen må reduseres merkbart: Vi vil sette vesentlig høyere 
krav til kommunens administrasjon om å redusere sykefraværet betydelig. Høyt 
sykefravær er negativt for både økonomien og tjenestekvaliteten i kommunen. 



Våre kandidater.
Lars Peder 
Nordbakken.

Siviløkonom, strategirådgiver og 
selvstendig næringsdrivende. 
Gruppeleder for Venstre i 
kommunestyret og medlem av 
formannskapet. Forfatter av flere 
bøker, rapporter og artikler om 
økonomisk politikk og er tilknyttet 
tankesmien Civita. Initiativtaker og 
leder av Romeriksåsen Sykkelklubb. 
Spesielt opptatt av 
næringsutvikling, stedsutvikling, 
skole, inkludering og gode vilkår for 
et levende lokaldemokrati, 
idretts- og friluftsliv.

Ordførerkandidat f.1957

2. Geir Havenstrøm (1957)
Sivilingeniør og seksjonsleder for Risikostyring i Avinor, 
leder Gjerdrum kulturforum, tidligere styremedlem i 
GAT, Gjerdrum Musikklag og skolekorpset. Opptatt av 
utvikling av Ask med gode møteplasser og allsidig 
aktivitet – et godt oppvekstmiljø og tilbud til 
uorganisert ungdom, herunder støtte tiltak som f.eks. 
MOT. 

3. Anne Kristine Næss (1974) 
Sosialantropolog, jobber med prosjektledelse, 
porteføljestyring og service management. Har 
bakgrunn fra reformarbeid og effektivisering av store 
statlige etater og organer, men også privat næringsliv. 
Styremedlem i itSMF Norge. Er opptatt av idrett, kultur 
og utdanning, men også næringsliv, helse, og miljø. 



4. Hilde Havenstrøm (1968)
Økonom og avdelingskontroller i ABB, 
styrerepresentant for kulturorganisasjonene og 
småeierne i Gjerdrum Kulturhus, mangeårig leder i 
Gjerdrum Musikklag og tidligere styremedlem  i 
Gjerdrum golfklubb og kontrollkomiteen i Gjerdrum 
idrettslag. Opptatt av kultur og videreutvikling av byg-
das kvaliteter. 

5. Vidar Skogvoll (1964)
Utdannet pedagog og arbeider med kompetansehev-
ing for tilsatte i Kriminalomsorgen. Opptatt av levende 
lokaldemokrati, barn og unges oppvekstvilkår og mil-
jøspørsmål. 

6. Line Daae Løvstad (1974), barnevernspedagog.

7. Magnus Glomnes (1973), sivilingeniør.

8. Katrine Høysæter Minken (1968), økonom og rådgiver 
innen offentlig forvaltning.

9. Bjørn Erik Sørli (1976), virksomhetsleder i Gjerdrum 
kommune.

10. Einar Korvald (1956), agronom og bonde. 

11. Thor W. Togstad (1946), siviløkonom og partner.



Stem på et parti som kan skape en 
forskjell for utvikling, oppvekst og 
livskvalitet i Gjerdrum!

1. Lars Peder Nordbakken
2. Geir Arild Havenstrøm
3. Anne Kristine Næss

venstre.no/gjerdrum
facebook.com/gjerdrumvenstre

Følg oss:

4. Hilde Havenstrøm
5. Vidar Skogvoll

STEM VENSTRE.


