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Vi bor i en flott kommune. Bærum 

er forsatt en åpen, grønn og land-

lig kommune. Vi har et levende 

landbruk og nærhet til både sjøen 

og marka.

Samtidig har vi en sentral beliggenhet 
med nærhet til storbyen og et mangfold 
av jobbtilbud og kultur.

Disse verdiene gjør at vi er ettertraktet 
og opplever et stort press både i bolig-
makedet og på våre arealer. 

Det er både positivt og nødvendig med 
utvikling, men ikke all utvikling er nød-
vendig eller positiv. Den arven vi har fått 
fra våre forfedre og det Bærum vi alle 
setter så stor pris på må forvaltes med 
omhu dersom vi skal kunne overlate 
kommunen i like bra stand til kommen-
de generasjoner.

Vi må tenke langsiktig og ansvarlig. Til-
tak som kan løse problemer på kort sikt 
kan også gi oss enda større utfordringer 
i fremtiden.

Du vil finne mye likt i partiprogram-
mene. Heldigvis! For Bærum Venstre 
vil det derfor være viktig å bruke det 

meste av energien på å få gjennomført 
de sakene vi kan få flertall for, og selv 
om prioriteringene våre i utgangspunk-
tet kan være forskjellig er det viktigste 
å finne gode løsninger vi kan enes om.  
 
Det er imidlertid også noen viktige skil-
lelinjer. Venstres politikk er særlig foku-
sert på areal- og miljøpolitikk, innbyg-
gerstyring, og menneskenes muligheter 
for utvikling fra barnehagen til bo- og 
behandlingssentret. Sett med Venstres 
øyne vil den viktigste striden fremover 
stå om hvordan vi skal forvalte naturar-
ven og prioritere bruken av de knappe 
arealressursene i Bærum. Venstre har en 
lav smerteterskel i disse spørsmålene.  
 
De klare skillelinjene i Bærumspolitik-
ken går mellom dem som vil bevare 
Bærum som en levende, grønn, åpen 
og landlig kommune på den ene si-
den og dem som vil skynde på i å ut-
vikle Bærum i retning av en tett be-
bygd drabantby på den andre siden.  
 
I Kommunestyret og andre kommu-
nale organ har det først og fremst vært 
Venstre som har forsøkt å holde igjen 
for utbyggingspresset. I hvilken grad vi 
vil lykkes med dette vil avhenge av den 
oppslutning vi lykkes med å få ved val-
get og hvor tunge og dominerende andre 
partier blir. Til syvende og sist skal 

Kjære velger!
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det være du og dine som bestemmer.  
 
I de enkelte saker vil vi derfor fortsatt leg-
ge stor vekt på hva lokalmiljøene mener. 
Dette er ditt valg, men hvis du vil 
bevare Bærum grønt, stem grønt!  
Uansett hva du mener håper vi du bruker 
stemmeretten. 

Godt valg!

Mvh 
Ole Andreas Lilloe-Olsen

I Bærum er det innbyggerne og ikke utbyggerne som skal bestemme!

Ole Andreas 
Lilloe-Olsen
(1957)
1. Kandidat
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Venstre – et verdivalg
Venstre er opptatt av miljø, frihet, 

ansvar, toleranse, solidaritet og 

folkestyre. Slike verdier reflekteres 

tydelig i Venstres ideologi og par-

tiprogram.

Frihet og fellesskap, motsetninger el-
ler forutsetninger?
Venstre ser først og fremst på mennes-
kene som selvstendige personer som 
skapes, formes og lever sine liv i samspill 
med andre. I Venstres menneskesyn lig-
ger en overbevisning om at vi alle har 
evne til å skape det gode liv for oss selv 
og andre. Venstres politikk forener frihet 
for den enkelte med ansvar for fellesska-
pet og hverandre. Frihet er en forutset-
ning for å ta ansvar for egne handlinger 
og ta hensyn til våre medmennesker. 
Den enkeltes frihet begrenses bare av de 
rammer naturen setter og slutter der en 
annens frihet begynner.

Venstre ønsker et inkluderende felles-
skap der man blir invitert, informert og 
involvert, og der man kan bidra og føle 
seg verdsatt. Dette er en forutsetning 
for livsutfoldelse, trygghet og glede. For 
Venstre er det underordnet om en tje-
neste leveres av offentlige eller private, 
men vi har alle et felles ansvar for at tje-

nestene finnes og fungerer best mulig 
etter hensikten. Slik
organiseringen er lagt opp i dag må en 
del kjerneoppgaver drives av kommu-
nen.

Folkestyre og deltakeransvar. Kunder, 
klienter eller borgere?

Venstre mener:
•	 at alle borgere har både rettigheter og 

plikter i samfunnet. 
•	 at beslutninger skal tas og oppgaver 

løses nærmest mulig den det gjelder.
•	 at et samfunn skal bygges nedenfra 

og opp, og at vi må ta vare på viktige 
byggesteiner som familie og lokal-
samfunn.

For å verne om det lokale selvstyre også i 
fremtiden har Venstre gått inn for å få en 
bestemmelse om dette inn i grunnloven. 
Venstre ønsker at den enkelte borger 
skal kunne delta i det lokale folkestyret, 
og ha reell innflytelse på de beslutnin-
ger som angår seg selv og sitt liv.

Det er mange sosiale, kulturelle og øko-
nomiske krefter som påvirker samfun-
net vårt. Venstre i Bærum ønsker derfor 
å skape arenaer og møtesteder der bor-
gernes meninger slipper til, og vil skape 
gode rutiner som sikrer at borgerne blir 
hørt og får delta i beslutninger i vik-
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tige spørsmål. Bærum Venstre vil senke 
stemmerettsalderen ved lokalvalg til 16 
år.

Bærum er med sine 111000 innbyggere 
Norges femte største kommune i folke-
tall. For å sikre at dagens organisering 
av kommunen er optimal vil Bærum 
Venstre ta initiativ til at organiseringen 
evalueres. 

Venstre vil:
•	 at innbyggerne skal styre i Bærum – 

ikke utbyggerne!
•	 holde fast ved formannskapsprinsip-

pet og unngå mange heltidspoliti-
kere. Alle partier må imidlertid gis lik 
anledning til å frikjøpe kommunesty-
rerepresentanter for kommunalpoli-
tisk arbeid i forhold til deres styrke i 
kommunestyret. 

•	 støtte forslag om å holde rådgivende 
folkeavstemning når minst 5% av de

•	 stemmeberettigede innbyggerne ber 
om det.

•	 fremskaffe forståelige, forutsigbare 
og helhetlige planer på viktige poli-
tikkområder

•	 ha folkemøter mellom politikere og 
innbyggere om viktige politiske saker

Venstre er imot en forenklet polarisering 
i en høyre- og en venstreside i norsk po-
litikk. Vi er
opptatt av å finne gode løsninger et 
flertall kan slutte seg til, og er villig til å 
forhandle med alle leire for å finne kon-
struktive løsninger.

BÆRUM
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Venstre er et ideologisk sosiallibe-

ralt parti. Frihet for enkeltmennes-

ket, likhet for loven og brorskap 

mot undertrykkelse og tyranni. 

Våre politiske røtter strekker seg tilbake 
til opplysningstiden og dette er ideer og 
verdier vi har båret med oss gjennom 
den norske selvstendighetskampen som 
sogneselskapene og Selskapet for Nor-
ges Vel førte frem til 1814 og videre via 
17.maiforeninger og bondevennforenin-
gene frem til dannelsen av Venstre, Nor-
ges første politiske parti, i 1884.

Alle er født frie og likeverdige og Venstre 
mener at vi må behandle hverandre der-
etter.

Når folk bor tettere og tettere på hver-
andre, som i våre moderne samfunn, vil 
den enkeltes interesser stadig oftere stå 
i motsetning til en annens. Venstre me-
ner demokrati og flertallsbeslutninger 
er den beste måten å møte de utfordrin-
gene dette gir.

Venstre vil imidlertid advare mot et 
”massenes tyranni”. Det kan ikke være 
opp til det for enhver tid sittende flertall 
å bestemme hva som skal være gjen-
stand for flertallsbeslutninger. Venstre 

mener at flertallet bare skal bestemme 
i saker der det er nødvendig at flertallet 
bestemmer. ”Med hvilken rett bestem-
mer et flertall hva, over et mindretall 
eller enkeltindivider?”, er spørsmål an-
svarlige politikere hele tiden må stille 
seg.

”Kan jeg ikke få bygge hva jeg vil på 
min egen tomt?” er et spørsmål vi som 
liberale ofte blir stilt i byggesaker.  ”Jo, 
hvis du vil akseptere at naboen bygger 
akkurat det han vil på sin tomt,”  er det 
svaret vi kan gi på det, og vil hevde at 
planlegging og utforming av regler for 
disponering av arealer og retningslinjer 
for utforming av bygg er felt som er godt 
egnet for demokratisk styring i områ-
der der vi bor så tett på hverandre som 
i Bærum. ”Utvendig utforming og plas-
sering tilhører hele verden, innredning 

Frihet - likhet - brorskap
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Kommunestyret skal årlig forvalte 

et budsjett på omtrent 5,5 mrd 

kroner. 

Inntektsiden, som i hovedsak er skat-
teinntekter er fastlagt av Stortinget. 
Med unntak av eiendomsskatt har kom-
munen derfor svært liten innvirking på 
inntektene sine. Kommunenes adgang 
til å bruke eiendomsskatt er regulert i 
Lov om eigedomsskatt til kommunane. 
Bærum Venstre er i imot innføring av ei-
endomsskatt i Bærum Kommune og vil 
i det lengste søke å unngå en slik skatt-
legging. 
På slutten 1990 solgte kommunen en 

del av sine eiendeler i forskjellige insti-
tusjoner. Salgsummene ble plassert i et 
fond kalt Forvaltningsfondet. I 2011 for-
ventes fondet å ha en verdi på nærmere 
2 mrd kroner. Beløpet er plassert i aksje- 
(30%) og obligasjonsmarkedet (70%). 
Kommunens gjeld er på nærmere 6 mrd 
kroner. Bærum Venstre mener det er 
formålstjenelig å evaluere forvaltnings-
fondet. Samtidig vil Bærum Venstre ta 
initiativ til en debatt om det er riktig 
at kommunen plasserer pengene sine i 
aksje og obligasjonsmarkedet eller om 
pengene heller skal sikres til samfunns-
nyttige investeringer eller nedbetaling 
av lån.   Venstre er opptatt av at kom-
munen skal ha en langsiktig og optimal 
forvaltning.

Økonomisk politikk 

og planløsning tilhører den enkelte”, sier 
et ordtak.

Et annet viktig ideologisk punkt for Ven-
stre er synet på naturressursene. ”Med 
hvilken rett bruker vi av naturressurser 
våre etterkommere skal bruke til å skape 
verdier som er nødvendige i deres liv? 
Venstre mener at naturressursene tilhø-

rer hele menneskeheten. Vi har bare en 
begrenset bruksrett gjennom langsiktig 
og bærekraftig (opprettholdbar) forvalt-
ning. Vi låner naturressursene av fremti-
dige generasjoner og må overlevere dem 
i minst like god stand som da vi overtok 
dem fra våre forfedre. Venstre er et mil-
jøparti.
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Alle partier vil mye bra – derfor 

kan vi samarbeide om mye det 

meste. Det er imidlertid også sa-

ker som skiller oss. Sett fra Ven-

stres ståsted ser det slik ut:

Venstre er enig med Høyre om en for-
enkling og modernisering av samfunnet, 
men vi mener at en ubetinget tro på at 
markedet løser alle problemer er naivt 
og på sikt farlig. Markedet tar ofte kort-
siktige beslutninger.

Venstre er enige med Kristelig Folke-
parti om betydningen av et engasjement 
i rettferdighets- og fattigdomsspørsmål 
og verdien av vår kristne kulturarv, men 
vårt engasjement og kamp for rettfer-
dighet skal gjelde alle – også dem som 
velger utradisjonelle samlivsformer og 
et liv utenfor A4-normen.

Venstre er enig med SV om å ta miljø-
utfordringene på alvor, men vi mener 
gulrot er bedre egnet enn pisk, at aktiv 
forvaltning er bedre enn passiv kon-
servering. Vi har tillit til enkeltmen-
neskenes vurderingsevne og mener at 

myndighetene ikke har noen rett til å 
regulere våre liv fra vogge til grav.

Venstre er like opptatt av levende byg-
der, bosetting over hele landet, nasjo-
nalt ansvar for selvforsyning og ren og 
trygg mat som Senterpartiet, men vi 
er også opptatt av å se fremover, legge 
til rette for dyktige mennesker med stor 
virketrang og skaperevne og stimulere 
utvikling, effektivisering og forbedring.

Venstre har samme tillit til folks evne 
til å bestemme over eget liv som Frem-
skrittspartiet, men vi har stor ydmyk-
het og respekt for naturen og miljøet og 
vi ønsker et inkluderende samfunn med 
trygghet for alle.

Venstre er enige i Arbeiderpartiets so-
siale engasjement, men vi er mer opp-
tatt av likeverd enn likhet, og tror at et 
mangfold av løsninger kan gi positive 
muligheter. Vi er uenige i sosialdemo-
kratiets syn på at et flertall har rett til 
å bestemme detaljer i livene til et min-
dretall og enkeltindivider og tendens til 
å forby alt de ikke liker.

Venstre og de andre 
partiene
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Bærum forvalter noen av Norges 

rikeste naturverdier. Her møtes 

mange forskjellige naturtyper. 

Et gunstig klima og spesiell geologi gir 
også grunnlag for et allsidig og godt dre-
vet jord- og skogbruk med et rikt og le-
vende kulturlandskap. Utfordringen blir 
å ta vare på disse enestående verdiene 
i et område med landets største utbyg-
gingspress.
 
På 1900-tallet ble 2/3 av all dyrket mark 
i Bærum nedbygget eller varig omdis-
ponert. Etter tusenårsskiftet fortsatte 
vi i enda større tempo. Venstre var ofte 
alene om å stemme mot store nedbyg-
ginger av grønne lunger i Bærum. I siste 
periode har vi tapt noen slag, men alli-
kevel lykkes med å snu trenden og klart 
å samle flertall for en mer bærekraftig 
utvikling.

Venstre vil:
•	 ta vare på natur, landskap og biolo-

gisk mangfold
•	 verne resterende jordbruksarealer og 

grønne lunger mot omdisponering 
og nedbygging, utvide arealer avsatt 
til LNF (landbruk, natur og friluftsliv) 

utenfor markagrensen og sikre land-
bruket med en forutsigbar og langsik-
tig arealgrense

•	 demme opp mot en utvikling der 
husene eser ut, havene krymper, de 
uformelle arealene blir spist opp av 
tilbygg, terrasser og høye hekker og 
der trafikken øker

•	 ta vare på det biologiske mangfoldet 
i Bærum og samtidig vareta rettssik-
kerheten til den enkelte grunneier

•	 gjenåpne bekker og damanlegg 

•	 ta vare på arealressursene 
•	 avlaste utbyggingspresset i Bærum 

gjennom å ta initiativ til en overord-
net plan om fremtidig utvikling for 
boliger og samferdsel i Vestregionen

Et åpent, grønt og 
landlig Bærum!
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•	 Gjerne som en IKAP (Interkommunal 
arealplan)

•	 dele inn randsonen mot marka i hen-
synssoner for landbruk, turisme, fri-
luftsliv og idrett. 

•	 ha en egen forvaltningsplan for alle 
grønne arealer i Bærum der det leg-
ges vekt på de ulike områdenes unike 
kvaliteter: 

- Matproduksjon/spisskammers 
- Vakre og viktige kulturlandskap
- Tumleplasser og åpne landskap
- De frodige villahavene
- De grønne lunger, korridorer og  
 biologiske ferdselsårer
- De biologiske små skattkam- 
 mers
- De veldrevne skoger

- Marka og trollskogene
- Reservatene

•	 sikre naturopplevelser og bidra til 
kunnskapsoppbygging

•	 stimulere til økt bruk av marka ved 
støtte til serveringssteder og marka-
stuer med overnattingsmuligheter 

•	 utvikle et nettverk av merkede tur-
stier mellom grønne lunger, kysten 
og marka

•	 få opparbeidet en kyststi fra Slepen-
den til Lysaker og bedre tilgjengelig-
heten langs større vassdrag i Bærum 
uten at dette går på bekostning av 
viktige biologiske verdier

•	 prioritere friluftsliv som idrett og fri-
tidsaktiviteter



Utbyggingen i Bærum må være 

godt gjennomtenkt. Vi ønsker å 

prioritere tjenesteboliger og boli-

ger for spesielle grupper som for 

eksempel ungdom og eldre. Ven-

stre mener kommunen må kjøpe 

arealer i den hensikt å leie dem ut 

til ABBL eller andre som gjennom 

avtaler kan oppfylle politiske mål.

Gangavstand til metro og jernbane er 
for oss et svært viktig kriterium for lo-
kalisering av nye boliger, virksomheter 
med mange arbeidsplasser, skoler, bar-
nehager og andre daglige servicetilbud. 
Venstre vil være positive til å omgjøre 
eneboliger og andre bygninger ved kol-
lektivknutepunktene til byvillaer og 
andre boligtyper med flere mennesker. 
Vi vil imidlertid stille strenge krav om 
åpenhet og rikelig med fellesarealer 
rundt slike boliger.

Venstre vil:

ha en prioritert og styrt boligbygging
•	 dekke det vesentligste av boligbeho-

vet gjennom den pågående og plan-
lagte utbyggingen på Fornebu, ved 
allerede planlagt fortetting i Sandvika 
og rundt enkelte trafikk-knutepunk-
ter med gangavstand til kollektivtil-
bud 

•	 ha en aktiv boligpolitikk der kommu-
nen sikrer seg arealer for transforme-
ring, og gjennom avtaler og konkur-
ranser sørger for et størst mulig tilbud 
av rimelige boliger for unge i Bærum. 

•	 prioritere arealer til sykehjem, skoler, 
barnehager, idrettsanlegg, tilfreds-
stillende trafikkløsninger og andre 

Boligbygging og sam-
ferdsel hører sammen
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fellesarealer - fremfor ny boligbyg-
ging

•	 tillate og i visse områder stimulere 
transformering til såkalte byvillaer (to 
eller tre etasjes hus med bare hjørne-
leiligheter) i senterområder ved tog/
metro der terrenget og forholdene for 
øvrig tillater det, men med et bebygd 
areal (fotavtrykk) likt det som gjelder 
i villaområdene. Slik bebyggelse skal 
ha store åpne arealer med adgang for 
allmenn gjennomgang

•	 stille krav til utbyggere om:
- estetisk utforming og plassering 
 i terrenget
- hensyn til kulturminner og 
 eksisterende bomiljøer
- tilgjengelig infrastruktur 
- å tilfredsstille de samme miljø 
 kravene som de vi har i den nor-
 diske offisielle miljømerkeord-
 ningen Svanen
- høy bokvalitet for nye og gamle  
 innbyggere

tilrettelegge for kollektivtrafikk, gå-
ende og syklende
•	 at metronettet i Bærum utvikles og 

utvides betydelig. Både Fornebu, Ryk-
kinn, Bærums Verk og Sandvika må 
kobles på nettet

•	 det kollektive tilbudet på tvers av Bæ-

rum må bedres. På langt nær alle, og 
stadig færre av de reisende skal inn 
til Oslo. En kobling av Østeråsbanen 
og Kolsås/Sandvikabanen må være et 
mål på sikt

•	 at vi forserer Sykkelstrategien for Bæ-
rum. Vi må ha gode nok tilbud både 
for transportsyklister og vanlig syk-
lende og gående. Vedlikehold av syk-
kel og gangveier må være minst like 
god som vedlikeholdet av veiene. Det 
skal være unødvendig for syklister å 
bruke veibanen der det går sykkel-
veier

•	 tilrettelegge for bruk av sparkstøtting 
ved for eksempel å strø bare halve 
gangbanen

•	 tilby kommunale lånesykler/ spark-
støttinger i Sandvika, Bekkestua/Sta-
bekk og Fornebu

•	 registrere og kreve utbedring av far-
lige trafikkpunkter, spesielt der barn 
involveres

•	 arbeide for å utvide ungdomsrabatten 
ved bruk av kollektive transportmidler 
til 21 år 

•	 at strategiene for bedre tilretteleg-
ging av innfartsparkering og ”kyss og 
kjør” følges opp

•	 anlegge flere innfartsparkeringer, 
også ved busslomme nær E-16 på 
Vøyenenga
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Venstre vil ha et grønnere og mer 

miljøvennlig Bærum. Vi vil ha et 

stort fokus på miljøtiltak, både 

for å bedre miljøet i Bærum ved å 

redusere svevestøv, støy og andre 

avgasser som forurenser lokalmil-

jøet, og for å kutte utslippene av 

klimagasser i Bærum.

Vi må kutte utslippene fra kommunal 
sektor, og legge til rette for at befolknin-
gen kan være miljøvennlig. Det burde for 
eksempel være en selvfølge at en så stor 
kommune som Bærum har en tilfreds-
stillende kildesortering av avfall! 
Venstre ser at det er store muligheter 
for å gjøre mer for miljøet. Vi må strekke 
oss mer for å redusere utslipp og for å nå 
målene i Klimaplanen.
 
Venstre vil:
løfte Bærum til teten i miljøsatsing
•	 utvide tilbudet om avfalls- og kildes-

ortering – nå!

•	 gi tilbud om kommunal innsamling 
og kompostering av våtorganisk avfall

•	 kreve vannbåren varme og/eller an-
nen dokumentert miljøvennlig ener-
giløsning i alle nye bygg

•	 redusere støyplager ved å bygge vol-
ler, bedre støyskjerming og krav til 
veidekke

•	 ha en tiltaksplan mot lysforurensning
•	 være lokalt miljøvernombud

kutte utslipp og forurensning fra 
kommunal sektor:
•	 redusere kommunens energibruk 

gjennom å stille strengere krav til 
energieffektivisering ved nybygg og 
store rehabiliteringer av bygg

•	 utfase bruk av oljekjeler i sykehus, in-

Venstre vil ta ansvar for 
miljøet nå! 
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stitusjoner, skoler og andre kommu-
nale bygg innen 2016

•	 gradvis skifte ut den kommunale bil-
parken til null- og lavutslippsbiler

•	 stille miljøkrav til kommunale kjøp av 
transporttjenster

•	 at kommunen som leietager skal ha 
strenge miljøkrav til uteier av areal 

•	 at kommunen som kunde skal ha 
strenge miljøkrav ved innkjøp av varer 
og tjenester

tilrettelegge for at innbyggere skal 
velge miljøvennlig:
•	 ha en storstilt satsning på gang- og 

sykkelveier 
•	 bidra til at Bærum får infrastruktur for 

alternative drivstoff 
•	 hjelpe små- og mellomstore bedrifter 

å miljøsertifisere seg
•	 bidra til at fjernvarmenettet på Forne-

bu og Sandvika blir utvidet og brukt
•	 stimulere flere til å gjøre husene sine 

mer miljøvennlige og energieffektive 
og ha kommunale støtteordninger for 
utfasing av oljefyrer og gamle vedov-
ner med dårlig forbrenning

•	 lage arenaer for bytting og gjenbruk
•	 bruke avgiftsdifferensiering og andre 

aktive tiltak for å fremme energiøko-

nomisering
•	 gjennomgå parkeringsnormene med 

mål om å redusere bilbruken 
•	 mer Innfartsparkering, og bedre kol-

lektivtilbud
•	 etablere flere ladestasjoner for El-bi-

ler i Bærum og legge til rette for hur-
tiglading

føre regnskap med miljø- og naturres-
sursene
•	 følge opp at Bærum deltar i Miljøsta-

tus for Norge og legger frem miljø- og 
ressursregnskap for kommunens inn-
byggere. Disse skal vise periodiske 
endringer i bruk av areal, energi og 
vann, forurensning og støyforhold, 
avfallshåndtering og biologisk mang-
fold

Les mer om Bærum Venstres miljøpolikk 
på på www.baerum.venstre.no
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Tilrettelegging for fysisk aktivitet 

på alle nivåer må være en viktig del 

av Bærum kommunes virksomhet. 

Venstre vil særlig styrke samspil-

let mellom kommunen, idrettslag, 

velforeninger og interessegrupper 

for at Bærums befolkning skal få 

flere, mer varierte og bedre tilbud 

knyttet til utendørs aktiviteter.

Bærum kommunes kapasitet for plan-
legging og tilrettelegging kan kombine-
res med frivillig lokal innsats for å øke 
antall friluftstilbud og øke kvaliteten på 
tilbudene. Økonomisk bidrag fra Bærum 
kommune skal kobles sammen med in-
teressegruppenes evne og vilje til å or-
ganisere arbeidet og bidra med arbeids-
kraft.

Venstre vil:

ha flere og bedre Badeplasser
•	 vedlikeholde tilbudene på Kadet-

tangen, Kalvøya og Fornebu med en 
høy standard 

•	 oppgradere tilbudene ved Burud-
vann og Østernvann med bedre 
parkeringsforhold og kollektivbet-
jening, godt fremkommelige stier 
til vannene og fremkommelig stier 
rundt vannene med nødvendige 
klopper, broer og trapper, flytebryg-

Prioritere aktiviteter 
som gir helse og trivsel 
for mange 
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ger og stupetårn 
•	 bedring av toalettfasiliteter og or-

ganisering av grillplasser, sitteplas-
ser for eldre, utbedring av gresslet-
ter og tilrettelegging for utlån av 
kano/kajakk

•	 tilrettelegge for en mindre bade-
plass ved Stovivannet med oppar-
beidede stier fra Vøienenga og Skui

•	 søke å etablere en sandfylt bade-
strand med gresslette i bakkant i 
bukta sør for Sarbuvollen ved Onkel 
Eriks vei, og en ny strand nord for 
Svartodden nedenfor idrettsplassen 
i Arne Ulstrupsvei

utvidelse og utbedring av kyststien 
og stier langs vassdrag
•	 fortsette arbeidet for å få en sam-

menhengende kyststi fra Slependen 
til Lysaker

•	 tilrettelegge og utbedre kyststien 
fra Sandvika til Henie Onstad

•	 foreta en skånsom rydding av bus-
kas og skog og etablering av åpne 
områder med gressletter som gjør 
kystsonen mer tilgjengelig

•	 oppgradere og opparbeide vandrer-
rute fra Kirkerud langs Lomma opp 
til Mølladammen skole

•	 oppgradere og opparbeide van-
drerute langs Øverlandsbekken fra 
Øverland til Engervannet

•	 vurdere etablering av bedre sti i 
Kjaglidalen fra Bjørum sag til Krok-
skogveien nord for Steinsvollen

utvielse av tur- og løypenettet og eta-
blering av løyper for spesielle bruker-
grupper
•	 opprioritere utbygging av turveinet-

tet herunder:
- Oppgradering og markering av  
 Pilgrimsleden
- Oppgradering og tilrettelegging  
 av Ankerveien

•	 arbeide for etablering av nye nær-
skiløyper og rundløyper spesielt 
tilrettelagt for barnefamilier med 
rasteplasser, bålplasser og utsikts-
plasser:

- Løvenskioldbanen – Brunkollen
- Gullhaug – Solfjellstua
- Øverland – Sætern – Muren

•	 arbeide for etablering av lysløyper i 
nærmarka for å stimulere til turakti-
vitet på kveldstid:

- By – Greinehytta
- Øverland – Muren – Burud
- Gullhaug - Krydsby
- Vestmarksetra – Gupu

•	 Vurdere tilsvarende tilrettelegging 
langs Ankerveien fra Bærums Verk 
til Fossum og med avstikker fra 
Steinskogen gjennom Dæhliland-
skapet til Gjettum

•	 vurdere etablering av egne asfal-
terte løyper for rulleskibrukere ved 
Fossum, i Lommedalen, ved Øver-
land og på Tanum

•	 arbeide for etablering av egne asfal-
terte rullatorløyper i form av flate 
løyper på minimum 500 meter, til-
rettelagt med benker og lys som gir 
en trygg mulighet for uteaktivitet 
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alene, med pleier eller familie i nær-
heten av bo- og behandlingssentre, 
seniorsentre og sykehjem

•	 etablere et nettverk av merkede ru-
ter på de mange småstiene rundt 
omkring i de sentrale deler av kom-
munen og utgi kart og forslag til 
turer i samarbeid med lag og foren-
inger

etablering og oppgradering av ride-
stier
•	 bygge ut et godt tilbud av egne ri-

destier for å stimulere til ridning 
og samtidig unngå konflikter med 
andre brukergrupper. Slike stier må 
anlegges i form av egne grusveier i 
egne traseer eller på siden av eta-
blerte veier og fortau. Følgende om-
råder prioriteres i vurderingene:

- Øvrevoll – Østern – Bærums 
 marka
- Lommedalen, opp og ned dalfø-   
 ret og inn i marka
- Tanumplatået

•	 etablere egne terrengløyper for 
hest, utenfor også de rødmerkede 
løypene i marka

oppgradering og utvidelser av anlegg 
for nye aktiviteter utendørsaktivitet
•	 ha en gjennomgang av eksisterende 

anlegg med sikte på å kunne utvide 
dem for nye aktiviteter herunder:

- vurdere terrengsykling i skiløy- 
 per og alpinanlegg ved Gull 
 haug – Krydsby – Johnsrudtjern

ha en aktiv hundepolitikk
•	 etablere flere områder for dressur, 

trening og sosialisering av hund
•	 etablere egne inngjerdede områder 

der hunder kan løpe løse i båndt-
vangstiden

•	 etablere egne hundeløyper
•	 sette opp en rekke automater for 

hundeposer og flere avfallskasser 
for slike

•	 bruke hunder aktivt i terapi 
•	 lære skolebarn og omgås å bli tryg-

ge på hund på samme måte som de 
lærer å håndtere trafikk

•	 samarbeide med hundeorganisa-
sjoner og friluftsorganisasjoner om 
en ny hundeforskrift

•	 gjennomgå viltnemndas myndig-
het og mandat

følge opp visjonen om å gjøre Sandvi-
ka til en rekreasjons og opplevelsesby
•	 tilrettelegge Sandvika med men-

nesket i sentrum og med en visjon 
om åpne og lyse gater og plasser, 
tilpasset arkitektur og mye grønt

•	 ha en egen gatebruksplan med fo-
kus på gågater og egne traseer for 
syklende og rulleskøytende

•	 tilrettelegge Kadettangen og el-
vebredden for uteliv og aktiviteter 
knyttet til sjø og badeliv

•	 arbeide for å få utdanningsinstitu-
sjoner knyttet til film, teater, mu-
sikk osv. til å velge Sandvika som 
fremtidig lokalisering

•	 øve press for å fremskynde ny E18 
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og E16 med best mulig tunnel-løs-
ninger

•	 kreve lang tunnel på E18 forbi Sand-
vika og Høvik

•	 lage et turist og informasjonssenter 
på Kadettangen med opplevelser 
knyttet til historien med skinnbåter 
fra helleristningene, kong Sverres 
kamp om kongemakten ved Enger-
vannet, kalkovnene i marka, Fles-
kummalerne, Claude Monet m.m.

bruke kultur som en viktig ressurs til 
opplevelser
•	 opprettholdet folkebibliotekene 

med faglig kvalifisert personale 
gjennom styrket samarbeid mellom 
kulturetaten og skole. Samordne 
folke- og skolebibliotekenes tilbud.

•	 supplere bibliotekene med tilbud 
som Internettkafeer og lånevideo

•	 gjøre bibliotekene til kulturelle mø-
teplasser a la f. eks. Vestbanen i Oslo

•	 videreutvikle skolen som kultura-
rena på skolens egne premisser

•	 stimulere engasjementet for kunst 
og kultur lokalt slik at interessen 
kan vokse frem

•	 videreutvikle kommunens kultur-
politikk både for amatører og profe-
sjonelle og skape arenaer der disse 
kulturgruppene kan møtes

•	 ha en tiltaksplan for å stimulere re-
kruttering til skolekorpsene

•	 utvikle Kulturhuset og de andre sce-
nene i Sandvika til arenaer for driv-
kreftene i Bærums kulturliv. Ferdig-
stille Kulturkjelleren og anlegge en 

musikkpaviljong i Løkkehaven
•	 yte faglig bistand og vurdere enkle 

tilskudd til forvaltning av private 
kulturminner

•	 sikre Henie-Onstad Kunstsenter 
kommunal støtte, men vurdere stør-
relsen av en slik støtte opp mot an-
dre tiltak

•	 gi kulturorganisasjoner anledning 
til å bruke skoler som gratis øvings-
lokaler på lik linje med for eksempel 
studieorganisasjoner

•	 opprette informasjons- og turist-
kontor til støtte for tilreisende og 
lokalt reiseliv

•	 etablere kulturstier i tilknytning til 
historiske og kulturelle minnesmer-
ker

•	 formidle informasjon om Bærums 
historie, forekomster i marka av 
kalkovner, etc.

•	 ha en enhetlig skiltplan for hele 
kommunen som lager et hierarki 
mellom kulturarenaer, næringsliv, 
offentlige institusjoner osv.

•	 profilere Bærums unike posisjon 
midt mellom marka med tilnærmet 
urskog og urbane miljøer i Sandvika 
og Oslo

•	 arbeide for at Bærum får sitt bygde-
museum, gjerne i tilknytning til en 
av de mange gårdene i bygda
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Barn og unge er en ressurs for Bæ-

rum. Det vi gir dem av kjærlighet, 

omsorg, kunnskap og verdier, er 

avgjørende for hvordan fremtiden 

skal se ut. 

En trygg og god oppvekst både i famili-
en, i nærmiljøet og storsamfunnet, er en 
viktig investering i menneskelig kapital.
Kommunen skal være en viktig bidrags-
yter og har et overordnet ansvar på veg-
ne av fellesskapet under hele oppvek-
sten. De fleste foreldre i Bærum velger 
å ha barna i barnehage noen år før de 
begynner på skolen, og alle som ønsker 
det bør ha mulighet for en god barneha-
geplass.

Skolen er den viktigste arenaen der alle 
barn og unge møtes, og et samlings-
punkt for lokalmiljøet. I dette felles-
skapet legges grunnlaget for elevenes 
fremtidige deltakelse i arbeid og sam-
funnsliv. Norge er helt avhengig av et 
høyt utdanningsnivå for å kunne ta vare 
på naturverdiene, øke verdiskapningen 

og sikre kulturell allmennutdannelse.

God intergreringspolitikk skal sikre at 
Bærum skal være en god kommune å bo 
i for alle. Vi vil tilrettelegge for at frem-
medspråklige barn kan gå i barnehage, 
slik at de lærer seg norsk før de begyn-
ner på skolen. Vi vil oppmuntre til 
at flere minoritetsforeldre blir 
involvert i foreldresamarbeid 
som.f.eks FAU, for å kunne iva-
reta deres særlige behov bedre 
enn i dag. Vi vil tilrettelegge for 
nye arenaer for integrering.

Venstre vil:

gi barnehagene rom til 
å bli gode steder for å 
føle, gjøre og lære
•	 at barnehagene primært 

skal være kommunale, 
men gi rom for det pri-
vate initiativ, særlig for 
foreldreeide og ideelle 
barnehager

•	 ha flere naturbarne-
hager og andre tilbud 
som kan bidra til å gi 

Venstre vil ha et leven-
de, lekende og lærerikt 
Bærum! 



23

flere barn en grunnleggende forstå-
else av natur

•	 ha barnehageplass til alle som øn-
sker det

•	 gi småbarnsforeldre et reelt valg 
mellom kommunale og private bar-
nehager uavhengig av bakgrunn, 
økonomi og behov

•	 sikre at alle barnehager, privateide 
så vel som kommunale, holder god 
faglig kvalitet

•	 ha like tilskuddsatser for alle barne-
hager

•	 at Bærum raskere får dekket beho-
vet for pedagoger i barnehagene

utvikle skolen som en trivelig, sunn 
og trygg læringsarena for alle

•	 at grunnskolen primært skal 
være en kommunal oppgave, men 
at alle elever/foreldre uansett bak-
grunn, økonomi og behov fritt skal 
kunne velge mellom offentlige og 
private skoletilbud
•	 gi skolen gode vilkår slik at 

elevene får tilpasset opplæring 
og differensiert undervisning og 
at elevene sikres muligheter for 

å tilegne seg kunnskaper, utvikle 
selvstendighet og ansvarsfølelse

•	 bedre muligheten for større elevme-
dvirkning på alle trinn

•	 sikre elevenes fysiske og sosiale ar-
beidsmiljø og innføre en time fysisk 
aktivitet hver dag 

•	 at alle elever skal få et tilbud om å 
kjøpe rimelig og sunn mat på skolen

•	arbeide for at praktiske fag får en 

større plass i skolen
•	 stimulere til større interesse for re-

alfagene for å kunne møte miljøut-
fordringene i fremtiden

•	 styrke interessen for fremmedspråk 
for å øke språkkunnskapen i dagens 
globalisering

•	 la alternativ opplæring være en mer 
naturlig del av det samlede skoletil-
budet

•	 styrke lærernes rolle i skolen, sti-
mulere til rekruttering og sørge for 
solid fagkompetanse og etterutdan-
ning

•	 gi lærerne mer tid til elevrettet ar-
beid

•	 gradvis innføre kompetanseår for 
lærere f.eks hvert syvende år

•	 bekjempe mobbing, ha nulltolleran-
se mot mobbing i skolen  og ansvar-
liggjøre ledelsen i alle kommunale 
virksomheter

•	 sørge for at det daglige arbeid i sko-
len for elevtrygghet og mot mob-
bing virker 

føre skolefritidsordningen et skritt 
videre
•	 videreutvikle SFO med forankring i 

kommunale vedtekter 
•	 bevare SFOs egenart og sikre at de 

forskjellige skolenes profiler fortsatt 
gjenspeiler seg i

•	 ordningen
•	 øke tilbudet om kompetanseutvik-

ling for tilsatte
•	 sikre at SFO har god kvalitet ved alle 

skolene i Bærum
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Bærum blir gjerne sett på som 

en kommune bestående av res-

surssterke personer med god øko-

nomi. Vi vet det er annerledes og 

hvem som helst av oss kan fort 

havne uforskyldt i en vanskelig 

situasjon når sykdom og ulykker 

rammer enten oss selv eller en av 

våre nærmeste.  

Det å ha det vanskelig kan være særlig 
tøft i en kommune som Bærum, noe vi 
som fellesskap må være særlig opp-
merksomme på og ta høyde for å gjøre 
noe med.

Venstre vil:

tilrettelegge for arbeid og menings-
fylte aktiviteter 
•	 la kommunen gå foran og stimulere 

bruk av ung nyutdannet kvalifisert 
arbeidskraft, inkludert innvandrere 
og flyktninger

•	 bruke gårdsbruk og ”Inn på tunet” 
tiltak som tilvenning til arbeidsli-
vet for personer med lærevansker, 
sosial angst, rusproblemer, krimi-
nell bakgrunn eller andre problemer 
som begrenser adgangen til det or-
dinære arbeidsmarked

•	 ha en frivillig kommunal kompetan-
sedatabase med gratis formidlings-
tjenester

•	 ha tilbud om enkle arbeidsoppgaver 
innen renovasjon, vedlikehold og 

Tilrettelagte tilbud og 
tiltak 
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omsorg til for eksempel skoleung-
dom som ønsker noen ekstra lom-
mepenger, arbeidsledige som øn-
sker noe å gjøre uten å miste trygd 
og klubber og lag som ønsker bidrag 
i klubbkassa

forebygge rusproblemer og bekjempe 
rusavhengighet med verdighet
•	 satse på helsesøstertjenestene ved 

skolene og stadig oppdatere helse-
søster og miljøarbeidere 

•	 opprette og støtte drift av rusfrie 
fritidsklubber og møtesteder i kom-
munen

•	 hindre rusomsetning på skoler og 
andre arenaer der barn og ungdom 
ferdes og normalisere hyppigere til-
stedeværelse av forebyggende politi 
og narkotikahunder  

•	 ha en kommunal tipstelefon for 
bekymringsmelding/mistanke om 
misbruk og omsetning

•	 forbeholde skjenkebevillinger for al-
kohol til steder beregnet for voksne

•	 være rause med å gi skjenkebevil-
ling ellers, men slå hardt ned på 
steder der skjenkingen fører til uak-
septabel rus og viser seg å bli til en 
ulempe for andre

•	 sørge for at rusmisbrukere får et rik-
tig botilbud og en individuell opp-
følgingsplan

•	 innføre Dagravner (som Natteravn) 
frivillige voksne, observante, men 
passive voksenpersoner utenfor bu-
tikker, stasjoner med mer der rus-
omsetning lett skjer 

•	 stimulere til realistiske rusforebyg-
gende tiltak mellom de unge og ak-
tuelle aktører

bekjempe fattigdom og nød blant 
barn
•	 skjerme sosiale velferdsordninger 

mot kutt
•	 lansere en ti-punktsplan for å be-

kjempe fattigdom blant barn og 
unge

•	 prioritere støtte til ”utstyrsboden”, 
bruktmarked og annen gjenbruk

•	 styrke barnevernsvakten 
•	 støtte både privat og offentlig re-

kruttering av fosterfamilier og frivil-
lige støttespillere

forebygge og bekjempe kriminalitet
ta hensyn til kriminalitetsforebyg-
gende tiltak i all planlegging
•	 bidra til et nært samarbeid mellom 

skolen, frivillig sektor, sosialvese-
net, barnevernet, politiet og helse-
vesenet

•	 støtte opp under konfliktrådet og 
oppfylle kommunens forpliktelser 
slik at spesielt ungdom raskt kan 
konfronteres med sine handlinger 
og gjøre opp for seg

•	 ha en null-toleranse også for min-
dre forseelser som nasking, tagging, 
hærverk og krenkelser i kombina-
sjon med effektive reaksjoner 
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Alle mennesker er forskjellige. 

Venstre mener det er en berikelse 

for våre samfunn. Alle mennesker 

må ha rett til å leve sine liv slik de 

selv ønsker, så lenge det ikke går 

ut over andre eller det livsgrunn-

laget vi skal overlate til senere ge-

nerasjoner.

Av og til vil våre interesser som individer 
og grupper stå i motsetning til hveran-
dre. Da er det opp til våre demokratiske 
organer å avgjøre. Flertallet skal imid-
lertid bare bestemme i saker der det er 
nødvendig at flertallet bestemmer. 

Samfunnet må selvsagt bygges opp og 
forvaltes rundt ett sett lover og ett sett 
normer og absolutte verdier som må 
gjelde for alle. Men verken samfunnet, 
lovene eller normene er statiske verdier. 

De endrer seg. I møte med nye kulturer 
lærer vi å se våre egne verdier og normer 
i lyset av andres. Gjennom nær dialog og 
samvær i arbeid og fritid kan vi utvikle 
og berike våre samfunn og våre liv gjen-
nom å ta vare på det beste fra alle kul-
turer og forkaste gamle ideer som viser 
seg negative.

Ta vare på det beste i 
alle kulturer og rettig-
heter og ansvar for alle 
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Bærum har begrensede muligheter for 
befolkningsvekst, men alle som ønsker å 
bosette seg i Bærum skal ha like mulig-
heter - uavhengig av rase, tro, nasjonali-
tet, legning, kjønn eller politisk overbe-
visning.

Venstre vil:

ta godt i mot alle innflyttere enten de 
er fra Somalia, Russland eller Ringe-
rike

•	 invitere alle innflyttere til informa-
sjonsmøter om Bærumssamfunnet 
i Rådhuset

•	 ha en fadderordning- og utdan-
ningsprogram for aktuelle innvan-
drergrupper, gjerne i samarbeid 
med Røde Kors og Flyktningguide-
prosjektet. 

•	 gi norskopplæring høyeste prioritet 
og sørge for samtalearenaer mellom 
nordmenn og innvandrere

•	 ha tilbud om frivillig kulturskole for 
innvandrere som ønsker å lære om 
norsk kultur

•	 legge til rette for at barn av asylsø-
kere har gode tilbud, i tillegg til sko-

legang
•	 ha tilbud om tilrettelagte og ver-

diskapende aktiviteter for de som 
venter på arbeidstillatelser 

•	 støtte fritidstiltak som inkluderer 
norske og ikke etninsk norske barn 
og ungdommer av begge kjønn

•	 bekjempe fremmedfrykt og hver-
dagsrasisme

stille tydelige krav til medvirkning og 
integrering
•	 stimulere til at flere barn av ikke et-

nisk norske foreldre går i barnehage 
og på SFO

•	 være med og tilrettelegge for at alle 
foreldre deltar i samarbeid med bar-
nehage og skole 

•	 kreve respekt for alle individers ret-
tigheter til egen tro, til å leve ut sin 
egen legning, til å velge livsled-
sager, til å foreta valg om utdan-
ning, arbeid og livsstil uavhengig 
av kjønn, og til å følge egen politisk 
overbevisning

•	 arbeide for at alle som har mulighet 
deltar i verdiskapingen i samfunnet 
og betaling av fellesgoder etter evne 
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Mer enn 110 000 mennesker bor 

i Bærum, og selv om fellesgodene 

er grunnfestet i samfunnet vårt, 

står vi overfor store utfordringer. 

Helsetjenestene og omsorgstilbu-

det må skreddersys den enkeltes 

behov, og på den måten bedres i 

fremtiden.

En viktig del av dette arbeidet må gjø-
res i forkant. Helse og trivsel henger 
sammen. Helsestasjonene og skoletje-
nesten står sentralt i det forebyggende 
arbeidet for barn og unge. Sosial nød 
kan føles ekstra vanskelig i en kommune 
med mange velstående innbyggere. Det 
skal være trygt å bli gammel i Bærum. 

Vi må fortsette kampen mot rusmisbruk 
som et forebyggende helsearbeid. Funk-
sjonshemmede skal leve best mulig 
selvstendig, og kunne delta i samfunns-
livet på lik linje med andre. 

Kulturelt mangfold skal vises i en aktiv 
integreringspolitikk for alle innflyttere 
som bosetter seg i Bærum kommune. 

Helsereformen gir oss nye utfordringer. 
Mange av dem har vi ikke oversikt over. 
Vi må slåss for at Bærum Sykehus forblir 
et godt, moderne områdesykehus med 
alle de funksjoner vi trenger. I kommu-
nen må vi ha tilstrekkelig fagutdannet 
personell med gode norskkunnskaper. 

Venstre ønsker personalboliger til dem 
som trenger det før de kan etablere seg.  
Vi står overfor store utfordringer. Vi må 
ha tilstrekkelig og godt nok kvalifisert 
fagutdannet personell på mange om-
råder og er samtidig  helt avhengig av 
frivillig innsats. Venstre vil arbeide for at 
det frivillige for best mulig vilkår i Bæ-
rum.

Venstre vil:

tenke nytt. 
•	 utvikle bruken av omsorgsteknologi 

uten at dette går på bekostning av 
menneskelig kontakt 

•	 kjempe videre for bruk av dyreassis-
tert terapi og utvidelse av tilbudet

•	 slåss videre for ”Skjeve hus” for 

Et raust og trivelig 
Bærum 
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mennesker med dårlig boevne 
•	 at Bærum innfører ”strøsandpro-

sjektet” - et prosjekt der eldre og 
uføre for tildelt strøsand 

•	 bevare lavterskeltilbud 
•	 stimulere til tiltak som Likemanns-

arbeid ”Bruker hjelper bruker”

være pådrivere for en individuell inn-
rettet eldreomsorg 
•	 skreddersy tjenester og tilbud til 

den enkeltes behov
•	 støtte frivillig engasjement og ak-

tivt bruke de eldre som ressurs i 
barnehager, skoler, bibliotek og på 
andre områder i kommunen 

•	 ha en omlegging av omsorg til færre 
på sykehjem og flere i kommunal 
heldøgns bemannede omsorgsboli-
ger med tilsynslege og smittevern-
beredskap

•	 legge til rette for medisinske sentre 
med geriatriske avdelinger

•	 støtte hjelpetiltak for aldersoms-
vekkelse og demens

•	 ha varierte og fleksible boligtilbud 
for eldre 

•	 prioritere tilstrekkelig antall senior-
sentre i kommunal regi og gi bruker-
styrte og brukereide sentre støtte, 
men også forvente at brukerne har 
en egenandel som står i forhold til 
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tilbudet og egen betalingsevne
•	 bedre transporttilbudet for brukere 

av seniorsentre
•	 stimulere til tiltak som bedrer eldres 

ernæring
•	 stimulere til tiltak som bedrer eldres 

tannhelse
•	 videreføre fritt brukervalg av hjem-

mebaserte tjenester
•	 støtte forebyggende helsetiltak som 

stimulerer til sosialisering, fysisk og 
mental aktivitet blant eldre

•	 sørge for at eldre har et godt til-
bud om mat og ernæring som både 
smaker og er sunt 

•	 stimulere til at flere kan velge BPA 
(Brukestyrt personlig assistent) 

•	 arbeide for at Trygghetsplasser 
(ikke lovpålagt oppgave)  opprett-
holdes

•	 ha gode avlastningsordninger til-
passet bruker og pårørende

•	 sørge for at døende og deres pårø-
rende får informasjon om mulighe-
ter til å dø hjemme, Hospice Sta-
bekk eller i annen institusjon på en 
verdig måte

•	 invitere Fransiskushjelpen til å utvi-
de sitt område til å omfatte Bærum

•	 videreføre fritt brukervalg av hjem-
mebaserte tjenester

gjøre Bærum Kommune til en fore-
gangskommune innenfor frivillig ar-
beid
•	 gjennom å stimulere kommunen i 

arbeide med frivillighet
•	 gjennom å støtte opp under frivil-

lige organisasjoners arbeide med 
frivillighet

•	 gjennom å arbeide for et godt sam-
arbeid med næringslivet og frivillig 
arbeid

satse på forebyggende arbeid blant 
barn og unge
•	 vektlegge forebyggende helsetiltak/

opplysningsarbeid om den enkeltes 
ansvar for egen helse

•	 styrke helsestasjonene og skolehel-
setjenesten

•	 at den offentlige omsorgen legges 
nærmest mulig brukeren

•	 videreføre tilbud om ettervern til 
barnevernsbarn utover de lovpålag-
te 18 år opp til 23 år

•	 støtte og opprette drift av rusfrie fri-
tidsklubber og møtesteder

•	 bedre samarbeidet mellom stat, 
fylke og kommune om kriminalfo-
rebyggende tiltak

•	 støtte idrett, friluftsliv og tiltak som 
gir den enkelte tilbud om fysisk og 
psykisk aktiv fritid, og særlig prio-
ritere tilbud der alle kan delta uav-
hengig av fysisk styrke og økono-
misk evne

bidra til en enklere hverdag for funk-
sjonshemmede
•	 videreutvikle funksjonshemmedes 

brukermedvirkning og sikre reell 
innflytelse på egen bo- og livssitua-
sjon

•	 presse på for at tilgjengelighets-
standar utarbeidet av kommunen 
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oppfylles
•	 flere turveier og turstier for funk-

sjonshemmede
•	 bedre avlastningstilbudet og om-

sorgslønnsordningen
•	 sette funksjonshemmedes utfor-

dringer på dagsorden, og øke kunn-
skap og bedre holdninger ved å 
synliggjøre menneskelige ressurser 
blant funksjonshemmede

•	 tilrettelegge fritidsaktiviteter
•	 støtte lærings- og mestringsentrene

ha gode, trygge og rettferdige helse-
tiltak
•	 skjerme helse- og sosialtilbudet for 

grupper med lav inntekt
•	 ha gode avlastningstiltak for dem 

med store omsorgsbyrder
•	 være en pådriver for gode hjelpe-

tiltak og støtteordninger innenfor 
psykiatri

•	 støtte tiltak som hjelper flest mulig 
uføretrygdede tilbake i arbeid, som 
feks utvikling av attføringsbedrif-
tene i Bærum

•	 innføre kommunal garanti om lege-
vakthjelp innen en time ved å utvi-
de pålagt legevaktordning for leger 
med kommunal støtte 

•	 vurdere kost/nytten av kommunens 
satsing i Altea i Spania opp mot be-
hovet for omsorgsboliger for perso-
ner uten mulighet til å reise for å ha 
nytte av et slikt tilbud

•	 øke den kommunale innsatsen mot 
røyking

samarbeid med næringslivet 
•	 utvikle løsninger på utfordringer 

knyttet til ”eldrebølgen” og mål-
grupper som trenger tilrettelagt bi-
stand 

•	 stimulere til offentlig-privat samar-
beid i kommunens tjenester.  
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Stor variasjon i arbeidslivet gir 

muligheter for spennende jobber 

for mange forskjellige mennesker 

med et vidt spekter av interesser. 

Alle bæringer må ha en mulighet 

til å bidra etter evne og føle seg 

samfunnsnyttige og verdsatt. 

I Bærum har vi et rikt og variert næ-
rings- og arbeidsliv. Vi har en stor inno-
vasjon i betydningen at det skapes mye 
nytt og nyttig i Bærum. Spesielt har 
kommunens bedrifter innen telekom-
munikasjon, IT og offshore en ledende 
rolle i Norge gjennom stor forsknings- og 
utviklingsvirksomhet. Handel og tjenes-
teyting er preget av sterk vekst og utfor-
drer både areal- og samferdselpolitikk. 

Med en sterk urbanisering og god til-
gang på kapital er det imidlertid viktig 
at ikke store bedrifter og handel blir til-
nærmet enerådende som aktører i både 
arbeidsmarkedet og næringspolitikken.
Venstre ønsker å opprettholde et mang-

fold av små- og store bedrifter og ser 
verdien av å oppnå synergier ved å jobbe 
i næringsklynger. Offentlig og privat tje-
nesteyting bør sameksistere og by hver-
andre både konkurranse, samarbeid og 
oppgavedeling. 

Det er viktig at Bærum fortsatt skal være 
en kommune med plass til et levende 
jord- og skogbruk. Levende jord- og 
skogbruk er viktig for å sikre et attrak-
tivt kulturlandskap og tilgang på trygge, 
kortreiste og etisk høyverdige land-
bruksprodukter. Et levende landbruk tar 
også vare på våre historiske røtter og bi-
drar til at Bærums opprinnelige befolk-
ning ikke blir fremmedgjort i egen bygd.

Et allsidig og interes-
sant arbeidsliv
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For Venstre er enkeltmenneskets frihet 
helt grunnleggende og den må gjelde 
overalt, for alle. Friheten gjelder også 
på arbeidsplassen og individets rett til å 
stå i eller utenfor fagorganisasjonene og 
individets rett til å fremforhandle egne 
avtaler. 

Venstre vil:

stimulere nyskaping, innovasjon og 
etablering i kommunen
•	 bidra til å skape entreprenørskaps-

holdning og støtte opp om gründere 
ved tilrettelegging, nettverksbyg-
ging og kompetanseformidling i 
samarbeid med etablert næringsliv

•	 oppmuntre etablerte bedrifter til å 
”knoppskyte” og se muligheter for 
nye anvendelser av teknologi og 
kompetanse

•	 støtte opp om og ta lokalt medeier-
skap i etablererveiledningen som 
drives i Akershus.

•	 styrke kommunens satsing på vei-
ledning for kommersialisering samt 
tilrettelegge for private investorer i 
tillegg til offentlige virkemiddelap-
parat som Innovasjon Norge, Regio-
nalt innovasjonsprogram i Akershus 
og Oslo, videregående skoler og eta-
blererorganisasjoner / -nettverk

•	 sørge for at det finnes rimelige lo-
kaler/senter for kontorfellesskap av 
nyetablerere og med tilrettelagte 
tjenester og nødvendige fasiliteter 
etter mønster av såkalte industriin-
kubatorer og næringshager

•	 tilrettelegge for at Bærums gründ-
erkvinner kan skape utviklingsbe-
drifter.

•	 gi private barnehager forutsigbare 
rammebetingelser og at tilskudde-
ne forblir på 2010 nivå også etter at 
kommunene har overtatt forvaltnin-
gen av rammetilskuddet

•	 invitere både det offentlige og næ-
ringslivet i kommunen til å satse 
mer på bruk av nyutdannet arbeids-
kraft fra andre kulturer

bidra til samarbeid om nærings- og 
kompetanseutvikling
•	 sikre næringsliv og offentlige virk-

somheter arbeidskraft og kompe-
tanse gjennom satsing på sam-
ferdsel på tvers av Bærum samt 
boligtilbud for unge.

•	 oppmuntre etablerte bedrifter til å 
involvere seg i oppstart av ny inno-
vativ virksomhet.

•	 sikre næringslivet i kommunen at-
traktive og forutsigbare rammevil-
kår

•	 samarbeide med næringsorganisa-
sjoner og enkeltbedrifter om et vari-
ert næringsliv i kommunen

•	 oppmuntre det offentlige og næ-
ringslivet  til å bli lærebedrifter og 
ta inn lærlinger.

•	 sikre et bredt utdanningstilbud med 
tanke på næringslivets og samfun-
nets behov 

•	 initiere et Universitets- og høysko-
lemiljø med nær forbindelse til det 
høyteknologiske næringslivet i Bæ-
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rum, samt stimulere forskermiljøer 
til å etablere seg i kommunen

•	 besørge nær kontakt mellom næ-
ringsliv og myndigheter og derved 
legge lista høyt for kvalitet, etisk og 
miljøvennlig standard i næringsli-
vet i Bærum

gi landbruket gode rammer for drift 
og utvikling
•	 gi det felles kommunale landbruks-

kontoret for Asker og Bærum man-
dat og ressurser til å trekke går-
denes landbruksdrift i økologisk 
retning gjennom målrettet veiled-
ning og info om tilgjengelige res-
surser og finansiering

•	 legge til rette for lokal direkteom-
setning av produkter på gårder og 
torg

•	 støtte opp om entreprenørskap og 
innovasjon til fremme av nye næ-
ringer og driftsformer på gårdsbruk 

•	  Bruke landbruket aktivt i utvikling 
av nye helse og omsorgstilbud.

•	  Åpne for større frihet til produk-
sjonsvolum med tanke på kapasi-
tetsutnyttelse.

•	 oppmuntre lokale merkevarebyg-
ging og spesialiserte kvalitetspro-
dukter, slik det er illustrert av byg-
deutviklingsprisvinnerne for Oslo og 
Akershus i 2005 på Ringi Gård

•	 Arbeide for at området bygger opp 
en status som kvalitetsopphav for 
landbruksprodukter.

•	 fremme samarbeid med reiseliv, re-
stauranter, møbelsnekkere og andre 

som foredler landbrukets råvarer
•	 tydeliggjøre og verdivurdere land-

brukets funksjon som kulturland-
skapsutvikler og tilrettelegger for 
naturbruk i rekreasjon, skoler, bar-
nehager og organisasjoner

ha nye arbeidsgiverpolitiske tiltak i 
kommunen
•	 redusere sykefraværet
•	 gi effektivisering og forenkle ar-

beidsprosesser
•	 ha en hensiktsmessig organisering 
•	 stimulere til sterke fagmiljøer
•	 ha gode rekrutteringstiltak som 

personalboliger for nøkkelpersonell 
•	 ha gode kontrollrutiner som sikrer 

tjenestens kvalitet og at arbeidsmil-
jøloven følges 
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1 Ole Andreas Lilloe-Olsen 1957
2 Hilde Arneberg 1961
3 Edvard Værland 1993
4 Odd Roar Kristensen 1959
5 Bente Knagenhjelm 1951
6 Inger Catrine Bangum 1960
7 Paul Henning Fjeldheim 1962
8 Turid Bergene Dahlman 1943
9 Ketil Jørstad 1965
10 Siri Engesæth 1969
11 Tor Andersen 1948
12 Elisabeth Hinteregger 1980
13 Eirik T. Bøe 1964
14 Jon Nordsjø Grasbekk 1953
15 Hulda Tronstad Nydal 1968
16 Svein Falck 1965
17 Ole Jacob Sending 1972
18 Birger Magnus Vikøren 1932
19 Astrid Ramnefjell 1947

20 Sven Trygve Haabeth 1977
21 Randi Aamodt 1963
22 Øystein Goksøyr 1968
23 Gudbrand Teigen 1965
24 Bernt Stilluf Karlsen 1950
25 Tiril Stillufdatter 1991
26 Elisabeth Myhre 1991
27 Wolfgang Plagge 1960
28 Hilde Rognlien Johansen 1947
29 Marianne Felin Bjørgaas 1951
30 Sigrid Spilling 1938
31 Paul Engelstad 1969
32 Helge Hveem 1941
33 Erik Hexeberg 1957
34 Torgrim Huglen 1961
35 Nils Ween 1942
36 Martin Schilde 1975
37 Jens Kristian Borgan 1946

Bærum Venstre liste til 
kommunevalget 2011
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Våre kandidater
1. Ole Andreas Lilloe-Olsen, 1957
Bosted: Bærums Verk

Er spesielt opptatt av
•	 areal-	 og	 miljøforvaltning	 og	 av	 å	

bevare Bærum som en grønn bygd 
med et landlig preg.

•	 gode	 oppvekstmiljøer	 for	 alle	
forskjellige typer barn og unge, også 
uorganisert ungdom, og formidling 
av kunnskap og kompetanse 
om naturens muligheter og 
begrensninger til nye generasjoner.

•	 stabile	 og	 gode	 bomiljøer	 med	
politisk engasjement og 
innbyggermedvirkning

2. Hilde Arneberg, 1961
Bosted: Jar

Hjertesaker
•	 gode barnehager og nok plasser.
•	 naturvern, spesielt grønne lunger i 

boligområder og marka.
•	 helse: forebyggende tiltak, bruk 

av mestringsgrupper for pasienter 
og pårørende.Tilstrekkelig antall 
kvalifisert ansatte til at optimal 
helsehjelp kan ytes.

•	 transport: Kolsåsbanen tilbake i drift 
snarest. Flere innfartsparkeringer. 
Samarbeid om fjerning av kø-
momenter.
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Les mer om Bærum Venstres kandidater på www.baerum.venstre.no

3. Odd Roar Krisensen, 1959
Bosted: Gjettum

Er spesielt opptatt av
•		 å	bevare	Bærum	som	ei	grønn	bygd	
•	 bedre og billigere kollektivtilbud 

og en Kolsåsbane både til Rykkinn, 
Bærums verk og Sandvika

•	 et sterkere fokus på læring i 
Bærumsskolen der vi tror at flere 
lærere og ro i skolehverdagen er 
svaret

•		 en	 innholdsrik,	 trygg	 og	 god	
alderdom

4. Edvard Værland, 1959
Bosted: Bekkestua

Er spesielt opptatt av
•		 Bedre	tilbud	til	ungdom
•	 Internasjonal politikk
•	 Handlingsregelen
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Venstre – et liberalt verdivalg
Venstres grunnidé bygger på personlig frihet og sosialt ansvar. 

Venstres visjon er et  liberalt og inkluderende samfunn hvor  hver enkelt har 

frihet og mulighet til å skape seg  et godt liv, og der vi sammen tar ansvar 

for fellesskapet og miljøet. Vi tror at rettferdige spilleregler, mer mangfold 

og økt rom for personlig frihet og livsutfoldelse  vil gi et mer inkluderende 

og menneskevennlig samfunn. 

Venstres ideal er et åpent samfunn av frie og myndige borgere, hvor alle 

har en reell mulighet  for livsberikelse og personlig vekst. Vi vil hele tiden 

kjempe for et bredt demokratisk engasjement og invitere flest mulig til å ta 

del i  utviklingen i  eget nærmiljø og lokalsamfunn.   

Venstre er uavhengig av alle organiserte særinteresser. Derfor er Venstres 

politikk preget av et fordomsfritt og liberalt engasjement for det felles bes-

te – av langsiktige fellesinteresser, ansvarlighet og omtanke for framtiden. 

BÆRUM

www.baerum.venstre.no


