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Bærum 
Venstre
Valgavis 2011

Grønn kamp 
i Bærum
Grønne lunger forsvinner og miljøet 
taper mot utbygging. Og ofte er det 
Venstre mot røkla. Det bekymrer 
Venstres ordførerkandidat i Bærum, 
Ole Andreas Lilloe-Olsen.

Side 4, 6 og 7

Kalvøya for kultur
Mens andre politikere nøler, 

står Venstre samlet: Kalvøya 

skal være et sted der ulike kul-

turformer skal utfolde seg. 

Side 8

Sykehuset er for alle
Jeg er lei dårlig planlegging av 

sentrale helsepolitikere, sier 

Hilde Arneberg. Hun kjemper 

for et områdesykehus i Bærum. 

Side 5

Læreren er nøkkelen
Uaktuelt å kutte i lærertetthe-

ten som et innsparingstiltak, 

mener Venstre. Lærerne må få 

tid til å være lærere.

Side 2 og 8
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«Vi er det liberale partiet i Norge.
Liberale bryr seg.»

Trine Skei Grande
leder

Ola Elvestuen 
nestleder

Helge Solum Larsen 
nestleder

En skole for kunnskap og like muligheter krever faglig sterke lærere. Derfor vil Venstre gi alle lærere tid 
og ressurser til faglig påfyll gjennom systematisk etter- og videreutdanning. Vi vil ha en god skole for 
elevene, derfor satser vi på læreren.

Framtida begynner i klasserom-
met. Venstre vil ha en storstilt sat-
sing på skole, kunnskap og fors-
kning, og dette er førsteprioritet i 
våre alternative statsbudsjetter.

Forskning og utdanning er vik-
tige forutsetninger for framtidas 
arbeidsplasser og velferd. Sam-
funnet må gi rom for menneskets 
skapende evner både i skoleverk, 
forskning, kultur og næringsliv. 

Venstre vil:
•	 at alle lærere skal ha rett 

og plikt til etter- og videre-
utdanning. For oss er dette den 
viktigste prioriteringen i norsk 
skole.

•	 innføre femårig allmennlærer-
utdanning og øke opptakskra-
vene.

•	 fjerne tidstyvene i skolen: Gi læ-
rerne mer tid til elevene fremfor 
å bruke tid på byråkrati.

•	 øke innslaget av andre yrkes-
grupper i skolen, og gjennom-
føre et løft for skolehelsetje-
nesten. 

•	 styrke forskningen gjennom 
økte bevilgninger til universite-
ter, høyskoler og forskningsin-
stitusjoner.

•	 øke norsk forskningsinnsats til 
3 prosent av BNP innen 2013.

En skole for kunnskap og 
like muligheter

Å satse på 
læreren er 
å satse på 

eleven.



Kjære velger!
Vi står foran et nytt kommune- og fylkestingsvalg. De tragiske hendelsene i Oslo og på Utøya 22. juli vil 
nok kaste skygger over årets valg. Sorgen og fortvilelsen er fremdeles sterk. Vår oppfordring er at flest 
mulig bruker stemmeretten som svar på disse hendelsene. Bare slik kan vi svare på terroren!

Den 12. september handler det om 
å velge inn folk i kommunestyrene 
og fylkestingene. Våre folkevalgte 
skal bestemme retningen på ut-
viklingen i Bærum kommune og 
Akershus fylke. Jeg håper du vil 
bruke tid på å sette deg inn i hva 
Venstre står for.

Venstre har valgt slagordet Folk 
først. Det er fordi vi mener at all po-
litikk må ha mennesker som mål. 
Venstre er et liberalt parti. Vi i Ven-
stre ser først og fremst på mennes-
kene som selvstendige personer 
som skapes, formes og lever sine 
liv i samspill med andre. Vi mener 
at ingen mennesker er like og at 
alle har individuelle behov. Dette 
preger all vår politikk, enten det 
handler om omsorg i institusjoner, 
barnehager eller læring i skolen.

Visjoner må til for å styre samfun-
net. Vi i Venstre har en visjon om 
et åpent, grønt og landlig Bærum. 
Venstre er derfor opptatt av en 
samfunnsstyrt og trivelig utvikling 
med vekt på estetikk i og rundt 
våre bomiljø. 

Verdien av å bo i Bærum fordrer 
vern av våre unike natur- og kul-
turverdier. Grønne lunger og dyr-
ket mark, god infrastruktur og 
miljøvennlig ressursbruk gir gode 
bomiljø. Vi arbeider for å sikre 
innbyggerstyring og å hindre ut-
byggerstyrt nedbygging av Bæ-
rum “bit for bit”. Og løser vi ikke 
transportproblemene – forringes 
verdien av å bo i Bærum. Transport 
handler om helhet, om vei- og ba-
nebygging, og at gode løsninger 
handler om at alle transportgrup-
per gående, syklende, bilende og 
kollektivbrukere oppfatter løsnin-
gen som god for dem.

Venstre har meget høye ambisjo-
ner om resultater i miljøpolitikken. 
For å få til endringer globalt, må 
vi handle lokalt. Vi trenger høyere 
prioritering av bedre kildesorte-
ring, mer økonomisk ressurs- og 
energibruk, helhetlig planlegging 
og bedre samferdselsløsninger. 
Venstre gjør noe med det – Bæ-
rums Borghild Tenden på Stortin-
get, Inge Solli i fylkestinget og vår 
lokale kommunestyregruppe fron-
ter miljøet.

I den økonomiske politikken er 
det skillelinjer i Bærum. Venstre 
er opptatt av å tenke langsiktig og 
være forsiktig med bruk av folks 
penger. For det er det de offentlige 
budsjettene er. Generelt mener vi 
at det er viktig å vri samfunnets 
skattlegging fra skatt på inntekt 
og kapital til skatt på stadig øken-
de forbruk og uønsket miljøpåvirk-
ning.

Venstre har visjon om en god skole, 
der elever opplever mestring men 
også får noe å strekke seg etter. 
Elever som trenger det, skal få ek-
stra oppfølging når de trenger det. 
Og for alle elevene er det læreren 
som er nøkkelen til elevens kunn-
skap og opplevelse. 

Venstre tror på skaperånden i men-
nesket og alle som ønsker det skal 
ha mulighet til å få grunnleggende 
ferdighet innen musikk, kultur og 
idrett. Barn og unges utfoldelse er 
vesentlig for å bygge robuste men-
nesker og rause samfunn. 
 
For eldre og omsorgstrengende er 
vår visjon best mulig adgang til å 
bestemme over sitt eget liv – hvor-
dan en vil bo og hvem man skal få 
pleie av. Teknologi skal aldri er-

statte varme hender, men den må 
gjerne frigjøre dem, så mer omsorg 
kan ytes.

I Venstres menneskesyn ligger 
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 fellesskapet og hveran-
dre. Liberale tanker handler også 
om å tenke liberalt når vi står ved 
viktige veivalg. Derfor sa Venstre 
som det liberale alternativet på 
Stortinget Nei til datalagringsdi-
rektivet!

Venstre ønsker et inkluderende 
samfunn der man blir invitert, in-
formert og involvert, og der man 
kan bidra og oppleve seg verdsatt. 
Dette er en forutsetning for livsut-
foldelse, trygghet og glede.

Uansett etnisitet, hudfarge, tro, 
seksuell legning, åndelig og fysisk 
evne skal du inkluderes. Vi mener 
at vi som enkeltmennesker, og 
Bærum kommune som offentlig-
het, kan legge oss mer i selen for å 
skape bedre inkludering. Det hand-
ler om toleranse og gjensidighet. 
Alle skal ha lik mulighet til å delta 
i samfunnsdebatten, vi må lytte til 
andres argument og ingen menin-
ger kan knebles.

Visjonene fordrer at vi har sterke 
lokalpolitikere. Vår ordførerkan-
didat, Ole Andreas Lilloe-Olsen, 
har satt seg i respekt som en av 
kommunens mest troverdige og 
anerkjente politikere. Han får til 
samlende vedtak i kompliserte 
saker, og om han mener det er 
nødvendig, tør han å stå alene for 
sitt standpunkt. Slike egenskaper 
trengs i politikken. Vårt politiske 

regnskap for kommunestyregrup-
pa viser at Venstres liste med Ole 
Andreas Lilloe-Olsen og Hilde Arne-
berg i spissen omfatter kunnskap 
og dyktighet innen mange felt – vi 
håper på din tillit!

Og uansett hva du mener, håper 
vi du bruker stemmeretten. Godt 
valg!

Gudbrand Teigen
leder i Bærum Venstre

Ap + Frp = Sant
Bærum er annerledes 

enn andre kommuner. 

Når det gjelder å bygge 

ned grønne områder, 

står ofte Arbeiderpartiet 

og Fremskrittspartiet 

skulder ved skulder. 

En oppsummering Venstre har 
gjort av den siste fireårsperioden 
i kommunestyret, viser at de to 
partiene som går lengst i å si ja til 
byggesaker, også når det handler 
om Bærums grønne områder, er 
de som i nasjonal politikk sier de 
står lengst fra hverandre. 

- Jeg tror ikke folk er klar over 
hvor ofte Ap og Frp stemmer 
sammen i Bærum, sier Ole Andre-
as Lilloe-Olsen, som tror at folk 
kanskje hadde stemt annerledes 
hvis de visste hvordan de ulike 
partiene stemmer i kommune-
styre og i ulike utvalg.

Her er en del av sakene der Frp 
og AP har stemt sammen: 
•	 Nei til regulering av Grinilun-

den til bevaring
•	 Nei til sikring av Grini som 

gammel odelsgård i person-
lig eie

•	 Nei til planprogram som sikrer 
dyrket mark og grønne lunker

•	 Prinsippavklaring der de 
stemte ja til å bygge på dyrket 
mark på Gjønnesjordet

•	 Nei til bevaring av Vollsveien 
76 på Jar

•	 Ja til stor utbygging av Østerås 
kjøpesenter

•	 Nei til et krav om at kommu-
nen ikke skal bygge i grønne 
lunger

•	 Nei til bevaring av Smiejordet
•	 Nei til å omskape næringsa-

realer til boligarealer på Blom-
menholm og Stabekk

•	 Ja til reklameplakater på gjer-
der på Jarmyra

•	 Nei til bevaring av jordene 
nord for Plantasjen 

•	 Ja til dispensasjon for drift av 
betongfabrikk på Steinsskogen

•	 Nei til krav om vannbåren 
varme ved utbygging av Bjør-
negård skole

•	 Nei til å utheve områder med 
høy naturverdi kommunens 
arealdel

Foto: Randi Hausken.
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Garantist mot 
nedbygging av Bærum
I fire år har Ole Andreas Lilloe-Olsen jobbet mot nedbygging av det grønne Bærum. Han vil fortsette 
kampen som folkevalgt i det han kaller landets «verstingkommune» i jordvernspørsmål.

Som en politikkens Ole Brum vil 
han fortsette kampen mot nedbyg-
ging av våre 100-meterskoger og 
mot rasering av våre grønne lunger. 
Men han sier ja takk til utbyggin-
ger langs kollektivårer, og utbyg-
ging som gjør at vi kan tilby rime-
lige boliger for yngre generasjoner. 

Bevaring og utvikling
Det er midt i mellom ønsket om 
bevaring og ønsket om utvikling 
at Ole Andreas Lilloe-Olsen har vist 
sin styrke. I sak på sak har nettopp 
Ole-Andreas lirket på plass politis-
ke vedtak som har sikret at Bærum 
fortsatt har et grønt preg. «Grun-
dig» og «etterrettelig» er stemplet 
han får fra politiske motstandere. 

– Men nedbyggingen av Bærum 
fortsetter. Jeg vil fortsette kampen 
mot rasering av den grønne kom-
munen vår. 

De bitre nederlagene
På to år vedtok kommunestyret å 
omdisponere 184 dekar, som til-
svarerer 25 fotballbaner. Dette gjør 
Bærum til en versting i arealpoli-
tikken. 

– Oppsummert så bygges Bæ-
rum ned bit for bit, sier Lilloe-Ol-
sen, som mener flertallet i kom-
munestyret tok feil da de vedtok å 

bygge ned store deler av Gjønnes-
jordet på Bekkestua, Smiejordet på 
Fossum og arealer på Løken gård 
ved Plantasjen på Rud. I tillegg 
ville flertallet at Hundejordet på 
Hauger, deler av Eineåsen på Ryk-
kinn og Grinilunden på Eiksmarka 
skal bebygges.

Snakk sammen 
Venstre har en visjon om at Bæ-
rum skal være en mest mulig åpen, 
grønn og landligkommune også i 
fremtiden. 

– Vi vil begrense utbyggingen, 
men utvikle kollektivtilbudet og 
tilgjengeligheten til grønne arealer 
og kystsonen, sier Lilloe-Olsen. 

Han viser at det er viktig at na-
bokommuner snakker sammen og 
samordner areal- og transportpla-
ner, slik at flere står sammen om 
de viktige sakene. 

Transport 
– den store framtidssaken
– Vi trenger en godt gjennomtenkt 
utbygging, sier Ole Andreas. Det 
betyr at når noe bygges, skal trans-
portveien stå klare når bygget står 
klart – både for kollektivtransport, 
for syklende og for gående. 

– Trafikken vil kvele Bærum hvis 
vi ikke tar tak. Venstre har lenge 

stått alene om innfartsparkering 
for biler, metrostandard på bane og 
skikkelig sykkelveger. 

Bærums problemer er kø, kork 
og kaos i trafikken. Det meste av 
støy, forurensning og økt risiko for 
trafikkskader er knyttet til arbeids-
reiser. Ser vi bort fra arbeidsrei-
sene har vi ganske god kapasitet. 
Miljø og mobilitetsproblemene kan 
bare løses ved å få flest mulig ar-
beidsreiser over på skinnegående 
transport. – Hvordan skal vi få over-
ordnede myndigheter i fylke og 
departement til å forstå at de må 
bygge Kolsåsbanen videre når vi nå 
har planleggingsapparatet, entre-
penørene, maskinene og utstyret i 
gang? Vi trenger både Kolsåsbane 
til Rykkinn, Fornebubane og Rin-
geriksbane nå!

OM OLE ANDREAS
Ole Andreas er Venstre gruppeleder kommunestyret. Han sitter i for-
mannskapet og er nestleder i plan- og miljøutvalget.
Alder: 54 
Sivil status: Gift med Kjersti. Fire barn og to barnebarn.
Bosted: Bærums Verk
E-post: lilloe-o@online.no
Mobil: 91 69 05 19
Arbeid: Sjef for Bondelagets servicekontors avdelingskontor på Hø-
nefoss. Utdannet som husdyragronom og landbruks- og ressursøko-
nom samt grunnfag informasjon. 
Fritid: Aktiv i mange organisasjoner og har hatt en rekke verv lokalt, 
regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Er spesielt glad i friluftsliv og 
har drevet aktivt med hundesport det meste av livet. Er også opptatt 
av historie, familie og tradisjon.
Venstre fordi: Partiet kombinerer frihet for enkeltmennesket med 
ansvar for hverandre og miljøet.

Bærum skal styres av deg!
For Venstre er det et viktig prins-
pipp av at innbyggerne skal be-
stemme. Det betyr at det er de 
folkevalgte som skal ta beslutnin-
ger, ikke kapitalsterke utbyggere.

Venstre har heller ikke sansen 
for mange heltidspolitikere, men 
det må være mulig å frikjøpe 
enkelte representanter som har 
stor arbeidsbyrde. Venstre ønsker 
også å holde rådgivende folkeav-
stemninger når minst fem pro-
sent av innbyggerne ber om det.

Grønne arealer må vernes
Venstre ønsker å lage en egen 
forvaltningsplan for kommunens 
grønne områder. Vi trenger en 
plan for hvordan vi ønsker å be-
holde de ulike kvalitetene når det 
gjelder kulturlandskap, tumle-
plasser og åpne landskap, frodige 
villahage, grønne lunger, korri-
dorer og biologiske ferdselsårer, 
små biologiske skattkammer, 
reservatene, veldrevne skoger og 
Marka og skogstrollene.

Sikre naturopplevelser
Folk på tur trenger mat, og ser-
vering øker antallet på tur. Derfor 
ønsker Venstre å støtte serve-
ringssteder og markastuer med 
overnatting. Nettverket av stier 
må også sikres, og det må oppar-
beides en kyststi fra Slependen til 
Lysaker. Også tilgjengeligheten 
langs elvene må bedres slik at 
folk kan få tilgang til gode natur-
opplevelser.

En styrt boligpolitikk
Bærum trenger flere rimelige bo-
liger, derfor må vi sikre arealer 
hvor disse kan bygges. 

Sykkelutbygging – nå!
Når veger planlegges skal sykkel 
planlegges samtidig, og Bærums 
sykkelstrategi må forbedres. 
Vedlikeholdet av sykkelvegene 
må bedres. I tillegg må sykkel-
ekspressruten gjennom Bærum 
bygges uten opphold slik at folk 
velger sykkel fremfor bil til job-
ben.

Kollektivtransport er 
pulsåren
Metronettet i Bærum må utvikles 
og utvides. Både Fornebu, Ryk-
kinn, Bærums Verk og Sandvika 
må kobles på nettet. Kollektivtil-
budet på tvers i Bærum må be-
dres. En kobling av Østeråsbanen 
og Kolsås/Sandvikabanen er et 
mål på sikt.

Innfartsparkering
Venstre lanserte ideen om inn-
fartsparkering og holder fast ved 
det.

Flere innfartsparkeringer re-
duserer bilkøene og øker kol-
lektivtrafikken. Ved innfartspar-
keringen bør det også være 
ladestasjoner for el-biler.

En skikkelig 
avfallshåndtering
Bærum har nølt for lenge med å 
få en god avfallshåndtering. Det 
haster med å få på plass en kilde-
sortering som virker. Særlig viktig 
er det å få til et tilbud om kom-
munal innsamling og komposte-
ring av organisk avfall.

Øyevann, Bærumsmarka. Foto: Randi Hausken

Foto: Randi Hausken.
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Bankende 
helse-hjerte
Hilde Arneberg roper varsku når det trengs. Når helseorganiseringen blir riv ruskende gal eller når elever 
har for dårlig do.

Hilde stiller til valg for andre gang 
på Venstre-lista. For henne var det 
ikke nok med en periode i kommu-
nestyret. Hun vil gjerne bruke mer 
tid til å utvikle bærumsamfunnet, 
for hun liker ikke alt hun ser.

– Vi trenger et godt områdesy-
kehus, et sykehus som ikke mister 
status og som kan fungere for alle 
som bor her, sier hun. Hun Hun rea-
gerer når sentrale helsepolitikere 
trer løsninger nedover hodet på 
folk, og setter i stand storstilte om-
organiseringer uten å teste ut ting 
i litt mindre skala.

Sosialt engasjement
De siste fire årene har hun vært 
medlem i kommunestyret, sek-
torutvalg for Bistand og omsorg 
og Funksjonshemmedes råd.  Hun 
har fremmet mange forslag, og fått 
gjennomslag.

–   Jeg har jo sett hva god tilrette-
legging betyr for folk som trenger 
det for å leve et godt liv, sier Hilde, 
og mener vi har en del å gå på. For-
di det ofte handler mer om vilje til 
å se løsninger og å se det enkelte 
menneskes behov.

Som et ledd i dette har hun stått 
bak forslaget om dyreassistert te-
rapi i kommunens helsetjeneste. 

I tilegg har hun foreslått tilbudet 
«Skæve boliger», for mennesker 
som ikke fungerer i vanlige botil-
bud.

–  Mange har det så godt her i 
kommunen. Men vi trenger å gjøre 
en jobb for dem som ikke har det 
så bra, sier hun. I tillegg er hun er 
varm forkjemper for forebyggende 
arbeid i alle sammenhenger – og 
særlig når det gjelder bruker av 
helsesøstre blant nyfødte, skole-
barn og ungdom.

Praktisk mot urettferdighet
Urettferdighet og uverdighet er 
ting som tenner Hilde, og hun ser 
praktiske løsninger på problemer 
som oppstår.

– Når jeg ser at skolebarn ikke 
går på do på skolen fordi doen er 
så fæl, reagerer jeg både som poli-
tiker og fagmenneske. Vi kan ikke 
behandle barna våre sånn, mener 
hun. Hennes innsats for skoletoa-
lettene førte til en endring – og et 
økt fokus på problemet.

Hilde var også god å ha da Bæ-
rum kommune skulle lage meldin-
gen Sammen for barn og unge.

– Vi minnet om at de funksjons-
hemmede barna trenger et ekstra 
oppmerksomhet, fordi de trenger 

bistand til ting andre tar helt for 
gitt. Vi må aldri glemme dem som 
faller utenfor – enten det er på den 
ene eller andre måten, minner Hil-
de om.

OM HILDE
Plass på lista: nr 2.
Alder: 48
Sivilstand: Gift
Arbeid: Spesialsykepleier for barn.
Yrkesbakgrunn: Allsidig erfaring fra ulike felt i helsesektoren, me-
disinsk industri og Sivilforsvaret.
Fritid: Aktivt friluftsliv med hund, jakt og naturopplevelser.

Venstres kamp mot 
ulovlige lys på Jar

Hundene taper 
uten Venstre

Den nye stasjonen på Jar 

fikk en lysstyrke som går 

langt over internasjonale 

anbefalinger og utbyg-

gers egne retningslinjer.

– Jeg tok saken, sier Hilde Arne-
berg. Hun mener denne lysforu-
rensningen har mange konse-
kvener for berørte naboer, og for 
turopplevelsen som turgåerne har 
i dette flotte friområdet.

Bærum Venstre reagerte alle-
rede da lysene på stasjonen ble 
slått på etter at den sto ferdig. Og 
har altså fått rett i at både lysstyr-
ken og energiforbruken er skyhøyt. 
Lysstyrken er målt til mellom 90 
og 135 lux. Eus anbefaling er mel-
lom 20 og 50 lux, mens utbyggers 
krav er satt til 75 lux.

– Nå forventer vi videre at ut-
bygger, Kollektivtransportproduk-
sjon (KTP) følger opp og reduserer 

lysstyrken. Vi godtar ikke denne 
lysforurensningen, sier Hilde Arne-
berg som har fulgt opp saken over-
for de ansvarlig, i planutvalget og i 
kommunestyret.

Hilde Arneberg lover at hun vel-
ger å følge tett opp all utbygging 
av de nye planlagte stasjonene på 
Kolsåsbanen.  Hun kommer ikke til 
å godta at lysene sprenger utbyg-
gernes egne rammer for lyssetting, 
verken på Jar eller de andre stasjo-
nene som skal åpnes.

Fem områder for hunder i 

Bærum, er Venstres mål. 

– Vi burde hatt dem alle-

rede, sier Venstres Hilde 

Arneberg. 

– Venstre har i ulike instanser tatt 
opp behovet for å få inngjerdede 
hundeområder. Mens Oslo har ti, 
har Bærum ingen. Venstres nest-
leder i viltnemnda, Hulda Tronstad 
Nydal, har presset på. Venstres 
medlemmer i andre utvalg har 
stått på for å få et vedtak som gjør 
det lettere for hundeeiere i Bærum.  

Hilde Arneberg er blant politikerne 
med hund, og har lenge sett beho-
vet. 

– Vi er så mange hundeeiere i 
Bærum. Sist vinter dro mange hun-
deeiere ut av kommunen for å få 
trent hunden sin, sier Hilde Arne-
berg. 

Hun er skuffet over at Høyre og 
Arbeiderpartiet har vært så lunkne 
til egne hundeområder og stemte 
for en utsettelse da det var oppe i 
juni. 

– Hadde de gått inn for dette i 
vår, hadde vi hatt hundeområder i 
april 2012, sier Arneberg. Nå fryk-
ter hun at planen om hundeområ-
der igjen skal strande, slik de har 
gjort tidligere. 

– Det skal ikke stå på Venstre. 
Vi har tatt opp saken der vi kan, 
og blitt stemt ned eller fått vedtak 
som trenerer. Bærums hunder og 
hundeeiere hadde fortjent bedre, 
sier Arneberg.   

Hilde Arneberg og hunden Ekiro har 
mange gode opplevelser i Bærum. 
Begge ønsker seg hundeområder.



Venstre er vaktbikkje for et grønnere Bærum

Venstre har lykkes med å gjøre Bæ-
rum grønnere. Venstre var arkitekten 
bak kommunens vedtak om planpro-
grammet for kommuneplanens are-
aldel, og lykkes i å samle et stort fler-
tall for å begrense videre utbygging 
betydelig, ivareta Bærum som grønn 
og landlig kommune og oppruste kol-
lektiv infrastruktur.

«Vi vant krigen, men tapte noen slag», 
sier førstekandidat Ole Andreas Lil-
loe-Olsen om siste fireårs-periode.

Slagene han ser som tapt, er jor-
der og grønne lunger som vil bli 
bebygd. Og arkitektur og hus som 
det er verdt å ta vare på, men som 
bygges inn eller rives.

– De særpregede handelshusene 
i Vollsveien 76 greide vi imidlertid 
å bevare, sier Ole Andreas Lillioe-
Olsen. Det var en hard kamp for 
riving, men vi vant til slutt. Samti-
dig er det ille at det unike Jarhuset 
nærmest forsvinner når det bygges 
et stort bygg foran det.

Nedbyggingen av dyrket mark 
og grønne lunger fortsetter, om 
enn i et noe redusert tempo. 

Mot Venstres stemme
I denne perioden er det mot Ven-
stres stemme blant annet vedtatt 
å omdisponere og bygge ned Gjøn-
nesjordet ved Bekkestua, Smiejor-
det på Fossum og et nytt jorde på 
Løken gård ved Plantasjen.Venstre 
lykkes ikke med å berge jordet til 
Vestre Øverland gård syd for Gamle 
Ringeriksvei og Tveterjordet.

– Men vi lykkes med å berge 

jordene på Bryn gård, et jorde på 
Haga, flere mindre jorder i Lomme-
dalen og en del av Skui Kveise, sier 
Ole Andreas.

– Noen lunger forsvinner?
– Noen grønne lunger mister vi. 

Flertallet ville bygge ned hundejor-
det på Hauger, deler av Grinilunden 
på Eiksmarka og områdene rundt 
tidligere Sjømennens Helseheim 
i Eineåsen ved Rykkinn. Vi lykkes 
imidlertid med å sikre en del om-
råder på Søndre Jong som fremti-
dige grøntområder: «Hestejordet», 
«Hundejordet» og «Akebakken».

– Og det har vært flere seire?
– Ja, vi har endelig fått gjen-

nomslag for vårt krav om at Bærum 
kommune skal legge frem årlige 
miljø- og ressursregnskap i tråd 
med det som kreves i miljøstatus 
Norge. Dette er vedtatt og det er en 
god begynnelse. Vi fikk også gjen-
nomslag for vårt krav om strengere 
støykrav i Bærum enn det loven 
sier. Venstre har klart høyere am-
bisjoner enn flertallet i kommunen 
i miljøpolitikken. Vi har dessverre 

ikke fått gjennomslag for våre 
gjentatte krav om et bedre kildes-
orteringstilbud og kommunal inn-
samling av våtorganisk avfall.

Et raust og lunt Bærum!
Venstre har tatt opp mange viktige 
saker innenfor helse og omsorg i 
perioden. Her har partiet også hatt 
stor gjennomslagskraft. Blant initi-
ativene er bruk av terapihund i be-
handling av ulike typer pasienter, 
som pedagogisk ressurs og for å 
hjelpe innsatte til et meningsfullt 
liv.

Venstre tok også initiativet til 
prosjektet «skæve hus» – boliger 
til personer med rusproblemer og/
eller dårlig boevne. Og til prosjekt 
med «dagravning» mot rusomset-
ning der barn og unge ferdes og et 
eget seminar om rus.

Venstres representanter satte 
fokus på toalettforholdene på sko-
lene og fare for urinveisinfeksjoner, 
konsentrasjonsvansker og en dårli-
gere skolehverdag.

Venstre sto bak helsesøstertil-

Dette har Venstre vært alene om å stemme for:
•	 Erstatte KRL med livssyn med vekt på kristendom
•	 Kildesortering med utskilling av matavfall
•	 Innføre objektive kriterier for personlige tillegg i 

lokale forhandlinger
•	 Ressurser til forsterket undervisning i skolen, fordelt 

etter behov og ikke flatt
•	 Regulering av Grinilunden til bevaring

Dette er noe av det Venstre har stemt imot:
•	 Barnehage på Hundejordet, Hauger
•	 Større Idrettsanlegg innenfor markagrensen
•	 Kjøpesenter på Slependen
•	 Fortetting av Levreveien, Gjettum
•	 Omdisponering av 2,07 mill av næringsmillionen til 

kirken
•	 Legge frem kommunale eiendommer for salg
•	 Dispensasjon for drift av betongfabrikk på Steinsko-

gen i 7 år
•	 Nedbygging av dyrket mark på Gjønnes gård
•	 Kansellering av kystsoneplanen
•	 Omdisponering av friområde i vest til blokker på 

høyskoletomta på Stabekk
•	 Vurdere kutt i seniortiltakene i Bærum

Saker Venstre har stemt for:
•	 Arbeide for sammenhengende kyststi
•	 Utarbeide helhetsplan for Bekkestua
•	 Utrede muligheter for miljøavgifter i budsjettsam-

menheng
•	 Minimal utbygging av Østerås senter
•	 Krav om nabovarsling ved basestasjoner
•	 Se på mulighet for kommunal drift av asylmottak
•	 Oppfølging av tiltak mot barnefattigdom
•	 Bygging av ny rådhusbro istedenfor å flikke på den 

gamle
•	 Bærum skal velge det mest miljøgunstige anbudet 

så lenge det ikke er mer enn 10% dyrere enn billigste 
tilbud i konkurransen

•	 Positive til tidsdifferensiering av bompengeavgifter

Glimt fra fireårsperioden

Venstre stemte i mot, men Smiejordet 
på Fossum ble omdisponert, og skal 
ikke lenger produsere mat.
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Venstre er vaktbikkje for et grønnere Bærum

bud til aleneforeldre og fikk inn et 
eget kapittel om funksjonshem-
mede barn i barne- og ungdoms-
meldingen.

Vi har tatt opp viktigheten av 
fysioterapi til langtidsboende på 
bo- og behandlingssentrene. Vik-
tigheten av grønne omgivelser og 
bevegelser og mosjon utendørs for 
personer i institusjon, og samar-
beid og kommunikasjon mellom 
sykehus/institusjon, fastlege og 
spesialister, og pasienten selv med 
pårørende.

Venstre tok også initiativ for 
å bedre mulighetene for å ha en 
trygg og verdig død hjemme for 
dem som ønsker det.

Et lekende og lærerikt Bærum!
I skolepolitikken har Venstre både 
tapt og vunnet. Tapte en kamp om 
å skjerme kutt i læretetthet fra 
nedskjæringer, men har fått vik-
tige gjennomslag for mer ressurser 
til kompetanseheving blant lærere, 
og mer penger til læremidler.

Når det gjelder sosialt ansvar ble 

det gjennomslag når det gjelder å 
styrke forebyggende arbeid blant 
barn og unge, bevaring av tolke-
tjenester og flyktninge-guide, men 
nederlag i innvandings- og inte-
greringspolitikken. Venstre har et 
annet menneskesyn enn flertallet. 
Noe som dessverre kom klart frem i 
debatten om tiggere. Her ville fler-
tallet ha en registreringsordning 
hos politiet!

Romslige bomiljøer 
og en aktiv fritid!
Venstre har ført en konsekvent 
politikk mot for mye fortetting 
og stilt vilkår om avstand mellom 
bygg i delesaker, vært restriktive i 
forhold til utnyttelsesgrader, høy-
der og stilarter som ikke har vært 
strøkstilpasset. Venstre fikk gjen-
nomslag for strengere krav til tom-
testørrelser i kommuneplanens 
arealdel.

På den annen side har Venstre 
ønsket en mer differensiert poli-
tikk enn flertallet, og har sagt ja 
til flere boliger i nærheten av kol-

lektive knutepunkt så lenge dette 
ikke har gått utover grønne lunger 
eller krevet et større fotavtrykk enn 
de vanlige 20 prosent. Venstre ville 
f. eks. ikke blokkere for fremtidig 
utvikling av boligområdet ved Has-
lum stasjon, men fikk ikke flertal-
let med seg på det.

Venstre har fått gjennomslag for 
et gjentatte krav om mer penger til 
Markastuene, og har klart å hegne 
om bibliotekene, men ennå ikke 
klart å sikre penger for å planlegge 
og gjennomføre en kyststi fra As-
ker til Oslo.

På kulturminnefronten tapte 
Venstre kampen om å ta hensyn til 
arkitekturen på Jarhuset, vi tapte 
kampen om å bevare navnet Ka-
dettangen. Nå heter både brygga 
Sandvika gjestebrygge og fotball-
stadion Sandvika stadion. Men 
kampen for å bevare flere av huse-
ne i Vollsveien 76, førte imidlertid 
frem til slutt.

Venstre stemte i mot, men det blir bygget i 
haven rundt tidligere Sjømennenes helseheim i 
Eineåsen, Rykkinn.

Venstre ville at Jarhuset 
skulle være en pryd for 
omgivelsene, men nå 
bygges det inn i skjul.

Venstre prøvde å stanse det, men jordet 
nord for Plantasjen blir bebygd med 
næringsbygg.

Venstre kjempet for å beholde de 
særpregede handelshus i Vollsveien 
76 og vant!

Venstre 
ville regulere 
Grinilunden 
til bevaring 
i tråd med 
testamen-
tarisk gave, 
men nå kan 
deler av den 
bebygges.
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Ungt talent 
stiller til valg
Som trettenåring meldte han seg inn i Unge Venstre. Som femtenåring var han ordfører i Ungdommens 
kommunestyre. Ikke rart han vil bli folkevalgt i en alder av 18 år. 

Edvard Værland tilhører et parti 
som lenge har ment at 16-åringer 
bør få stemmerett. Hvis det hadde 
vært gjeldende politikk, hadde Ed-
vard Værland vært folkevalgt for 
lenge siden. Engasjementet har 
liksom alltid vært der. 

Skole, skole, skole
Det hører med at ungdom som stil-
ler til valg, skal mene noe om sko-
lepolitikk. Edvard er mer opptatt av 
lærernes arbeidsvilkår enn av jevn-
aldrendes krav til lærerne.

– Gode, faglig sterke lærere er 
en forutsetning for læring, og det 
handler om å gi lærerne rom til å 
være lærer, sier Edvard og legger til 
at det viktigste som skjer på sko-
len, skjer i klasserommet. 

– For at lærerne skal være gode, 
trenger de faglig og systematisk 
påfyll. Elever som ikke lærer nok 
eller som ikke får kunnskap og 
strekke seg etter, vil ikke trives. 
Derfor er det en kunstig motset-
ning å snakke om at det er så vik-
tig å jobbe med trivsel, sier Edvard, 
som vet at han har Venstre solid i 
ryggen i skolepolitikken. Blant an-
net gikk Venstre mot å vurdere kutt 
i lærertettheten som et innspa-
ringstiltak. 

Edvard er selv nettopp ferdig 
med de tolv års skolegang og har 
nettopp tatt fatt på økonomistu-
dier på BI. Han har i grunnen triv-
des godt på skolen også. Og synes 
han har hatt gode lærere. 

Miljø og kultur
Som elev på Hosletoppen skole, ble 
han ordfører i Ungdommens kom-
munestyre. 

– Jeg synes vi fikk til mye, jeg. Vi 
fikk gjennomslag for ett tiltak som 
sørget for at Tanken-ungdommen 
fikk flere gode konsertmuligheter. 
Det er viktig å ha slike steder, hvor 
man kan få utfolde seg. Opptre. 
Spille for andre enn kjellerveggen, 
sier Edvard, som selv konkluderer 
med at han dessverre ikke fikk lært 
seg å spille noe instrument. 

– Men det er så viktig at det fin-
nes gode muligheter for dem som 
ønsker det. 

I Ungdommens kommunestyre 
jobbet han også mye med miljøpo-
litikk, som er en annen av Edvards 
hjertesaker. 

Kalvøya – ideelt konsertsted
– Få med at det er utrolig viktig 
at vi satser på kultur for ungdom 
i Bærum. At for eksempel Kalvøya 
skal være et sted for store og små 
arrangement, og at Bærum kom-
mune må være innstilt på å legge 
forholdene bedre til rette enn i dag. 
Han tror mange av dagens 40- og 
50-åringer husker gode konserter 
på Kalvøya og egentlig ikke har 
noe i mot at øya brukes til konser-
ter og kulturarrangement. Edvard 
mener dette er enda viktigere i dag 
og at det kan være mange kunst-
neriske uttrykk som passer der. 
Men at det stiller krav til at Bærum 
kommune er positive til at kultu-
ren kan blomstre.  

For i dag flytter mange ungdom 
ut etter videregående. Et godt kul-
turtilbud kan være med på å holde 
folk i kommunen lenger. 

Selv bor han på Bekkestua og har 
tenkt å fortsette med det, selv med 
studier i Oslo. 

– Det handler om kultur og triv-
sel og det handler om bosted, sier 
Edvard, som mener vi burde få stu-
dentboliger til Bærum  - gjerne i et 
samarbeid med studentsamskip-
naden. 

Det er jammen en ide å ta med 
seg inn i kommunestyret. Og Ed-
vard har jo vist gjennomslagskraft 
før. 

OM EDVARD
Bor: Bekkestua
Alder: 18
Utdanning: Studerer økonomi på BI i Nydalen. 
Epost: edvard@venstre.no
Hjertesaker: Skole, miljø, samferdsel og infrastruktur
Venstre fordi: Vi kjemper for menneskets ukrenkelige rett til frihet.

Kalvøya skal være kulturarena
Noen vil bare ikke ha høy 

musikk. Andre vil bare 

ikke ha ungdom. Mange 

tror alle ungdom doper 

seg når de hører musikk. 

Venstre tror på kulturen. 

– Kalvøya skal være et sted for 
ulike kulturopplevelser, slår Ole 
Andreas Lilloe-Olsen fas sammen 
med Venstre ungdomskandidat 
Edvard Værland. De godtar ikke 
vikarierende argumenter for å 
hindre kulturaktiviteter. 

Extrema-festivalen fikk mye 
medieoppmerksomhet etter at 

politiet var aktivt tilstede og ga 
bøter til berusede deltakere under 
festivalen.

Ordfører Odd Reinsfelt sammen 
med flere ledende Høyre-folk var 
raskt ute med å slå fast at Extre-
ma-festivalen aldri skal få arran-
geres på Kalvøya igjen.

Før festivalen droppet kommu-
nen å innføre egen aldersgrense 
på 20 år på ølservering under fes-
tivalen.  Venstre sto bak forslaget 
om å droppe den aldersgrensen. 
– Vi har en myndighetsalder som 
gjelder overalt i Norge, mente Ven-
stres Ole Andreas Lilloe-Olsen. 

Høyrefolkene fokuserte på bru-
ken av narkotika under festivalen. 
Venstre mente at det får være 
måte på å la negative elementer 
styre vår oppfatning av en hel fes-

tival med 9000 deltakere. 
Venstre mener at Kalvøya skal 

være et område som skal ha ulike 
kulturelle uttrykksformer, og at 
Bærum kommunes administra-
sjon gjerne kan legge mer velvilje 
i selen i håndtering av søknader 
og å legge til rette for at flere ak-
tører ønsker seg dit.

– Og hvis noen ikke liker den 
kulturen som kommer til uttrykk 
der, kan de jo finne på noe annet å 
gjøre den dagen, sier Edvard Vær-
land. 



Kreativt 
kulturliv
– Uten et kreativt kulturliv går samfunn under, mener Odd Roar Kristensen. Han mener at kultur på alle 
plan er bærebjelken i samfunnet. 

Odd Roar har trua på mennesket. 
Og særlig glad er i han i Venstres 
slagord «Folk først».  For han tror 
på at mennesket bærer i seg kraft 
til å endre verden, og at ulike ut-
trykksformer som sang, dans, mu-
sikk og annen utfoldelse skaper 
bedre samfunn. – Politikken skal 
brukes til å skape rom for ulike ut-
trykksformer og variasjon av ytrin-
ger, slår Odd Roar fast.

Av helt konkrete saker som Odd 
Roar har engasjert seg i, er barn- 
og unges kulturtilbud. 

– Musikk- og kulturskolen gir 
barn et flott utgangspunkt og er 
populært. Også fordi de ulike læ-
rerne der er fantastisk flinke. I til-
legg gjør korpsene en uvurderlig 
innsats.
 
Sandvika som kulturby
Ikke noe får Odd Roars hjerte til å 
banke som Sandvika.

– Sandvika er for mange en 
uoppdaget perle som må slipes 
vider til å bil en kulturby i Akers-
hus, sier Odd Roar. Derfor mener at 
det er viktig å gjøre grep i Sandvika 
mer slik at det blir en rekreasjons- 
og opplevelsesby. Derfor stemte 
Venstre blant annet å beholde gå-
gata som gågate i Sandvika.

Venstres visjon er at gående og 
syklende skal få og plass og at 
Kadettangen, Løkketangen og el-
vebredden blir bedre tilrettelagt 
for de gode opplevelse og med en 
musikkpaviljong der stor og små 
kunstere kan få boltre seg. 

Sandvika bør bli en kulturby i 
Akershus, vi har et flott kultur-
hus og mange kjente artister har 
besøkt byen vår. Men vi har ennå 
muligheter til et bredere kulturliv. 
Vi må også være så rause at vi får 
til noe for småkulturen, de mindre 
kjente artister, lokale unge og el-
dre, lokale band av ulik  karater.

Tur og idrett
Uten idrett og naturopplevelser blir 
hverdagen vestentlig dårligere for 
mange av Bærums befolkning. Odd 
Roar er spesielt opptatt av alle tu-
rene som tas utenom den organi-
serte idretten. 

– Idrettslagene gjør en fantas-
tisk jobb, særlig for barn. Men for 
meg er det spesielt viktig at folk 
flest opplever at tilrettelegging for 
naturopplevelser i nærområdene er 
god. Som handler om nærskiløyper 
og vedlikehold av stier, og at parke-
ringsplassene ved utfartsstedene 
utbedres. 

OM ODD ROAR
Odd Roar er salgskonsulent for papirprodukter på Rud. Han kommer 
fra Øksnes i Vesterålen, men det var 24 år i Postverket førte ham til 
Bærum. 
Alder: 52 år
Bosted: Gjettum
Sivilstatus: Gift med Tone og fire barn
E-post: odrokr@gmail.com
Mobil: 90 28 74 30

Servicekontor  for næringslivet

Her vises det til næringslivet vårt 
er av de flittigste til å utnytte 
Innovasjon Norges og Forsknings-
rådets støtte til forsking, utvikling 
og internasjonalisering.

Mange av Bærums arbeidsplas-
ser er hovedkontor, men mange 

små og mellomstore bedrifter er 
leverandører til disse store bedrif-
tene. 

Venstre tror at det kan bli en 
større samhandling mellom næ-
ringslivet, kommunen og andre 
offentlige myndigheter. Kommu-

nen kan gjennom sine innkjøp 
og langsiktige avtaler bli en ut-
viklingspartner for næringslivet, 
dersom anbudskonkurranser gjø-
res til arena for innovasjon. Det 
betyr ikke «billigst mulig», men 
best mulige offentlige anskaf-

felser. Venstre tror på en miks av 
både private og offentlige tilby-
dere innen tjenestesektorer som 
tradisjonelt har vært offentlig dre-
vet. Offentlige tilbud må innrettes 
etter like strenge kvalitetskrav og 
etisk standard som kreves av pri-
vate leverandører, slik at aktørene 
i fri konkurranse kan tjene som 
hverandres korrektiv.

 Venstre vil ha mer etablerer-
veiledning for oppstartsbedrifter. 
Næringslivet må inviteres til å 

holdningsskapning for entrepre-
nørskap blant lærere, elever og 
blant frivillige ungdomsorganisa-
sjoner.

Gjennom å etablere et servi-
cekontor for næringslivet etter 
modell fra Oslo, ønsker vi å gi for-
utsetninger for at små- og mel-
lomstre bedrifter og nyetablerin-
ger skal stå bedre rustet innenfor 
de rammebetingelsene man be-
finner seg i.

Gode barnehager
Alle som ønsker det skal få barne-
hageplass, og barnehagene skal 
primært være kommunale – men 
gi rom for de private, foreldreeide 
og ideelle. Uavhengig av eierne 
skal barnehagene holde god fag-
lig kvalitet. Tilskuddssatsene skla 
Flere naturbarnehager kan bidra 
til å gi flere barn (og foreldre) en 
grunnleggende forståelse av na-
tur.

Fattige barn finnes ikke...
...bare fattige foreldre. Og særlig 
i en kommune som Bærum med 
mange velstående, er det ekstra 
sårt for de barn og unge som ikke 
får det alle andre ser på som en 
selvfølge. Derfor er det viktig å 
ha konkrete tiltak som utjevner 
forskjellene. Å skjerme sosiale 
velferdsordninger mot kutt, er vik-
tig. Å prioritere støtte til «utstyrs-
boden», bruktmarked og annen 
gjenbruk er viktig.

Kom i form med Venstre!
Utendørs aktivitet og friluftsliv er 
vesentlig for å få folk i bedre form. 
Og mulighetene til å  røre på seg må 
være der folk bor. Derfor trenger vi 
utbedring av turveier, kyststier og 
vandreruter. Pilegrimsleden og An-
kerveien må oppgraderes. En rekke 
områder bør får lysløyper, som By 
– Greinehytta, Øverland – Muren 
– Burud, Gullhaug – Krydsby, Vest-
markssetra – Gupu. Terrengsyklis-
ter bør også få mulighet til å bruke 
skiløyper og alpinanlegg.

Kulturskole for innflyttere
Bærum skal være en god kommu-
ne å bo i for alle innflytter, også når 
du kommer fra fremmede land. 

Venstre ønsker at alle innflyttere 
skal få tilbud om informasjonsmø-
ter om bærumssamfunnet, og en 
frivillig kulturskole for innvandrere 
som ønsker å lære om norsk kultur. 
Vi ønsker også fadderordning for 
aktuelle innvandrergrupper, gjerne 
i samarbeid med Røde Kors og an-
dre frivillige organisasjoner, og at 
det skal skapes samtalearenaer 
mellom nordmenn og innvandrere.

Flere badeplasser
Bærum trenger flere badeplasser. 
Det betyr at Kadettangen, Kalvøya 
og Fornebu må oppgraderes til høy 
standard. Østernvann og Burud-
vann må få bedre tilkomstmulig-
heter – bedrekollektivtilbud til og 
flere parkeringsplasser. Badeplas-
sene må få skikkelig doer og orga-
nisering av grillplasser. 

Dynamisk, livskraftig, moderne og høykompetent er karakteristikkene av Bæ-

rum. For ifølge NHO og Vista Analyse er Bærum kåret til landets beste nærings-

livskommune i 2011.
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Akershus som foregangsfylke for 
livskvalitet, kunnskap, næring og miljø
Venstre vil at Akershus skal være et godt fylke å bo og leve i. Vi vil utvikle lokalsamfunn med levende og 
trivelige møtesteder. Vi må tenke mer helhetlig om hvordan vi utformer nærmiljøet vårt for å spare natur, 
landbruksarealer og grøntområder. Fortetting skal skje i etablerte tettsteder og rundt kollektivtraseene.

Akershus Venstre vil:
•	 Ta helhetlig grep om utbyggin-

gen av arealene i fylket
•	 Ha et mangfold av attraktive, 

levende og inkluderende byer 
og steder

•	 Sikre allmennhetens frie ad-
gang til kysten og fjorden, og 
verne store sammenhengende 
friluftsområder nær der folk bor

•	 Legge til rette for etablering 
av arenaer for kultur, idrett og 
friluftsliv som en del av stedsut-
viklingen

•	 Vedlikeholde og gjøre kultur-
minner tilgjengelige

Kunnskap
Kunnskap er viktigst i skolen, og 
skolen skal ha ambisjoner for alle 
elever. For at alle skal lykkes tren-
ger vi gode lærere, tydelige krav til 
elevene og skolebygg som gir et 
godt arbeidsmiljø. Venstre mener 
læreren er nøkkelen til gode resul-
tater, og vil gi etter- og videreut-
danning til alle lærere i alle fag.

Næring
Vår velferd og livskvalitet er avhen-
gig av et framtidsrettet og verdi-
skapende næringsliv, drevet fram 
av mennesker med motivasjon, 

vilje og evne til å skape noe nytt. 
Vi vil styrke kapitaltilgangen for 
gründere og for nye bedrifter, og 
tiltrekke oss flere utenlandske eta-
bleringer, investeringer og talenter.

Miljø
Målsetningen er at Akershus skal 
være et klimapolitisk foregangsfyl-
ke. Vi vil øke satsingen på fornybar 
energi som vannkraft og bioenergi. 
Fylkeskommunens bygninger skal 
ha miljøvennlig oppvarming.

Det er forventet sterk befolk-
ningsvekst i Akershus de nær-
meste tiårene. Venstre mener at all 
trafikkøkning skal løses gjennom 
forbedret kollektivtransport. Vi vil 
ha bedre kollektivtilbud i alle de-
ler av fylket gjennom økt frekvens, 
bedre regularitet, god komfort og 
lavere priser. Det skal lønne seg å 
reise miljøvennlig.

Akershus Venstre vil:
•	 Gjøre det enklere og billigere å 

reise kollektivt
•	 Ha billigere studentkort og fort-

satt lav pris på ungdomskort
•	 Etablere innfartsparkeringsplas-

ser nær kollektivtilbud
•	 Få på plass bane til Fornebu og 

AHUS så fort som mulig

•	 Gjøre miljøvennlig drivstoff 
tilgjengelig

•	 Jobbe for at fylkeskommunens 
busser går på miljødrivstoff 
innen 2015

•	 Bygge ut gang- og sykkelveier 
nær tettsteder og skoler

VÅRE KANDIDATER
Inge Solli (f. 1959) bor i Nittedal. Har bakgrunn som IT-leder i Sto-
rebrand og IBM, men har vært fylkesvaraordfører siden 2007. Han er 
utdannet innen markedsføring og økonomi. Inge er opptatt av å få 
på plass et bedre kollektivtilbud,  en framtidsrettet miljøpolitikk og 
kunnskap i skolen. Han er kulturinteressert, og deltar selv i kor og 
revy. Inge blogger på: ingesolli.wordpress.com.
Følg @ingesolli på Twitter.

Solveig Schytz (f. 1976) bor på Ås. Hun er utdannet konservator, har 
arbeidet innen museum, kulturminnevern og som rådgiver i privat 
sektor innen bygnignsvern. Solveig er styreleder i Norges Speider-
forbund. Hun er særlig opptatt av miljøvern, av frivillighetens rolle i 
samfunnet og barn og unges oppvekstvilkår. Følg @sschytz på Twit-
ter.

Siri Engesæth (f. 1969) bor i Bærum. Hun har vært daglig leder i 
Bellona og den europeiske paraplyorganisasjonen for marine og 
maritime organisasjoner (Seas At Risk). Hun er antropolog med på-
bygging innen ledelse fra NTNU, og jobber nå med å realisere store 
miljøteknologiprosjekter. Liberal ideologi som rettesnor for politiske 
avgjørelser er hennes fokus.

Lars Peder Nordbakken (f. 1957) bor i Gjerdrum. Han er siviløko-
nom, strategi-rådgiver og forfatter. Han er også leder av Akershus 
Venstre, medlem av Venstres sentalstyre og har gitt en rekke bidrag 
til utviklingen av Venstres liberale idégrunnlag og økonomiske poli-
tikk. Han er spesielt opptatt av entreprenørskap og innovasjon, næ-
ringsutvikling, by- og stedsutvikling, kunnskap, forskning og inter-
nasjonalt samarbeid.

Ingvild Tautra Vevatne (f. 1950) har bodd og jobbet som lærer eller 
skoleleder i Asker kommune fra 1972,  og har jobbet med velferd i 
NAV Akershus fra 2008. Hun har lang erfaring fra ulike verv i Venstre 
og KS. Ingvild er utdannet lærer, og har master i ledelse. Hun er opp-
tatt av velferd, internasjonale spørsmål, miljø, demokrati, oppvekst 
og eldre.

Camilla Hille (f. 1974) er bosatt i Ski. Hun er utdannet sosionom 
og statsviter, og har flere års erfaring i sosialt arbeid, både fra USA 
og Norge. Camilla har vært ishockeyspiller på landslagsnivå. Hun 
er opptatt av å sikre alle like muligheter, og da er arbeidet med å 
hindre frafall i den videregående skolen viktig.
Følg @camillahille på Twitter.

Foto: Gisle Bjørneby 2011

Jeg er glad for at vi har fått 
gjennomført mye god Venstre-
politikk i Akershus de siste fire 
årene. Kraftig økning i kollek-
tivtilbudet, sterkere satsing på 
etterutdanning av lærere og 
tidenes satsing på kulturtiltak 
er vi stolte av å ha fått til.

Men Venstre har ambisjoner 
for Akershus. Vi vil at fylket vårt 
skal være et foregangsfylke for 
livskvalitet, kunnskap, næring og 
miljø.

Akershus skal være et godt fyl-
ke å bo og leve i. Vi vil derfor ha et 
mangfold av attraktive, levende 
og inkluderende byer og steder, 
og legge til rette for etablering 
av arenaer for kultur, idrett og 
friluftsliv.

Vi får sterk befolkningsvekst, 
men arealet er begrenset. Vi vil 
ta hensyn til jordvern, vern av 
strandsonen og marka ved å utvi-
kle steder med møteplasser, boli-
ger og arbeidsplasser nær trafik-
knutepunkter. 

Det er en seier for Venstre at 
halvparten av bompengene går 

til å finansiere kollektivtilbudet, 
og antall kollektivreiser har økt 
kraftig de siste årene. Vi vil gjøre 
det enklere og billigere å reise 
kollektivt, og trafikkøkningen 
som kommer må i sin helhet mø-
tes med et bedre kollektivtilbud. 
Der det ikke er så mange kollek-
tivreisende vil vi tilby bestillings-
transport. Vi må få på plass en 
statlig finansiering av nye baner 
til Fornebu og Akershus Universi-
tetssykehus.

Vi vil øke satsingen på for-
nybar energi som vannkraft og 
bioenergi, blant annet gjennom 
Akershus Energi som eies av fyl-
keskommunen. Akershus Ven-
stres miljøpris for 2011 gikk til 
Akershus EnergiPark, og vi gle-
der oss til at de skal utvikle og 
formidle kunnskap om fornybar 
energi i samarbeid med fors-
kningsmiljøene våre.

I den videregående opplærin-
gen vil vi ha faglige utfordringer 
tilpasset den enkelte elev. Vi må 
ha relevant teoriundervisning i 
yrkesfagene og nok lærlingplas-

ser. Det er en stor utfordring å få 
flest mulig til å fullføre videregå-
ende opplæring, og vi må sam-
arbeide med kommunene for å 
sette inn tiltak allerede i grunn-
skolen.

Venstre mener at læreren er 
nøkkelen til gode resultater, og 
vil gi etter- og videreutdanning 
til alle lærere i alle fag.
 
Bruk stemmeretten din,
og stem gjerne Venstre!

Med vennlig hilsen

Inge Solli
Fylkesvaraordfører og 1. kandidat

Kjære velger

Foto: Gisle Bjørneby 2011



Miljø skal
lønne seg
– Det skal lønne seg med gode miljøtiltak, sier Siri Engesæth. Hun har erfaring fra internasjonalt miljø-
arbeid, fra Bellona og fra rådgivning innen miljøteknologi. Snart er hun folkevalgt. 

– Bærum bør være en foregangs-
kommune på miljø, sier Siri Enge-
sæth. Hun burde vite hvordan man 
gjør det, med en imponerende mil-
jømessig CV.  

– Transport, energi og tradisjo-
nelt miljøvern, oppsummerer hun 
som de tre store sakene. 

Buss, bane, sykkel
Kollektivtransporten må ha alle 
løsninger, dersom den skal virke 
for alle. Det skal være god plass til 
buss, bane, sykkel og gående, og 
at disse gruppene skal prioriteres 
foran bilene.  

– For å få til store endringer må 
man ha visjoner og gode mål, sier 
Siri Engesæth. Hun er vant til å 
tenke stort og langsiktig. 

– Bærum vil kveles uten mer og 
bedre planer for transport og mobi-
litet, sier Engesæth, og viser blant 
annet er de planene som er lagt for 
trafikken fra Fornebu til Oslo, 

– Helt uholdbar. De gode løs-
ningene som Venstre gikk inn for 
– som svevebane – ble stemt ned. 

Samtidig er Siri opptatt av å se 
framover, og skape gode og smarte 
løsninger, og finne de riktige kana-
lene. Samarbeid med fylket, med 
nabokommuner og hele regionen 
er viktig for å få til løsninger som 
virker i framtida. 

– Organisering av arbeidslivet 
er også viktig med tanke på trans-
portbehovet i framtida. 

Energi – mindre bruk
– Jeg har alltid vært opptatt av å få 
gode miljøtiltak til være kostnads-
svarende slik at de som velger å 
bruke sin tid og ressurser på miljø-
god virksomhet, enten i det offent-
lige, i privat næring eller enkelt-

mennesker, får igjen for strevet.
Hun mener at viktige miljøfor-

bedringer vil komme om vi tar i 
bruk ny teknologi, men at det kre-
ver en større vilje til omlegging. Et 
eksempel er å kutte ut fyring med 
olje.

– I Bærum har vi fremdeles man-
ge oljekjeler, både i næringsbygg, 
institusjoner, skoler og i private 
bygg. Disse må bort i kommende 
valgperiode, sier Siri Engesæth.  

Klassisk miljøvern
En foregangskommune på miljø, 
må ta vare på det biologiske mang-
foldet. 

– Det betyr at vi må tenke hel-
het hver gang vi løfter spaden, sier 
Siri, som understreker at det krever 
litt mer av oss. At kunnskapen om 
miljøet må blir bedre. 

«Tenk lurt», er hennes motto. 
Hun synes det er lurt å håndtere 
søppel på en skikkelig måte gjen-
nom kildesortering. Og at det of-
fentlige tar ansvar for å redusere 
energibruken i alle bygg.  Og at 
alle som bygger nye boliger eller 
pusser opp gamle, må tenke at det 
skal brukes minst mulig energi.
  
Miljøkommunen Bærum
Når Bærum Venstre vil at Bærum 
skal være en foregangskommune 
på miljø betyr det å kutte 20 pro-
sent av våre CO2-utslipp og reduse-
re vår energibruk med 20 prosent.  
Det betyr at kommunen må være 
foregangsvillig i plan- og regule-
ringsarbeid og i egne innkjøp.

– Nye  utbyggingsområder må 
innrettes optimalt i forhold til sol 
og naturgitte forhold slik at det 
fremmer minst mulig masseflyt-
ting og inngrep og gir lavest mulig 

energi- og transportbehov. 
Når Siri Engesæth sier det, så 

høres det enkelt ut. Men det krever 
sin kvinne med politisk kløkt og 
kunnskap. Heldigvis har hun det. 

OM SIRI
Siri har lang fartstid i Venstre med tidligere verv i Aust-Agder, Møre 
og Romsdal, Hordaland og i Oslo på bydels-, by- og nasjonalt nivå.

Kandidat: 3. plass på Akershus Venstres liste til fylkestinget. Bæ-
rums øverste kandidat  
Alder: 42
Sivil status: Skilt. Tre barn, en på Jar skole og to på Ringstabekk
Bosted: Jar
E-post: Siri@sfere.no
Mobil: 90114675

Utdanning: antropolog med hovedfag fra Alaska og deretter påbyg-
ging innen ledelse og økonomi fra NTNU Er i dag partner i selskapet 
Vox Politica AS, som også er sekretariat for Forum for Reiseliv og 
Forum for Miljøteknologi og holder til på IT Fornebu. Engesæth har 
vært daglig leder i Bellona. Erfaring med næringspolitikk internasjo-
nalt fra Næringslivets Hovedorganisasjon, vært leder for den euro-
peiske paraplyorganisasjonen for marine og maritime organisasjo-
ner, Seas At Risk, i Brussel. Drevet strategisk og finansiell rådgiving 
i eget selskap. 

Foto: Gisle Bjørneby 2011

Skift ut oljefyren!
Boligene må bli mer miljøvennli-
ge og energieffektive. Derfor me-
ner Venstre at Bærum, som andre 
kommuner, innfører kommunale 
støtteordninger for at folk skal 
skifte ut oljefyrer og gamle ved-
ovner med dårlig forbrenning.

Sandvika som opplevelsesby
Åpne lyse gater med åpne plas-
ser, gågater og andre gater med 
lite biltrafikk og egne traseer for 
syklende og rulleskøytende. Til-
passet arkitektur og mye grønt. 
Sandvika kan skapes om til en 
oase hvis vi har politikere som tør. 
Heldigvis tør Venstre!

Behold bibliotekene
Venstre har holdt fast ved – gjen-
nom budsjett og bevilninger - å 
opprettholde folkebibliotekene 
med faglig kvalifisert personale. 
Vel så viktig framover blir skole-
bibliotekenes rolle som kilde til 
kunnskap, leseglede og nysgjer-
righet.

Opplevelser basert på historien
Kadettangen kan gi plass til en his-
torieopplevelse basert på virkelig-
heten – fra helleristninger, til Kong 
Sverres kamp om kongemakten, 
til kalkovnene i Marka, Fleskum-
malerne og Claude Monet. Med 
kulturen og historien kan vi peke 
videre framover – med kunnskap.

Bærum som arbeidsgiver
For Bærum kommunes omlag 7000 ansatte, er det 
viktig at kommunen til enhver tid fører en politikk 
som tar vare på den enkelte ansatt, og legger tilrette 
for at alle har mulighet til å trives og utvike seg på 
arbeidsplassen. Dette krever fokus på gode ledere.

Venstre ønsker både effektivisering og forenkling, 
samtidig som det er viktig å stimulere til sterke fag-
miljø. Kvalitet på tjenester og at arbeidsmiljøloven 
følges, bør være en selvfølge.

Venstre har ønske å beholde seniortiltakene for å 
beholde de eldre arbeidstakerne.

En enklere hverdag
Bærum kommune må blir mer tilgjengelig for alle, 
derfor er det viktig at alle offentlige bygg gjennom-
gås med tanke på tilgjengelighet. Funksjonshem-
mede må sikres reell innflytelse på egen livssitua-
sjon. 

Hva er din visjon for Bærum?

Bærum Venstre har lagd sine visjoner for 
Bærum. Dette vil vi gjerne ha ditt syns-
punkt på.

Vi vil gjerne høre hvilke visjoner du som bosatt i 
Bærum har for ditt nærområde.

Gå derfor inn på våre hjemmesider og skriv under 
på en av de visjonene som ligger der allerede el-
ler skriv din egen visjon:

www.venstre.no/akershus/
baerum/visjoner
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Venstres kandidater i Bærum
1  Ole Andreas Lilloe-Olsen, Bærums Verk
2  Hilde Arneberg, Jar
3  Edvard Værland, Bekkestua
4  Odd Roar Kristensen, Gjettum
5  Bente Knagenhjelm, Bekkestua
6  Inger Catrine Bangum, Eiksmarka
7  Paul Henning Fjeldheim, Bekkestua
8  Turid Bergene Dahlman, Jar
9  Ketil Jørstad, Sollihøgda
10  Siri Engesæth, Jar
11  Tor Andersen, Lommedalen
12  Elisabeth Hinteregger, Bekkestua
13  Eirik T. Bøe, Jar
14  Jon Nordsjø Grasbekk, Rykkin
15 Hulda Tronstad Nydal, Østerås
16  Svein Falck, Gjettum
17 Ole Jacob Sending, Eiksmarka
18  Birger Magnus Vikøren, Høvik
19 Astrid Ramnefjell, Jar
20  Sven Trygve Haabeth, Høvik
21  Randi Aamodt, Hosle
22 Øystein Goksøyr, Høvik
23 Gudbrand Teigen, Bærums Verk
24  Bernt Stilluf Karlsen, Lommedalen
25  Tiril Stillufdatter, Lommedalen
26  Elisabeth Myhre, Haslum
27 Wolfgang Plagge, Gjettum
28  Hilde Rognlien Johansen, Bekkestua
29  Marianne Felin Bjørgaas, Bekkestua
30  Sigrid Spilling, Høvik
31  Paul Engelstad, Snarøya
32  Helge Hveem, Bekkestua
33  Erik Hexeberg, Jar
34  Torgrim Huglen, Jar
35  Nils Ween, Jar
36  Martin Schilde, Eiksmarka
37  Jens Kristian Borgan, Sandvika

Hold deg oppdatert – få 

nyhetsbrev på 

www.venstre.no/

nyhetsbrev.

Meld deg inn på 

www.venstre.no/

blimedlem.

www.baerum.venstre.no


