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Et liberalt Røyken 
«Menneskene er viktigere enn systemet. 

Venstre prioriterer folk først.»  
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Venstre er et sosialliberalt, borgerlig og grønt 
parti. Røyken Venstre vil at kommunen vår 
skal være et sted der det er trygt å bo, vokse 
opp og bli gammel. Venstres mål er å få gjen-
nomført Venstres politikk, men vi vil opptre 
løsningsorientert i møtet med andre partier 
til det beste for kommunen og innbyggerne. 
En stemme på Venstre er en stemme for et 
fremtidsrettet, åpent og grønt Røyken.

Dette partiprogrammet tar utgangspunkt i 
lokale problemstillinger som Røyken Venstre 
mener er viktige i lokalsamfunnet vårt. Vi 
håper du finner det interessant å lese dette 
valgprogrammet, og at du kunne tenke deg å 
stemme Venstre ved kommunevalget.

Et liberalt og grønt Røyken
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Røyken Venstre vil prioritere å gi skolesektoren 
best mulige rammevilkår innenfor en stram 
kommuneøkonomi. Vi mener skolens fremste 
oppgave er å formidle kunnskap og allmenn-
dannelse. Venstre vil avbyråkratisere lærerrol-
len og gi lærerne mer tid til å undervise.

Røyken Venstre  vil:
•	 Sikre at skolene får tildelt nok ressurser til å 

ivareta forutsetningene i den nye tilde-
lingsmodellen fra 2011, og gi skolene en 
økonomisk forutsigbarhet. 

•	 Redusere rammetimetallet for lærerne i 
grunnskolen, slik at mer tid blir brukt på 
innhold i skolen.

•	 At kommunen gradvis øker skole- og barne-
hagebudsjettene.

Venstre prioriterer skole og lærere
•	 Sikre kommunale midler til etter- og videre-

utdanning av lærere.
•	 Legge til rette for at alle barn er trygge på 

vei til og fra skolen.
•	 Jobbe for at Buskerud fylkeskommune 

etablerer en IB-linje ved Røyken videregå-
ende skole.

•	 Fortsette å modernisere gamle skolebygg.
•	 Vurdere skolestrukturen i løpet av perioden. 
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Å ta vare på natur og miljø er en svært viktig 
politisk prioritering for Venstre. Videre nedbyg-
ging av strandsonen må det settes en stopper 
for - vi forvalter naturen for generasjonene 
som kommer etter oss. Røyken Venstre er 
opptatt av at Røyken kommune bidrar til å 
oppfylle Norges klimaforpliktelser.

Røyken Venstre vil:
•	 Jobbe for at kommunen oppretter en stil-

ling som klima- og miljørådgiver for å følge 
opp den vedtatte klimaplanen, og da spe-
sielt fokus på energispørsmål og koordine-
ring av kommunens arbeid med miljøvern.

Vi tar vare på miljøet der du bor
•	 Sikre at klima- og miljøhensyn blir ivaretatt 

i alle plan-, regulerings- og utbyggings-
saker.

•	 Jobbe for at Røyken kommune konverterer 
alle bygg til bærekraftige energikilder.

•	 Kartlegge stengsler for allmenheten i 
strandsonen med mål om at eksisterende 
stenglers skal fjernes. Allmennheten skal 
gis større tilgang enn hva som er tilfelle i 
dag. Venstre vil ikke gi dispensasjoner til 
ytterligere nedbygging.

•	 At kommunen foretar en kartlegging av 
gamle fyllinger, forurenset grunn og foru-
renset sjøbunn.
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Videre 
nedbygging av

strandsonen 
må stoppes – vi 

forvalter naturen 
for generasjonene 

som kommer 
etter oss.
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Venstre mener det er avgjørende at Røyken 
kommune er i stand til å møte oppgavene som 
følger med samhandlingsreformen. Når ansvar 
for og finansiering av helse- og omsorgstjenes-
ter overføres fra stat til kommune, må Røyken 
ha et bredere tilbud av tjenester med et særlig 
fokus på rehabilitering. Vi vil jobbe for at kom-
munen kan tilby mer omsorg og velferd lokalt.

Røyken Venstre vil:
•	 Styrke rehabiliteringstilbudet. Røyken 

Venstre ønsker å etablere Bråset Bo- og 
omsorgssenter som et distriktsmedisinsk 
senter med fokus på rehabilitering.

•	 Legge til rette for at mer behandling, bedre 
omsorg og mer pleie skjer i folks nærmiljø.

•	 Fortsette å øke lege- og fysioterapideknin-

Nærhet til omsorg og behandling
gen i Røyken kommune.

•	 Eldreomsorgen skal basere seg på en god 
balanse mellom hjemmebaserte hjelpetje-
nester, tilgang på tilrettelagte omsorgsboli-
ger, avlastnings- og sykehjemsplasser.

•	 At Røyken kommune skal utvikle sine 
helsetjenester i takt med samhandlingsre-
formen, herunder styrke tjenestetilbudet til 
barn og unge med helseproblemer.
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I Røyken har vi et mangfold av småbedrifter 
og enkeltmannsforetak innenfor varehandel 
og privat service, håndverk og verksted, bygg 
og anlegg, og kunnskapsbedrifter. Dessverre 
mangler et særskilt fokus på hvordan kommu-
nen kan legge til rette for alle nærings typer. 
Venstre vil prioritere å hjelpe grundere og 
småbedrifter frem.

Røyken Venstre vil: 
•	 At Røyken kommune oppretter en nærings-

politisk avdeling. Denne skal kunne bistå 
lokale næringsdrivende som trenger råd og 
veiledning til sin forretningsvirksomhet, 
og ha ansvaret for det langsiktige arbeidet 
med samferdsel.

•	 Opprette stilling som kommunalsjef med 

Gode vilkår for lokale bedrifter
ansvar for næring og samferdsel.

•	 Jobbe for bedre veiforbindelser fra og til 
Røyken.

•	 Støtte opp under etableringen av nye 
virksomheter i Slemmestad-Vaterland i 
forbindelse med utvikling av Fjordbyen 
Slemmestad 2030. Spesielt for de bedrifter 
som ønsker å rydde opp langs kystlinja vår.

•	 Gå imot gjeninnføring av eiendomsskatt. 
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Veldig mange i kommunen vår pendler til og 
fra jobben. Røyken Venstre er opptatt av at 
kollektivtilbudet må bli både bedre, og mer 
i samsvar med folks reisevaner. Videre vil 
vi jobbe for at syklister og fotgjengere skal 
kunne ferdes trygt i kommunen vår.

Røyken Venstre vil:
•	 Være en tydelig stemme overfor regio-

nale og nasjonale myndigheter i debatten 
rundt det utilstrekkelige kollektivtilbudet 
i Røyken - uavhengig av om det er Buske-
rud Kollektivtrafikk, Ruter eller NSB som er 
operatør. Dette gjelder særlig hurtigbåten, 
ekspressbusser til Oslo og Drammen og 
videreutvikling av rutetilbudet på fjorden.

Sykkelveier og flere bussavganger
•	 Jobbe overfor Buskerud fylkeskommune for 

å ivareta trafikksikkerheten ved de fylkes- 
kommunale veiene i Røyken.

•	 Fortsette satsingen på utbygging av gang- 
og sykkelveier for å bedre trafikksikker-
heten – man skal kunne sykle trygt i hele 
kommunen!

•	 Etablere tilstrekkelig parkeringsplasser for 
pendlere i Spikkestad, Røyken og Slemme-
stad for de som bruker tog, båt og buss.

•	 Jobbe for utvidet togtilbud på Spikkestad-
banen.
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For at Røyken skal være et godt sted å bo, må 
vi ha levende lokalsamfunn med et rikt liv av 
frivillige lag og foreninger. De frivillige organi-
sasjoners innsats representerer store verdier 
for samfunnet, og Venstre vil legge til rette 
for at det skal være stimulerende å legge ned 
innsats i kultur- og idrettsarbeid.

Røyken Venstre vil:
•	 Fortsette satsningen på Slemmestad som 

hovedarena for utøvende kunst i kommu-
nen. 

•	 Opprette et aktivitetsfond hvor lokale vel 
og frivillige organisasjoner i kommunen 
kan søke penger til prosjekter som gagner 
allmennheten i nærmiljøet.

Kultur og idrett er trivselsfaktorer
•	 Kartlegge lokale kulturminner og at kom-

munen tar en aktiv rolle i vern av disse. 
•	 Arbeide for at et nasjonalt geologisenter 

legges til Slemmestad. Senteret skal være 
en viktig og sentral del i utviklingen av 
Slemmestad sentrum. 

•	 Være en støttespiller for idrettsbevegelsen i 
arbeidet med å utvide og forbedre idrett-
stilbudene i kommunen. Venstre støtter 
arbeidet for å etablere et skiskytteranlegg 
i Røyken.

•	 At kyststien skal være åpen fra Asker til 
Hurum. I områder hvor Kyststien i dag ikke 
har nærhet til sjøen vil Venstre jobbe for at 
Røyken kommune regulerer denne som of-
fentlig vei for å sikre allmenheten.
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For å kunne møte befolkningsveksten som 
varsles for kommunene i østlandsområdet, 
mener Venstre det er viktig å legge til rette for 
tett utbygging i sentrale områder av Røyken. 
Særlig for å redusere utbyggingspress på 
dyrket mark og stimulere til bruk av kollektivt. 
Videre må det legges til rette for en utvikling 
hvor hensynet til bomangfold og bomuligheter 
for alle går foran profitthensyn. Venstre ønsker 
en variert utbygging med både små og store 
leiligheter, rekkehus og eneboliger.

Røyken Venstre vil:
•	 Jobbe aktivt for å realisere prosjektene 

Fjordbyen Slemmestad 2030 og Stasjons-
byen Spikkestad.

•	 Passe på at det bygges boliger tilpasset 

Kommunen vår skal vokse smart
behovene til førstegangsetablerere.

•	 Jobbe for arealutnyttelse av nye boligfelt 
som tar hensyn til miljø og bokostnader. 
Nye boligfelt skal lokaliseres i nærhet til 
kollektivtransportårene.

•	 Boligfelt planlegges for bruk av alternativ 
fornybar energi og lavt energiforbruk.

•	 Kartlegge områder for mulige båthavner for 
fritidsbåter.
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Venstre vil styrke det lokale demokratiet og 
jobbe for en større og sterkere kommune som 
gir bedre tjenester og styrket økonomi. En slik 
reform krever en ny kommunestruktur som 
gjør kommunen vår i stand til å ta over ansvar 
for oppgaver som i dag enten er statlige, eller 
interkommunale samarbeid i egne selskap. 

Røyken Venstre vil:
•	 Utrede muligheten for kommunesammen-

slåing med en eller flere nabokommuner. 
Et eventuelt forslag om sammenslåing skal 
legges ut for folkeavstemning. 

•	 Gi lokale velforeninger, elevråd, foreldre-
utvalg, frivillige organisasjoner og andre 
aktører bedre muligheter til å komme med 
innspill i saker som angår dem. Vi ønsker 

Vi vil styrke det lokale folkestyret
styrket samhandling mellom kommune og 
frivillige i saker som angår nærmiljøet. 

•	 Å ta rollen som ombud for alle innbyggerne 
i kommunen, for Venstre er partiet uten 
særinteresser. 

•	 Arbeide for større åpenhet i den politiske 
beslutningsprosessen. Informasjon fra 
kommunen skal være gratis og lett tilgjen-
gelig for alle. 
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www.royken.venstre.no

Venstres kandidater i Røyken
1.  Lasse Narjord Thue 

(36), daglig leder
 Slemmestad

2.  Rebekka Borsch (34)
 seniorrådgiver 
 Nærsnes

3.  Tore Hogstad (63)
 pensjonist
 Slemmestad

4.  Tom-Roger Stensberg 
(34), avdelingsleder

 Slemmestad

5.  Ellen K. Lysne (45), Åros.
6.  Arne Vadseth (60), Nærsnes.
7.  Mona Haug (57), Bødalen.
8.  Jan Krokedal (49), Spikkestad.
9.  Unn S. Hallgren (37), Spikkestad.
10.  Christian Behrens (54), Røyken.
11.  Knut K. Jenssen (74), Røyken.
12.  Mary S. Johansen (70), Slemmestad.
13.  Annbjørg Rimeslåtten (60), Røyken.
14.  Oddgeir Frøysok (54), Åros.
15.  Elin G. J. Nyborg (47), Spikkestad.
16.  Ole Nicolai Wahl (50), Røyken.
17.  Kari Kristiansen (37), Nærsnes.
18.  Bjørn Buen (67), Røyken.
19.  Thori Sundåshagen (60), Åros.
20.  Jan Wiggo Pedersen (56), Røyken.
21.  Inger Bredland (78), Hyggen.
22.  Kristian Stokker (67), Heggedal.
23.  Margareta Stokker (64), Heggedal.
24.  Elin Smestad (34), Slemmestad.
25.  Heidi Elise Bruer (52), Røyken.
26.  Per Midteide(69), Bødalen.
27.  Marit Kolbræk (63), Røyken.
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