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et 

for befolkningen for en ekstra 
dimensjon i bylivet.

 ✔ Styrke arbeidet med vern av 
kulturminner. 

Utvikling av by og bygd.

Politikk med 
resultater

I pressområder 
som Ullensaker blir 
arealplanlegging 
viktigere og viktigere.

70% av innbyggerveksten er i 
fremtiden estimert til å være på 
Jessheim. Dette setter store krav 
til byutviklingen. Venstre set-
ter innbyggernes interesser foran 
utbyggernes. Friområder må vernes 
før videre utbygging skjer, og 
skolebygg, kapasitet i barnevern, 
utvikling i kollektivtrafikk m.m må 
være på plass og inne i planene for 
å takle en slik vekst. Venstre vil ar-
beide for en utvikling som gir gode 
løsninger vi kan leve med også i 
fremtiden.

Vi må ta vare på tettstedenes 
egenart, kommunedelplanene for 
Kløfta, Mogreina, Borgen, Sand, 
Algarheim og Nordkisa.

Venstre vil:
 ✔ Prioritere boligbygging som 

planlagt på Gystadmyra frem-
for nye områder som går på 
bekostning av friluftsområder.

 ✔ Videreutvikle Kløfta, Mogreina, 
Borgen og Nordkisa til levende 
samlingspunkt for lokalbefolk-
ningen.

 ✔ Ha 50% grøntareale i Jessheim 
By, med fokus på fortetting i 
sentrum. høyere bygg frigir ar-
ealer til grønne lunger og parker.

 ✔ Kombinere grøntområder med 
kulturparker og opplevelsesstier 

Ullensaker Venstre 
tar miljøhensyn og 
fører en offensiv og 
fremtidsrettet nærings- 
og skolepolitikk og 
vil være med å dreie 
kommunepolitikken mot 
sentrum.

I Ullensaker har vi de siste årene 
blitt godt synlig for vår kamp for 
Jessheimmarka, og for å stoppe 
uttak av torv på Ljødalsmåsan i 
Nordkisa. Vårt engasjement for 
måsan har blitt rikspolitikk, og 
førte til at Venstres stortings-
gruppe har sendt inn et eget 
forslag til nasjonal verneplan for 
norske myrer. 

Vi har også hatt mobbing høyt på 
agendaen og har fått våre forslag 
helt inn i Venstres partiprogram på 
nasjonalt nivå. Dette er noe av det 
fine med Venstre. Lokalt engasje-
ment lønner seg, både på lokalt og 
nasjonalt plan!



et 

Politikk med 
resultater

10 gode grunner til å stemme 
Venstre:
1. Venstre vil trekke politikken 

mot sentrum, og et grønnere og 
mer bærekraftig alternativ.

2. Vi vil jobbe for å verne viktige 
friluftsområder og få på plass 
en markagrense.

3. Vi vil prioritere en inkluderende 
skole med mangfold, individuell 
utvikling og kreativ læring.

4. Vi vil gjøre skolen til budsjett-
vinner og øke lærertettheten i 
grunnskolen.

5. Vi vil øke satsing på sykkel, 
som bl.a. flere sykkelstier og 
låsbar sykkelparkering ved 
stasjonene.

6. Vi vil etablere en bybuss på 
Jessheim, som også binder 

Stem Venstre for en god 
og grønn kommune.

sammen OSL, Gardermoen 
næringspark og Jessheim sen-
trum, og styrke busstilbudet ellers 
i kommunen.

7. Vi vil utvikle Ullensaker til å bli 
Norges beste kommune for grün-
dere og småbedrifter.

8. Vi skal være innbyggernes garan-
tist for at politiske prosesser skjer 
i full åpenhet med fritt innsyn og 
god dokumentasjon.

9. Vi vil styrke helsestasjonen, jord-
mortjenesten og få flere miljø- og 
helsefaglige arbeidere inn i skolen.

10. Venstre skal være et fremtids-
rettet, grønt og liberalt parti. Vi er 
opptatt av individets frihet, men 
også indivdets ansvar. Vi vil gjøre 
Ullensaker til et bedre sted - også 
for de som kommer etter oss.



bygg. Alle barn skal ha rett til å 
gå på sin nærskole. Vi vil derfor å 
oppdatere planene for utbygging 
av skolene, inkl. Kløfta og Jessheim 
Nord, og redusere brakkebruk på de 
eksisterende skolene.

Skolene bør i større grad få bli 
lokale aktivitets- og forsamling-
shus. Byggene kan brukes som 
kultursal, bibliotek, kulturskole, 
åpen barnehage, møtelokale for 
lag frivillig arbeid m.m. Nye skoler 
skal bygges med storkjøkken, som 
kan fungere som kantine, mat til 
SFO, skolebedrifter, nærmiljøkafe 
osv.  Fremtidige behov som held-
agsskole og skolemat kan også 
gjøre dette nødvendig. 

Venstre vil:
 ✔ Fokusere på tidlig innsats ved 

hjelp av arbeidsmodeller som 
f.eks fra Hovin Skole.

 ✔ Øke lærertettheten i grunn-
skolen.

 ✔ Ha fokus på tidlig innsats, og 
få spesialpedagoger tidlig inn i 
læringsprosessen for elever som 
trenger det. 

 ✔ Sikre at alle barn i skolen lærer 
å svømme så tidlig som mulig.

 ✔ Bedre integreringen av IKT i 
skolen, og utvikle digital kom-
petanse hos skoleledelse og 
lærere.

 ✔ Frigjøre læreren til å være lærer 

En liberal skolepolitikk 
legger til grunn at ingen 
elever er like, samtidig 
som vi har ambisjoner 
for hver eneste elev, med 
god skole og muligheter 
for utvikling. 

Vi vil gi skolene stor frihet til å 
legge til rette undervisningen slik 
at alle elever får den samme mu-
ligheten til å utnytte sine evner, 
uavhengig av bosted og sosial og 
kulturell bakgrunn. 

Ved Hovin skole har man gjort et 
løft med de minste. En samkjørt 
metodikk med mindre grupper, 
tilpasset undervisning og flere 
lærere på 1-2 klasse har gitt kom-
petente og trygge barn. Vi vil teste 
tilsvarende arbeidsmodellen på de 
andre grunnskolene i kommunen.

Skolen som samlingspunkt 
Ullensaker har gjennom lengre tid 
vært i sterk vekst. Dette setter 
press på skolekretsene, hvor flere 
skoler trenger oppgradering og/
eller utbygging. Flere skoler har 
utstrakt bruk av brakker. 

Brakker kan være hensiktsmessige 
kortsiktige løsninger, men fungerer 
ofte ikke som et fullverdig skole-

En god skole  
der du bor.



lager gode ordninger 
for barn som har det 
vanskelig, og at det 
legges til rette for en god 
barndom.

Barn skal ha en mobbefri barne-
hage og skolehverdag. Tilgang på 
varierte fritidsmuligheter i nærom-
rådet, friluftsliv og organisert ak-
tivitet er viktig.

Venstre vil:
 ✔ Hindre frafall, mobbing og 

psykiske lidelser ved hjelp av 
økt satsing på miljøarbeidere 
og helsesøstre i skolen.

 ✔ Sikre at barnevernet har nok 
ressurser til å takle befolkn-
ingsveksten, økonomisk ned-
gang og transittmottaket på 
Trandum. 

 ✔ Sikre fritidsklubbene som 
attraktive, rusfrie tilbud for 
ungdom

 ✔ Utrede et prosjekt etter inspi-
rasjon fra “Sprelske Unga”. Et 
prosjekt som gir barn som ikke 
har mye fysisk aktiv lek med 
andre barn mulighet til å utvikle 
seg i aktiviteter som sykkeltur-
er, klatring, orientering, skøyter, 
skilek osv. 

 ✔ Sikre rett tilrettelegging for 
barn med spesielle behov i alle 
faser av oppveksten.

 ✔ Stimulere til etablering av natur, 
kunst- og kulturbarnehager, 
også på kommunalt plan, noe 
som kan bidra til å gi flere barn 
en grunnleggende forståelse av 
natur, kunst og kultur.

ved å få flere miljøarbeidere, 
helsesøstre og vaktmestere inn 
i skolen. 

 ✔ Effektivisere skolebyråkratiet 
med felles informasjonssyste-
mer i stedet for at hver skole 
må lage sitt eget manuelle 
oppfølgingssystem

 ✔ Arbeide for mer praktisk opp-
læring i ungdomsskolen.

 ✔ La elever på ungdomstrinnet få 
bedre muligheter til å følge fag i 
videregående skole.

 ✔ Formalisere skoleeiers ansvar 
for veiledning av foresattes og 
elevers rettigheter og plikter 
når det gjelder klagesystemet.

 ✔ Utvikle modellen “Voksne ska-
per vennskap sammen” videre 
til et godt skole-hjem samar-
beid.

 ✔ «Varselknapp» for å registere 
mobbing og bekymrings-
meldinger på kommunens og 
skolenes nettsider.

 ✔ Redusere pris på SFO for fami-
lier med lav inntekt.

 ✔ At lag og foreninger inviteres 
inn for å gi aktivitetstilbud i 
SFO-tiden og bruker skolene 
etter skoletid

Trygt og godt å 
vokse opp i  
Ullensaker.
Barn og unge er vår 
viktigste ressurs. Vi må 
sikre at det offentlige 



ale i samarbeid mellom friluftsråd 
og andre friluftslivsaktører som 
forebyggende aktiviteter. Turer i 
skog og mark blir høyt verdsatt av 
brukere innen psykisk helsevern. 
Sentrumsnære områder som arena 
for rekreasjon og naturopplevelser 
er viktig, og vi jobber for marka-
grense i bl.a. Jessheimmarka.

Jordvern
Jordvern er en forutsetning for 
fremtidig matproduksjon. Vi vil 
sikre vern av produktiv matjord 
mot irreversible endringer.  

Grønn kommunal praksis
Venstre vil alltid jobbe for at 
politikken er bærekraftig og tar 
miljøhensyn. Vi vil blåse støv 
at kommunens miljøplan og 
gjøre den langt mer offensiv og 
fremtidsrettet.
Vi vil styrke tilbudet og 
etterspørselen etter økologiske 
varer, blant annet gjennom at det 
offentlige etterspør miljøvennlige 
varer og varer.
Grønne, kommunale leiekontrakter 
og en miljøvennlig kommunal 
bilpark er viktige satsingsområder i 
neste periode.

Miljøutslipp
Hovedflyplassen har hatt en rekke 
hendelser med utslipp av miljøgifter 

Våre barnebarn skal få 
like gode muligheter som 
oss til å oppleve natur, 
og ha grønne friområder 
å utfolde seg i. Vi må 
intensivere vår innsats 
med gode miljøvennlige 
tiltak.

Venstre har sju miljøprinsipper som 
vil være styrende i vår miljøpolitikk:
1. Rett til et rent miljø
2. Ivareta et føre var hensyn i alle 

avgjørelser
3. Bruk av best tilgjengelig 

teknologi/beste miljøpraksis.
4. Effektiv ressursbruk
5. Rett til kommunal miljøinfor-

masjon om luft, støy, utslipp 
m.m.

6. Lokal forankring
7. Forurenseren skal betale

Friluftsliv og folkehelse
Friluftsområder er friområder for 
mosjon, rekreasjon og naturop-
plevelser.  For barn er friluftsliv en 
av få aktiviteter som er gratis, og 
sentrumsnære grøntområder bidrar 
til å beholde en arena hvor alle kan 
være med på lik linje. 

Vi vet at det å komme ut i naturen 
og være aktive sammen med andre 
har gode effekter på psykisk helse. 
Her ligger det et stort potensi-

Venstre gjør Ullensaker 
grønnere.



grøntområder og friarealer ved 
å øke antallet gang/sykkel/ 
turstier og bedre fremkom- 
meligheten på disse

 ✔ Bedre og sikrere sykkelparker-
ing med muligheter for å lade 
elsykler ved togstasjonene i 
kommunene

 ✔ Skifte ut den kommunale bil-
parken til null- eller lavutslipps-
biler. Legge til rette for innbyg-
gerne med flere ladestasjoner 
for el-biler.

 ✔ Sette av nok grønne lunger i 
byplanen, og sette en markag-
rense før ytterligere vekst.

 ✔ Lage flere alternative turveier 
med kart og merking.

 ✔ Få på plass en rutine med au-
tomatisk varsling ved hendelser 
ved OSL.

 ✔ Si nei til en tredje rullebane på 
OSL.

til grunnvann og vassdrag som 
resultat. Når det gjelder flystøy 
rapporterer OSL månedlig om av-
vik. OSL må pålegges tilsvarende 
rutine for alle hendelser og av-
vik med negativ miljøpåvirkning. 
Pålegg fra overordnet myndighet 
må følges, og kommunen holdes 
løpende orientert om framdrift i 
sanerings- og oppryddingsarbeidet 
etter uønskede hendelser.

Venstre vil:
 ✔ Etablere vernegrenser rundt 

områder som Nordbytjernet, 
Jessheimmarka, Hersjøen, 
Hiltonskogen, Hovin og Koppe-
rudåsen slik at vi også i frem-
tiden vil ha grønne, uberørte 
naturområder  

 ✔ Etablere et regionalt natur og 
friluftsråd for innlandskom-
munene for å kunne ha en spar-
ringspartner i saker om grenser, 
vern, hensyn, og grøntområder.

 ✔ Legge til rette for økt bruk av 



LHL-sykehus på Jessheim er det 
naturlig å stimulere til fremvekst 
og innovasjon innenfor f.eks helse 
og medisinsk teknologi.

Venstre vil:
 ✔ Etablere kontorlokaler for 

nystartede selskaper der disse 
kan leie fleksible lokaler med 
lav førsteårsleie, og uten de-
positum.  Samlokalisert med 
kompetanse innen satsingsom-
rådene/klyngen.

 ✔ Utrede mulighet for inkubator-
virksomhet, som er en måte å 
utvikle nye innovative bedrifter. 
F.eks med inspirasjon fra et 
inkubatorprogram ala Nyskap-
ingsparken i Bergen.

 ✔ Benytte innovative anbud-
sprosesser, inkludert offentlig 
forsknings- og utviklingskon-
trakt og industriell utvikling-
skontrakt (OFU/IFU) i aktuelle 
prosjekter.

 ✔ Skape økonomisk vekst for 
småbedriftene – dele opp 
større anbud i mindre enheter, 
slik at også småbedrifter kan 
være med i anbud.

 ✔ Utvikle kommunens egen kom-
petanse til å ta i bruk statlige 
støtteordninger til innovative 
anskaffelser. Kommunen vil 

Et velfungerende 
næringsliv er viktig. Vårt 
mål er ambisiøst , men 
oppnåelig i en av Norges 
hurtigst voksende 
kommuner.

Hovedflyplassen skaper mange ar-
beidsplasser for Ullensaker, og har 
ført til sterk økning i innbyggertall. 
Skattemessig har ikke inntektene 
steget i takt med folketallet, og 
det er derfor viktig at det offen-
tlige stimulerer næringsliv for å få 
flere kompetansearbeidsplasser 
og et mer differensiert næringsliv i 
kommunen. Vi vil gjøre Ullensaker 
kommune til Norges mest attrak-
tive kommune for gründere.

Næringsklynger
For å få kompetansearbeidsplasser 
til kommunen må innsatsen 
fokuseres på noen utvalgte 
næringer for å få kompetanse-
arbeidsplasser. Verdiskaping og 
innovasjon skjer best innen sterke 
næringsklynger som konkurrerer. Vi 
må videreutvikle våre fortrinn på 
de områdene der vi har naturgitte 
forutsetninger, kompetanse og 
ekspertise, og hvor vi allerede 
har ledende miljøer. Med nytt 

Norges beste 
kommune for gründere 
og småbedrifter.



transport uten klimautslipp.
 ✔ Sørge for tilgang på grønne re-

kreasjonsarealer som gir bedre 
livskvalitet.

 ✔ Grønn byplanlegging: Fortetting 
i byer og tettsteder med nullut-
slippsvisjon.

 ✔ Konsentrert bebyggelse,  
korte avstander og god kolle-
ktiv tilgang gir lavere utslipp 
og mindre energibruk. Bedre 
byplanlegging og statlige 
stimulanser knyttet til bl.a. 
kollektivtransport er viktige el-
ementer for å få til grønn vekst.

 ✔ Utvikle gode bymiljø som gjør 
det attraktivt å bo og leve 
bymessig.

 ✔ God kollektivdekning spesielt 
ved pendling jobb og bosted 
innad i kommunen og med 
omkringliggende kommuner. 
Hyppig bussfrekvens og flere 
sykkelstier må være satsing-
sområder.

 ✔ Satse på nyskapende miljø- og 
klimavennlig næringsliv som 
handler om å legge til rette for 
grønn vekst. 

 ✔ Sørge for at nasjonale til-
skuddordninger tas i bruk og 
er tilrettelagt for kommunen. 
Dette sikrer tilgang på risiko-
villig kapital til store innova-
tive prosjekter innenfor de nye 
grønne sektorene. Det er vik-
tig å ha ordninger som sikrer 
tilstrekkelig støtte også utover 
utviklingsfasen.

spare penger, få bedre tjen-
ester, etablere marked for frem-
tidsrettede løsninger, og nye 
bedrifter får sine første refer-
ansekunder. 

 ✔ Stimulere turistene til å bli 
lenger i Ullensaker, ved å utvikle  
arbeidsplasser innen kultur-
tilbud, severdigheter og at-
traksjoner i kombinasjon med 
et effektivt kollektivtilbud til 
Gardermoen.

Grønn vekst i 
Ullensaker.
Vi vil legge forholdene 
til rette for at norsk 
næringsliv kan utvikle 
løsningene som kreves 
i den nye grønne 
økonomien. 

Grønn vekst er en forutsetning for 
å opprettholde vår livskvalitet og 
personlig frihet. Uten en omleg-
ging til en bærekraftig økonomi vil 
vi begrense kommende generas-
joners mulighet til ren natur, trygg 
og sikker mat og grunnleggende 
velferdsgoder.

Venstre vil:
 ✔ Sørge for at offentlige innkjøp 

ved ØRIK har grønn og kortreist 
profil

 ✔ Fokusere på energieffektive 
offentlige bygg og stimulere til 



mangler boliger for mennesker med 
behov for tilrettelagt botilbud og 
nye boliger må planlegges. Et viktig 
område er omsorgsboliger for eldre 
som ikke kan bo hjemme, men er 
for friske til å bo på sykehjem.

Satse på psykisk helse 
Mange barn og unge sliter psykisk, 
noe som gir læringsvansker og 
sosiale problemer. Vi vil satse på 
en sterkere helsestasjon, flere 
spesialsykepleiere og pysikatere 
og støtte opp under PPT og andre 
instanser for at barn og unge skal 
få hjelp så raskt som mulig.

Rusomsorg
Mange mennesker klarer ikke å 
takle hverdagen uten å ruse seg, 
og mange med rusproblem har 
psykiske og somatiske lidelser. 
Rusomsorg må også fokusere på 
årsakene til at den enkelte blir 
rusavhengig. Rusomsorgen må 
omfatte gode helsetjenester, en 
sosialfaglig og en psykologisk 
tilnærming. Alkohol er fortsatt 
det rusmiddelet som er opphav til 
flest problemer som for tidlig død, 
sykdom, vold, kriminalitet og store 
utgifter for helsevesenet

Venstre vil:
 ✔ Ha et nytt helsehus med alle 

blålysfunksjoner sentralt plas-
sert i kommunen.

Alle våre innbyggere 
i Ullensaker skal ha 
muligheten til å velge sin 
egen vei til et godt liv i 
alle livets faser.

Venstre arbeider for et helsevesen 
som setter pasienten i sentrum 
og som leverer helsetjenester av 
høy faglig kvalitet. Alle skal være 
trygg på at de får et godt helsetil-
bud. Venstre vil ha et helsevesen 
som gjør prioriteringer på en åpen, 
kunnskapsbasert og forutsigbar 
måte, og som tar i bruk teknologi 
for å kunne tilby stadig bedre og 
tryggere pasientbehandling.

Vi vil ha gode, offentlig finansierte 
helsetjenester. God kvalitet på tje-
nestene er viktigere enn hvem som 
utfører dem. Venstre vil arbeide 
for at offentlige, ideelle og private 
helsetjenestemiljøer skal utfylle 
hverandre. Det viktigste er at vi har 
et offentlig helsetilbud med så god 
kvalitet og så god ressurstilgang 
at det ikke oppstår et klasseskille i 
helsevesenet.

Flere omsorgsboliger 
Ullensaker har en ung befolkn-
ing i norsk målestokk, men selv 
her må vi ta inn over oss at vi har 
en økende befolkningsandel som 
etterhvert vil trenge bistand. Det 

Omsorg når du 
trenger det[.]



også en befolkning som er mer 
plager av kols og andre livsstilssyk-
dommer enn landsgjennomsnittet. 
Lavterskeltilbud for å fremme 
folkehelse er derfor svært viktig, 
og en prioritet for Venstre. For barn 
og unge spiller fritids- og idrett-
sorganisasjoner en viktig rolle med 
tanke på forebygging og etabler-
ing av gode helsevaner. I tillegg er 
tilgang til natur- og grøntområder 
viktig for alle deler av befolkningen.

Venstre vil:
 ✔ Styrke helsestasjonen og skole-

helsetjenesten
 ✔ Se på egnede steder i våre 

friluftsområder mhp tilgjenge-
lighet for rullestolbrukere

 ✔ Jobbe for at viktige områder 
skal være tilgjengelige og nære. 
Naturopplevelsene bør ligge 
nær boligområdene for å mini-
mere biltrafikk og for redusere 
terskelen for å bruke grøntom-
rådene. 

 ✔ Forbedre skilting og legge til 
rette for turstier for å gjøre det 
enklere å navigere og fremme 
folkehelsa.

 ✔ Vi vil initiere et samarbeid med 
Ullensakerskolen, med infor-
masjon om helsefremming al-
lerede fra 1. klasse. 

 ✔ Bedre rammevilkårene for frivil-
lige organisasjoner og sosiale 
entreprenører som tilbyr helse- 
og velferdstjenester eller som 
organiserer folkehelsefrem-
mende aktiviteter.

 ✔ Sikre ordningen med fritt bruk-
ervalg i hjemmehelsetjenesten 
og la eldre få velge tjenester 
selv, og selv prioritere tiltak i 
sin tilmålte tid med hjemmeba-
serte tjenester.

 ✔ Sette fokus på næringsrik og 
god mat på eldrehjem.

 ✔ Planlegge nye omsorgsboliger 
med sosialt fellesskap i f.eks 
egne tun, og i nærhet til syke-
hjem og medisinsk personell.

 ✔ Styrke gravide kvinners tilgang 
til jordmor og generelt styrke 
helsestasjonens tilbud til både 
gravide, barn og ungdom, samt 
få ned ventetiden for kontroller 
ved helsestasjonen.

 ✔ Sikre en sammenhengende be-
handlingskjede fra akuttavrus-
ning til rehabilitering

 ✔ Styrke psykiatrien.

Folkehelse.
Forebyggende 
helsearbeid er viktig 
for å utjevne sosiale 
helseforskjeller i 
Norge. Ansvaret for 
helsefremmende og 
forebyggende arbeid er 
lagt til kommunene. Her 
vil Venstre i Ullensaker 
gjøre en forskjell.

Ullensaker har en yngre befolkn-
ing enn lansgjennomsnittet. Vi har 



til Jessheim.

Opprette en ny kollektiv 
byakse
Mye vil skje med oppbyggingen 
av et nytt sykehus på Jessheim 
Nord. Trafikk til arbeidsplasser, 
og pasientflyt må tas kollektivt i 
størst mulig grad. Pasienter som 
kommer med fly og tog må i størst 
mulig grad kunne ta bybussen 
til sykehuset. Linjen Jessheim - 
Gardermoen næringspark – Oslo 
Lufthavn må forbedres vesentlig. 

Venstre vil:
 ✔ Utrede en ny jernbanestasjon, 

Jessheim Nord, i nærhet til 
næringsparken og LHL-syke-
huset, med innfartsparkering og 
bussterminal 

 ✔ Vi ønsker en bybane i frem-
tiden. Derfor vil vi lage en egen 
busstrase mellom Jessheim 
sentrum, næringsparken og 
OSL, inntil en baneløsning kan 
bygges.

 ✔ Jobbe nasjonalt for å få to spor 
på hovedbanen, og øke antall 
avganger fra Kløfta-Garder-
moen.

 ✔ Forbedre sikkerheten med over- 
eller undergang ved Nordby 

Ullensaker Venstre vil ha 
en samferdselsplan som 
ser 20 år fram i tid slik at 
vi kan planlegge, få  
finansiert og bygget 
jernbane og vei basert 
på gode, grønne løs-
ninger som kan løse både 
dagens og fremtidens 
behov.

Ullensaker kommune har vært blant 
de kommunene som har vokst 
raskest i hele Norge, men kom-
munen har aldri laget en samferd-
selsplan. Venstre vil ha en samferd-
selsplan som skal inneholde krav til 
økt kapasitet og redusert reisetid 
på jernbanen. Det tar kortere tid 
fra Oslo S til Eidsvoll Verk enn til 
Jessheim, på tross av at det er 
30 km lenger. Siden den største 
befolkningsveksten kommer på 
Jessheim er det viktig å forbedre 
kollektivtilbudet til byen.

Venstre vil jobbe for to spor på 
Hovedbanen slik at også pendlerne 
som jobber på Gardermoen får til-
bake togforbindelsen mellom Kløfta 
og Gardermoen, og vi får hyppigere 
frekvens og raskere reisetid også 

Kollektivtrafikk.



Idrett skaper trivsel, sosialt nett-
verk og folkehelse. Venstre er opp-
tatt av idrett og at så mange som 
mulig kan finne sin plass i breddei-
dretten.

Venstre vil:
 ✔ Prioritere svømmeanlegg på 

Jessheim som en del av satsin-
gen på folkehelse og svømme-
dyktighet.

 ✔ Beholde et varmtvannsbasseng 
for rehabilitering på Jessheim, 
og utreded et mindre varmt-
vannsbasseng som påbygg til 
Vesong idrettshall. 

 ✔ Øke åpningstidene på Kløfta 
bibliotek og videreutvikle bib-
liotektilbudet med fokus på 
digitale medier i kommunen.

 ✔ Stimulere til at grønne by-
rom får innslag av kulturelle 
elementer til utforskning og 
debatt.

 ✔ Få ferdig Bakkedalsprosjektet 
på Kløfta til sommersesongen 
2017.

 ✔ Sørge for at midlene som er 
avsatt til gjenoppbygging av 
lysløypa i Jessheimmarka blir 
brukt og at lysløypa gjennopp-
står så raskt som mulig.

 ✔ Videreutvikle kulturskolen, få 
flere tilbud i tettstedene, og få 
flere samarbeidspunkter med 
andre kulturinstanser som f.eks 
Romerike Folkehøyskole.

 ✔ Øke synligheten av områdets 
attraksjoner som Raknehaugen, 
lokale museer, ravinene ved 
Gardermoen mm.

stasjon og evt. flytte stasjonen 
til ny stasjon Jessheim Nord

 ✔ Ha en ny bussterminal, og sik-
ker og låsbar sykkelparkering 
ved Jessheim og Kløfta stasjon

 ✔ Vi vil jobbe for at togforbindel-
sen mellom Eidvoll og Jessheim 
skal gjenopprettes, og også 
togforbindelsen mellom Leir-
sund, Frogner, Lindeberg og 
Kløfta til Gardermoen. 

 ✔ Utvide innfartsparkeringen på 
Hauerseter.

 ✔ Etablere en bybuss i Gardermo-
byen, med forbindelse mel-
lom Jessheim og Gardermoen 
Næringspark til Oslo Lufthavn. 

Kultur, idrett og 
frivillig arbeid.
En offensiv kulturpolitikk 
henger sammen med 
vern av ytringsfriheten 
I et liberalt samfunn er 
derfor kultursektoren 
viktig. 

Et mangfoldig og bredt kulturtilbud 
skaper større valgfrihet for den 
enkelte og er med på å bidra til 
bedre livskvalitet i hverdagen.
Venstre er opptatt av at infor-
masjon skal være åpen, gratis og 
offentlig tilgjengelig for alle. Dette 
gjøres gjennom moderne bibliotek 
og et rikt kulturtilbud.



dighet og muligheter for alle. Frie 
samfunn er rettferdige og åpne. 
Enhver person skal kunne nå enhver 
posisjon i samfunnet.

5. Alle er likeverdige, men ingen er 
like
Liberalismen er raus. Det er en verdi 
i seg selv at mennesker er ulike og 
tar ulike valg. Dette krever respekt 
for ulikhet og toleranse for at det 
gode liv ikke er likt for alle.

6. Politikk skal fremme livskvalitet 
og menneskelig vekst
Liberal politikk skal ikke bare sikre 
materiell trygghet og velstand, men 
også fremme livskvalitet og men-
neskelig vekst. Det gode liv kjen-
netegnes også av muligheten til 
å kunne delta i kultur og åndsliv, 
frivillig arbeid og læring.

7. Politisk makt skal komme ned-
enfra
Stemmerett for alle, ytringsfrihet, 
organisasjonsfrihet og trosfrihet er 
grunnleggende liberale rettigheter. 
Politisk makt og styring skal 
forankres i demokratiske institus-
joner og i folkevalgte organer.

8. Makt skal spres og balanseres
Et liberalt samfunn har fire bæreb-
jelker: demokratiet, rettsstaten, det 
sivile samfunn og markedsøkono-
mien. Venstre vil sikre åpenhet 
og uavhengighet i disse institus-
jonene, og samspill mellom dem. 
Maktspredning og åpne prosesser 
er nødvendig for å hindre autoritær 

Stem grønt for en 
bærekraftig fremtid
Ullensaker Venstre følg-
er Venstres 10 liberale 
prinsipper som er selve 
fundamentet for våre 
politiske løsninger. 

1. Friheten skal gjelde overalt, for 
alle
Alle skal ha mulighet til å ha mak-
ten i eget liv – uavhengig av kjønn, 
livssituasjon og bakgrunn. Friheten 
gjelder overalt, for alle.

2. Det personlige ansvaret er  
ufravikelig
Alle har ansvar for sine egne valg. 
Dette er like grunnleggende som 
retten til frihet. Folk som gis ansvar, 
griper muligheten – og vinner økt 
verdighet og frihet gjennom det. De 
som trenger samfunnets hjelp til å 
leve et verdig liv, skal få det.

3. Alle har ansvar for hverandre, 
for miljøet og for kommende  
generasjoner
Alle har ansvar for hverandre og 
for å sikre at kommende gener-
asjoner har samme muligheter til 
frihetsutfoldelse som oss. Grunn-
laget for frie liv skaper vi best ved 
å bygge sterke felles institusjoner, 
bekjempe fattigdom og respektere 
naturen.

4. Frihet forutsetter åpenhet og 
rettferdighet
En fri verden kjennetegnes av ver-



vår. Som folkevalgte skal vi 
representere våre velgere, og styre 
kommunen i den retning vi mener 
er riktig. 

Venstre er for en positiv, grønn 
utvikling med gode oppvekstvilkår, 
varierte arbeidsplasser og et godt 
velferdstilbud. Vi vil i de neste fire 
årene gjøre det vi kan for å påvirke 
beslutninger for å føre kommunen 
i en grønnere og mer bærekraftig 
retning. Vi skal fremdeles stå på 
for friluftsliv, folkehelse og god 
skole- og næringspolitikk, og 
ønsker å trekke beslutningene mot 
det politiske sentrum, og et grønt 
skifte. 

Rammen for våre handlinger er vårt 
program, som sier noe om viktige 
nasjonale og lokale politiske saker. 
Er du enig i våre politiske visjoner? 
Da er det viktig at du ved valget 
14.september 2015 stemmer grønt 
og stemmer Venstre.

[...]

politikk, maktmisbruk og korrups-
jon.

9. Den liberale staten er upartisk, 
sterk og begrenset
Den liberale staten må sikre fri-
het og muligheter for alle, uten å 
frata den enkelte ansvar. Staten 
må være nøytral, den må verne om 
mindretallets rettigheter og den 
må respektere begrensningene 
i egen makt. Myndighetene skal 
være lett tilgjengelige for borgeren. 
For liberalere er det forskjell på det 
vi ikke liker og det vi vil forby.

10. Liberalismen er optimistisk og 
alltid underveis
Det liberale samfunnet er alltid 
underveis og åpent for bedre løs-
ninger. Venstres optimisme bun-
ner i en sterk tillit til menneskenes 
skaperkraft. Vi tror på at det i 
fellesskap er mulig å legge grunn-
lag for frie liv, overalt – for alle.

Venstre i Ullensaker
Lokaldemokratiet er det viktigste 
og nærmeste vi har for å påvirke 
hvordan vi vil ha det i kommunen 



Venstres kandidater 
i Ullensaker

1. Roger Axelsson (f. 1956), Kløfta
Daglig leder Airline Management
Roger vil ha en JA-kommune. JA til 
en skole der elevene kan lykkes. JA 
til å bevare natur- og friområder 
nært der barn vokser opp. .JA til å 
la eldre få hjelp til å bo hjemme så 
lenge de vil. JA til å modernisere 
Hovedbanen.

2. Kristin Engely (f. 1977), Jessheim
Salgs- og markedssjef i CTC
Kristin ønsker en ambisiøs kom-
mune med god, grønn byplanleg-
ging. gode oppvekstvilkår for barn 
og unge, nok tilgang på naturareal-
er, og gode og utviklende ordninger 
for etablering av lokalt nærlingsliv.

3. Stein Vegar Leidal (f. 1963)
 Jessheim

Veileder i Øvre Romerike  
Avfallsselskap IKS (ØRAS). 
Stein brenner for miljø og friluft-
sliv, og en anstendig offentlig 
planlegging som tar hensyn til 
kommende generasjoners behov

4. Karl-Oskar Smerud  
Nicolaisen (f. 1983), Jessheim
Markedsrådgiver i  
Miljømerking Norge
Karl-Oskar vil ha en trygg skole 
der alle kan ta ut sitt beste. Øn-
sker å ta vare på naturens unike 
verdier, legge til rette for grønn 
vekst, og få et kollektivtilbud som 
frister alle.

5.  Katrine V. Gjærum 
(f. 1967), Jessheim

6.  Jahn Thomas Lind 
(f. 1977), Jessheim

7.  Sidsel Skjelmerud
(f. 1955), Jessheim

8.  Frithjof Grønlien
(f. 1976), Jessheim

9. Guri Borander
(f. 1933), Nordkisa

10. Suresh Johnpillai  
(f. 1970), Kløfta

11. Irene Borgen
(f. 1957), Kløfta

12. Eivind Jørgensen 
(f. 1961), Jessheim

13. Rita E. Dreyer 
(f. 1976), Jessheim

14. Hans Petter Nissen 
(f. 1957), Jessheim

15. Torhild Slåtto
(f. 1951), Kløfta

16. Frode Lillerovde 
(f. 1968), Kløfta

17. Åshild T. Randby 
(f. 1953), Kløfta

18. Peter Tonstad  
(f. 1972), Jessheim

19. Torill Axelsson
(f. 1955), Kløfta

20. Thorbjørn Merkesdal 
(f. 1972), Jessheim

21. Synøve Wiggen Mosveen 
(f. 1942), Kløfta

22. Dag Terje I. Samuelsen 
(f. 1981), Jessheim

23. Anne-Katrine Borander 
(f. 1957), Nordkisa

24. Vegard Søberg Ulnes
(f. 1986), Borgen

25. Trine Helene Smestad 
(f. 1968), Jessheim

26. Egil Martin Mosveen
(f. 1936), Kløfta

27. Tove G. R. Rutle 
(f. 1947), Jessheim

28. Egil F. Gjærum 
(f. 1966), Jessheim

29. Hans Christian Jahren
(f. 1959), Jessheim
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Les mer om vår politikk og våre kandidater på 
våre nettsider.


