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Nesodden Venstres 
valgprogram

Nesodden trenger en politikk som begeistrer og som 
utløser halvøyas potensiale. Med Norges fineste 
beliggenhet og en ressurssterk befolkning må vi tørre å 
være noe mer enn en sovekommune på grensen til Oslo. 

Venstre vil utvikle Tangen brygge. Først med et 
havbasseng. Vi vil gjøre det attraktivt å jobbe og drive 
virksomhet på Nesodden gjennom et jobbhotell. 

Nesodden skal være en foregangskommune på miljø- og 
energiområdet. Vi vil være selvforsynt med energi og 
redusere klimagassutslippene. Vi vil også legge til rette 
for flere sykkeltraseer. 

Venstre går til valg på et sosial-liberalt program. Vi vil 
gjøre fellesskapsløsningene bedre samtidig som vi vil 
stimulere til privat medvirkning og ansvar. For Venstre 
betyr det lokal legevakt og kommunal brøyting av alle 
veier, men også å overlate mer av kommunens barnehager 
og SFO til private. Venstre vil sørge for at Nesodden blir 
en ja-kommune som gir mer innflytelse til innbyggere, 
foreninger, nærings- og kulturliv. 



landskapet med arboret/bota-
nisk mangfold i skogen ved 
Skoklefall

 ✔ Belønne miljøvennlige valg som 
½ gebyr for byggesøknad når 
huset er pluss-hus 

 ✔ Innføre kortere saksbehandlings-
tid for miljøvennlige tiltak 

 ✔ Jobbe for at Nesodden blir 
Norges fremste sykkelkommune 
gjennom trygge sykkelstier 
til alle trafikknutepunkt, flere 
sykkeltraseer utenom hoved-
veiene og gratis transport av 
sykkel på båten

 ✔ Sikre forsvarlig avhending av båt-
vrak som forsøpler kommunen 

Nesodden bør være en foregangs-
kommune på miljø- og energi-
området og et utstillingsvindu. 

Venstre vil: 
 ✔ Få på plass en ambisiøs satsing 

på større egenproduksjon av 
kraft, fra vind, sol og hav, sammen  
med innbyggere, nærings liv og 
investorer 

 ✔ Ha egen miljø- og energirådgiver
 ✔ Ta vare på naturmangfoldet ved 

å sikre sårbar eller truet natur 
og kulturlandskap, samt ha en 
offensiv klima- og miljøplan med 
en egen naturmang fold-del

 ✔ Åpne for utvikling av kultur-

Kunnskap og like 
muligheter

Ambisjoner for miljøet

Ingvild Wivel. Norwaydaybyday.blogspot.com



være det sentrale elementet i 
en slik utbygging

 ✔ Etablere samarbeid mellom 
Nesoddens skoleelever og øyas 
arkitekter for å konkurrere om 
beste forslag

 ✔ Utviklingen bør være kjenne-
tegnet av bærekraftig innovasjon, 
for eksempel oppvarming av 
havbasseng med solfangere

Venstre mener at diskusjonen om-
kring utviklingen av Tangen Brygge 
igjen må komme i fokus. Tangen 
brygge er et helt sentralt geo-
grafisk punkt i Indre Oslofjord.

Venstre vil: 
 ✔ Være pådriver i arbeidet med å 

utvikle området. Vi mener at et 
kommunalt bad/havbasseng kan 

Utvikling av Tangen brygge

Signalen

Oppvarmet sjøbad m/ 
mulighet for scene og eller 
uttrekksamfi ved kulturelle 
begivenheter

Service-
bygg

Stupetårn

Le-skjerm/ molo med 
solfangere integrert

Kajakkbrygge 



behandling
 ✔ Legge til rette for at ressurs-

personer som ikke er politikere 
kan delta i styrer og utvalg 

 ✔ Styrke innbyggernes rett til å 
delta i politisk behandling av 
egne saker 

 ✔ Rådgivende kommunestyre 
for barn og ungdom, slik at de 
yngste blir hørt

 ✔ Tettere samarbeid mellom 
skole, arbeidsliv, idrett, og 
halvøyas pensjonister

til folk som har spesielle behov 
 ✔ Om veier er private eller offent-

lige er ofte tilfeldig. Nesodden 
kommune skal i større grad 
overta private veier

 ✔ Venstre går inn for kommunal  
vintervedlikehold av private  
veier. Kommunen skal ha 
ansvaret for veilys

 ✔ Kommunen bør bidra til å 
stille areal til rådighet for 
nærmiljøanlegg, slik som ball-
bingen på Hellvik

 ✔ Venstre ønsker å legge til 
rette for å konkurranseutsette 
tjenes ter som SFO og pleie- og 
omsorgstjenester

 ✔ Venstre er positive til private 
skoler

Innbyggerne bidrar direkte med en 
halv milliard kroner i året. Venstre 
mener at de som finansierer tjen-
estene må få mer å si. Venstre vil 
derfor jobbe for å etablere:
 

 ✔ Innbyggerinitiativ, slik at forslag 
som har samlet 100 under-
skrifter må legges frem for 
kommunestyret

 ✔ Forslagsrett for velforeninger, 
idrettslag, pensjonistforeninger 
etc, slik at forslaget får politisk 

Det er for mange som opplever at 
kommunen er mer motspiller enn 
medspiller. Venstre vil jobbe for 
at gode initiativ møtes med åpen 
interesse og fleksibilitet.

 
 ✔ Næringslivet og kommunen bør 

i større grad benytte hveran-
dres ressurser og kompetanse. 
Offentlig-privat samarbeid er 
en målsetting i seg selv. 

 ✔ Venstre vil åpne for private 
tilskudd og sponsing av for 
eksempel gatelys, utvikling av 
kyst-sti og fartshindrende tiltak 

 ✔ Midlertidig arealbruk bør tillates 
i større omfang, for eksempel til 
barnehager, ballbinger, sykkel- og 
gangtraseer, midlertidige boliger 

På lag med innbyggerne
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med nødvendig kvalitet være en 
integrert del av dette

 ✔ Inntil lokal legevaktsordning er 
på plass går Venstre inn for å 
utvide dagens legevaktordn-
ing til kl 22:00 på hverdager 
og åpen legevakt noen timer i 
helgene

 ✔ Venstre vil kreve at legevakten 
på Ski etablerer en køordning  
som gjør at pasientene får plass  
i køen fra det tidspunktet man 
ringer og ikke ved oppmøte

 ✔ Eldre mennesker skal slippe å 
engste seg for om de får god 
nok kvalitet dersom de blir plei-
etrengende

 ✔ Venstre mener Nesodden bør 
kunne levere tjenester innen 
eldreomsorg på nivå med de 30 
beste kommunene i Norge. 

 ✔ Venstre går inn for at Nesodden 
legger til rette for privat drevne 
sykehjem

Trygghet er en forutsetning for 
et godt liv. Venstre vil jobbe for 
at flere skal føle seg trygge på 
Nesodden:
 

 ✔ Alternative gang-traseer må 
etableres. En gangvei kan godt 
ha en annen trasé enn bilvei. 
Den kan også bygges billigere 
og enklere enn det gjøres i dag. 

 ✔ Styrke kontakten mellom kom-
mune og politi, blant annet for 
å fange opp behov for fore-
byggende aktiviteter

 ✔ Utrede samarbeid mellom 
vektertjeneste og brannvesen 
med sikte på å kunne håndtere 
oppgaver politiet ikke har res-
surser til, som husbråk, vakthold 
på arrangementer e.a

 ✔ Nesodden skal ha egen lege-
vakt. I tråd med at mer avan-
serte helsetjenester bygges opp 
på Nesoddtunet bør legevakt 

Trygghet og helse
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 ✔ Det skal solide argumenter til 
for å fusjonere med andre kom-
muner. Omstillingskostnadene 
er for store og gevinstene usikre

 ✔ Alternativet er ikke en større 
kommune, men en mer velfun-
gerende kommune

 ✔ Fjordveien er ikke et hinder, 
men en mulighet

muligheten for næringsklynger 
eller helseklustre. 

 ✔ Fjerne eiendomsskatten på 
næringseiendom

 ✔ Regulere areal og tilby rimelige 
næringstomter

 ✔ Utvikle Munkerud næringspark 
på Fagerstrand

 ✔ Forenkle transporten i, til og fra 
Nesodden gjennom å få etablert 
en ringbussrute, legge til rette 
for flere fergekaier langs kysten 
og jobbe for å rette ut hoved-
veien til Nesodden

Venstre ønsker ikke kommunesam-
menslåing, men styrket samarbeid 
og tjenesteyting mellom kom-
munene.
 

 ✔ Nesodden er med sine knappe 
20 000 innbyggere stor nok til 
å løse flere oppgaver og ivareta 
lokaldemokratiet

Venstre vil legge bedre til rette for 
at flere som bor på halvøya kan 
jobbe her. Venstre vil jobbe for at:
 

 ✔ Private og statlige virksomheter  
inviteres til å etablere et jobb-
hotell på Nesodden, slik at deler  
av arbeidsuken for en del pendlere 
kan gjennomføres i kommunen

 ✔ Jobbe for at statlige virksom-
heter legges til halvøya

 ✔ Gjøre det attraktivt for nærings - 
livet å etablere seg på Nesodden, 
blant annet gjennom å utrede 

Mer arbeidsliv på Nesodden

Kommunesamarbeid
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 ✔ Jobbe for å gjøre det attraktivt 
for folk på 50+ å bli værende 
eller flytte hit 

 ✔ Stimulere til at unge beste-
foreldre flytter etter når barna 
flytter til Nesodden

 ✔ Konkurranseutsette tjenester. 
Blant annet vil en helprivatiser-
ing av barnehagene kunne gi 
salgsgevinst og frigjøre midler 
til andre formål 

Venstre går ikke til valg med løfte 
om å bruke mer penger eller øke 
kommunens gjeld. Men vi tror 
innovasjon, avbyråkratisering, 
offentlig-privat samarbeid, større 
engasjement, involvering av inn-
byggerne og en mer åpen kom-
mune kan bidra til et kvalitetsløft 
som gjør at vi får mer ut av tjen-
estene og av å bo her. For å øke 
inntektene og redusere kostnadene 
vil Venstre.
 

Økonomi



Nesodden kommune bør i større 
grad gi trygghet til flyktninger enn 
i dag og innta en aktiv holdning 
til å skaffe flyktninger et godt liv i 
kommunen.  
Venstre vil: 

 ✔ Tilby flyktninger arbeid til nytte 
for fellesskapet 

 ✔ Bidra til utdanning og trening  
slik at de blir en ressurs for 
hjemlandet når de returnerer

Integrering

unsplash - thb



Presentasjon av badet 
Venstre vil jobbe for å bygge et 
havbasseng på Tangen, der vi kan 
bade i oppvarmet sjøvann store 
deler av året.
Planen er et basseng som er senket 
ned i sjøen. Et stupetårn vil være 
synlig fra andre siden av fjorden  
og alle sjøveisfarende vil oppleve 
anlegget som et landemerke. 
Arkitekturen skal hente opp  
ele menter fra badehuskulturen. 
Vannet skal bli varmet opp av sol-
fangere, slik at havbassenget skal 
kunne brukes til bad og undervis-
ningsformål. 
I samarbeid med skoler, svømme-, 
livrednings-, kajak og dykkeklubber 

Venstre mener at diskusjonen 
omkring utviklingen av Tangen 
Brygge igjen må komme i fokus. 
Tangen brygge er et helt sentralt 
geografisk punkt i Indre Oslofjord. 
En riktig utbygging her vil ha appell 
til hele regionen og samtidig bli en 
drivkraft i kommunens utvikling. 
Bryggeområdet er kommunens 
mest trafikkerte punkt, et område 
alle har et forhold til, et forhold 
som vil utvikles og styrkes når  
området fremstår i ny drakt.  
Venstre ønsker å delta og være 
pådriver i arbeidet med å utvikle 
området.
Vi mener at et kommunalt bad kan 
være det sentrale elementet i en 
slik utbygging. I spørreundersøkel-
ser blir mangel på bad for innbyg-
gerne gang på gang fremhevet 
som det største savnet innenfor 
kultur- og idrettssektoren.  
Venstre foreslår derfor et prosjekt, 
innovativt i sin form, som kan  
appellere både til drømmere og til 
de jordnære.

Mer liv på brygga

Illustrasjon: TAG Arkitekter



sentralt element i utlysningen. Et 
prosjekt for området må utredes 
i sin fulle bredde, herunder alter-
native finansieringsmuligheter: 
boliger, hotell, næringslokaler og 
akvarium, samt støtte fra statlige 
kilder og fra stiftelser. Venstre vil at 
prosjektet først skal først utredes. 
Dernest legges det ut til rådgiv-
ende folkeavstemning.

Venstre vil stimulere andre til å  
besøke Nesodden havsbad ved å ha  
en informasjonstavle på Aker brygge.

Vi trenger Tangen brygge som  
motor for ny utvikling på Nesodden.  
La oss komme i gang! 

vil vi legge til rette for at bassenget  
også vil gjøre barn og voksne 
svømme- og sjødyktige. 
Gjennom nøkterne budsjetter ny-
tenkning og innovativ teknologi er 
det realistisk å få finansiert anlegget 
gjennom innovasjonsstøtte, bidrag 
fra stiftelser og private sponsorer. 

Forslaget er et innspill for å få 
prosessen om Tangen Brygge i 
gang igjen. Det må utlyses en 
arkitektkonkuranse for området, 
gjerne i form av et samarbeid 
mellom kommunens barneskoler 
og arkitekter som har tilknytning 
til Nesodden. Venstre mener at 
ovenstående prosjekt kan bli et 



Nesodden Venstres kandidater

1. Anne-Berit Smørås (f. 1952) 

 Hasleveien 185
 1450 Nesoddtangen
 91856955
 smoeraas@hotmail.com

2. Martin Apenes (f. 1970)

Tangenveien 53
1450 Nesoddtangen
91336708 
ma@wask.no
 

3. Gaute Voigt-Hanssen (f. 1974)

Hellvik Terrasse 9
1450 Nesoddtangen
91347461
gauvoigt@online.no

4.   Gunn Almås Parmann
 Nesoddtangen

5.   Olav Berstad
 Nesoddtangen

6.   Truls Andre Enger
 Fjellstrand

7.   Ola Jetlund
 Nesoddtangen

8.  Randi Gaustad
 Nesoddtangen

9.   Kristine Kjelaas
 Nesoddtangen

10.  Ragnar Våga Pedersen 
 Nesoddtangen

11.  Kjetil Flatin
  Nesoddtangen

12.  Helge Solberg
 Nesoddtangen

13.  Knut Jørgen Kopperud
 Fjellstrand

14.  Anne-Grethe Henriksen 
 Nesoddtangen

15.  Mohammed Bashir Moghal
 Fjellstrand

16.  Christian Nord
 Nesoddtangen

17.  Ingeborg Sundby
 Nesoddtangen

18.  Geir Bottolfsen 
 Nesoddtangen

19.  Edgar Bjarne Brun 
 Nesoddtangen

20.  Øystein Wolf
 Nesoddtangen

www.facebook.com/pages/Nesodden-Venstre 
/993206740711376?fref=ts

Les mer om vår politikk og våre 
kandidater på våre nettsider.
www.venstre.no/lokal/
akershus/nesodden

Besøk oss også på Facebook.

Anne-Berit Smørås (63) er tidligere purser og fly-
vertinne. Hun er nå økologisk gartner på Hasle gård. 
Hun har representert Venstre i to perioder. Hun er 
særlig opptatt av Nesodden skal bevare sitt land-
lige grønne preg , samtidig som halvøya utvikles.
 
Martin Apenes (44) er jurist og journalist. Han har  
vært kommunikasjonssjef i flere statlige virksom heter 
og driver i dag kommunikasjonsbyrået Wergeland 
Apenes. Han er gift, har tre barn og er speiderleder 
på fritiden. Han er særlig opptatt av trafikk sikkerhet 
og å heve kvaliteten på kommunens tjenester.
 
Gaute Voigt-Hanssen (40) er jurist og seniorrådgiver 
i Klima- og miljødepartementet. Han er gift, har to 
barn. Han leder Hellvik vel og er spesielt engasjert 
i saken om vintervedlikehold av private veier og 
medvirkning for Nesoddinger i politiske spørsmål.


