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Ditt valg.

Åse Birgitte Skjærli
Ordførerkandidat

Dette skal vi gjøre med økt fokus på kommunalt lederskap, lytte til 
brukerne og ta fagmiljøet på alvor. 

«Vi vil ha dugnad, ikke politisk spill om flyktninger»

Situasjonen i Middelhavet og den humanitære krisen i Syria og Irak er 
ekstrem akkurat nå. Venstre mener at vi bør delta i en dugnad hvor vi tar 
et større ansvar for flyktninger. Venstre er kjempeglade for at vi har klart 
å doble antallet kvoteflyktninger sammen med regjeringa. Nes Venstre 
ønsker at Nes kommune skal ta sin del av ansvaret og legge til rette for 
å ta i mot flere flyktninger. 

I perioden som kommer vil Nes skjebne som kommune avgjøres. Vi i Nes 
Venstre vil fatte vårt standpunkt til dette på bakgrunn av 
saksdokumenter som fremlegges. I prosessen mot beslutning vil vi også 
gjerne høre fra deg, om du har synspunkter på saken. På lista til Nes 
Venstre står i år 41 meget dyktige kandidater, vi representerer et 
mangfold innen alder, kjønn, utdanning og erfaring. Det er et godt team, 
som jeg gleder meg til å jobbe sammen med. 

Vennlig hilsen Åse Birgitte Skjærli Årnes sentrum tatt i bruk som folketorg 
ved viktige begivenheter.

Nes Venstre har i siste periode vært del av en 
flertallsgruppering som har gitt oss mulighet til å 
gjennomføre flere av våre hjertesaker. To av våre 
viktigste seire har vært å bevare legevakta i Nes 
og få satt i gang bygging av svømmehall. Begge 
deler mener vi er veldig viktig for folkehelsen i Nes. 
I perioden som kommer vil Nes Venstre være en 
pådriver for et kvalitetsløft for helse og velferd i 
Nes kommune.



Omsorg med kvalitet og verdighet.
Venstre mener at alle mennesker er likeverdige, men ingen er like. 
Det må gi seg utslag i hvordan vi behandler de som har behov for 
helse- eller sosialtjenester. Alle bør ha reelle valgmuligheter slik at 
hver enkelt føler sitt behov ivaretatt.

Grunnleggende forutsetninger for kvalitetsforbedringer innen helse og 
velferd er forankring i en kunnskapsrik og involvert ledelse i Nes 
kommune. Dette er sammenfallende med brukeropplevelsen og den 
faglige kvaliteten vi tilbyr våre innbyggere. For at Nes skal møte 
fremtidige utfordringer innen helse og velferd med økt kvalitet må disse 
tre områdene spille sammen.
 
Nes har et godt tilbud til brukerne med sykehjem, legevakt og 
ambulanser samlokalisert i Hagaskogvegen på Årnes. Nes Venstre var 
ledende i arbeidet med å beholde legevakt i egen kommune i forrige 
periode, og lyktes med dette arbeidet. Vi vil være en pådriver for en 
styrket legevakta og sikre lokaler for ambulansen. Nes Venstre vet at 
nærhet til gode helsetilbud er viktig for innbyggerne. Derfor mener vi at 
kommunale oppgaver skal løses i egen kommune. 

Stabil arbeidsstokk med riktig kompetanse 
Kompleksiteten i oppgaveløsningen og alderssammensetningen vil øke i 
tiden fremover. For å møte dette er vi avhengig av å ha en stabil 
arbeidsstokk med riktig kompetanse. Det gir økt kvalitet i tjenesten og 
økt forutsigbarhet for brukere og pårørende. Det å forholde seg til færre 
personer er også en kvalitet for brukere som i dag opplever at mange 
forskjellige ansatte eller vikarer skal bistå i noen av livets mest intime 
situasjoner. 

Venstre vil:

 9 Utarbeide plan for kompetanse- 
utvikling innen helse og omsorg 
 

 9 Opplæring i ny velferdsteknologi 
 

 9 Øke kunnskap og kompetanse til 
å kunne jobbe med unge og psykiske 
lidelser 

 9 Etablere og gjennomføre en  
kommunikasjonsstrategi for ansatte 

 9 Sette ansatte i en slik situasjon at 
de kan utføre jobben sin med  
kompetanse. 
 

 9 Prioritere egne kvalifiserte ansatte 
til å få utvidet sine stillingsprosenter 
før det lyses ut stillinger eksternt. 

Riktig kapasitet på alle omsorgstrinn 
Den nye generasjonen eldre vil i fremtiden leve lengre, ha høyere 
utdanning, bedre økonomi, bedre boforhold og bedre funksjonsnivå enn 



Venstre vil:

 9 Styrke legebemanning med  
geriatrikompetanse ved Nes sykehjem. 
 

 9 Ta i bruk velferdsteknologi for å 
skape flere omsorgstrinn og økt  
trygghet for de som trenger det.  

 9 Bedre dialogen med bruker og 

pårørende for å sikre riktig omsorg til 
riktig tid. 
 

 9 Åpne opp for fritt valg av bruker-
styrt personlig assistent (BPA) 

 9 Styrke medisinskfaglig ledelse  

Fokus på forebygging 
Det er godt dokumentert at fysisk aktivitet er helsebringende og bidrar 
til økt forventet levealder. Det bidrar til redusert risiko for å dø tidlig av 
hjerte og karsykdommer, å utvikle diabetes og høyt blodtrykk, depresjon 
og angst-problematikk. Det styrker benbygning, muskler og ledd, sørger 
for at eldre faller mindre, og fremmer trivsel og velvære. (U.S. department 
of health seriveces 1996) Sannsynligheten for at en vil drive med 
regelmessig aktivitet har sammenheng med hvor godt det fysiske 
miljøet er lagt til rette for aktivitet.

Venstre vil:

 9 Satse på tidlig forebygging av  
helsetap. 
 

 9 Legge til rette for økt satsing på 
fysio- og ergoterapitjeneste, i  
kombinasjon med ny svømmehall. 
 

 9 Tilrettelegge for at vi får utøkt 

flerbruksområdet fra Årnestangen mot 
Hennisand.  

 9 Ha et tett samarbeid med idrett og 
kultur.  

 9 Satse på en god helsestasjon og 
helsesøstertilbud på skolene 

Fagmiljøene 
Som en viktig del av kvalitetsarbeidet i Nes kommune mener Nes  
Venstre at leger og andre helsepersonell må involveres i planleggingen 
og implementeringen. 

 9 Fagmiljøene må få eierskap og 
kjennskap til hva Nes kommune ønsker av 
sine tjenester.  

 9 Leger og helsepersonell må få tilgang 
til verktøy og metoder. Dette gjelder både 

teknologi og måter å jobbe på. 
 

 9 Arbeidet med kvalitet må få virke over 
en lengre periode og må gis  
organisatorisk støtte og tilslutning 

«Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen, men av 
forestillingen om at omsorg ikke kan gjøres 

annerledes enn i dag» 
— st. melding 29 morgendagens omsorg

noe tidligere eldregenerasjon. De vil også være mer teknologivante og 
bestemme mer på egenhånd.



Nes Venstre ønsker å videreføre skoleløftet. For virkelig å lykkes 
med skolen er barnehagene nøkkelen. Nes Venstre er for en 
utvikling av området rundt Nes vgs og Neshallen som inkluderer 
svømmehall, idrettsarealer, kommunal barnehage og på sikt ny 
barneskole. 

Læring for livet.

Barnehage
Nes Venstre ønsker både private og kommunale barnehager. De kom-
munalt eide barnehagene bør være en større barnehage i Kjushagan på 
Årnes, og en barnehage med friluftstilbud i Skogbygda.  Åpen barne-
hagen skal fortsatt være et tilbud. Barnehagene skal gi barna et godt, 
pedagogisk tilbud med lek i sentrum. Læring, sosialisering og motorisk 
utvikling skal komme som en naturlig følge av leken. Uteområder og 
bygninger må derfor bygge opp under lek og utfoldelse.

Venstre vil:

 9 Ha overskuddskapasitet i de  
kommunale barnehagene slik at barn 
i Nes har rett på barnehageplass 
uavhengig av fødselsdato. 

 9 Prioritere realfagsstrategien 
 

 9 Styrke samarbeid hjem-  

barnehage- skole 

 9 Prioritere utdanning av ufaglærte i 
tillegg til veiledning av nyutdannede 
og styreropplæring 

 9 Tilrettelegge for barnehage- 
svømming i den nye svømmehallen.



Skole
For å sikre ro for elever, foreldre og ansatte i skolen ønsker Nes Venstre å 
beholde dagens skolestruktur i kommende periode. Etablering av 
internasjonal skole på Neskollen vil være et positivt tilskutt til 
mangfoldet i Nes. Ved at internasjonal skole etableres vil elevmengden 
på Vormsund ungdomsskole gå ned, noe som taler for en ny vurdering 
av å benytte eksisterende skolebygg og rehabilitere dette- da det vil ha 
kapasitet nok. Videreføring av skoleløftet og Nes som realfagkommune 
er viktig for å øke kvaliteten i skolen. For å få godt læringsutbytte må 
elevene være trygge og føle mestring. Trygghet og mestring også i de 
sosiale situasjonene tilknyttet skolen er viktig for læringsmiljøet, Nes 
Venstre har derfor nulltoleranse for mobbing. Dette gjelder også i SFO- 
tiden. 

Venstre vil:

 9 Styrke arbeidet mot mobbing. 
 

 9 Øke samarbeidet med  
organisasjonslivet i Nes slik at disse 
kan tilby aktiviteter i SFO- tiden. 

 9 Opprette svømmetilbud i SFO- ord-
ningen

 9 Innføre pilotklasser med bruk av 
flipped- learning 

 9 Ha leksehjelp med pedagogisk 
kompetanse

Kultur er samfunnets grunnmur, og det frivillige foreningslivet er 
både kunnskapsformidler og kulturbærer, samfunnsbygger og en 
skole i demokrati. Sport og idrett har på sin side en viktig rolle 
både som livsutfoldelse for den enkelte og i et folkehelse-
perspektiv. Nes er velsignet med et sterkt kulturliv og et aktivt 
idrettsmiljø, og Venstre skal støtte opp under den frivillige 
innsatsen som utføres av lag og foreninger i dag. 

Noe å leve for.

Venstre vil:

 9 Støtte kulturelle arrangementer som 
«Brød og Sirkus» som profilerer Nes sitt 
rike kulturelle liv i budsjettet. 

 9 sikre at biblioteket har gode vilkår 
slik at de kan fortsette dagens  
arbeid og videreutvikle sin rolle som 

møteplass og kunnskapsfor-midler 

 9 Støtte kommunens flotte og tette 
samarbeid med Nes Ishockeyklubb for 
å sikre dens fremtid. 



For Venstre er klassisk miljøvern like viktig som klima og energi. 
Det må fokuseres på naturens egenverdi. I Nes finnes det både 
landskapstyper og dyre- og plantearter som er truet. Romerikes 
karakteristiske ravinelandskap er en sjelden landskapstype med 
et særegent mikroklima og bør bevares. Det er også behov for en 
skjøtselplan for enkelte nøkkelområder hvor vi finner rødelistede 
arter. 

Klima og miljø-
vårt felles
ansvar.

Venstre vil fremme grønt næringsliv og er kritisk til å la forurensende 
næringer etablere seg i Nes. Vi vil støtte lokal satsing på fornybar energi, 
og jobber for at kommunens bygg og biler skal over fra fossil til fornybar 
energi og drivstoff. For å redusere biltrafikk bør offentlige tjenester ligge 
ved kollektivknutepunkt, og vi ønsker et konsentrert utbyggingsmønster 
i etablerte tettsteder og ved kollektivtraseer som fremmer både fjern-
varme og kollektivbruk.

Venstre vil:
 9 Få en mer helhetlig og langsiktig forvalt-

ning av myr 

 9 få oversikt over myrenes  
økosystemer, naturmangfoldverdier og rolle 
i klimautfordringen 

 9 gjennomføre en kartlegging av  
ravinedalene i Nes før en eventuell igjenfyl-
ling av ravinen ved Esval 

 9 registrere private søppeldeponier 

 9 etablere en handlingsplan for  

fjerning av private søppeldeponier 

 9 arbeide for en regional plan for  
alternative energikilder 
 

 9 arbeide for at kraftutbygging skal regul-
eres og konsekvensutredes på lik linje med 
andre tiltak 

 9 følge opp innregulering av  
hurtigladestasjoner for EL- bil i  
reguleringsplanarbeidet for E16 

 9 arbeide for at den kommunale 
kjøretøyparken så langt det lar seg gjøre 
konverteres til EL- biler



Venstre ønsker å få mer person- og godstrafikk over på 
jernbanenettet. Det krever både en oppgradering av 
Kongsvingerbanen og en bedring av rutetilbudet i form av økt 
frekvens, god komfort, lavere priser og senere nattavganger i 
helgene. Dette må på plass før ny firefelts motorveg kan ønskes 
velkommen.

På reise i Nes.

Bilen vil fortsatt være den primære måten å forflytte seg på for de 
fleste husstander i Nes, og næringsutviklingen i bygda er avhengig av 
gode veger. Det er viktig med en god tilførselsveg fra Årnes til E16. Nes 
Venstre er i mot bompengeinnkreving på interne veger i kommunen for å 
finansiere E16.

Venstre mener det er viktig å legge til rette for myke trafikanter slik at 
flere kan ferdes til fots og til sykkel. Det vil både gjøre hverdagen enklere 
og tryggere, samt være gunstig for miljø og folkehelse.

Gang- og sykkelveier – innbyggernes førstevalg

Nes Venstre ønsker at gang- og sykkelvegen skal bli førstevalget til og 
fra fritidsaktiviteter og skole. Økt bruk av gang- sykkelvegnettet vil gi 
bedre miljø, økt trafikksikkerhet og bedre folkehelse. Gang- og sykkel-
veger kan brukes av alle, uavhengig av alder eller fysiske utfordringer, og 
krever ikke førerkort.
Venstre vil:

 9 Sammen med Akershus Venstre øke 
budsjettet for gang- sykkelveg langs 
fylkesveg, og sørge for at Nes får sin 
andel av dette 

 9 skille myke og harde trafikkanter 
ved kryssing av Glomma

 9 ved enhver utbygging vektlegge 
sykkelforholdene og mobilitet, slik at 
det ikke planlegges for økt biltrafikk. 



Tog og buss – ofte og effektivt

Kongsvingerbanen må tilby differensiert togtilbud, et regiontog som 
kjører Årnes- Oslo på 30 min og kun stopper på knutepunktstasjoner og 
et lokaltog som stopper på alle stasjoner. Opprustning av 
Kongsvingerbanen må skje før E16 fullføres gjennom kommunen. 
Avgangene må være ofte og å reise kollektivt må være tidsmessig 
effektivt. God kollektivtrafikk er god folkehelse, toget og bussen blir et 
møtepunkt i en ellers travel hverdag.

Venstre vil:

 9 At faste reiser med høy frekvens 
skal dekkes kollektivt 

 9 ha et differensiert tilbud på  
Kongsvingerbanen 

 9 påvirke på NSBs rutetilbud 

 9 slå sammen Aulie og Rånåsfoss, 
og bygge ny stasjon som får status 
knutepunktstasjon. 

 9 få tosidig plattform på Årnes  
stasjon.



Venstre vil:

 9 Prioritere midler i budsjettet slik at 
kommunen kan benytte seg av  
fylkeskommunale og statlige tilbud om 
spleiselag for økt dekningsgrad,  

 9 Prioritere gjennom verbalforslag i 
budsjettet at administrasjonen skal 

jobbe opp mot leverandører av digitale 
tjenester for å få økt utbygging av 
antenner mv i Nes. 

 9 Arbeide for at det ved revidering av 
beredskapsplanene inkluderes krav til 
dekningsgrad i alle deler av kommunen.

Nes Venstre ønsker en infrastruktur som bygger opp under 
valgfrihet i bosetting. Den digitale hverdagen betyr at både 
arbeid, innkjøp, studier og oppfølging mellom hjem- skole baserer 
seg på god tilgang til internett. God dekningsgrad legger også til 
rette for hjemmekontor og opprettelse av lokale foretak, som fører 
til kortere reiseveg og mindre belastning på miljøet. Nes 
Venstre mener det er et offentlig ansvar å sikre at alle i 
kommunen har tilfredsstillende dekning både på bredbånd og 
telefoni. God dekning i alle deler av kommunen er også en 
forutsetning for god beredskap. 

En digital hverdag.



Nes Venstres liste kommunevalg 2015.
1. Åse Birgitte Skjærli   ÅRNES Senioringeniør
2. Stig Løkke-Sørensen   AULI Salg-og markedssjef
3. Erik Holm Melby   ÅRNES Bedriftsrådgiver
4. Inger Østvold    ÅRNES Hjelpepleier
5. Tom Fidje    ÅRNES Barne- og ungd.arb.
6. Ole Andreas Sørli-Sidselssønn BODDING Student
7. Marit Nicholson   ØSTGÅRD Spesialpedagog
8. Håvard Aksnes   HVAM Politioverbetjent
9. Sonja Sandbakk   ÅRNES Styremedl NHF Øst
10. Charles Franklin   VORMSUND Bedriftsleder/Lærer
11. Thomas Rise von Werden  ÅRNES Kreativ inspirator
12. Grethe Elisabeth Haugen  VORMSUND Pensjonist
13. Lars Eirik Mobæk   ÅRNES Sivilingeniør
14. Bent Dehli    ÅRNES Lastebileier
15. Kesorn Seeyotha   BODDING Student
16. Hans Østvold    ÅRNES Prosjektleder Avinor
17. Elin Katrin Bacher   VORMSUND Bachelor pedagogikk
18. Roahr Jensen    ÅRNES Bedriftsleder
19. Alan Nicholson   ØSTGÅRD Pensjonert banksjef
20. Arnfinn Solberg   ÅRNES Styremedl NHF lokalt
21. Mette Kristin Jørgensen  ÅRNES Spesialrådgiver
22. Thomas L H Verket   SKOGBYGDA Dirigent og musiker
23. Helene Smedsrud   FENSTAD Lærer
24. Geir Ole Hansen   ÅRNES Driftssjef
25. Ingrid Anne Haugnæss  ÅRNES Ergoterapeut
26. Thor Grindhaug  VORMSUND Landbruk   
27. Hans Erik Weng   ÅRNES Entreprenør
28. Kari Malin    ÅRNES Skoleassistent
29. Yngve Lohne    ÅRNES Byggmester
30. Rigmor Smidt Granmo  FENSTAD Skoleassistent
31. Anders Gulden Olstad  AULI Systemkonsulent
32. Ida Fredriksen Fidje   ÅRNES Barne- og ungd.arb.
33. Cecilie Malin    ÅRNES Lærer
34. Ane Marie Helth Lundberg  ÅRNES Lærer
35. Pål Rønnevig    ÅRNES Produksjonssjef
36. Marit Isabella Fracci   FENSTAD Selger
37. Ann Kristin Weng Lundberg  ÅRNES Lærer
38. Olav Sjøstrøm    ÅRNES Bedriftsleder
39. Kristian Krohn-Hansen  VORMSUND Student   
40. Jeanette Føskerud Østvold  FENSTAD Daglig leder
41. Øystein Smidt    ÅRNES Pensjonist



Toppkandidater.
Åse Birgitte Skjærli

Erik  Holm Melby

Tom Fidje

Marit Nicholson

Stig Løkke Sørensen

Inger Østvold

Ole Andreas Berg Sidselssønn

Håvard Aksnes

Sonja Sandbakk Charles Franklin

41. Øystein Smidt

Øystein Smidt trapper  ned sitt engasjement i lokalpolitikken etter 18 år i 
kommunestyret og 20 år som leder i partiet. Han stiller også denne gangen 
på partiets valgliste, på siste plass som anses som hedersplassen . Han er 
dermed garantist for de øvrige på lista. Med sin erfaring fra poltikken 
gjennom flere år, og også fra arbeidslivet som bedriftsleder og kemner, vil 
han være partiets kandidat ved valg til kommunens kontrollutvalg. I 2011 
skrev han sammen med Kjartan Rødland, Nes Venstres 100-årsberetning.  

Ordførerkandidat 2. kandidat

3. kandidat 4. kandidat

5. kandidat 6. kandidat

7. kandidat 8. kandidat

9. kandidat 10. kandidat


