
Ski 
- et godt sted å leve. 

 
  

Program for 
Ski Venstre 
2015-2019 

Venstre er Norges liberale parti og 
bygger sin politikk på personlig frihet 
og sosialt ansvar.  
 
Ski Venstres hovedsaker i perioden 
2015-2019 
ü Bærekraftig utvikling av Ski – med 

vekt på trivsel og godt miljø  
ü Pådriver for klima- og miljøvennlige 

løsninger  
ü En god skole på linje med de beste i 

landet 
ü Helse, idrett og kulturell vekst 



 

Åpent og ærlig 
folkestyre 
Venstre har alltid stått fremst i 
kampen for åpenhet og redelighet 
i offentlig forvaltning. Innsyn og 
medvirkning er grunnleggende for 
et levende lokaldemokrati. 
 
Det betyr også at lokalpolitikere 
må tåle konflikter, og møte 
opposisjon og engasjement med 
respekt og dialog. Venstre vil 
sikre en åpen, gjennomsiktig og 
demokratisk prosess i alle saker.  
 
Som lokalpolitikere er vi ombud 
for våre velgere. Ski Venstre 
ønsker samarbeid med 
engasjerte innbyggere og 
interessegrupper.  
 
Konkurranseutsetting 
Kommunen skal ha styring, 
kompetanse og effektivitet i sitt 
tjenestetilbud. For Venstre er 
konkurranseutsetting av tjenester 

et praktisk spørsmål som må 
avgjøres i hvert enkelt tilfelle – ut 
fra en samlet vurdering av kvalitet 
og økonomi. Venstre tar avstand 
fra at konkurranseutsetting eller 
ikke gjøres til et ideologisk 
spørsmål – uten hensyn til de 
praktiske resultatene.  
 
Eiendomsskatt 
Det er viktig at kommunen har 
orden i økonomien. Ski 
kommunes økonomiske situasjon 
er i dag slik at Venstre ikke ser 
noen grunn til å innføre 
eiendomsskatt. Dersom denne 
situasjonen skulle endre seg 
vesentlig, og true grunnleggende 
velferdstjenester som skole, 
barnehage, helse og eldreomsorg 
er Venstre villig til å vurdere 
innføring av eiendomsskatt.  

Ski Venstre vil: 
ü sikre folkestyret gjennom at 

flertallsvedtak i 
kommunestyret følges  

ü stå for åpenhet, høy etisk 
standard og ytringsfrihet for 
ansatte i Ski kommune  

ü ha full åpenhet om alle 
offentlige anskaffelser 

ü sikre høy kompetanse og 
kvalitet i kommunens 
administrasjon og 
virksomheter 

ü samarbeide med innbyggerne 
i plansaker  

ü benytte kommunereformen til 
å sikre bedre offentlige 
tjenester 

Ski Venstres toppkandidater (Foto: Christian 
Pedersen) 



 

Tettstedsutvikling 
Alle prognoser tilsier at Ski må 
forvente befolkningsvekst i tråd 
med utbyggingen av Follobanen 
og styrkingen av Ski som 
regionalt sentrum. Ski Venstre er 
positive til denne utviklingen, men 
samtidig opptatt av at Ski utvikles 
harmonisk med vekt på et godt 
miljø og en bygningsmasse som 
innbyr til trivsel og sosiale 
møteplasser. Byggehøyden kan 
være høy i umiddelbar nærhet til 
kollektivknutepunkter som 
Vevelstad og Ski stasjon, 
forutsatt at hensynene til lys-, 
skygge og vindforhold ivaretas. 
Det blir viktig å ivareta grønne 
lunger og blå strukturer (åpne 
bekker) for å gi liv der mennesker 
ferdes. Ski Venstre ønsker seg et 
levende sentrum og vil arbeide 
for at Ski tiltrekker seg attraktive 
arbeidsplasser. 
 
Levende tettsteder med et 
berikende kulturtilbud er viktige 

for å stimulere til frie, tenkende 
mennesker. Bibliotek, 
Rådhusteatret, kafeer, 
eldresenter, fritidsklubber, 
skateplasser og andre 
treffpunkter er viktige 
møteplasser for å sikre folks 
livskvalitet. Ski Venstres forslag 
”Aktiv på dagtid” er et viktig tilbud 
for mennesker med varig eller 
midlertidig uførhet.  
 
Helhetlig og langsiktig 
byplanlegging skal være med å 
gjøre Ski til en mer åpen og 
levende by enn i dag. Det er riktig 
å fortette innenfra og ut, for 
dermed å bevare dyrka mark og 
kulturlandskapet rundt Ski. Ski 
Venstre er for fortetting som tar 
hensyn til eksisterende 
bebyggelse. Tettstedene 
Langhus, Kråkstad, Siggerud og 
Skotbu skal være gode bomiljøer 
og utvikles videre i samarbeid 
med innbyggerne. 

Ski Venstre vil: 
ü stå for moderasjon, trivsel og 

klar politisk styring i 
utformingen av bebyggelsen i 
Ski tettsted. Innbyggerne i Ski 
skal høres i utviklingen av 
egen by. 

ü Bidra til utviklingen av et 
trivelig og levende Langhus 
sentrum  

ü Ikke bygge ned Nedre Torg, 
men opprettholde og 
videreutvikle dette som et 
åpent byrom og naturlig 
samlingspunkt. 

ü bevare de grønne lungene, 
lekeplassene og balløkkene 
som barna har i sine 
nærområder 

ü Legge bussterminalen til Ski 
Vest og åpne stasjonsområdet 
for å knytte byen sammen 

ü Prioritere myke trafikanter i Ski 
sentrum 

ü at trafikkveksten i 
sentrumsområdene skal tas 
med kollektiv transport, sykkel 
og gange. 



 

Klima, natur og 
miljø 
Klimaproblemene er alvorlige og 
krever lokal handling. Vi må alle 
gjøre vår del av jobben. Venstre 
vil ha en ambisiøs klimaplan for 
Ski, der kommunen bruker sin 
innflytelse som innkjøper, 
utbygger, reguleringsmyndighet 
og tilrettelegger for å redusere 
CO2-utslippene. Målet er at Ski 
ikke skal påvirke klimaet negativt. 
Tap av intakt natur og biologisk 
mangfold er et nasjonalt og 
globalt problem. Intakt natur er en 
viktig buffer mot effekter av 
klimaendringene. Fremmede 
arter sprer seg i Ski kommune og 
er en trussel mot stedegent 
biologisk mangfold og kan føre til 
ubehag og helseskader. Ofte 
kommer disse artene fra private 
hager, hageavfall og hagesentre. 

Ski Venstre vil: 
ü bevare bynære naturområder, 

både for å ivareta 
artsmangfoldet og folks 
rekreasjonsmuligheter 

ü sikre at naturområder av 
nasjonal, regional og lokal 
verdi ivaretas 

ü sikre at våtmarksområder og 
myr bevares som karbonlager 
og flomdempingsareal  

ü fortsette arbeidet med å 
opprette Østmarka 
nasjonalpark  

ü ha en streng jordvernpolitikk 
ü bygge tett nær 

kollektivknutepunkter 
ü legge til rette for økt bruk av 

sykkel og kollektivtransport  
ü vektlegge jordvern, 

kulturminner og biologisk 
mangfold i reguleringssaker 

ü stimulere til økt bruk av tre 
som byggemateriale i 
kommunen 

ü stimulere til at flere bedrifter 
blir Miljøfyrtårn 

ü arbeide for at kommunen øker 
bruken av Fairtradeprodukter 
og økologiske varer i egne 
virksomheter 

ü jobbe for ytterligere 
reduksjoner i kommunens 
CO2-utslipp og mer effektiv 
energibruk 

ü gjøre det lettere for både 
private og næringsdrivende å 
kildesortere avfall og 
gjenbruke ressurser 

ü jobbe for å stanse 
spredningen av fremmede 
arter i kommunen og opplyse 
innbyggerne om hvordan slik 
spredning kan hindres 

Tonevann i Østmarka (Foto: Jan-Helge Christiansen) 



 

Kunnskap og 
sosial læring i 
skole og 
barnehage 
Ski skal være en førsteklasses 
oppvekstkommune. Å skape en 
god skole er en av kommunens 
viktigste oppgaver. Ski Venstre vil 
være en garantist for kvaliteten i 
skole og barnehage. Vi vil gjøre 
skolens og barnehagens innhold 
og kvalitet til tema i 
kommunestyret. En god skole og 
barnehage skal sikre alle elever 
mulighet til å utvikle sitt potensial 
ut i fra sitt individuelle 
utgangspunkt. Skolen skal 
sammen med familien legge 
grunnlag for kompetente, 
bevisste og engasjerte individer. 
 
Ski Venstre vil styrke lærerens 
rolle som leder og 
kunnskapsformidler. Det krever 
en systematisk satsing på etter- 

og videreutdanning for 
pedagoger i skole og barnehage. 
Det må også være andre fagfolk i 
skolen som miljøarbeidere, 
sosiallærere og helsesøstre, 
både for å forebygge og for å 
følge opp elever med særskilte 
behov. 
 

Ski Venstre vil: 
ü etablere en ny ungdomsskole i 

Ski Vest eller Ski sentrum 
ü ha fokus på mobbing og 

antimobbetiltak 
ü ha tilbake ordningen med faste 

vaktmestre 
ü styrke andre funksjoner ved 

skolen som helsesøster og 
sosiallærere 

ü sikre gode muligheter for etter- 
og videreutdanning av lærere i 
skole og barnehage, sikre høy 
pedagogisk kvalitet i 
barnehagene, samt attraktive 
lekearealer som innbyr til 
fysisk aktivitet 



 

Livskvalitet for 
alle 
Alle skal ha muligheter til 
personlig utvikling og høy 
livskvalitet gjennom hele 
livsløpet, uavhengig av de 
forutsetningene man er født med. 
Å gi folk like muligheter 
innebærer å behandle folk ulikt. 
Noen skal ha mer hjelp og støtte 
enn andre for å sikres like 
muligheter. 
 
Kommunen er den viktigste 
aktøren i det forebyggende 
helsearbeidet og for sikring av 
sosial rettferdighet.  
 
Venstre vil ha mange 
lavterskeltilbud i kommunen. 
Godt forebyggende arbeid gir et 
raust og godt lokalsamfunn.  
 

Ski Venstre vil: 
ü at alle som trenger det skal få 

en sykehjemsplass  
ü legge til rette for at eldre som 

ønsker det, skal få bo hjemme 
så lenge som mulig 

ü arbeide for etablering av 
eldretun i samarbeid med 
kommunen    

ü være tidlig ute med å ta i bruk 
velferdsteknologi 

ü motvirke ensomhet blant 
kommunens innbyggere, 
særlig de eldre 

ü styrke servicesentra og 
opprette rehabiliteringsplasser 

ü at psykisk helsehjelp skal 
være en like naturlig del av 
helsetilbudet som 
fastlegetilbudet i kommunen 

ü ha bedre og mer human 
ruspolitikk, med god 
oppfølging og ettervern 

ü opprettholde støtten til krise- 
og incestsenteret i Follo 

ü sørge for gode 
rammebetingelser for 

barnverntjenesten, og styrke 
fokuset på ettervern for 
ungdom over 18 år 

ü bidra til at kommunen øker 
antall boliger til dem som 
trenger fellesskapets bistand 
til å bo 

ü styrke forebyggende tiltak mot 
rus og kriminalitet 

ü sørge for at Familiens Hus 
videreutvikles og utvider sine 
tilbud til barnefamilier 

ü utarbeide lokale 
handlingsplaner for å sikre at 
kommunens LHBT-befolkning 
(lesbiske, homofile, bifile og 
transpersoner) ikke blir 
diskriminert, usynliggjort eller 
på annen måte negativt 
behandlet 



 

Kultur og idrett 
Kultur og idrett for alle 
aldersgrupper er viktige faktorer 
for trivsel, helse, samvær og 
forebygging. Ski kommune skal 
være et sted der det er mange 
kontaktpunkter for å ivareta folks 
trivsel og motvirke ensomhet. 
Møteplasser for uorganisert 
aktivitet både ute og inne er 
viktige tiltak. I tillegg er det viktig 
å støtte idrettslag, frivillige, 
kulturaktører m.fl., for å skape en 
levende kommune med et 
mangfold av tilbud. Friluftsliv er 
en aktivitet som gir en stor 
helsebringende effekt, krever lite 
tilrettelegging og har et lavt 
kostnadsnivå og kan derfor 
bedrives av alle.  
 

Ski Venstre vil: 
ü Legge til rette for møteplasser 

for uorganisert aktivitet i 
kommunen 

ü styrke kulturskolen ved å 
forbedre tilbudet og inkludere 
dens aktiviteter i andre 
sektorer i kommunen 

ü styrke kommunens korps og 
kor 

ü at musikklivet får tilgang på 
gode lokaler til øvelser og 
konserter  

ü at kulturbehov tas med ved 
bygging og rehabilitering av 
skoler og andre offentlige 
bygg, med særlig fokus på 
tilgjengelighet og akustikk 

ü ruste opp idrettsanleggene til 
god standard og erverve 
arealer i tilknytning til Ski 
idrettspark 

ü innføre aktivitetskort for barn 
og unge i lavinntektsfamilier 

ü opprettholde Dugnadsfondet 
for støtte til frivillige 

ü arbeide for et regionalt 
svømmeanlegg i kommunen 

ü tilrettelegge for 
livssynsnøytralt seremonirom i 
kommunen 

ü sikre kommunens 
ungdomsklubber 

ü utvikle Rådhusteatret som 
kommunens kulturhus, og 
sikre Waldermarhøy som 
arena for kultur og frivillighet 

ü arbeide for at flere av 
kommunens innbyggere 
benytter de gode mulighetene 
for helsebringende friluftsliv 



 

Ski som en 
attraktiv 
næringskommune  
Vi trenger et dynamisk næringsliv 
for å skape miljøvennlige og 
fremtidsrettede arbeidsplasser. Et 
driftig næringsliv gir positive 
ringvirkninger, ikke minst i form 
av mindre behov for pendling til 
Oslo.  
 
Nye næringsområder må 
etableres i tilknytning til hovedvei 
eller bane slik at lokalmiljøet i Ski 
ikke blir belastet med ytterligere 
støy, forurensing og 
tungtransport. Det kan oppnås 
store miljøgevinster ved å legge 
riktig virksomhet på riktig sted. 
 
Ny, grønn verdiskapning er 
viktigere enn på lenge. Landet og 
kommunene må legge til rette for 
lokale initiativ knyttet til 
bærekraftig, fremtidsrettet 
næringsvirksomhet.   

Ski Venstre vil: 
ü etablere funksjonelle 

næringsområder langs 
støyutsatte områder, med 
muligheter for kobling mellom 
vei og bane for å minske 
tungtransport inn i boområder. 

ü tilrettelegge for småbedrifter 
og kreativ virksomhet 

ü påvirke og legge til rette for en 
bærekraftig, grønn 
næringsvirksomhet i 
kommunen, inkludert støtte til 
gründervirksomhet 

ü tilrettelegge for flere 
kontorarbeidsplasser i Ski 
sentrum 

ü arbeide for omlegging av 
Ruters takstsoner for å sikre 
en mer logisk soneinndeling 
og prising 

 


