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Gode nærmiljø for alle 
Ullensaker har vært befolket i over 6000 år. De siste to hundre årene har Ullensaker 
endret seg fra et samfunn bygget på landbruk og forsvar, til en av landets raskest 
voksende kommuner med mange næringer. Handel, transport og samferdsel preger 
kommunen, men Ullensaker er fortsatt forsvarskommune med aktivitet på 
Gardermoen, Trandum, Sessvoll, Hauerseter og Nordkisa. 
 
Venstre er Norges eldste parti - etablert i 1884, etter en nasjonal mobilisering av 
demokratiforkjempere - og var pådriver i etableringen av alle de store reformene 
under etableringen av det liberale norske demokratiet, som etablering av 
maktfordelingen mellom den svenske kongen og Stortinget (“All makt i denne sal”), 
og norsk selvstendighet i 1905, et eget militærvesen, eget utenriksvesen, og 
etterhvert stemmerett for alle. De Castbergske barnelover (barnevern), rett til gratis 
skolegang, juryordningen, folketrygd for alle m.m. er noen av Venstres politiske 
seire. 
 
Ullensaker var faktisk sentral i denne mobiliseringen, og lærer og kirkesanger 
Karender Olsen Dieseth fra Ås sto fremst i rekkene og ble valgt til ordstyrer da over 
500 frammøtte på Kløfta ville danne en liberal fellesforening for hele landet 30. 
august 1883, ett år før partiet Venstre ble stiftet.  
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Liberale og sosiale verdier. 
Venstre er Norges sosialliberale parti. Venstre er liberalt fordi vi jobber for 
enkeltmenneskets frihet til å bestemme over seg selv og sin framtid - uavhengig av 
kjønn, legning, alder, eller funksjonsevne. Og Venstre er sosialt fordi vi vil ha 
‘sikkerhetsnett’ for alle, med like rettigheter, muligheter og plikter.  
 
Derfor er skolegang en rettighet, og også helsetjenester, pensjon, 
arbeidsledighetstrygd m.fl., men det følger også med plikter - som skoleplikt, 
militærtjeneste, og krav om å ta inntektsgivende arbeid som tilbys arbeidsledige. 
Norge har et av verdens beste sosiale sikkerhetsnett - og Venstre har vært pådriver 
for enkeltmenneskets rett og frihet til å styre eget liv, men også krav om - etter evne - 
å yte noe tilbake. Venstre har gjennom 135 år gjort Norge mer liberalt, og mer 
sosialt. 
 
I den neste 4-årsperioden vil vi fortsette med dette, bl.a. ved 

● å jobbe for det klima- og arealnøytrale samfunnet 
● å sikre barn god oppvekst og utdanning,  
● å sikre gode  og egnede bomuligheter, 
● å skape nye arbeidsplasser av alle typer,  
● å øke bruk av blant annet Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) for å sikre 

alle borgeres rett til frie, selvstendige liv, 
● å sikre kommunens LHBT-befolknings forutsetninger for gode liv. 

Ullensaker, en åpen og lydhør kommune 
Venstres folkevalgte er ombudsmenn! Den viktigste jobben for en lokalpolitiker er å 
sikre at innbyggerne i kommunen blir involvert i alt som kommunen foretar seg. Vi 
ønsker en kommune hvor alle er aktive borgere med like plikter, rettigheter og 
muligheter. Dermed må borgerne sikres innsyn og forutsigbarhet i det kommunale 
arbeidet på enkelt vis, og mulighetene til å påvirke på en åpen måte må sikres. 
Derfor skal for eksempel ikke plansaker avgjøres ved prinsippavgjørelser i 
formannskapet, siden slike vedtak fattes etter forenklet politisk behandling og uten 
offentlig ettersyn, og dermed reduseres innbyggernes mulighet til medvirkning i 
prosessene. 
 
Venstre vil: 

● At administrasjonen jobber aktivt for å involvere innbyggerne gjennom effektiv 
kommunikasjon.  

● Etablere gode it-verktøy, men også videreutvikle servicetorget slik at det blir 
lett å henvende seg fysisk og følge sine saker hos administrasjonen.  
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● Innbyggerne skal slippe å forholde seg til ulike personer i samme saker. 
● Jobbe for tydeligere kommunikasjon mellom kommune og innbyggere – klart 

språk! 
● Etablere lobbyregister. 
● Redusere bruk av prinsippavgjørelser i formannskapet. 
● Støtte arrangementet Jessheim Pride med en fast, årlig bevilgning. 

Miljø og klima 
 
Miljø og klima setter rammene for alt vi er og alt vi gjør. Klimaendringene er globale, 
løsningene er lokale. Vi vil gjøre Ullensaker til en foregangskommune innenfor 
fremtidsrettet klima og miljøarbeid.  
 
Ny kunnskap om arealbrukens betydning for klimaendringer og biologisk mangfold 
gjør at vi må bli enda strengere når vi forvalter kommunens 252 kvadratkilometer. Vi 
har kun noen få små områder igjen med uberørt natur, resten er enten bebygd, 
dyrket mark eller aktivt drevet som skogbruksareal. 
 
Venstre har siden før hovedflyplassen åpnet i 1998 vært tydelige på at vi er 
motstandere av en utvidelse i form av en tredje rullebane. Selv en eventuell framtidig 
innføring av elfly rettferdiggjør ikke arealinngrepene og ulempene for befolkningen 
en utvidelse medfører. 
  
Venstre vil: 

● Kategorisk avvise tredje rullebane ved OSL. 
● Opprette stilling som kommunal klimakonsulent. 
● Utvikle samarbeidsforumet “Gardermoregionen” til å bli et effektivt veksthus 

for etablering av klimasmarte og naturvernende innlandsnæringer som ser 
Øvre som en helhet. 

● Restaurere Jødahlsmåsan og gi Ullensakers del av den status som vernet.  
● Grønn strek (markagrense), trekkes rundt Jessheim og kommunenes 

tettsteder. 
● Styrke jordvernet - absolutt nei til bygging på dyrket mark. 
● Oppfylle anbefalingen om maks. 500 meter å gå til nærmeste friområde.. 
● At Ullensaker er en klimanøytral kommune innen 2030.  
● Sørge for at kommunen vekter miljø - herunder klimapåvirkning -  med minst 

30% ved innkjøp og anbud, som statens innkjøpskriterier nå gir anledning til. 
● Bygge klimanøytrale kommunale bygg. 
● Bruke massivtre ved bygg i egen regi, stille krav om det samme når det kan 

brukes i andre prosjekter. 
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● Innføre krav om utelukkende nullutslippskjøretøy i kommunens virksomhet, 
der slike finnes. 

● Følge opp budsjettvedtak om klimanøytrale byggeplasser. 
● Tiltrekke oss klimavennlig næringsliv gjennom å være en krevende, 

klimabevisst kunde. 
● Fortsette arbeidet for frivillig vern av skog. 
● Sikre at kommunen søker statlige klima- og miljøordninger som “Klimasats”. 
● Fortsette arbeidet for å etablere et regionalt friluftsråd. 
● Styrke kommunens arbeid med klimatilpasning ved å lage strategidokument 

for dette. 
● Etablere støtteordning for elbil-lading i eksisterende borettslag og 

boligsameier, og kreve minimum 50% ladeplasser i nye prosjekter. 
● Krav til blå-grønne faktor legges inn i alle planer siden behovet for tiltak for 

vannfordrøying øker med økt ekstremnedbør. 
● Åpne lukkede bekker. 
● Ikke slå veikanter før blomstringen er ferdig. 
● Ikke bruke torvbaserte jordblandinger i kommunens virksomhet. 
● Ikke anlegge nye kunstgressbaner med gummigranulat som innfyll, og benytte 

annet materiale ved renovering av eksisterende baner. 

Skole og barnehage 
En liberal skolepolitikk legger til grunn at ingen elever er like, dette må skolen ta 
hensyn til når de sørger for at alle har like muligheter til god læring og utvikling. 
Vi vil gi skolene stor frihet til å legge til rette undervisningen slik at alle elever får den 
samme muligheten til å utnytte sine evner, uavhengig av bosted, sosial og kulturell 
bakgrunn.  
 
Alle barn bør ha rett til å gå på sin nærskole. Vi vil derfor å oppdatere planene for 
utbygging av skolene og redusere brakkebruken på de eksisterende skolene. Vi vil 
også jobbe for at byggene er utformet slik at det ikke skaper utfordringer for noen 
elever. 
 
Skolene skal være en arena for trygghet og mangfold, hvor alle elever og ansatte 
skal glede seg over å være. Tilbud om skolemat og gode ute- og inneområder skal 
bidra til økt trivsel og læring. 
 
Venstre ønsker at skolestarten skal være fleksibel. Ikke alle er klare til å begynne på 
skolen det året de fyller 6 og derfor bør man kunne utsette skolestarten med inntil ett 
år uten å gå gjennom en vanskelig søknadsprosess. 
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Skolene bør i større grad bli lokale aktivitets- og forsamlingshus, lokale 
nærmiljøsentra. 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. 
 
Lærerne forteller om en arbeidsdag der mye tid brukes på annet enn å være 
pedagog. Dette vil vi avhjelpe ved å styrke andre faggrupper i Ullensakerskolen. 
 
I Ullensaker er i dag mer enn 80% av barnehageplassene i private barnehager. 
Dette, i kombinasjon med at de kommunale barnehagene ikke har vært fylt opp, har 
påført kommunen store, unødvendige kostnader. Venstre vil ha en bedre fordeling 
mellom kommunale og private barnehager. 
 
Venstre vil: 

● Innføre et trivselsbarometer i Ullensakerskolen som tiltak mot mobbing. 
● Øke lærertettheten og gi lærere etterutdanning (livslang læring) slik det 

praktiseres i andre etater og bedrifter. . 
● Jobbe for at alle skal kunne gå på sin egen nærskole. 
● Løfte Skogmo skole på prioriteringslista for skoleutvidelser og 

-oppgraderinger. 
● At alle elever med foresatte som ønsker det skal få tilgang til rimelig og 

ernæringsrik mat i skoletiden. 
● Ha fokus på tidlig innsats, og få spesialpedagoger, miljøarbeidere og 

skolehelsetjenesten tidligere inn i læringsprosessen for elever som trenger 
det. 

● Bedre integrering av IKT i skolen, og utvikle digital kompetanse hos 
skoleledelse og lærere. 

● Frigjøre læreren til å være lærer ved å få flere miljøarbeidere, helsesøstre, 
kontorstøttepersonale og vaktmestere inn i skolen. 

● Arbeide for flere praktiske innslag i alle fag.  
● Videreutvikle et godt skole-hjem samarbeid i Ullensaker. 
● Løfte mobbeknappen frem på kommunens hjemmesider.  
● Redusere pris på SFO for familier med lav inntekt og øke 

søskenmoderasjonen. 
● Lag og foreninger inviteres inn for å gi aktivitetstilbud i SFO-tiden. 
● Sikre at alle barn i skolen oppfyller kompetansekravet til svømming. 
● Innføre forsøksordning med fleksibel skolestart 
● Innføre e-sport som valgfag på ungdomsskolen. 
● Sikre at kommunen som skoleeier gjennomfører lærernes etter- og 

videreutdanning på en god måte. 
● Sikre at kommunen som skoleeier legger til rette for en attraktiv karrierestige 

for lærerne. 
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● Sikre fortsatt fritt skolevalg i Viken. 
● Prioritere kommunale barnehager ved nyetableringer, og jobbe mot en 

50/50-fordeling mellom private og kommunale plasser. 
● Bruke “Strategiplanen for læringsutbytte” og “Handlingsplanen for trygt og 

godt leke- og læringsmiljø” aktivt for å sikre læringsutbytte minst på 
Akershusgjennomsnittet og et læringsmiljø uten mobbing. 

Barn og unge 
Det viktigste i politikken er å sikre en god og trygg oppvekst for alle barn og unge. 
Uavhengig av muligheter og ressurser er det vår jobb å sørge for at alle får de 
samme mulighetene og at de trives i sin hverdag. Dette gjelder uavhengig av om de 
er på skolen, i barnehagen, hjemme eller i sitt eget nærmiljø.  
 
Derfor løfter vi dette som ett av våre viktigste politiske områder for denne perioden. 
Vi skal sikre at det offentlige lager gode ordninger for barn som har det vanskelig, og 
at det legges til rette for en god barndom for alle.  
 
Barn har et opplagt krav på en mobbefri barnehage og skolehverdag. Tilgang på 
varierte fritidsmuligheter i nærområdet, egenlek, friluftsliv og organisert aktivitet er 
viktig.  
 
Venstre vil: 

● Hindre frafall, mobbing og psykisk uhelse ved hjelp av blant annet flere 
miljøarbeidere og helsesykepleiere i skolen. 

● At det etableres et nytt ungdomshus på Jessheim. 
● Sikre at alle barn har tilgang til gode nærmiljø med muligheter for lek og 

aktivitet.  
● Sikre at barnevernet har nok ressurser til å takle befolkningsveksten, og at det 

skjermes fra kutt i perioden. 
● Sikre fritidsklubbene som attraktive, rusfrie tilbud for ungdom. 
● 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. 

● Gjenoppta forsøk med stemmerett for 16-åringer. 
● Styrke lavterskel psykiatrisk tilbud for barn og unge. 
● Sikre friområder og andre arenaer for uorganisert aktivitet. 
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Kultur, idrett og frivillig arbeid 
En offensiv kulturpolitikk trygger ytringsfriheten. Et mangfoldig og bredt kulturtilbud 
skaper større valgfrihet for den enkelte og er med på å bidra til bedre livskvalitet. 
Venstre er opptatt av at informasjon skal være åpen, gratis og offentlig tilgjengelig for 
alle. Dette gjøres gjennom moderne, meråpne bibliotek og et rikt kulturtilbud. 
 
Idrett skaper trivsel, sosialt nettverk og folkehelse. Venstre er opptatt av idrett og at 
så mange som mulig kan finne sin plass i breddeidretten, og vil derfor jobbe for at 
alle former for idrett får gode vilkår. All idrett bør likestilles, både organisert og 
uorganisert idrett, samt idretter på nye plattformer slik som e-sport. 
 
I tillegg til ordinære idretts- og kulturtilbud ønsker Venstre å jobbe for at det etableres 
flere lavterskeltilbud i kommunen. Det er viktig for folkehelsen at de som ønsker å 
drive fysisk aktivitet får muligheten til dette, og det dreier seg om mer enn løpebaner 
og håndballhaller. Turstier, sykkelveier, aktivitetsområder og mest mulig urørt natur 
er viktig for å kunne gi et tilbud til alle. 
 
Dersom vi ønsker å utvide kultur- og idrettstilbudet må også frivilligheten styrkes. Det 
ønsker Venstre å bidra til, gjennom å øke synligheten av de frivillige organisasjonene 
i Ullensaker og hvilken samfunnstjeneste de bidrar med. Det er viktig at flere ser 
hvilke tilbud som finnes og kan bidra til disse. 
 
Venstre vil: 

● Stimulere til at grønne byrom får innslag av kulturelle elementer til utforskning 
og debatt. 

● Utvide åpningstiden og tilgjengeligheten på bibliotekene og videreutvikle 
bibliotektilbudet med fokus på digitale medier i kommunen. Kløfta bibliotek 
videreføres. 

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

● Gjennomføre Mulighetsstudien for Ullensaker kulturhus og deretter vurdere 
hvordan kapasiteten kan økes. 

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

● Tilrettelegge for at idrettslag skal kunne starte e-sport grupper, og sørge for at 
idrettsrådet anerkjenner e-sport og støtter dette på lik linje med annen idrett. 

● Jobbe for at Ullensaker Kulturråd har høy kompetanse og blir hørt i like stor 
grad som idrettsrådet. 

● Styrke kulturtilbudet på kommunale institusjoner. 
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● Tilrettelegge for bedre folkehelse gjennom å få på plass flere lavterskeltilbud 
for fysisk aktivitet i Ullensaker. 

● Jobbe for permanent frisbeegolf-bane ved Jernbanemarka på Skogmo og 
anlegg for cricket, bueskyting og andre idretter som mangler permanente 
anlegg i Mogreina. 

 

Næringsutvikling 
Næringslivet i kommunen er preget av handel, logistikk og transport. Venstre vil 
jobbe for at også andre næringer finner kommunen vår attraktiv å etablere seg i. 
 
Hovedflyplassen skaper mange arbeidsplasser 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  offentlige stimulerer næringsliv for å få flere 
kompetansearbeidsplasser og et mer differensiert næringsliv i kommunen. Vi vil 
gjøre Ullensaker kommune til Norges mest attraktive kommune for gründere! 

For å få kompetansearbeidsplasser til kommunen må innsatsen fokuseres på noen 
utvalgte næringer. 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 LHL-sykehus på Jessheim er det naturlig å stimulere til 
fremvekst og innovasjon innenfor f.eks. helse og medisinsk teknologi. Hovedflyplass, 
to europaveier og to jernbanelinjer tilsier dessuten at kommunen er et naturlig sted 
for etablering av utviklingsmiljø for nye, klima- og miljøvennlige land- og luftbaserte 
transportløsninger.  

Venstre vil: 

● Ikke innføre eiendomsskatt, hverken for private eller næringsdrivende, i 
perioden. 

● Styrke etablerertiltak som Business Jessheim, og oppmuntre til liknende 
private initiativ. 

● Invitere utdanningsinstitusjoner, næringsliv og offentlige institusjoner til 
kommunen. 

● Etablere innovativt utviklingsmiljø og inkubatorer for bærekraftig transport. 
● Benytte innovative anbudsprosesser, inkludert offentlig forsknings- og 

utviklingskontrakt og industriell utviklingskontrakt (OFU/IFU) i aktuelle 
prosjekter. 
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● Skape økonomisk vekst for småbedriftene – dele opp større anbud i mindre 
enheter, slik at også småbedrifter kan være med i anbud. 

● Utvikle kommunens egen kompetanse til å ta i bruk statlige støtteordninger til 
innovative anskaffelser. Kommunen vil spare penger, få bedre tjenester, 
etablere marked for fremtidsrettede løsninger, og nye bedrifter får sine første 
referansekunder. 

● Stimulere turistene til å bli lenger i Ullensaker, ved å utvikle arbeidsplasser 
innen kulturtilbud, severdigheter og attraksjoner i kombinasjon med et effektivt 
kollektivtilbud til Gardermoen. 

● Stille krav for å sikre langsiktig positiv effekt ved nyetableringer som krever 
areal og infrastruktur. 

By- og stedsutvikling 
 
Venstre ønsker at regionbyen Jessheim utvikles som en levende by med myldrende 
bydeler og sentrum. Kløfta skal få beholde sitt småhusbaserte tettstedpreg og vi vil 
kun tillate høyhus i et berenset område ved kollektivknutepunktet der. En egen 
“tettstedplan” for Kløfta skal regulere utviklingen.  
 
Ullensaker har i dag områder avsatt til boligbygging for flere tiår framover. Venstre vil 
derfor være svært restriktive med å tildele nye områder til dette. 
 
Ullensaker skal være til for innbyggerne og vi ønsker en prioritering av de som bor 
her fremfor utbyggerinteresser. Vi vil jobbe aktivt for at innbyggerne blir mer 
involverte i arbeidet med å utvikle kommunen.  
 
Det skal jobbes for at det etableres familievennlige bo-områder sentrumsnært. I 
sentrum av Jessheim og Kløfta vil vi tilrettelegge for flere kontorarbeidsplasser som 
et supplement til handel..  
 
Vi ønsker et aktivt sentrum på Jessheim og Kløfta og vi sier nei til å etablere nye 
handelssentra utenfor sentrum ved disse stedene. Kommunens kulturminner, og 
deres hensynssoner, skal respekteres. 
 
By- og stedsutviklingen i kommunen skal skje med respekt for kultur- og 
naturverdiene siden disse ikke kan erstattes!. 
 
Venstre vil: 

● Oppdatere byplanen for Jessheim, og se til at den etterleves. Hovedgrepene i 
Mobilitetsplanen følges. 
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● Lage tettstedplan for Kløfta som ivaretar “landsbypreget” og som bygger på 
erfaringene fra utviklingen på Jessheim. 

● Videreutvikle Mogreina, Borgen og Nordkisa som levende lokalsamfunn. 
● Lage småhusplan for Jessheim etter mønster fra tilsvarende plan i Oslo. 
● Etablere praksis med plansmier eller ideverksted for innbyggermedvirkning i 

utbyggings- og planprosesser. 
● Behandle renovasjon som annen infrastruktur, og kreve nye miljø- og 

klimasmarte løsninger som stasjonære avfallssug i nye prosjekter. 
● Styrke kulturminnevernet. 
● Ha flere grønne lunger i sentrum av både Jessheim og Kløfta. Anlegge park 

på busstomta ved Jessheim jernbanestasjon når bussterminalen flyttes. 
● Styrke kravene til tilpasning til eksisterende bebyggelse vedrørende estetikk, 

høyder og volum på nybygg. 
● Ikke tillate nye boligprosjekter som ikke er transformasjon av tidligere 

næringsarealer. Unntak for inneklemte teiger og naturlige utvidelser av 
eksisterende boligområder kan vurderes dersom de ikke berører 
100-meterskoger eller dyrket mark. 

● Gjennomføre restriktiv politikk ved rullering av kommuneplanens arealdel og 
boligbyggeprogram. 

● Fornye avtalen med Statens Vegvesen om Sykkelbyen Jessheim og styrke 
prosjektet. 

● Styrke rådhusplassens rolle og funksjon som byens sentrale torg. 
● Nye byggeprosjekter i sentrum må bygges i kvartalsstruktur for å sikre mest 

mulig liv og aktivitet utendørs på gateplan. 
● Gjennomføre Mobilitetsplanen i løpet av perioden og derigjennom tilrettelegge 

for sykkel, gange og kollektivtransport. 
● Utvide sykkelparkeringen ved kulturhuset og andre steder den har for liten 

kapasitet. 
● Sørge for forsvarlig vedlikehold av kommunens bygg i «nesten verneverdig 

klasse» som hvitskolene. Eventuelt gi byggene bort mot bruks- og 
vedlikeholdsplikt. 

● Etterleve Regional plan for areal og transport. 
● Støtte arbeidet med etableringen av et kulturhistorisk senter ved 

Raknehaugen. 

Samferdsel 
Visjon: Det skal være enkelt og stressfritt å levere barnet i barnehage eller på 
skolen, og deretter reise kollektivt eller sykle eller gå til jobb eller studiested. 
Etter jobb er det enkelt å hente barn, handle, og komme seg på 
fritidsaktiviteter.  
 

10 



Venstre vil: 
 

● lage en kommunal samferdselsplan, og vi vil at plan- og samferdselsutvalget 
skal få ansvaret for å utarbeide en slik. Denne bør korrespondere med 
tilsvarende planer i nabokommunene.  

● Doble antallet avganger på Hovedbanen  
● Styrke sykling som transportform i kommunen gjennom å knytte sammen 

sykkelveinettet. 
● Følge mobilitetsplanens hovedgrep med bilfri rådhusplass. 
● Stenge Nordby stasjon og bygge en ny stasjon nord for Jessheimvegen med 

tilhørende pendlerparkering med 50% elbilparkering. 
● Bygge ny bussterminal langs Ringvegen 
● Styrke framdriften av byggingen av de vedtatte sykkelhotellene ved Jessheim 

og Kløfta stasjoner, men i tillegg ha ordinær sykkelparkering ved stasjonene 
● Etablere “Bybuss Gardermobyen” i samarbeid med operatørene av 

shuttlebussene på Gardermoen 
● Gjøre mulig at skoler, barnehager og organisasjoner for barn og unge kan leie 

de små skolebussene billig til utflukter i skoletiden. 
● Forlenge Gardermobanen til Hønefoss for å etablere effektiv togforbindelse 

mellom Bergen og Stockholm via OSL. 
● Etablere tilstrekkelig sykkelparkering alle steder det er behov. 
● Forlenge Hovedbanen til Eidsvoll 
● Jobbe for minst ett stopp på Gardermobanen ved Kløfta stasjon  

Helse og sosial 
 
Ullensaker har i over 20 år hatt stor netto tilflytting, hovedsaklig av yngre familier og 
enslige. Samtidig øker antall eldre i Ullensaker, og gruppen som nærmer seg 80 år 
øker raskt. Det er derfor nødvendig å øke kapasiteten på kommunens tilbud for eldre 
- men gjøre dette slik at de beholder sin selvstendighet. 
 
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 har fått gjennomført en nasjonal rusreform, misbrukere skal ha hjelp, ikke 
straff. avkriminaliseringen vil få positive konsekvenser for den kommunale 
rusomsorgen - og misbrukernes hverdag. 
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Hjemmehjelp og hjemmesykepleie skal være tilgjengelig for alle som foretrekker å bo 
hjemme, men som trenger bistand, og vi vil fortsette med å ta ta i bruk nye 
teknologiske løsninger. 
 
Nye boformer, som leilighetsbygg med egne seksjoner for personer som ønsker å bo 
sentrumsnært og få besøk av sykepleier og/eller hjemmehjelp bør utbygges, 
samtidig som kapasiteten på kommunens bo- og aktivitetssentre i kommunen må 
økes i takt med utviklingen i befolkningen.. 
 
Personer som mottar uføretrygd får maksimalt tjene 0,4G før trygden blir redusert. 
Ullensaker Venstre vil oppfordre Ullensaker kommune til å søke Helse- og 
Sosialdepartementet om tillatelse til et prøveprosjekt der den uføre kan bruke sin 
restarbeidsevnen til å øke inntekten. 
 
Barnetrygden er barnas penger. Disse pengene skal ikke legges til i 
inntektsgrunnlaget når NAVs bidrag til familier med stønadsbehov beregnes.  
 
 
Ullensaker Venstre vil: 
 

● Vedta at barnetrygden tilhører barna, og at offentlige ytelser til de voksne skal 
beregnes med deres inntekt, uten at barnetrygden er tatt med.  

● Søke om tillatelse til å prøve ut mer fleksibel NAV-støtte som uføretrygd, slik 
at mottakeren kan jobbe mer uten å miste bidrag. 

● Oppfordre regjeringen til å ta i bruk ledeig kapasitet ved LHL-sykehuset. 
● At barnevernet skal ha tilstrekkelig kapasitet til å dekke behovet i kommunen. 

Barnevernet skal skjermes fra kutt ut fireårs-perioden. 
● Samlokalisere tilbud til kronisk syke med behov for fysikalsk behandling - slik 

at de som har vanskeligst for å bevege seg slipper å måtte reise rundt til ulike 
behandlinger og undersøkelser. 

● Etablere ny boform i eldreleiligheter i trygge og tilpassede omgivelser med 
ambulerende helsetjeneste - først sentralt i Jessheim, og deretter i 
tettstedene.  

● Sørge for at prosjektet Gjestad 2066 ikke handler om fysisk lokalisering, men 
nye, smarte måter å utøve omsorg på. 

● Intensivere innføringen av helse- og velferdsteknologi. 
● Styrke lavterskel psykiatrisk hjelp til barn og unge. 
● Opprette stilling for kommunepsykolog.. 
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