
 

 
 

VALGPROGRAM 2019 - 2023 
 

ET GRØNT OG LIBERALT VESTBY. 
 

 
 
 
INNHOLD: 

1. MILJØ - grønt er godt. 
2. SKOLE - en trygg og god oppvekst for alle barn. 
3. HELSE OG ELDREOMSORG - trygghet og verdighet. 
4. KULTUR - skapere fremfor scener. 
5. NÆRINGSLIVET - innovasjon og bærekraft. 
6. BOSTEDSUTVIKLING - villet og planlagt. 
7. LOKALDEMOKRATIET - styrking av liberale verdier. 
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1 MILJØ - GRØNT ER GODT. 
 
Venstre vil at Vestby skal være en foregangskommune på klima og miljø. Menneskeskapte 
klimaendringer og tap av natur og artsmangfold er vår tids største utfordringer, og det krever 
en radikal omstilling av samfunnet og justering av vår adferd. Dette innebærer også 
spennende muligheter for privat og offentlig nytenking og innovasjon. Venstre vil at Vestby 
skal legge FNs bærekraftmål til grunn for både nåværende virksomhet og for sine planer for 
fremtiden. Vestby skal være en spydspiss i det grønne skiftet. Dette vil føre til bedre 
livskvalitet for innbyggerne og muligheter til bærekraftig verdiskaping i form av nye typer 
bedrifter og arbeidsplasser i kommunen. 
Det skal være enkelt for innbyggerne å gjøre miljøvennlige valg i hverdagen f.eks. når det 
gjelder transport, avfallshåndtering, energi, investeringer og forbruk. En grønn kommune er 
et bedre sted å bo. 
 
Venstre vil: 

✔ At dyrkbar mark og kulturlandskap ikke skal brukes for å løse utbyggingsbehov og at 
kommunen skal ta vare på naturmangfoldet i Vestby. 

✔ At kommunen stiller høye klima- og miljøkrav til utbyggere i kommunen og at det skal 
stilles krav til fossilfrie eller utslippsfrie byggeplasser og anleggsplasser i alle 
kommunens byggeprosjekter. 

✔ At kommunens skal stille høye klima- og miljøkrav til både egne bygg og til utbyggere 
i kommunen. Nybygg skal være nullutslippsbygg, plusshusstandard, Bream-standard 
eller tilsvarende, f.eks. Svanemerkede bygg. Det innføres energisparekontrakter 
(EPC-kontrakter) knyttet til kommunale bygg. 

✔ Ta vare på sammenhengende skogsområder. 

✔ At Vestby satser på grønn mobilitet slik at innbyggerne kan bruke kollektiv og sykkel 
for å bevege seg, hele dagen og kommunen rundt. 

✔ Nye idrettsanlegg, lekeplasser og uteområder tilrettelegges med miljøvennlige 
materialer. Når eksisterende anlegg må fornyes brukes miljøvennlige materialer. 

✔ At Vestby kommune skal sette strengere miljø- og etiske krav ved offentlige innkjøp. 

✔ At alle nye kommunale kjøretøy og maskiner skal være utslippsfrie. 

✔ Vestby kommune skal lage en dyrevernplan som omfatter både husdyr og landbruk. 

 

 

  

 



 

2 SKOLE - EN TRYGG OG GOD OPPVEKST FOR ALLE BARN. 

En av de viktigste oppgavene vi har, er å sørge for at barna våre får en god oppvekst. En 
lekende, trygg og lærerik barndom legger grunnlaget for et godt voksenliv. Barnehagen og 
skolen er våre viktigste fellesinstitusjoner, og skal sikre alle barn gode muligheter til å leve 
sine liv slik de kan, trenger og ønsker. Skolene i Vestby er bra. Vi har moderne bygg og 
gode lærere. Venstre mener at skolene og lærere selv er de som er best skikket til å sette 
dagsorden når det gjelder innholdet i skolen, og at mye av tiden som brukes på pålagt 
administrasjon bør tilbakeføres til tid brukt for og med elevene. SFO skal få et løft ved å lage 
en kommunal rammeplan for SFO som skal øke kvaliteten for både barn, foreldre og 
ansatte. 
 
Venstre vil: 

✔ Sørge for god, langsiktig skole- og barnehagedekning i kommunen ved å planlegge 
og bygge ut i takt med befolkningsvekst og ved å sikre forutsigbare 
rammebetingelser for private barnehager. 

✔ Gi mulighet for halvdagsplass i barnehagene 

✔ Lage en rammeplan for SFO i kommunen, som skal sikre et forbedret tilbud av 
aktiviteter innenfor ernæring, kunst og kultur, gjeninnføre søskenmoderasjon, og 
innføre makspris; Kompetanseheving av ansatte sikres ved fagutdanning. 

✔ Styrke skolehelsetjenesten med flere helsesykepleiere og sørge for helsesykepleiere 
på alle ungdomsskolene slik at helsetjenesten er tilgjengelig hver dag på skolen; 
rekruttere flere menn inn i skolehelsetjenesten. 

✔ At alle skoler som ønsker det kan få støtte til å skape og drive skolehager basert på 
erfaring med hagen ved Son skole. 

✔ Fortsatt satse på lærere ved å øke støtte til etterutdanning. 

 

  

 



 

3 HELSE OG ELDREOMSORG - TRYGGHET OG VERDIGHET. 

Vi blir stadig eldre og friskere. Vestby skal være et godt sted å bo, også for godt voksne. 
Vestby står overfor en stor vekst i pleietrengende: å finne gode løsninger for å dekke 
behovene som kommer som følge av denne veksten er en av kommunens viktigste 
oppgaver. Venstre mener at planlegging og utbygging av heldøgns omsorgsboliger må skje 
raskere, mer effektivt og baseres på utredninger om behov, kvalitet og verdighet, og sunn 
økonomisk bærekraft. Kommunen må kunne tilby omsorgsboliger med ulike nivå av 
tilrettelegging og bemanning for å sikre trygghet og verdighet. 
 
Venstre vil: 

✔ Fortsette arbeidet med å forebygge ensomhet og sykdom ved å satse på kultur, 
møteplasser og aktivitet for (godt) voksne. 

✔ At offentlige, private og ideelle aktører kan tilby helse- og omsorgstjenester i 
kommunen, og at det legges til rette for Hospice på Solåsen. 

✔ At kommunen bruker grønn omsorg/omsorgstilbud / Inn på Tunet, i samarbeid med 
landbruket, samt dyreterapi. 

✔ At det planlegges og bygges 160 heldøgns omsorgsboliger innen perioden og at det 
lages en helhetlig langtidsplan for investeringer i (eldre)omsorg. 

✔ At det gjennomføres en prøveordning etter “superteam” modellen i psykisk omsorg, 
hvor innbyggere raskere kan få den hjelpen de trenger, med lavere terskel og større 
fleksiblitet. 

✔ Satse på flere arbeidsplasser ved Vestby Næringstjenester. 

✔ Sikre forutsigbarhet for brukerne av hjemmebaserte tjenester. 

✔ At kommunen gjør det attraktivt å jobbe i helseomsorgssektoren i Vestby kommune 
ved å bl. a. se på lønn, organisering av tjenester, adgang til videre utdanning og økt 
medarbeidermedvirkning. 

✔ At kommunen skal styrke satsing på velferdsteknologi, tilrettelegging og tiltak som 
hjelper for å kunne bo og få hjelp i eget hjem så lenge som mulig og så lenge man 
ønsker det. 

 

 

  

 



 

4 KULTUR - SKAPERE FREMFOR SCENER. 

Vestby Venstre vil satse på menneskene og ildsjelene for å styrke kulturlivet i Vestby. En 
scene er ingenting uten dem som skaper. Det er våre “kulturgalskapere” som skaper aktivitet 
og trivsel ved å sette i gang store og små arrangementer, festivaler, konserter, quiz, m.m. i 
hele kommunen. Venstre vil øke den økonomiske og praktiske støtten til ildsjeler og frivillige 
grupper som setter i gang kulturarrangementer ved å etablere en romsligere festivalpakke. 
Bibliotek og kulturskole er hovedtjenestene kommunen skal levere. Moderne biblioteker er 
sosiale og kulturelle møteplasser som skal tilrettelegges for mange ulike aktiviteter og gis 
ekstra støtte til å lage arrangementer. 

Venstre vil: 

✔ Sikre et bredt idrettstilbud i hele kommunen; Forbedre samarbeidet med idrettsrådet 
for å støtte oppunder det viktige arbeidet idrettslagene i kommunen gjør, og styrke 
den idrettsfaglige kompetansen i administrasjonen. 

✔ Anerkjenne e-sport som idrett og etablere trygge møteplasser. 

✔ At festivalpakken til støtte for kulturarrangementer økes til 1. million per år. 

✔ At svømmehall utsettes til etter at fase 2 av Sentrumsplanen er igangsatt. 

✔ At kulturkvartalet blir en viktig møteplass for innbyggerne med heldøgns bibliotek, 
kulturskolen og et aktivitetssenter for unge og voksne; kulturkvartalet bygges først 
når hele fase 1 av Sentrumsplanen er detaljregulert og er i ferd med å bygges ut.  

✔ Sikre innbyggernes mulighet til naturopplevelser i sine boligområder ved å bevare 
grønne lunger. 

✔ At idretten tar miljøansvar og reduserer bruk av kjemikalier og gummigranulat. 

 

  

 



 

5 NÆRINGSLIVET - INNOVASJON OG BÆREKRAFT. 

Venstre vil at Vestby skal være en attraktiv kommune for både etablerte og nye bedrifter, og 
spesielt for virksomheter som bidrar til et grønt skifte. Vestby skal være et førstevalg for 
lokalisering av innovative og kunnskapsbaserte bedrifter gjennom å bidra til utvikling av 
næringsklynger i samarbeid med næringslivet. Vestby kommune skal opptre som en pålitelig 
og forutsigbar partner med næringslivet. Venstre vil støtte opp om næringslivsaktører og 
kompetansemiljøer som organiserer kunnskaps- og samarbeidsnettverk og gi støtte til 
etablerere. 

Venstre vil: 

✔ At kommunen driftes på en økonomisk og planmessig forutsigbar måte slik at 
kommunen fortsetter med å være en seriøs, pålitelig samarbeidspartner og 
spennende marked for næringslivet. 

✔ Redusere eiendomsskatt på verk og bruk, med mål å fjerne skatten på sikt. 

✔ Legge til rette for etablering av næring i hele kommune ved knutepunkter og i 
sentrum, uten å omdisponere dyrkbar mark, naturområder og kulturlandskap. 

✔ Forbedre dialog mellom kommunen og næringslivet, ved å organisere 
næringslivskonferanse (både regionalt og lokalt) og knytte sammen arbeidslivet i 
kommunen med våre skoler og NMBU. 

✔ At Vestby kommune har tilstrekkelig kompetanse og bemanning til at lovpålagte 
saksbehandlingsfrister overholdes. 

✔ At kommunen skal slutte seg til KS´og NHOs program om leverandørutvikling slik at 
det lokale næringsliv kan utvikle mer kompetanse på å delta i og vinne 
anbudskonkurranser. 

✔ Utrede etablering av en støtteordning til nye bedrifter. 

✔ Leie ut ubrukte kommunale kontorplasser til nye selskap. 

✔ Ta initiativ til samarbeid om innovative anskaffelser med andre kommuner. 

  

 



 

6 BOSTEDSUTVIKLING - VILLET OG PLANLAGT. 

Vestby kommune er i sterk vekst og vil fortsette å vokse mye framover. For å bevare de 
kvalitetene som gjør det verdifullt og attraktivt å bo i kommunen og styrke lokalmiljøene, er 
det viktig å holde fast ved planene om å konsentrere boligveksten til Vestby sentrum og nær 
knutepunkter. Vestby Sentrum skal bygges innenfra og ut. Venstre er opptatt av at vi bevarer 
grønne lunger, kulturlandskap og matjord og at det bygges slik at det er lett for folk å velge å 
reise miljøvennlig i kommunen. Venstre mener det er viktig at kommunen legger til rette for 
bomiljøer med ulike boligtyper, og vil satse på kommunens boligsosiale plan. For å sikre at vi 
får godt sammensatte bomiljøer hvor det er rom for folk med ulike økonomiske evner og 
personlige behov, og for å sikre at unge kan etablere seg, bør kommunen legger til rette for 
en høyere andel ungdomsboliger og sosialboliger.  

Venstre vil: 

✔ At kommunen bygges ut etter vedtatte planer og strategier og at kommunen er 
restriktiv med dispensasjoner. Vekst konsentreres i Vestby Sentrum. 

✔ Legge til rette for etablering av næringslokaler uten å omdisponere dyrkbar mark, 
naturområder og kulturlandskap. 

✔ Kreve høyere andel ungdomsboliger og sosialboliger ved salg av kommunale tomter 
og ved utbygging av større områder. 

✔ Skoler, barnehager, kollektivtransport og annen infrastruktur planlegges og bygges ut 
i takt med vekst og utbygging av bolig. 

✔ Gå imot å innføre eiendomsskatt på bolig. 

✔ Sikre boliger for personer med nedsatt funksjonsevne eller særlige behov. 

✔ Legge til rette for tilbud om rimelige boliger i Vestby Sentrum. 

✔ At boligfelt planlegges og gjennomføres med grønne lunger og hundremeterskogene. 

✔ At infrastrukturen (gågater, parker, stier, m.m.) er brukbar for alle, uansett evnenivå. 

 

  

 



 

7 LOKALDEMOKRATIET - STYRKING AV LIBERALE VERDIER. 

Åpenhet og tillit til forvaltning og politikk er grunnleggende for demokratiet og det lokale 
folkestyret. Venstre vil gjøre det lettere for alle innbyggere å finne relevant informasjon på 
kommunens nettsider samt at kommunen involverer innbyggerne mer direkte i 
beslutningsprosesser. Kommunen kan på denne måten skape forutsigbarhet rundt sine 
veivalg og prosjekter og samtidig få økt tillit i befolkningen. Det er uhyre viktig for 
lokaldemokratiet at innbyggerne er engasjert og involvert og at de administrative og politiske 
prosessene er åpne og tilgjengelige.  

Venstre vil: 

✔ At Vestby kommune skal søke forpliktende samarbeid, og evt. sammenslåing med 
våre nabokommuner i Follo. 

✔ At det foretas en ekstern kvalitetsrevisjon som viser om kommunen leverer sine 
tjenester i henhold til både lovverket og inngåtte avtaler. Målet er at kommunen skal 
forbedre prosesser og organiseringen slik at alle innbyggerne får den hjelpen de har 
krav på til enhver tid. 

✔ Etablere et lobby-register i kommunen. 

✔ Redusere antall representanter i kommunestyret. 

✔ Styrke innbyggernes medvirkning i plansaker 

✔ Skape faste møteplasser mellom kommunen, velforeningene, næringslivet og andre 
lokale høringsinstanser. 

✔ Etablere et forsøk med stemmerett for 16-åringer. Gjennomføringen må skje i et nært 
og godt samarbeid med kommunens skoler. 

✔ At kommunens digitale plattformer skal ha god universell utforming slik at alle kan 
delta i demokratiet på lik linje, og at Servicetorget skal være et fullverdig alternativ til 
digitale plattformer. 

✔ Innføre adgang til interpellasjoner i kommunestyret. 

 

 
 
 
 
 

 
STEM VENSTRE FOR ET GRØNT OG LIBERALT VESTBY. 

 


