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Kulturverket Flammen er den beste investeringen Nittedal kommune har gjort på flere tiår, sier Venstres fire topp-
kandidater Inge Solli, Berit H. Bjørgan, Egil Hjorteset og Maria Prestø. (Foto: Bjørg Hexeberg)

1. Venstre – et liberalt verdivalg 
Venstres grunnidé bygger på personlig frihet og sosialt ansvar. Venstres visjon er et 
 liberalt og inkluderende samfunn hvor hver enkelt har frihet og mulighet til å skape 
seg et godt liv, og der vi sammen tar ansvar for fellesskapet og miljøet. 

Venstres ideal er et åpent samfunn av frie og myndige borgere, hvor alle har en reell mulighet for livsberikelse 
og personlig vekst. 

Venstre er uavhengig av alle organiserte særinteresser. Derfor er Venstres politikk preget av et fordomsfritt og 
liberalt engasjement for det felles beste – av langsiktige fellesinteresser, ansvarlighet og omtanke for framtiden.
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2. Venstres visjon for Nittedal
Vi vil tilrettelegge for at folk kan leve det gode liv i Nittedal. Bygda vår har mange gode kvaliteter gjennom sin 
sentrale plassering ved hovedstaden og nærheten til marka. Nittedal skal styres på en måte som er nyskapende 
og bærekraftig, og hensynet til vern av dyrket mark skal vektlegges. Nittedal skal være den grønne kulturbygda. 
Det skal være et godt sted å bo, et trygt sted å vokse opp, et attraktivt sted å jobbe, et sted for opplevelser og et 
sted der du får helsetjenester og omsorg. 

For oss er det viktig at Nittedal er ei bygd med identitet og et sted å være stolt av. Sentralt i arbeidet med 
identitets byggingen er et levende og miljøvennlig sentrum med kulturhuset som samlingspunkt for hele 
bygda. Nittedal har et bredt spekter av frivillige organisasjoner og vi vil utvikle bygda i et godt samarbeid med 
kulturlivet, idretten og andre frivillige. Nittedal har fin natur, variert kulturlandskap og gode muligheter for fri
luftsliv. Vi vil ta vare på naturen, og sikre tilgangen til marka og Nitelva. 

Våre barnehager og skoler skal kjennetegnes av god kunnskapsformidling, læringsglede og gjensidig respekt. Vi 
vil utnytte skaperkraften i det lokale næringslivet, og vi vil skape et enda flottere Nittedal, både når det gjelder 
utseende og innhold.

3. Slik vil vi utvikle nittedalssamfunnet
Vi vil ta vare på bygda! Samtidig skal vi bygge framtidens Nittedal. Vår viktigste oppgave er å utvikle nittedals
samfunnet til det beste for våre innbyggere. Vi vil legge til rette for en enklere hverdag for innbyggerne, og 
ivareta deres interesser gjennom å styrke innbyggerperspektivet. Bygdas innbyggere skal nyte godt av kom
munens høye kompetanse både innen samfunnsutvikling og tjenesteproduksjon. Sunn kommuneøkonomi  
er avgjørende for å oppnå våre målsetninger, og må alltid ligge som en forutsetning for vår politikk og 
prioriteringer.

Venstre tar klima og miljø på alvor. Vi vil derfor arbeide for et bedre kollektivtilbud, sikre trygge leveranser av 
vann og gjennomføre gode og framtidsrettede løsninger for avløp. Vi vil fjerne forurensning fra Nitelva og gjøre 
elva tilgjengelig for rekreasjon og friluftsliv. 

Venstre vil at det skal være attraktivt å bo og arbeide i Nittedal. Folk skal kunne skape og delta i opplevelser i 
kommunen. Nittedal skal satse på frivilligheten, blant annet ved å tilrettelegge med gode arenaer for kultur og 
idrett.

Vi blir stadig flere innbyggere, og arealbehovene øker. Vi har et flott kulturlandskap, tett på boligområdene, og 
tilgang til marka og Nitelva. Nittedal skal fortsatt være ei grønn bygd. Skogen, åsene, elva og spesielt det ube
bygde nærmiljøet er viktige ressurser, og må bevares slik. Mulighetene for friluftsliv gjør det attraktivt for mange 
å flytte til Nittedal, og bidrar til trivsel og god folkehelse. Et godt naturmiljø sikrer et variert friluftsliv.

Sterk nittedalsidentitet utvikles ved at vi tar godt vare på bygdas egenart, kultur og kulturminner i møtet med 
befolkningsveksten og boligutbyggingen. Ved boligutbygging må infrastrukturen bygges ut samtidig, slik som 
gode transportløsninger, skoler, barnehager, helsetilbud, handels og fritidstilbud. 
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4. Skole for kunnskap og like muligheter
Kunnskap er en forutsetning for det gode liv og grunnlaget for frihet og demokrati. Venstres utdanningspolitikk 
bygger på at alle skal ha samme adgang til utdanning – uansett økonomisk, kulturell og sosial bakgrunn. Den 
offentlige skolen skal være bærebjelken i norsk skole, og det er en hovedoppgave å gjøre disse skolene best mulig.

Høye ambisjoner på alle elevers vegne, god systematisk oppfølging av elevenes læringsutbytte, styrket lærer
tetthet og et godt læringsmiljø gjør at flere elever vil lykkes bedre i skolen. Skoledagen skal være spennende,  
interessant og skapende for eleven. Det er en målsetning at elevene skal utvikle gode grunnleggende 
ferdigheter.

Det skal være noen felles rammer, «en rød tråd» for skolene i Nittedal. Innenfor dette rammeverket gis den 
enkelte skole og lærer stor metodefrihet.

Det er kvaliteten i opplæringen som er avgjørende for et godt læringsutbytte. Den beste effekten har undervis
ningen når den skjer innenfor klassefellesskapet i form av god klasseledelse og tilpasset opplæring. God tilpasset  
opplæring og tidlig innsats vil gi bedre mestring og færre skoletapere. Bruk av dyktige pedagoger er også viktig 
for å oppnå gode resultater i spesialundervisningen.

Lærerens kompetanse og lærerens relasjon til klassen er av avgjørende betydning for elevenes læring og trivsel. 
God profesjonsutvikling blant lærere på den enkelte skole og samarbeid mellom skolene er viktig. Det må drives 
forebyggende arbeid i skolen slik at barn og unge får nødvendig hjelp i en så tidlig fase som mulig. Sosiallærer, 
skolehelsetjenesten og pedagogisk psykologisk tjeneste må være tilgjengelig når elevene trenger det.

Venstre vil tydeliggjøre mandatet for SFOene i Nittedal. SFO medarbeiderne skal inneha kompetanse til å skape 
gode relasjoner til barna i SFO og med hverandre. SFOmedarbeiderne skal ha kunnskap og kompetanse på lek 
og lekutvikling og kunne legge til rette for ulike lekformer. SFO skal ha som hovedformål å tilrettelegge for lek 
som læringsmetode. SFO skal bidra til å utlikne forskjeller og tilføre barn sosial ferdigheter, emosjonell støtte, 
kunnskap og ferdigheter.

VENSTRE VIL:  Bygge ny Rotnes skole med idrettshall og lokale for kulturformidling.
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Venstre vil
• Innføre moderne digitale verktøy i skolene slik at alle elever i løpet av kommunestyreperioden kan bruke 

informasjonsteknologi som et effektivt verktøy i undervisningen.

• At skolene skal gis gode økonomiske rammebetingelser som gjør at de som et minimum kan oppfylle 
kravene i lærernormen. Skolene skal ha frihet til å sette inn ressursene der det trengs.

• Utvide skolekapasiteten ved behov. Ved bygging av nye skoler skal det også bygges idrettshall og egnet 
lokale for øvelser og framføring av kulturaktiviteter. Vi vil bygge ny Rotnes skole nå.

• Ha tett oppfølging av elevene gjennom et tydelig og godt tilbakemeldingssystem mellom lærer og elev. 
Skolene trenger gode digitale løsninger for å gjøre dette lettere og for å oppnå god effekt.

• Forebygge og ha nulltoleranse overfor mobbing, vold og hærverk.

• At skolene skal gi god tilpasset opplæring for elevene i grunnskolen, og gi spesialundervisning til elever 
det ikke er mulig å ivareta i den ordinært tilpassede opplæringen.

• At barn skal oppleve et tett og godt samarbeid i hele skoleløpet fra barnehage til videregående skole.

• At skolene selv kan bestemme bruken av lekser.

• At leksehjelp så langt det er mulig skal gjennomføres av faglig kompetente lærere. 

• Tilby faglige og sosiale rådgivningsfunksjoner til elevene i grunnskolen.

• At skolehelsetjenesten, sosiallærer og miljøarbeiderressurser skal være tilgjengelig for elevene.

• At skoletilbudet tilrettelegges for integrering av elever med fremmedkulturell bakgrunn.

• At seksualundervisningen i ungdomsskolen gjennomføres av dyktige fagfolk, gjerne fagspesialister.

• Utvikle kvaliteten i skolefritidsordningen, og sikre et variert SFOtilbud med kunst, kultur og fysisk 
aktivitet. 

• Lage et opplæringssystem for SFOmedarbeidere og tilføre kompetansemidler til denne utviklingen.  
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5. Barnehager og et godt oppvekstmiljø
Venstre vil at alle småbarnsforeldre skal ha frihet til å velge barnehage til sine barn, blant et variert tilbud av 
gode offentlige og private barnehager. 

Kvalitet i barnehage er et begrep som kan være utfordrende å definere og måle, men vi mener dette først og 
fremst handler om hva som er til barns beste. De som er best skikket til å ta beslutninger i tråd med barns beste 
i barnehage, er barnehageprofesjonen selv. Bygdas barnehager må derfor ha stor frihet til å planlegge og 
 vurdere egen praksis. 

Vi må satse på gode rekrutteringsordninger for å skaffe tilstrekkelig kompetent personell til bygdas barnehager.  
Ansatte i barnehagene må tilbys konkurransedyktige lønnsbetingelser og relevant etterutdanning. Det må 
 legges til rette for at ansatte uten formell kompetanse, og som ønsker mer utdanning, skal få mulighet til dette. 

Det skal arbeides for at barn og unge skal ha aktivitetstilbud i sitt nærmiljø. Barn og unge som har behov for 
hjelp, må få dette så tidlig som mulig. Et godt oppvekstmiljø skaper tilhørighet og motvirker ekstremisme og 
kriminalitet.

VENSTRE VIL:  Ha tilstrekkelig barnehagekapasitet og bygge en ny kommunal barnehage i Rotnes-området.
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Venstre vil
• At bygdas barnehager skal ha stor lokal frihet til å planlegge og evaluere barnehagens innhold i tråd 

med det de mener er til barns beste.

• At bygdas barnehager ikke skal pålegges flere rapporteringer enn det som er i dag, da dette går på 
bekostning av de ansattes tid til pedagogisk arbeid for og med barna. 

• Arbeide for at det skal være tilstrekkelig kompetanse i barnehagene for å ivareta barn med ekstra behov 
og utfordringer.

• Styrke muligheten for ufaglærte i barnehagene til å ta barnehagelærerutdanning ved å kunne tilby  
stipend og/eller dekking av læremateriell.

• Ha tilstrekkelig barnehagekapasitet i nærheten av der barna bor. Vi vil bygge en ny kommunal barne
hage i Rotnesområdet.

• Gi barnehagene gode og spennende uteområder som stimulerer til lek og allsidig aktivitet.

• Samordne det forebyggende arbeidet slik at Nittedal kommune kan ivareta barn og unge på en god 
måte, samt komme tidlig på banen når det gjelder barn i risikosonen.

• At barnevernet gis rammebetingelser til å følge opp barn og foreldre på et tidlig stadium. 

• Gi Utekontakten gode rammer for å fortsette sitt forebyggende arbeid; både ute «i felten» og i sin egen base. 

• At skoleanleggene skal brukes til kulturaktiviteter og idrett etter skoletid.

• At idrettshaller, kulturhus og bibliotek skal være gode arenaer for barne og ungdomsarbeid.

• Tilby rusfrie møte og aktivitetssteder for ungdom i alle deler av bygda, i samarbeid med idrettslag og 
ungdomsorganisasjoner. Vi vil arbeide for å etablere en fritidsklubb i Søndre Nittedal. 

• Vurdere tiltak for barn i familier med dårlig økonomi, herunder vurdere en ordning hvor barnetrygden 
ikke inngår i inntektsberegningen for økonomisk sosialhjelp. 

• At barn og unges kommunestyre (BUK) skal uttale seg i saker som berører barn og unge.

• Sikre kunnskapen om barnekonvensjonen og etterleve innholdet i den. Dette kan gjøres gjennom 
undervisning i barnehager og skoler, men også som tema i BUK og elevrådene.
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6. Kultur, idrett, friluftsliv og frivillighet
Nittedal har fin natur, variert kulturlandskap og gode muligheter for friluftsliv. Et rikt kultur og idrettsliv skaper 
felles identitet og tilhørighet til bygda vår. Frivillige lag og foreninger bidrar til at Nittedal er en god kommune å 
leve i. Ildsjelene er motorene i det frivillige arbeidet, og disse må ha gode arbeidsbetingelser.

Mange jobber utenfor kommunen, så lokale fritidstilbud er mye av limet i lokalsamfunnet og viktig for trivselen.  
Kommunen trenger gode arenaer for utøvelse av kultur og idrett. Å ha en aktiv befolkning, fysisk og kulturelt, 
gir høy trivselsfaktor. For barn og unge er disse tilbudene en svært viktig del av det å få en meningsfylt opp
vekst, både sosialt, mentalt og fysisk. Mange av tilbudene er viktige i det forebyggende helsearbeidet, der 
 alternativet er økte kostnader til lindring og behandling. 

Basistjeneste til våre syke og pleietrengende skal fortsatt være et kommunalt ansvar, men de frivillige i Nittedal 
bidrar til at beboere på sykehjemmene våre og hjemmeboende eldre får både praktisk hjelp og økt livskvalitet. 

VENSTRE VIL:  At Kulturverket Flammen skal videre føre lav leie for lokale foreninger, og skal ikke selges eller privatiseres. (Foto: Bjørg Hexeberg)
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Venstre vil
• At Kulturverket Flammen skal tilby innbyggerne gode kulturopplevelser. Kulturhuset skal fortsatt ha lav 

leie for lokale foreninger, og skal ikke selges eller privatiseres.

• Gjennomføre vedtaket om å bygge idrettshall ved Slattum skole med kommunal finansiering.

• Etablere tribuneanlegg i Rotneshallen etter at nye Nittedal ungdomsskole er ferdigstilt. 

• Bevare Waage Dam som en viktig del av kulturminnet Nitedals Krudtværk, ta vare på dyrelivet i området, 
klargjøre badeplassen og gjøre grøntområdene rundt dammen til et fint fellesområde.

• Videreutvikle biblioteket som en tilgjengelig møteplass og god kunnskapsformidler.

• Opprette en utstyrssentral (BUA), en utlånsordning for utstyr til idrett og friluftsliv, og arbeide for at alle 
barn kan delta i fritidsaktiviteter.

• Beholde Høldippelen som et sted for friluftsliv og rekreasjon.

• Gjennomføre vedtaket om bygging av kulvert ved planovergangen i Lurslia.

• Gi kulturskolen gode rammebetingelser og videreutvikle kulturskoletilbudet. 

• Tilby aktiviteter til unge som ikke deltar i organiserte kulturtiltak og idrett, i samarbeid med frivillige.

• Gjennomføre kommunal regulering av Sagerudområdet og Varingskollen som ivaretar en helhetlig 
planlegging av hvordan arealene skal utnyttes.

• Opprettholde dagens ordning med fri lokal og halleie for lokale lag og foreninger.

• Utnytte kommunale idrettsanlegg best mulig og ha fleksible åpningstider i svømme og idrettshallene.

• Utvikle idrettstilbudet og anleggskapasiteten i nært samråd med idrettsrådet.

• Legge til rette for at våre innbyggere kan bruke naturområdene i kommunen. Dette kan gjøres gjennom 
godt informasjonsarbeid i samarbeid med friluftslivets organisasjoner og tiltak som bedrer tilgangen til 
marka og Nitelva, slik som bedre utfartsparkering og etablering av stier. 

• Gi tilskudd til frivillige organisasjoner, og ta initiativ til å øke de økonomiske rammene for dette. Det er 
spesielt viktig å støtte aktiviteter for barn, unge og mennesker med nedsatt funksjonsevne.

• Gjennomføre faste møter med de frivillige organisasjonene  representert ved Nittedal Idrettsråd, 
Nittedal Kulturråd og Friluftsliv Nittedal (FRINI). 

• Gjennomføre kulturminnevern ved blant annet merking av historisk interessante bygninger og steder.

• Vurdere bevaring av verneverdige bygninger og bygningsmiljøer, slik som SFObygget ved Rotnes skole.

• At kirkene i kommunen vedlikeholdes på en god måte.
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7. Nye Nittedal sentrum  
og bærekraftige bomiljøer
I utviklingen av arealer til boliger og næring skal det legges vekt på gode helhetlige løsninger som ivaretar 
funksjonalitet, estetikk og stedsidentitet. Nærhet til kollektivtilbud må ha stor betydning når det gjelder hvor 
det skal bygges ut nye boligområder. 

I et langsiktig perspektiv satses det på at utbyggingen av boliger i Nittedal skal skje ved fortetting og utvidelse   
av tettstedene. Venstre ønsker at Nittedal skal legge til rette for en variert sammensatt befolkning. Dette 
 krever et boligtilbud som teknisk og prismessig er tilpasset alle befolkningsgrupper. For å opprettholde miljø
kvalitetene i Nittedal må arealtilgangen til nybygging av boliger likevel begrenses og lokaliseres spesielt mot 
sentrumsområdene og ferdselsårer. 

VENSTRE VIL:  Ha en moderat og styrt boligbygging nær kollektivtilbud med tilstrekkelig kapasitet på skoler og barnehager i nærheten.
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Venstre vil
• Ha en moderat og styrt boligbygging som ivaretar både nåværende og framtidige innbyggeres  

interesser. Boligbyggingen skal i hovedsak skje i områder med nærhet til offentlig kommunikasjon  
med jevnlige avganger.

• At sosial infrastruktur slik som barnehager og skoler, må bygges ut og være tilgjengelig i forbindelse 
med boligutbygging.

• Arbeide for å få etablert jernbanestasjon i nye Nittedal sentrum som en del av den framtidige  
utbyggingen av Gjøvikbanen. 

• At byggefelt planlegges med sikte på å oppnå spredt alderssammensetning i de ulike lokalmiljøene. 
Dette tilsier mer variert utbygging med leiligheter, rekkehus og eneboliger.

• Ha høy arealutnyttelse på nye boligfelt, for å bevare grønne lunger og landbruksarealer og av hensyn til 
miljø og bokostnader.

• At boligfelt planlegges for bruk av ny fornybar energi og lavt energiforbruk. Vi vil stimulere til bygging av 
miljøvennlige boliger med hensyn til materialvalg og oppvarming.

• Arbeide for tiltak som begrenser støy og støvplager i bomiljøene.

• Utvikle Rotnesområdet, både ved Kruttverket og ved Nittedal stasjon.

• At nye Nittedal sentrum skal bli et miljøvennlig og attraktivt kommunesentrum der vi tilrettelegger for 
variert boligbygging, servicefunksjoner og sentrumsintegrerte arbeidsplasser.

• Gjennomføre konsentrert sentrumsutvikling samtidig som det vises respekt for jordvern.

• Lede Ørfiskebekken gjennom det nye sentrumsområdet – slik at det blir vannspeil i parken og ved 
Kulturverket Flammen.

• Gjennomføre sentrumsutviklingen i nært samspill mellom kommune, utbyggere og annet næringsliv.

• At helhetlige løsninger for parkering må etableres i sentrumsområdet. De konkrete parkerings
løsningene må blant annet ta hensyn til sambruk og estetikk.

• Utvikle et boligtilbud tilpasset behovene til funksjonshemmede, ungdom og førstegangsetablerere.

• At brukere av tilrettelagte boliger og omsorgsboliger gis reell mulighet til kjøp av egen bolig.
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8. Nyskapende næringsliv og grønn vekst
Venstre vil fremme et kreativt og nyskapende Nittedal som stimulerer til grønn vekst, nyetableringer og flere 
lokale arbeidsplasser. Bygda må utvikle et variert næringsliv, og spesielt satse på etablering av kunnskaps
bedrifter og kontorarbeidsplasser. Kommunen har et godt utgangspunkt for etablering av næringsvirksomhet, 
gjennom variert kompetanse i befolkningen, nærhet til sentrale markeder, viktig infrastruktur og en rik natur. 
Venstre er opptatt av gründernes muligheter i Nittedal, som det nødvendige såkorn for framtidens arbeids
plasser og verdiskaping. Det lokale næringslivet bør kunne tilby de fleste varer og tjenester innenfor kom
munens grenser. Vi vil ha forutsigbare rammebetingelser for både ny og eksisterende virksomhet. En god 
næringsutvikling er viktig for å styrke kommunens inntektsgrunnlag.

Landbruket har alltid hatt, og vil fortsatt ha en viktig plass i et livskraftig Nittedal. Mat og matproduksjon er  
viktig, også ut fra et miljøperspektiv.

Nittedal kommune skal være en næringsvennlig kommune både for eksisterende næringsliv og for nyetableringer. 
Kommunens oppgave er å legge forholdene best mulig til rette for næringslivet, mens det er opp til næringen 
selv å utvikle sin egen konkurranseevne, skape økt aktivitet og sysselsetting.

VENSTRE VIL:  Utarbeide en ny reguleringsplan for Skytta næringspark, og arbeide for en avlastningsvei mellom industriområdet og Gjelleråsen.
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Venstre vil
• Bidra til å etablere felles møteplasser, næringsnettverk og god dialog mellom næringslivet og 

kommunen.

• At næringslivet skal få god veiledning og saksbehandling når de henvender seg til kommunen.

• Legge til rette for etablering av serveringssteder, spesielt i sentrumsområdet.

• Utarbeide en ny reguleringsplan for Skytta næringspark, og arbeide for avlastningsvei mellom industri
området og Gjelleråsen.

• At bedrifter med små arealkrav, bedrifter som kan fungere godt i tett befolkede områder, prioriteres ved 
nyetableringer.

• Stimulere til økt verdiskaping i landbruk og landbruksrelaterte tilleggsnæringer. Dette kan også gi verdi
fulle tilskudd til den lokale næringsutviklingen gjennom innovasjon og nyskaping knyttet til mat, kultur
landskap og opplevelser. 

• Ha et aktivt partnerskap med landbruket innen helse, sosial og skole gjennom blant annet å bruke gård 
og skog som læringsarena for barn og unge.

• Arbeide for at flere av våre yrkesaktive innbyggere gis mulighet for å jobbe i egen kommune.

• At næringslivets behov skal vektlegges i arbeidet med å bygge ut kollektivtilbudet og ved oppgradering 
av riksvei 4 gjennom Nittedal og fylkesvei 22 fra Gjelleråsen til Hvam.

• Støtte eventuell etablering av kontorfellesskap i Nittedal som gjør det mulig for flere å redusere behovet 
for dagpendling til Oslo og andre nabokommuner.

• Legge til rette for å redusere handelslekkasjen, som har vært beregnet til 50 prosent.

• At kommunen skal ha en innkjøpsordning som ivaretar interessene til lokale leverandører.

• Praktisere strengt jordvern og bidra til å bevare et levende kulturlandskap.

• At det skal gjøres enkelt og attraktivt å utvikle næringsvirksomhet med utgangspunkt i kulturfeltet – et 
viktig bidrag til et levende lokalsamfunn.

• Arbeide for et nærmere samarbeid mellom næringsliv og grunnskole i Nittedal.

• Gi Miljøhuset Gnisten muligheten til å utvikle sine arbeidsmarkedstiltak, for å få flest mulig ut i menings
fylt arbeid.

• Støtte etablering av tilrettelagte arbeidsplasser i Nittedal.

• Styrke programmene for entreprenørskap og etablererveiledning.
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9. Nittedal som miljøkommune
Klimaendringene er en stadig større utfordring. Noen av problemene som oppstår er intens nedbør som skaper 
overvann i tettstedene, samt stormer, skred og flommer som ødelegger infrastruktur som vei, jernbane, kraft
nett og landbruksområder. Klimaendringene vil påvirke de fleste sektorer og tjenesteområder i kommunen, 
derfor trengs lokal klimatilpasning. 

Arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for klimatilpasning. På dette området, samt innen skog og 
landbruk, forvaltning av naturressurser og infrastrukturinvesteringer haster det med å ta grep. Kommunen må 
håndtere flere boliger og mer trafikk både i og gjennom kommunen. Forventede klimaendringer krever investe
ringer og planlegging for å gjøre Nittedal kommune i stand til å møte mer ekstremvær og de følger det får, slik 
som erosjon og mer flom.

VENSTRE VIL:  Fjerne forurensning fra Nitelva, og gjøre elva tilgjengelig for friluftsliv og rekreasjon. (Foto: Paul Kleiven)
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Venstre vil
• At Nittedal skal redusere klimagassutslippene i årene framover. Målsetningen er å halvere utslipp av klima

gasser i kommunen fra 1990nivå, helst innen 2027.

• Gjennomføre miljøtiltak som tar vare på bier og andre innsekter som er helt avgjørende for alt liv. Aktuelle til
tak er å begrense kantslåtten, plante blomster og så engfrø.

• At vannkvaliteten i Nitelva skal tilfredsstille kravene til god økologisk tilstand i tråd med EUs rammedirektiv. 
Målet er at vi skal kunne bade i Nitelva, helt ned til Åros. Vi vil utbedre vannledninger for å redusere lekkasjer 
av rent vann, og gjennomføre den vedtatte avløpsløsningen som en del av avløpsselskapet NRA.

• Fase ut engangsplast i kommunal virksomhet og gå i dialog med næringslivet for å redusere bruk av engangs
plast for øvrig.

• At FNs bærekraftmål legges til grunn for utviklingen av nittedalssamfunnet.

• Bruke plan og bygningsloven aktivt for å sette krav til miljø og klimatilpassing ved regulering og utbygging 
av nye boligområder, næringsbygg og kommunens egne bygg. Der det er mulig vil vi også legge til rette for 
slike tilpasninger i eksisterende områder.

• Stille strenge miljøkrav ved bygging av kommunale bygg, og gjennomføre energiøkonomisering og miljø
vennlige oppvarmingsløsninger i eksisterende bygg og anlegg.

• Stille krav til utforming av bygninger og offentlige møtesteder.

• Gjennomføre vedlikehold av bygninger, idrettsanlegg og veier som kommunen har ansvaret for.

• Gi informasjon og gjennomføre holdningsskapende opplegg innen klima og miljø, spesielt rettet mot barn og unge.

• Gi god informasjon og veiledning om energibruk og sparing, blant annet fleksible energikilder, vannbåren 
varme og varmepumper.

• Bruke et system for «grønt regnskap» som muliggjør måling og sammenligning av alle kommunale bygg, 
anlegg og tjenesteenheter hva angår energibruk og øvrig ressursbruk. 

• Verne om markagrensen, og sikre allmennhetens adgang til ferdsel i marka og langs Nitelva.

• Bevare hundremeterskoger som ligger tett ved boligområdene.

• At kulturlandskap og dyrket mark skal vernes. Det legges ikke opp til spredt boligbygging, men sentrums og 
stedsutviklingen i midtbygda vil kreve omdisponering av noe dyrket mark.

• Stimulere til reduksjon i avfallsmengden pr. innbygger ved økt gjenvinningsgrad, god kildesortering og innsamling 
av organisk avfall. Det må settes ut søppelstativer på offentlige møtesteder og organiseres regelmessig tømming.

• Innføre en ordning hvor privatpersoner et antall ganger kan levere søppel kostnadsfritt på miljøstasjonene. 
Dette kan løses ved at alle husstander får tildelt adgangskort til miljøstasjonene.

• Støtte det lokale miljøarbeidet tilknyttet Miljøhuset Gnisten. 

• At kommunen skal legge til rette for en eller flere strandryddedager hvor kommunen, flere frivillige og skole
elever kan gjennomføre strandrydding langs Nitelva.

• Arbeide for god dyrevelferd.

• Kartlegge naturmangfold og gjennomføre tiltak for å ta vare på det biologiske mangfoldet. 
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10. Miljøvennlige og trygge  
transportløsninger
Mange av bygdas yrkesaktive jobber i Oslo. God kommunikasjon må til for å verne om miljøet og for at folk ikke 
skal slite seg ut på å reise. Alle ønsker effektiv og rask transport til og fra jobb, skole og andre aktiviteter. Venstre 
er opptatt av at transportløsningene også er miljøvennlige og trygge. Vi vil satse kraftig på å utvikle kollektiv
tilbudet som et konkurransedyktig alternativ til bruk av egen bil. Venstre vil påskynde investeringene i trafikk
sikkerhetstiltak og skape gode holdninger til trafikksikkerhet for å redusere antallet trafikkulykker. Det må 
utvikles miljøvennlige transportløsninger for å redusere utslippene av klimagasser. Tog, buss, lokalbuss og inn
fartsparkering må bygges ut slik at flest mulig av våre innbyggere velger å reise kollektivt. 

Gjøvikbanen må utvides til timesruter, og 20minuttersruter i rushtiden til og fra Nittedal. Utbedring av platt
former, flere krysningsspor og bedre strømforsyning må framskyndes for å oppnå dette. Det må tilrettelegges 
for at sykkel kan brukes mer som transportmiddel i bygda vår. 

VENSTRE VIL:  Ikke innføre bompenger på trafikk innen kommunens grenser.
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Venstre vil
• Arbeide for rask gjennomføring av kortsiktige tiltak for å øke kapasiteten og redusere reisetiden på 

Gjøvikbanen, slik som utvidelse av plattformen ved Nittedal stasjon, banestrøm nord for Jaren, krysningsspor 
ved Reinsvoll og plass til hensetting av vogner.

• Arbeide for nytt dobbeltspor med Inter Citystandard på Gjøvikbanen (omtalt som Nittedalsbanen)  med nye 
stasjoner i Søndre Nittedal og nye Nittedal sentrum ved rådhuset.

• Legge riksvei 4 med kollektivfelt rundt sentrumsområdet i ny trasé slik at midtbyen (kvadraturen) på Mo kan bygges ut.

• Ikke innføre bompenger på trafikk innen kommunens grenser.

• Arbeide for at det raskest mulig blir bygd dobbeltløp i Hagantunnelen.

• Etablere tilstrekkelig antall ladestasjoner for elbiler og andre ladbare kjøretøy, også ved innfartsparkeringene.

• Arbeide for punktlig og raskere busstilbud til og fra Oslo, samt bedre busstilbud på tvers i regionen.

• Arbeide for å videreutvikle lokalbusstilbudet og etablering av lokalbuss i Hakadal. Lokalbussen må utvide til
budet på Rotnes med en raskere forbindelse mellom Nittedal stasjon og sentrumsområdet ved rådhuset, 
Flammen og Rotnes kirke.

• Arbeide for etablering av flere innfarts og utfartsparkeringsplasser.

• Arbeide for en framtidig riksvei 4løsning med trasé på vestsiden av dalen med tunnel under Rotnes.

• Ha godt vedlikehold av kommunale veier.

• Arbeide for å stille krav til mest mulig fysisk skille mellom biler og fotgjengere i nye boligområder og ved opp
gradering av de etablerte områdene. 

• Gjennomføre planlagte trafikksikkerhetstiltak, og vurdere spesielt trafikksikkerhetstiltak som er foreslått av 
barn og unges kommunestyre (BUK). Vi vil prioritere trafikksikring på veier til og fra skoler og barnehager.

• Arbeide for å få til en trafikksikker kryssing av rv.4 ved rådhuset / kulturhuset.

• Sikre gjennomføring av gang og sykkelvei langs hele Svartkruttveien.

• Arbeide for at det bygges en planfri kryssing av jernbanelinjen (gang og sykkelvei) mellom Tumyrveien og 
Nordliveien ved Nittedal stasjon for å sikre trafikksikkerheten i området.

• Etablere smidige av og påstigningsmuligheter for bil utenfor skoler, kulturhus, idrettsanlegg og andre offent
lige bygg. Samtidig etableres også bilfrie områder ved de offentlige byggene av hensyn til trafikksikkerhet, 
miljø og barns muligheter til lek og aktivitet.

• Vurdere å etablere rundkjøring i krysset Brennaveien / Industriveien for å bedre trafikksikkerheten.

• Utarbeide reguleringsplaner for gang og sykkelveier. Arbeide for sammenhengende og trygge sykkelveier i 
hele kommunen, sykkelveier som også foretrekkes av syklister til og fra jobb eller skole.

• Vurdere muligheten for å etablere en bysykkelordning, herunder bruk av elsykkel. Reklamefinansiering og 
samarbeid med bygdas næringsliv kan bidra til å få på plass dette.

• Ta i bruk mer klimavennlig drivstoff og energiløsninger for kommunale kjøretøy.

• Arbeide for å etablere fyllestasjoner for biodrivstoff i kommunen.

• Bidra til å etablere et marked for hydrogenbiler, i samarbeid med andre kommuner.
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11. Et tilpasset helse-  
og sosialtilbud for alle

Venstre vil
• Beholde legevakt og ambulansetjenesten i Nittedal, og arbeide for at politiet skal være til stede i bygda for å 

opprettholde trygghet og forebygge kriminalitet.

• Arbeide for å fjerne alle typer vold og overgrep. Dette gjøres gjennom forebyggende arbeid (BTI) og godt 
samarbeid mellom politi, barnevern, krisesenter, skoler, barnehager og innbyggere i alle aldre.

• Etablere nye rehabiliteringsplasser, gjerne på Glittre, som sikrer kapasitet og kvalitet på 
rehabiliteringstilbudet. 

• Arbeide videre for å etablere helsehus i sentrum, i kommunens nåværende eller nye lokaler.

• Styrke arbeidet med god folkehelse, herunder tilby forebyggende helsetjenester tilpasset barn og unges 
behov. Vi vil tilrettelegge for bedre kvalitet på samhandling mellom ulike nivåer og yrkesgrupper innenfor 
helse, sosial, pleie og omsorgstjenester.

• Tilby gode kommunale psykiske helsetjenester og jobbe for tidlig intervensjon. 

• Sikre tilgjengeligheten for mennesker med nedsatt funksjonsevne i offentlige bygg og institusjoner, bidra 
til at de tilbys tilpassede arbeidsplasser og fritidstilbud lokalt og arbeide for at de skal oppnå en størst mulig 
grad av likestilling og likeverdig deltakelse i samfunnet.

• Arbeide for å tilbakeføre flest mulig til tilrettelagt eller ordinært arbeid, i nært samarbeid med lokalt 
næringsliv.

• At kommunen skal ta imot flyktninger etter anmodning fra nasjonale myndigheter.

• At den enkelte flyktning skal ivaretas på en helhetlig måte med målsetningen om å komme raskt i arbeid. 
Miljøhuset Gnisten og frivillige organisasjoner brukes aktivt i integreringen av flyktningene. Vi vil sikre et godt 
helsetilbud til bygdas flyktninger, blant annet for å forebygge psykiske lidelser. 

God helse gir økt livskvalitet. Det viktigste vi gjør er å forebygge sykdom, ikke minst psykiske lidelser. Tiltak må 
settes inn før folk blir syke slik at antall nye tilfeller av sykdom blir redusert. God helse skapes i stor grad innen 
andre sektorer enn helse og omsorgssektoren. Kvalitet i barnehagetilbudet, gode skoler og fritidsaktiviteter 
innen kultur, idrett, friluftsliv og annet frivillig arbeid skaper god helse.

Full sysselsetting er viktig for god folkehelse, og gradert sykmelding og arbeid med bistand er gode virkemidler. 
Godt psykososialt miljø, fysisk aktivitet og sunt kosthold i barnehager, skoler, på arbeidsplassene og i hjemmene 
er helsefremmende. 
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Venstre vil
• Tilby praktisk bistand i hjemmet (hjemmehjelp), med god mulighet for mottakeren til å påvirke innholdet i  

tjenestene, slik at flere kan bo hjemme.

• Ha god behovsdekning av omsorgsboliger og sykehjemsplasser innenfor kommunens grenser  med enerom 
for de som ønsker det.

• Utvide sykehjemskapasiteten, f.eks ved at nåværende rehabiliteringsplasser på Døli erstattes av annet tilbud,  
og dermed kan omgjøres til sykehjemsplasser.

• Se på mulighetene for å ta i bruk Glittre for å sikre tilstrekkelig kapasitet innen rehabilitering og sykehjemsplasser.

• Utvikle innovative og bærekraftige omsorgstjenester hvor velferdsteknologi gis en sentral plass.

• Opprettholde lokal kjøkkendrift ved Skytta og Døli. Mat er viktig både for behandlingstilbudet og trivselen.

• Videreutvikle det gode samarbeidet med Skyttas venner og Dølis venner.

• At eldresentre skal ha lett adkomst, og plasseres slik at det fremmer kultur eller naturopplevelser.

• Gjennomføre forebyggende tiltak og rehabilitering som gjør at eldre er friske lengst mulig. 

12. Meningsfylt  
alderdom – pleie 
og omsorg
Venstre vil sikre alle en meningsfylt alderdom og verdig  
behandling, uansett personlig økonomi og sosialt 
nettverk. Vi vil legge forholdene til rette for at den 
enkelte skal kunne bo hjemme så lenge de ønsker 
det. Alle skal fortsatt kunne delta aktivt i samfunnet 
med blant annet bruk av kulturtilbud, foreningsarbeid, 
politisk arbeid og som en ressurs i lokalsamfunnet. 
Seniorene blir sprekere og det er flere som blir eldre, 
så vi må forberede framtidige behov. Det må sikres en 
videre utbygging av god, behovstilpasset eldreomsorg 
i kommunen. Det er viktig med helhetlige planer for 
pleie og omsorg slik at de økende og endrede behov 
blant innbyggerne blir ivaretatt.

Kommunen må utvikle tjenester som støtter opp under 
forebygging, tidlig innsats og rehabilitering. Våre inn
byggere må mobiliseres på nye måter og bli ressurser 
for hverandre. Ressurser hos ideelle og frivillige organi
sasjoner må videreutvikles og tas i bruk på nye måter. 

VENSTRE VIL:  Øke kapasiteten på rehabilitering og  
sykehjemsplasser, og ta i bruk Glittre.
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13. Et levende  
lokaldemokrati
Lokalt selvstyre innebærer at borgerne og de folke
valgte får frihet til å forme sitt eget lokalsamfunn. 
Detalj styring og detaljkrav til rapportering fra staten 
må begrenses til fordel for et friere og mer levende 
lokalt folkestyre. Vi må sikre sterk lokalpolitisk styring 
gjennom nærhetsprinsippet.

VENSTRE VIL:  At avgjørelser skal tas og oppgaver løses nærmest 
mulig den avgjørelsen gjelder.

Venstre vil
• At kommunens hjemmesider og sosiale medier skal brukes til effektiv samhandling mellom kommunen og 

innbyggerne.

• Styrke samhandlingen mellom kommunen, næringsliv og foreningsliv i saker som angår dem. 

• Vil ha en åpen kommunal forvaltning og praktisere meroffentlighet.

• Praktisere en åpenhet som er i henhold til offentlighetsloven, og vil følge opp at kommunen etterlever disse 
viktige prinsippene.

• At avgjørelser skal tas og oppgaver løses nærmest mulig den avgjørelsen gjelder.

• Vil ha åpne politiske prosesser og godt politisk arbeid i de ulike kommunale organer.

• At kommunen sikres reelt selvstyre og at staten reduserer øremerkingen av midler til kommunene.

• Motvirke korrupsjon og maktkonsentrasjoner gjennom holdningsskapende arbeid, gjennomføring av gode 
prosesser og kontrollfunksjoner.

• Styrke rettsikkerheten for kommunens borgere gjennom etiske retningslinjer og saksbehandlingskrav i for
valtningslov og kommunelov.

• At det innføres stemmerett for alle over 16 år. 

• Sikre god kommunal informasjon til innbyggere med lese og skrivevansker, samt innbyggere med annet 
morsmål enn norsk.
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Venstre vil
• At kommunen skal ha en langsiktig og god  

økonomistyring som skal være førende for vår  
politikk og prioriteringer.

• At eiendomsskatten skal holdes på et moderat nivå 
og i hovedsak benyttes til å finansiere investerings  
tiltak som følge av miljøkrav og befolkningsvekst.

• At Nittedal kommune skal etablere moderne og sik
ker IKTinfrastruktur og systemløsninger som gjør at 
vi kan utvikle den digitale kommunen med raskere 
og bedre tjenester til innbyggerne.

• Tilby døgnåpen brukerportal til innbyggerne for å 
øke servicegraden og frigjøre ressurser.

• At kommunen skal arbeide strategisk og langsiktig 
med hvilken kompetanse organisasjonen trenger. 

• Sikre samordnet og effektiv arealbruk for kom
munens virksomheter, og samlokalisering av  
tjenester som naturlig hører sammen. 

• Sette gode kvalitets og leveransemål for kom
munale tjenester og kommunal saksbehandling. 

• Sikre universell utforming som grunnleggende 
prinsipp i kommunal virksomhet.

• At bedrifter som utfører oppdrag på vegne av det 
offentlige bør være godkjente opplæringsbedrifter.

• Innføre et helhetlig avvikshåndteringssystem for 
kommunens virksomhet.

• Utnytte mulighetene ved interkommunalt samarbeid  
og utøve godt eierskap i interkommunale selskaper.

• At Nittedal kommune skal være en kommune for 
rettferdig handel (Fair Trade).

Venstre vil 
• Satse på kompetanseutvikling, herunder videreut

danning av lærere, og rekruttering av dyktige med
arbeidere i kommunen.

• Ha ledere i kommunen som klarer å styre mot ved
tatte mål, samtidig som de er gode til å motivere 
og lede sine medarbeidere.

• Gjennomføre rekrutteringstiltak og tilby gode 
arbeidsforhold. Dette skal gjøre det interessant 
for kompetente personer å arbeide for Nittedal 
kommune.

• Skape felles arenaer for faglig utvikling og opp
datering av ansatte, og tilrettelegge for fag
personer som ønsker å drive relevant fagutvikling 
og forskning.

• Se på muligheten for å øke andelen heltidsarbeid 
innen helsesektoren.

• Arbeide for at kommunen skal nå målsetningen om 
én lærling pr. 1000 innbygger, og i neste omgang 
øke denne målsetningen. Det må avklares hvor 
mange lærlinger kommunen kan ta i mot i de ulike 
sektorene, og hvordan arbeidet med å rekruttere 
og beholde lærlinger best kan gjennomføres.

• Arbeide for likelønn og lik status i og mellom 
kvinne dominerte og mannsdominerte yrker, og 
være positiv til at partene i arbeidslivet forhandler 
fram avtaler for dette.

• Motvirke alle former for diskriminering, mobbing 
og trakassering i arbeidslivet.

15. Kommunen som  
arbeidsgiver
Kommunen skal være en trygg og attraktiv arbeids
giver og ha en helhetlig arbeidsgiverpolitikk. Våre 
ledere og øvrige ansatte må ha avtalte leveransemål. 
De ansatte er en viktig ressurs, og kommunen skal 
fortsette arbeidet med å oppnå et lavt sykefravær. 

14. Sunn kommuneøkonomi,  
fornying og digitalisering
En sunn kommuneøkonomi er en forutsetning for 
at kommunen kan tilby gode kommunale tjenester, 
vedlikeholde og bygge kommunale bygg samt utvikle 
moderne og miljøvennlig infrastruktur. Derfor må god 
ledelse og økonomistyring legges til grunn for kom
munens virksomhet og utvikling. 

Innovasjon og digitalisering gir nye muligheter. 
Kommunen må jobbe videre med fornying, forbedringer  
og god ressursutnyttelse i hele organisasjonen. Det 
er viktig med kontinuerlig kompetanseutvikling i 
kommuneorganisasjonen.
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Ti liberale prinsipper.
1. Friheten skal gjelde overalt, for alle
Liberalismens mål er enkeltmenneskets frihet. Venstre vil utvide den enkeltes mulighet til å ha makten i eget liv 
– uavhengig av kjønn, livssituasjon og bakgrunn. Vi hviler først når friheten gjelder overalt, for alle.

2. Det personlige ansvaret er ufravikelig
Alle har ansvar for egne valg. For Venstre er dette like grunnleggende som retten til frihet. Vi er overbevist om 
at den som gis anledning til å ta ansvar, griper muligheten – og gjennom det vinner økt verdighet og frihet. De 
som trenger samfunnets hjelp til å leve et verdig liv, skal få det.

3. Alle har ansvar for hverandre, for miljøet og for kommende generasjoner
Alle har ansvar for hverandre og for å sikre at kommende generasjoner har samme muligheter til frihetsutfol
delse som oss. Vi plikter å hjelpe andre med å sikre forutsetningene for frie liv, blant annet gjennom å bygge 
sterke felles institusjoner, ved å bekjempe fattigdom og ved å respektere naturens egenverdi og bærekraft.

4. Virkelig frihet forutsetter felleskap og rettferdighet
En fri verden kjennetegnes av rettferdighet, verdighet og muligheter for alle. Frie samfunn har lokale, nasjonale 
og globale felleskapsinstitusjoner og et godt sikkerhetsnett for alle. Frie samfunn er rettferdige og åpne – hvor 
enhver person med de nødvendige evner og innsatsvilje, skal kunne nå enhver posisjon i samfunnet.

5. Alle er likeverdige, men ingen er like
Liberalismen er raus. For Venstre er det en verdi i seg selv at mennesker er ulike og tar ulike valg. Respekten for 
ulikhet inkluderer fordi den innebærer nysgjerrighet i møte med det ukjente, og toleranse for at det gode liv 
ikke er likt for alle. Toleranse betyr respekt, ikke likegyldighet eller feighet.

6. Politikk skal fremme livskvalitet og menneskelig vekst
Det liberale engasjementet for frihet går lengre enn å sikre alle materiell trygghet og velstand. Overalt i verden 
kjennetegnes det gode liv av mer enn det materielle – av kultur og åndsliv, frivillig arbeid og læring. Liberal poli
tikk skal sikre dette som reelle muligheter for alle i et samfunn.

7. Politisk makt skal komme nedenfra
Politisk makt og styring skal forankres i demokratiske institusjoner med stemmerett for alle. Demokrati, ytrings
frihet, organisasjonsfrihet, og trosfrihet er grunnleggende liberale rettigheter. De viktigste avgjørelsene som 
gjelder fellesskapet, skal tas av folkevalgte organer.

8. Makt skal spres og balanseres
Et liberalt samfunnssystem består av fire bærebjelker: Demokratiet, rettsstaten, det sivile samfunn og markeds
økonomien. Venstre er opptatt av å sikre disse institusjonenes åpenhet, uavhengighet og samspill. En slik spredning 
av makt og åpenhet om maktutøvelse er nødvendig for å hindre autoritær politikk, maktmisbruk og korrupsjon.

9. Den liberale staten er upartisk, sterk og begrenset
Den liberale staten må bygge sterke fellesskapsinstitusjoner for å sikre frihet og muligheter for alle, uten å frata 
den enkelte ansvar. Staten må være nøytral overfor livssyn. Den liberale statsmakten må respektere begrensnin
gene i egen makt, og dens systemer skal være enkle og tilgjengelige for borgeren. Staten har et spesielt ansvar 
for å verne om mindretallets rettigheter. For liberale er det forskjell på det vi ikke liker og det vi vil forby.

10. Liberalismen er optimistisk og alltid underveis
Det liberale samfunnet er alltid underveis og åpent for bedre løsninger, skapt gjennom kraften i de bedre argu
menter og gjennom mennesker som får brukt evnene sine. Venstres optimisme er grunnlagt på en sterk tillit til 
menneskenes skaperkraft og på en tro på at det i fellesskap er mulig å legge grunnlag for frie liv, overalt – for alle.
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Våre hjertesaker.
Sats på skolen
Barn lærer mer når de har det bra. En god skole er en skole der barna trives. Alle barn fortjener lærere 
som gir dem mulighet til å velge sin egen framtid.

Ta vare på naturen
Vi bor i et land med fantastisk natur. Den har lagt grunnlaget for vår velferd. Men naturen er sårbar. 
Derfor vil Venstre ta vare på miljøet. Vi vil gjøre det lett og billig å leve miljøvennlig. 

Flere nye jobber 
Det må bli lettere å skape arbeidsplasser der du bor. Venstre støtter gründere og småbedrifter. De 
som våger å satse skal ha like rettigheter som andre arbeidstakere.

På lag med framtida 
Venstre er Norges sosialliberale parti. Vi vil at våre barn og barnebarn skal ha minst like gode og 
trygge liv i morgen som vi har i dag. Derfor er Venstre på lag med framtida.

Vi beholder sentralidrettsanlegget og bygger ny Nittedal ungdomsskole. Ny Rotnes skole er neste store satsing, sier Venstres fire toppkandidater 
Berit H. Bjørgan, Inge Solli, Maria Prestø og Egil Hjorteset. (Foto: Bjørg Hexeberg)
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Lyst til å lese mer  
om Venstres politikk?
Politisk regnskap og nyheter finner du på Nittedal  
Venstres nettsider: venstre.no/lokal/viken/nittedal

Følg Nittedal Venstre på facebook:  facebook.com/NittedalVenstre/
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