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Kjære velger
Jeg er glad for at vi har fått gjen-
nomført mye god Venstrepolitikk i 
Akershus de siste fire årene. Kraf-
tig økning i kollektivtilbudet, ster-
kere satsing på etterutdanning av 
lærere og tidenes satsing på kul-
turtiltak er vi stolte av å ha fått til.

Men Venstre har ambisjoner for Akers-
hus. Vi vil at fylket vårt skal være et fore-
gangsfylke for livskvalitet, kunnskap, 
næring og miljø.
 
Akershus skal være et godt fylke å bo og 
leve i. Vi vil derfor ha et mangfold av at-
traktive, levende og inkluderende byer 
og steder, og legge til rette for etablering 
av arenaer for kultur, idrett og friluftsliv.
Vi får sterk befolkningsvekst, men area-
let er begrenset. Vi vil ta hensyn til jord-
vern, vern av strandsonen og marka ved 
å utvikle steder med møteplasser, boli-
ger og arbeidsplasser nær trafikknute-
punkter. 
 
Det er en seier for Venstre at halvparten 
av bompengene går til å finansiere kol-
lektivtilbudet, og antall kollektivreiser 
har økt kraftig de siste årene. Vi vil gjøre 
det enklere og billigere å reise kollek-
tivt, og trafikkøkningen som kommer 
må i sin helhet møtes med et bedre kol-
lektivtilbud. Der det ikke er så mange 
kollektivreisende vil vi tilby bestillings-
transport. Vi må få på plass en statlig 
finansiering av nye baner til Fornebu og 
Akershus Universitetssykehus. 

 

Vi vil øke satsingen på fornybar energi 
som vannkraft og bioenergi, blant an-
net gjennom Akershus Energi som eies 
av fylkeskommunen. Akershus Venstres 
miljøpris for 2011 gikk til Akershus Ener-
giPark, og vi gleder oss til at de skal ut-
vikle og formidle kunnskap om fornybar 
energi i samarbeid med forskningsmil-
jøene våre. 
 
I den videregående opplæringen vil vi ha 
faglige utfordringer tilpasset den enkel-
te elev. Vi må ha relevant teoriundervis-
ning i yrkesfagene og nok lærlingplasser. 
Det er en stor utfordring å få flest mulig 
til å fullføre videregående opplæring, og 
vi må samarbeide med kommunene for 
å sette inn tiltak allerede i grunnskolen.
Venstre mener at læreren er nøkkelen til 
gode resultater, og vil gi etter- og videre-
utdanning til alle lærere i alle fag.
 
Bruk stemmeretten din, 
og stem gjerne Venstre. 

Med vennlig hilsen 
Inge Solli, 

Fylkesvaraordfører
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Akershuspolitikk handler om hvil-

ke rammer vi skal sette for utvik-

lingen i fylket vårt. Det handler 

også om hvordan vi vil at Akers-

hus skal utvikle seg videre, og ikke 

minst om hvilke tiltak vi skal prio-

ritere for å skape forbedringer som 

merkes for våre innbyggere. 

1.1. Venstre vil utnytte mulighetene i 
en villet og styrt utvikling

Vi lever i landets hurtigst voksende re-
gion. Folketallet i Oslo og Akershus kan 
øke med hele 30 prosent i løpet av de 
neste 20 årene. Allerede nå opplever vi 
store interessekonflikter og press på 
arealer, samferdsel og annen infrastruk-
tur i store deler av fylket. Venstre vil ta 
et oppgjør med en tilfeldighetenes ut-
vikling eller en strategi som tilsier at det 
meste av landets befolkningsvekst skal 
skje i triangelet mellom Gardermoen, 
Rygge og Torp. 

Vi vil ha en alternativ arealstrategi og fo-
kusere på kvaliteten i livene til de som 
bor, arbeider, elsker, trener, bruker natu-
ren og søker opplevelser i byene og ste-
dene i Akershus. Vi vil ta vare på grønne 
lunger og landbruksarealer.

Vi vil ha både vekst og utvikling, men 

den skal være villet og styrt. Venstre vil 
bruke vekstens muligheter slik at vi kan 
forme vår utvikling til vårt felles beste.

For Venstre betyr det blant annet:

• Økt satsing på helhetlig by- og steds-
utvikling basert på åpne planprosesser 
og et bredt folkelig engasjement. Vi vil 
skape flere levende steder med urbane 
kvaliteter, gode møteplasser og et større 
mangfold av boliger og næringsvirksom-
heter lokalt.

• Satse mer på boligutvikling gjennom 
fortetning og gjenbruk av eksisterende 
utbygde arealer rundt trafikknutepunk-
ter, og stimulere til økt bruk av miljø-
vennlig oppvarming.

• Knytte byer og steder i Akershus nær-
mere sammen gjennom framtidsrettede 
og miljøvennlige kollektivløsninger – i 
tillegg til å fortsette arbeidet med å for-

1. Venstres visjon for Akershus

Venstre vil ta helhetlig grep om den videre 
utbyggingen av arealene i fylket.
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bedre samferdselstilbudet til og fra Oslo.

Akershus er et av landets mest ressurs-
sterke, dynamiske og framtidsrettede 
fylker, med helt spesielle forutsetnin-
ger for å ligge i forkant innen kunnskap, 
forskning, nyskaping og næringsutvik-
ling. Venstre vil utnytte disse skapende 
drivkreftene og derigjennom styrke 
verdiskapingen i vår region. Vi vil legge 
grunnlaget for et økt mangfold av gode 
og stimulerende arbeidsplasser for å vi-
dereutvikle Akershus i møte med fram-
tiden.

1.2. Vi vil at Akershus skal framstå 
som mulighetenes fylke

Venstre har ambisjoner på vegne av 
Akershus. Vi vil at Akershus skal fram-
stå som et mulighetenes fylke; en regi-
on preget av høy livskvalitet, balansert 
og miljøvennlig utvikling og skapende 
engasjement for framtidsrettede forbe-
dringer.

Vi vil at Akershus skal være:

• Et foregangsfylke for framtidsrette-
de og miljøvennlige energi- og sam-
ferdselsløsninger

• Et fylke som verdsetter kunnskap, 
forskning, kreativitet og verdiska-
ping

• Et fylke med et mangfold av attrak-
tive, levende og inkluderende byer 
og steder

• Et fylke som oppmuntrer til frivillig 
arbeid og et mangfoldig kulturliv

• Et fylke med sterkt internasjonalt 
engasjement
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Kunnskap gir økt konkurranse-

kraft for individ, region og nasjon. 

Kunnskap er dessuten en forut-

setning for et aktivt og engasjert 

liv, og er grunnlaget for frihet og 

demokrati. Skolen skal bidra til 

å gi alle like muligheter, og den 

skal være med på å utjevne so-

siale forskjeller i samfunnet.

2.1. Kunnskap og læringsutbytte
Fylkeskommunen er ansvarlig for vide-
regående opplæring og fagskoler. Ven-
stre vil ha en skole hvor det er fokus på 
kunnskap og godt læringsutbytte. Vi vil 
ha mangfold i opplæringstilbudet, og 
utvikle et læringsmiljø som kjenneteg-
nes av læringsglede, godt samarbeid og 
arbeidsmiljø.

2.2. Frihet og selvstyre
Venstre ønsker stor frihet for den enkelte 
skole til å utvikle sin egenart. Dette lig-
ger i begrepet temaskole. Hensikten 
med dette er mindre sentralstyring, 
sterkere fagmiljøer og større frihet og 
selvstyre. Venstre mener at skolene skal 
ha stor frihet til å spesialisere seg innen 
enkelte fagretninger, og utvikle en bæ-
rende idé for skolen. Vi tror skolene 

blir mer spennende for elever og lærere 
gjennom frihet og ansvar for egen virk-
somhet.

2.3. Læreren er nøkkelen til gode 
resultater
Læreren og skoleledelsen er nøkkelen til 
at elevene skal oppnå gode læringsresul-
tater. Kompetanseheving for skoleledere 
og pedagogisk personell må derfor for-
sterkes med vekt på faglig etterutdan-
ning, herunder innføring av et årlig eller 
halvårlig kompetanseår der lærere etter 
et visst antall år kan få permisjon med 
lønn for å oppdatere sin kompetanse.

2.4. Gjennomføring og frafall
Grunnlaget for å kunne gjennomføre vi-
deregående utdanning legges i grunn-
skolen. Tidlig innsats i forhold til elever 
i grunnskolen er derfor viktig. Forskning 
viser at mange av de som ikke fullfører 
videregående skole kommer dårligere 
ut på levekårsstatistikker enn de som 
fullfører skolegangen. De blir tidligere 
uføre, sliter mer med rus, har dårligere 

2. Kunnskap og kvalitet 
i videregående opplæring

Inge Solli, Siri Engesæth og Solveig Schytz 
foran Mailand videregående skole.
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helse og dør tidligere enn andre. Skolen 
er dessuten en svært viktig arena for god 
integrering mellom mennesker med for-
skjellig sosial og kulturell bakgrunn.

2.5. Likeverdig utdanning
Retten til likeverdig utdanning skal være 
uavhengig av elevers og foreldres øko-
nomi.
Venstre mener at den offentlige skolen 
skal være bærebjelken i den videregå-
ende skolen – men med friskoler som et 
viktig supplement.

Akershus Venstre vil:
•At elever og lærlinger skal få faglige ut-
fordringer som er tilpasset deres evner 
og forutsetninger gjennom hele opplæ-
ringsløpet
•At elever og lærlinger i yrkesfaglige 
utdanningsprogram skal oppleve at de 
tilegner seg kunnskaper og ferdigheter 
som er relevante for yrket
•At læring skal stå sentralt på alle nivåer 
gjennom god opplæring, kunnskapsde-
ling og utveksling av god praksis
•Videreutvikle ordningen med temasko-
ler der skolene kan utvikle sin egenart. 
Hensikten med denne reformen er min-
dre sentralstyring, større frihet og selv-
styre og et bedre tilbud for elevene
•Sørge for at vi har de beste lærerne vi 
kan få. Få på plass et kompetanseløft for 
lærerne og skoleledere gjennom målret-
tet videre- og etterutdanning
•Arbeide for at flest mulig ungdommer 
fullfører og består videregående opplæ-
ring. Det er særlig viktig å fokusere på 
yrkesfaglig opplæring og sikre at teorien 
oppleves relevant for fagets praksis, og 
at det er tilstrekkelig med lærlingplasser 
tilgjengelig etter endt skolegang
•Styrke rådgivnings- og oppfølgingstje-
nesten for å hindre frafall
•Bruke skolehelsetjenesten og miljøar-

beidere aktivt for å fremme et godt psy-
kososialt miljø i skolene
•Ha et godt samarbeid med kommunene 
for å motvirke frafall allerede i grunn-
skolen
•Ikke akseptere mobbing, vold, rasisme 
og rus i skolen
•Etablere gjensidig respekt mellom 
elever og lærere
•Gjøre det lettere for elever å velge skole 
utenfor sin egen region, og arbeide for 
friere skolevalg innenfor hele Oslo- og 
Akershusområdet
•Motivere til samarbeid mellom de vide-
regående skolene, næringslivet og sam-
funnet
•Knytte de videregående skolene opp 
mot kunnskapsmiljøene på Kjeller, For-
nebu og Ås
•Vurdere en ny videregående skole på 
Kjeller. Skolen skal knyttes opp mot 
høgskolen og det etablerte kunnskaps-
miljøet på Kjeller, og ha et særskilt fokus 
på realfag og helsefag
•Videreføre ordningen med elevbedrifter 
gjennom Ungt Entreprenørskap
•Øke internasjonal utveksling av elev-
grupper og lærere
•Arbeide for et sterkt elevrådsarbeid og 
gi elevene reell medbestemmelsesrett
•Sikre ungdoms rett til privatliv på sko-
len. Kameraovervåkning av elever og 
overvåkning av elevers PC-bruk bør ikke 
utføres
•Arbeide for økte statlige midler til fag-
skoletilbudene i Akershus
• Utvikle Romerike folkehøgskole og Fol-
lo folkehøgskole med attraktive skoletil-
bud i tråd med samfunnsutviklingen og 
elevenes valg
•Videreføre vedlikeholdet av skolebyg-
gene for å ivareta et godt læringsmiljø 
for elevene og arbeidsmiljø for de an-
satte
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Akershus fylke utgjør, sammen 

med Oslo, selve navet i Norges to-

tale samferdselsinfrastruktur. De 

aller fleste veier, baner og flyruter 

av betydning i Norge går innom 

vår region før de fortsetter ut i ver-

den. Oslo og Akershus er Norges 

vei til Europa, både med kjøretøy, 

tog og fly. Transportsystemene er 

avgjørende for regionens og lan-

dets vekst og utvikling.

Samferdselspolitikken skal ivareta tre 
grunnleggende hensyn: gode transport-
muligheter for befolkningen, et miljø-
vennlig samfunn og verdiskaping for næ-
ringslivet.

3.1. Økt kollektivtilbud i Akershus
Det er forventet sterk befolkningsvekst i 
Oslo og Akershus de nærmeste tiårene. 
Dette vil medføre økt press på kollektiv-
trafikken og veiene. Transportmengden i 
fylket vårt øker i takt med den økonomis-
ke utviklingen, og utslipp og nedbygging 
av arealer skjer i takt med økningen i vei-
trafikken. Det er derfor viktig å utbygge et 
kollektivtilbud som kan ta hånd om øk-
ningen i transportbehovet. Oslo og Akers-
hus må også dekke det lokale behovet for 
arbeidspendling og lokale forbindelser.

Akershus Venstre vil:
•Ha bedre kollektivtransport i alle deler av 
fylket gjennom økt frekvens, bedre regu-
laritet, god komfort og lavere priser
•Sikre gjennomføringen av et enkelt og 
effektivt pris- og sonesystem. Vi vil fort-
sette arbeidet med færre soner i Akershus 
slik at det både blir enklere og billigere for 
de reisende, samt at vi nærmer oss lik pris 
i Oslo og Akershus
•Videreutvikle tilbudet om bestillings-
transport i områder med få kollektivrei-
sende
•Arbeide for utvidet nattbusstilbud og 
fjerning av nattaksten
•Legge til rette for at alle - også funk-
sjonshemmede, eldre og andre med til-
pasningsbehov - kan reise kollektivt
•At fylkeskommunen, i samarbeid med 
Ruter og NSB, legger til rette for inn-
fartsparkering (park & ride) flere forskjel-
lige steder i fylket. Vi vil arbeide for å øke 
antallet til minst 12 000 parkeringsplas-
ser, som skal være etablert nær kollektiv-
tilbud
•Arbeide for et jernbanebasert kollektiv-
tilbud i Osloregionen som står i forhold til 

3. Samferdsel

Venstre vil ha bedre kollektivtilbud i hele 
fylket.
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nåværende og framtidige behov, også til 
planlagte nye utbyggingsområder
•At fylkeskommunen gjennom sitt eier-
skap i Ruter, skal legge til rette for økt 
bruk av alternativt drivstoff. Vedtatt plan 
for å få bussene over på klimavennlig 
drivstoff innen 2015 gjennomføres 
•Sikre at billettpriser på kollektivtran-
sport kan konkurrere med pris for bil-
kjøring. Det bør lønne seg økonomisk å 
reise kollektivt
•At prisen på studentkort skal reduseres
•At ungdomskortet skal videreføres med 
lav pris
•At alle kollektivknutepunkter skal ha 
tilbringertjeneste i form av gang- og 
sykkelveier og ringbusser
•Sikre innbyggernes rett til å reise spor-
løst. Overvåkning og lagring av reise-
mønster som kan knyttes opp til privat-
personer skal ikke forekomme
•Legge til grunn at all trafikkøkning skal 
løses gjennom forbedret kollektivtran-
sport
•Innføre et billettsystem som gjør det 
billigere å kjøpe billett på forhånd, fra 
automat eller utsalg, slik at det sikres 
bedre flyt i busstrafikken
•Arbeide for å få mest mulig av godstra-
fikken over fra vei til jernbane
•Stimulere til økt bruk av lav- eller null-
utslippsteknologi i taxinæringen
•Arbeide for å realisere Langset togsta-
sjon på Minnesund i Eidsvoll
•Arbeide for bedre offentlig kommunika-
sjon og veinett mellom byer og steder i 
fylket

3.2 Økt statlig engasjement i Akers-
hus er godt for hele landet
Venstre mener vi må få et sterkere stat-
lig engasjement for å løse regionens, og 
dermed landets samferdselsutfordrin-
ger. Vi vil spesielt følge opp at nytt dob-
beltspor Oslo-Ski blir fullfinansiert av 

staten og gjennomført raskest mulig.
Togpendlerne i Oslo og Akershus utgjør 
50 prosent av NSBs samlede kunde-
grunnlag, og regionens bilister bidrar til 
brorparten av finansieringen av de sen-
trale veiene gjennom Oslo og Akershus 
ved hjelp av bompenger. Både tog og 
de sentrale veiene i regionen er imid-
lertid underlagt statens og stortingets 
prioriteringer, og det regionale nivået 
fylkeskommunen har ingen påvirkning 
på disse prioriteringene. Det ligger et 
paradoks i at jo bedre vi lykkes med å 
flytte dagpendlingen over på miljø- og 
klimavennlig kollektivtransport, desto 
mindre blir det tilbake av bompengene 
til å bygge ut tjenestene.

Akershus Venstre vil:
•Arbeide for at nytt dobbeltspor Oslo-Ski 
skal bygges raskest mulig. Bryndiago-
nalen må realiseres samtidig
•Intensivere arbeidet for å skaffe lang-
siktig statlig finansiering av baneløsnin-
gene i vårt område, slik som utbygging 
av Fornebubanen og AHUS-banen
•Arbeide for statlig deltagelse i større 
samferdselsprosjekter i regionen som 
også er til nytte for resten av landet
•Arbeide for bedre finansieringsordnin-
ger for kollektivtrafikken i områder med 
sterk trafikkvekst
•Arbeide for å realisere bedringer på 
Kongsvingerbanen. Hyppigere avganger 
og opprusting av linjen kan gjøres med 
relativt enkle grep
•Arbeide for å utvide tilbudet på Gjøvik-
banen, redusere reisetiden med 30 mi-
nutter ved å utbedre infrastrukturen og 
inkludere banestrekningen i Inter-City-
strategien
•Arbeide for fullføring av E18 gjennom 
Follo, og presse på for at Oslofjord-for-
bindelsen kan bli en reell avlastning for 
transporten mellom øst- og vestsiden av 
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fjorden. Akershus må samarbeide med 
Buskerud for å få disse løsningene på 
plass
•Arbeide for en snarlig igangsatt mulig-
hetsstudie for ny Glommakryssing samt 
en finansieringsmodell som muliggjør 
en løsning for trafikkveksten langs Rv22. 
Venstre vil samtidig arbeide for en nød-
vendig innfartsparkering ved Svingen 
stasjon for å gjøre togtilbudet for inn-
byggere på østsiden av Glomma mer 
tilgjengelig
•At økt satsing på jernbaneforbindelsen 
på Østlandet må komme foran en tredje 
rullebane på Gardermoen

3.4. Oslopakke 3 – lokal samferdsels-
pakke
Venstre har i inneværende periode fått 
på plass store forbedringer på samferd-
selsområdet ved gode løsninger innen 
den lokale samferdselspakken Oslopak-
ke 3. Det er en stor utfordring at mye av 
pakkens midler allerede er brukt på pro-
sjekter som har sprukket på kostnadene. 
Det er helt sentralt å få strammet inn 
prosjektstyringen og forutsigbarheten i 
samferdselsprosjektene slik at vi får løst 
de oppgaver som må løses, slik som For-
nebubanen, AHUS-banen til Lørenskog, 
E18 gjennom Bærum, Fv152 i Follo og 
Rv4 gjennom Nittedal for å nevne noen.

Akershus Venstre vil:
•Arbeide for realisering av Oslopakke 3, 
som innebærer at minimum 50 prosent 
av pakken sikres brukt på kollektiv- og 
miljøtiltak
•Fullføre utbyggingen av Kolsåsbanen 
samt arbeide for utvidelse til Rykkinn, 
Bærums Verk og Sandvika
•Bygge gode kollektivløsninger på bane 
til Fornebu
•Bygge bane til AHUS i Lørenskog, og ar-

beide for at den forlenges videre til 
Blystadlia og Lillestrøm
•Arbeide for utbygging av egne kollek-
tivfelt og miljøvennlige forbedringer på 
vei med tiltak for redusert støy, støv og 
luftforurensning
•Bygge ny E18 i Vestkorridoren gjennom 
Bærum og Asker, lagt i miljøtunnel forbi 
Ramstadsletta, Sandvika og Asker
•Bygge ut Rv22 mellom Lillestrøm og 
Fetsund
•Bygge ut og gjennomføre trafikksik-
kerhetstiltak på deler av Fv152 i Follo og 
Rv4 gjennom Nittedal
•Bygge ny tunnel under Vardefjellet for 
å bidra til bedre trafikkavvikling mellom 
Gjerdrum og E6
•Opprettholde retten til å kjøre i kollek-
tivfeltet og gratis bompenger for nullut-
slippsbiler

Fakta om Oslopakke 3:
Oslopakke 3 er en overordnet 
plan for utbygging av veger og 
kollektivtrafikk i Oslo og Akers-
hus. Pakken har en ramme på 59 
milliarder kroner fram til 2028. 
Oslopakke 3 finansieres av bom-
penger og bevilgninger fra sta-
ten, Oslo kommune og Akershus 
fylkeskommune. Oslopakke 3 
skal fremme miljøvennlig trans-
port.

Viktige prosjekter:
Kolsåsbanen 
E18 Vestkorridoren
E16 Sandvika
Rv. 22 Fetveien 
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3.5. Fylkesveier, gang- og sykkelveier
Fylket har ansvar for drift og vedlikehold 
av fylkesveiene, gang- og sykkelveier. 
Det er en utfordring å ivareta trafikksik-
kerheten og framkommeligheten på en 
tilfredsstillende måte. Det er en målset-
ning å ta igjen etterslepet av vedlikehol-
det på fylkesveiene våre, og bygge ut 
gang- og sykkelveiene slik at flere kan 
benytte sykkel i vårt fylke.

Akershus Venstre vil:
•Prioritere utbygging av gang- og syk-
kelveier nær tettsteder og skoler, og øke 
satsingen på bedre framkommelighet for 
myke trafikanter
•Arbeide for en kraftig økning av bevilg-
ningene til et sammenhengende gang- 
og sykkelveinett langs alle hovedveiene 

i fylket
•Følge opp vedtatt sykkelstrategi 
sammen med kommunene og Statens 
vegvesen
•Bidra til etablering av lokale bysykkel-
ordninger
•At fylkesveier legges mest mulig uten-
om tettbebyggelse
•Kreve at veier i fylket blir bygget med en 
kvalitet som gjør at de tåler norsk vinter
•At vedlikeholdet av fylkesveiene skal 
styrkes i perioden
•At det også må bygges ut infrastruktur, 
herunder gang- og sykkelveier, på tvers 
i fylket
•At større utbygginger må pålegges å 
utarbeide mobilitetsplaner for hvordan 
folk skal kunne komme seg på arbeid, og 
hvordan varetilførsel skal håndteres

Venstre vil arbeide for en kraftig økning av bevilgningene til et sammenhengende gang- 
og sykkelveinett langs alle hovedveiene i fylket. Fra venstre: Solveig Schytz, Inger Jo-
hanne Bjørnstad, Abid Q. Raja, Borghild Tenden, Inge Solli og Erik Lundeby.
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For Venstre er det selvsagt at 

Akershus fylkeskommune skal bi-

dra til å redusere klimautslippene. 

Den politikken vi legger opp til må 

gi gode, bærekraftige løsninger. En 

liberal miljøpolitikk må innebære 

at vi har rett til å bruke jordens 

ressurser og skape gode liv, men i 

det ligger den like klare plikten til 

ikke å forbruke jordens ressurser 

og ødelegge jordens økosystemer. 

4.1. Vekst og vern
Det er satt i gang et plansamarbeid for 
areal og transport i Oslo og Akershus un-
der ledelse av miljøverndepartementet. 
Oslo kommune, Akershus fylkeskom-
mune og kommunene i Akershus deltar 
i dette arbeidet. Venstre vil arbeide for 
at partene i plansamarbeidet skal inn-
gå forpliktende avtaler slik at vi kan få 
langsiktige og gode miljøløsninger i vår 
region. Vi vil fortsette utviklingen av kol-
lektivknutepunkter, og tilrettelegge for 
fortetting av disse.

Venstre mener det ligger store mulighe-
ter i å tenke mer helhetlig om hvordan vi 
utformer nærmiljøet vårt for å spare na-
tur, landbruksarealer og grøntområder 
mest mulig. Fortetting skal skje i eta-
blerte tettsteder og rundt kollektivtra-
seene. Alle skal ha mulighet for tilgang 
til naturen i nærområdet, og ha mulig-
het for å ta seg fram til skoler, buss og 
tog via gang- og sykkelveier. Flest mulig 
barn skal vokse opp i områder med hun-
dremeterskoger.

Akershus Venstre vil:
•At fylkeskommunen skal ta et ansvar 
og legge trykk på kommunene, slik at 
de samlet tar en helhetlig grep på den 

4. En areal- og miljøpolitikk 
for framtiden

Inge Solli i Akershus Energis hydrogenbil. 
Venstre er pådriver for hydrogensatsing.
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videre utbyggingen av arealene i fyl-
ket. Det må være klare skiller mellom 
utbyggbare områder og naturområder – 
dette oppnås bl.a. med god gjenbruk av 
allerede bebygde arealer
•Stille krav til kommunene om at utbyg-
ging av infrastruktur følges opp med 
fortetting rundt kollektivårer og trafikk-
knutepunkter
•Holde sterkt fokus på jordvern, hegne 
om dyrkbare arealer og sikre landbru-
kets produksjonsarealer med en lang-
siktig og forutsigbar grense
•Være restriktive til bygging i strand-
sonen, og skjerme strandkanten langs 
ferskvann og elver mot utbygging. Tiltak 
som fremmer allmenn tilgang og all-
menn trivsel kan gjennomføres
•At kommuneplaner og reguleringspla-
ner må svare på intensjonen om mindre 
bruk av energi. Dette innebærer bl.a. å ta 
hensyn til variasjoner i lokalklima, sam-
menhengen i infrastrukturen og å stille 
krav til utforming av boliger og byg-
ningsmasse
•Verne naturverdier gjennom aktiv na-
turforvaltning, oppfølging av natur-
mangfoldloven, og et levende landbruk. 
Natur- og friområder må beskyttes mot 
støy
•Gi varig vern av markagrenser og be-
vare og verne store sammenhengende 
friluftsområder nær der folk bor, og på 
tvers av kommunegrenser, for eksempel 
Sørmarka og Follomarka med Svartskog
•Trygge det biologiske mangfoldet gjen-
nom vern av landskapstyper og biotoper 
som er under press
•Bevare grønne lunger i landskapet i 
form av hundremeterskoger, lekeplasser 
og mindre innmarksarealer
•Arbeide for en bedre innføring av vann-
forskriften som baserer seg på EUs vann-
direktiv
•At fylkeskommunen skal være en pådri-

ver i oppfølging av verneplanen for Os-
lofjorden. Planer og tiltak i den enkelte 
kommune må tilpasses fjordens helse-
tilstand og verne om biologisk mangfold
•Sikre allmennhetens frie adgang til 
kysten og fjorden, bl.a. i samarbeid med 
Oslofjordens friluftsråd

4.2. Klima og energi
Klima- og energiutfordringen er global, 
men vi må bidra lokalt. Målsetningen er 
at Akershus skal være et klimapolitisk 
foregangsfylke.

Miljø er av avgjørende betydning for livs-
kvaliteten. Miljø- og klimapolitikk er blitt 
vår tids globale hovedutfordring. Venstre 
vil videreføre sitt tydelige engasjement 
for at Akershus fylkeskommune skal ta 
ansvar i en nødvendig global dugnad på 
dette området. Vi vil legge forholdene til 
rette for at våre innbyggere skal kunne 
velge ressurs- og miljøvennlige løsnin-
ger i arbeid og dagligliv.

Akershus Venstre vil:
•At Akershus skal bli en klimanøytral 
fylkeskommune ved å gjennomføre til-
tak for reduksjon av klimagasser i regio-
nal klima- og energiplan
•Øke satsingen på fornybar energi som 
vannkraft og bioenergi, blant annet 
gjennom Akershus Energi
•At Akershus Energi fremdeles skal eies 
av fylkeskommunen
•Installere fornybar energi og skjerpe 
energikravene for nybygg i de videregå-
ende skolene og øvrige fylkeskommu-
nale bygninger
•Ha funksjonelle, miljømessige og le-
vende småbyer som utformes slik at 
hverdagsreiser med bil kan reduseres
•Støtte Hynor-prosjektet slik at antall 
hydrogenbusser og fyllestasjoner for 
hydrogen blir økt
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Vår velferd og livskvalitet er av-

hengig av et mangfoldig og verdi-

skapende næringsliv, drevet fram 

av mennesker med motivasjon, 

vilje og evne til å skape noe nytt. 

Venstre vil legge til rette for et va-

riert og desentralisert næringsliv i 

hele Akershus. 

Vi vil aktivt stimulere til et næringsmiljø 
som baner veien for gründere og små-
bedrifter og en strøm av verdiskapende 
innovasjoner som bidrar til økonomisk 
vekst, et mangfold av nye arbeidsplas-
ser og et mer bærekraftig miljø. 

Venstre vil stimulere til mer variert næ-
ringsutvikling i hele fylket. Vi mener det 
er viktig av flere grunner:

• Gründernes og småbedriftenes utvi-
klingsmuligheter er av stor betydning 
for bosetning, arbeidsmarked og for lo-
kal samfunnsutvikling og identitet
• Mange av framtidens arbeidsplasser vil 
komme i bedrifter som ennå ikke er 

skapt, og vi skaper best et åpent og in-
kluderende arbeidsliv gjennom å bane 
vei for nye jobber basert på et mangfold 
av bedrifter, forsøk og initiativ

Venstre vil stimulere til en mangfol-
dig og nyskapende næringsutvikling i 
Akershus gjennom de virkemidlene som 
fylket har til rådighet. Det betyr på føl-
gende måter:

• Gjennom å påvirke rammebetingel-
sene for entreprenørskap og innovasjon 
på en måte som styrker mulighetene for 
kreative mennesker og nyskapende be-
drifter i Akershus

5. Kreative mennesker og 
nyskapende bedrifter skal 
trives i Akershus

Akershus skal ha en næringsprofil som 
virker tiltrekkende på kreative og 
dyktige mennesker og bedrifter.
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• Gjennom å skape næringsvennlige 
rammer for regional utvikling ved hjelp 
av areal- og miljøplanlegging og fram-
tidsrettede samferdselsløsninger

• Gjennom å styrke det åpne samspil-
let mellom videregående utdanning, 
forskning og næringsliv i Akershus, og 
spesielt støtte opp om forskningsbasert 
innovasjon knyttet til forskningsmiljø-
ene på Ås, Kjeller og Fornebu

Akershus Venstre vil:
•At fylkeskommunen skal ta initiativ 
overfor sentrale myndigheter for å eta-
blere flere private venturefond (investe-
ringsfond for selskaper i tidlig fase) med 
offentlig forsterkning, slik at den åpne 
tilgangen til risikokapital for gründere 
og innovasjoner med stort verdiskapen-
de potensial styrkes vesentlig i Akershus
•Arbeide for at alle personer og bedrifter 
skal få lik adgang til de landsdekkende
virkemidlene i Innovasjon Norge. Det 
skal være samme kriterier i Akershus 
som i andre deler av landet til for ek-
sempel produktutviklingsmidler og eta-
blererstipend
•At det skal legges bedre til rette for fors-
kningsbasert innovasjon og bedriftseta-
blering i tilknytning til forskningsmiljø-
ene i fylket. Venstre vil spesielt forsterke 
både forskningsinnsats, pilotutprøving 
og innovasjonsstøtte til prosjekter som 
fremmer økt bruk av ny fornybar energi 
og reduserte klimautslipp
•Arbeide for å styrke grunnfinan-
sieringen fra staten til etablering og drift 
av regionale næringshager (kontorfel-
lesskap) og innovative bedriftsinkuba-
torer. Venstre vil spesielt legge vekt på å 
øke støtten til nye næringshager knyt-
tet opp til helhetlige by- og stedsutvi-
klingsprosesser. Dette vil også redusere 

omfanget av pendling og skape økte kli-
magevinster
•Arbeide for å skape bedre rammebetin-
gelser for kulturbasert næringsvirksom-
het. Det bør iverksettes tiltak som bedrer 
samarbeidet mellom offentlig, privat og 
frivillig sektor for å nå målsetningen om 
vekst i kulturbasert næring. Tilskudd 
fra Innovasjon Norge og kulturstøtte fra 
kulturrådet bør samordnes
•Legge til rette for utvikling av reiselivs-
tilbud i regionen basert på fylkeskom-
munens reiselivsmelding
•Bidra til økt aktivitet og verdiskaping 
i landbruket i Akershus, gjennom et-
ter- og videreutdanning, innovasjon, 
entreprenørskap og utviklingsprosjekter 
innen landbruket, blant annet knyttet til 
kulturbasert næring og turisme
•Samarbeide med avtalepartene i jord-
bruksavtalen regionalt om en optimal 
utnyttelse av midlene i regionen til ver-
diskaping, miljøoppfølging, rekruttering 
og likestilling. Forsvare Akershusland-
bruket i den regionale kampen om mid-
ler over jordbruksavtalen og arbeide for 
et styrket husdyrhold i Akershus
•At fylkeskommunen bidrar aktivt til å 
styrke tilgjengelighetene og kvaliteten 
på etablererrådgivningen i alle deler av 
Akershus
•Styrke markedsføringen av Akershus 
som en del av hovedstadsområdet for 
å tiltrekke flere internasjonale etable-
ringer, investeringer og talenter. Oslore-
gionen skal ha en næringsprofil som vir-
ker tiltrekkende på kreative og dyktige 
mennesker og bedrifter
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Lokal historie, kultur og tradisjo-

ner sammen med fysisk aktivitet 

og friluftsliv, er viktig for å skape 

identitet og tilhørighet. Å kunne 

engasjere seg i frivillige lag og for-

eninger med basis i lokalmiljøet 

er også viktig. Venstre vil bidra til 

et aktivt kultur- og idrettsliv for å 

skape et inkluderende, menings-

fullt og trygt samfunn.

6.1. Akershusmuseet og kulturminner 
I siste fylkestingsperiode er museene 
samlet inn under Akershusmuseet. Ven-
stre vil bidra til at denne institusjonen 
skal være et sterkt kompetansesenter for 
museumsvirksomheten i fylket. Mange 
av våre museer har arbeidet aktivt med 
å gjøre seg tilgjengelig for publikum og 
bidrar på denne måten til lokal og regio-
nal identitetsbygging.

Lokale kulturminner skal være historie-
fortellere og tradisjonsbærere. Akershus 
har mange kulturminner som trenger 
konservering og oppgradering slik at de 
kan bidra til formidling av tradisjon og 

identitet. Venstre opplever at unge og 
gamle ønsker å kjenne sin nære og fjer-
ne historie. Det bør skapes funksjonelle 
samarbeidsmodeller mellom lokale kul-
turmyndigheter, lokale foreninger, lag 
og enkeltpersoner for å utnytte Akers-
husmuseets kompetanse.

6.2 Den kulturelle skolesekken
Det er fylkenes oppgave å forvalte den 
kulturelle skolesekken og på den måten 
bidra til at alle elever i grunnskolen og 
ved de videregående skolene får oppleve 
profesjonell kulturformidling. Målet er 
at unge mennesker skal forstå at kunst 
og kultur også er formidling av vår iden-

6. Kultur, idrett og friluftsliv 
- noe å leve for

Venstre vil at Akershus skal være et fyl-
ke som oppmuntrer til frivillig arbeid og 
et rikt kulturliv.
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titet i fortid og samtid, - og at kunst og 
kultur er mer enn popularitet, under-
holdning og tidsfordriv. Det er derfor vik-
tig at den kulturelle skolesekken nå inn-
går i den videregående skolen. Venstre 
savner imidlertid en tilsvarende satsing 
mot barnehagene. Profesjonell og tilret-
telagt formidling for barn i førskolealder 
vil gi store muligheter til å skape mel-
lommenneskelig respekt, - til å bidra til 
barns mestring og personlige utvikling, 
- og ikke minst til glede og positivitet.

6.3 Bibliotekene
Mer enn mange kulturinstitusjoner, har 
bibliotekene klart å tilpasse seg det nye 
mediemangfoldet. Dels gjennom å inn-
lemme nye medier som en naturlig del 
av bibliotekenes tilbud, og dels gjennom 
tiltak for å engasjere nye og etablerte 
bibliotekbrukere. Medialt mangfold og 
utadvendte tiltak vil imidlertid forvitre 
uten et politisk engasjement for biblio-
tekenes betydning regionalt og lokalt.

6.4 Frivillighet, idrett og friluftsliv
Frivillig innsats fra enkeltpersoner og 
lag og foreninger er bærebjelken i idrett 
og friluftsliv. Det offentlige har allikevel 
et viktig ansvar for å ivareta interessene 
og rammefaktorene:

Friluftsloven med allemannsretten er 
stadig under press. Det er derfor viktig at 
vi i planprosesser tar regionale grep for å 
sikre sammenhengende friluftsområder 
og at vi legger til rette for fri ferdsel og 
begrenser adgangen til motorisert ferd-
sel i naturen.

Det er fortsatt langt igjen før vi er a jour 
med idrettsanlegg som gir breddeidret-
ten tilstrekkelig tilgang til treningsfasi-
liteter. Skal vi få tidsriktige og funksjo-

nelle idrettsanlegg, er vi avhengige av 
regionalt samarbeid.

6.5 Idrett og kultur er også næring
Tid, ressurser og verdier knyttet til 
idretts- og kulturfeltet har etter hvert 
nådd formidable størrelser. Vi tror imid-
lertid at midlene som investeres og bru-
kes innen idrett og kultur er både direkte 
og indirekte lønnsomme. Det handler 
om å gi mennesker noe å leve for, - ikke 
bare noe å leve av. Derfor er det viktig 
at fylket bidrar til å styrke kultur- og 
idrettsfeltet gjennom skolering av fri-
villige lag og organisasjoner, gjennom 
utveksling av kunnskap og kompetanse, 
og gjennom tilrettelegging for nærings-
virksomhet på kulturfeltet.

Akershus Venstre vil:
•Videreutvikle Akershusmuseet som et 
museumsfaglig kompetansesenter
•Styrke fylkesbibliotekets rolle
•Gi fylkeskommunalt bidrag til marke-
ring av Eidsvoll 2014
•Trygge og bedre rammebetingelsene 
for Akershus Teater
•Utvikle Viken Filmsenter til et regionalt 
senter for film og audiovisuelle medier
•Styrke og videreutvikle Akershus kunst-
senter som galleri og kompetansesenter 
for samtidskunst
•Videreutvikle tilbudet innen den kultu-
relle skolesekken og arbeide for å inklu-
dere barnehagene i ordningen
•Legge til rette for etablering av arenaer 
for kultur, idrett og friluftsliv som en del 
av stedsutviklingen
•Fremme kulturtiltak og arrangementer 
som bidrar til økt kunnskap og forstå-
else mellom minoritetskulturer og vår 
egen kultur
•Bidra til etablering av næringsklynger 
for kunstnere og kulturarbeidere
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•Tilrettelegge for gode tilbud for bredde- 
og mosjonsidretten, også i lys av beho-
vet for helseforebygging og rehabilite-
ring hos eldre
•Bidra til at løypetraseer, turveier og pad-
leruter utvikles på tvers av kommune-
grenser. Styrke det regionale plansam-
arbeidet for å sikre sammenhengende 
friluftsområder over kommunegrensene
•Fremme friluftslivets interesser i et fol-
kehelseperspektiv
•Utvikle våtmarksområdet Svelle ved Lil-
lestrøm til et utfartssted for fugletitting 
og ornitologi

•Oppruste og vedlikeholde kulturminner 
som fylket eier/forvalter og bidra til til-
tak som ivaretar private kulturminner
•Registrere, merke og informere om kul-
turminner og verneverdige bygninger, 
og gjøre dem tilgjengelige gjennom 
merkede stier og løyper, og gjennom lett 
tilgjengelige kart slik at de kan brukes 
i forbindelse med friluftsliv og forebyg-
gende helsearbeid
•Styrke kulturminnevernet gjennom 
kompetanseheving av tradisjonshånd-
verk, i utdanningen av håndverkere og 
blant etablerte håndverkere

Venstre vil legge til rette for etablering av arenaer for kultur, idrett og friluftsliv som en 
del av stedsutviklingen. Det handler om å gi mennesker noe å leve for, - ikke bare noe å 
leve av. Fra venstre: Inge Solli, Solveig Schytz og Siri Engesæth.
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Venstre ønsker at alle innbyggere 

i Akershus skal ha gode livsvilkår. 

Barn og unge skal ha trygge opp-

vekstsvilkår med mulighet for lek, 

idrett, naturopplevelser og frilufts-

liv. 

På samme måte skal ungdom og voksne 
også ha trygge omgivelser, muligheter til å 
utfolde seg på fritiden og tilgang til natur-
ressurser. Eldre mennesker skal ha trygge 
kår og muligheter for utfoldelse uten å 
være redde for overfall eller tyverier. 

Å skape trygge harmoniske mennesker er 
en av samfunnets viktigste oppgaver, og 
derfor ønsker Venstre økt satsing på fore-
byggende arbeid for barn og unge. Det 
betyr at barns fysiske miljø er et prioritert 
område sammen med satsing for å styrke 
barn og unges vilkår for å kunne utvikle 
seg til sunne og trygge borgere.

Bruk av rusmidler er et økende problem 
i Akershus. Det er viktig å iverksette til-
tak som kan fange opp problemene på et 
tidligere tidspunkt ved å bedre dialogen 
mellom skole, foreldre og helsevesenet. 
Venstre vil satse mer på miljøarbeidere, 
lavterskeltilbud som f. eks. Alfateamet i 
Ås, og ønsker å ha mer fokus på ruspro-
blematikk i undervisningen. Å gi ungdom 

et mer mangfoldig fritidstilbud kan også 
være med på å forebygge. Venstre ønsker 
et sterkt offentlig velferdstilbud, men vi 
mener at det også kan tilrettelegges for et 
mangfoldig tilbud med frivillige og private 
løsninger.

Eldrebølgen medfører at flere får pleie- 
og omsorgsbehov. Venstre ønsker å finne 
fram til gode løsninger der gode naboer 
og nær familie kan hjelpe hverandre, samt 
prøve ut løsninger med bofellesskap og 
fellesfunksjoner som gjør livet trygt og lett 
å leve også i eldre år. Det skal være trygt å 
bli gammel i Akershus. Aktive pensjonister 
representerer en stor ressurs.

Akershus Venstre vil:
•Arbeide for å utjevne regionale forskjeller 
i levekår og helse
•Arbeide for trygge skoleveier, og for at fle-
re barn skal kunne gå til skolen. Både fri-
villige og private aktører kan trekkes med 
i arbeidet
•Gi fylkestannlegen tilstrekkelige ressur-
ser til at skolebarn og ungdom kan bli inn-
kalt til undersøkelse en gang i året
•Arbeide for gratis tannbehandling til og 
med fylte 20 år og 25 prosent rabatt for de 
fra 21 år til og med 25 år. Tannhelsen må 
på sikt bli en del av det totale helsetilbudet
•Stimulere tiltak som bedrer eldres ernæ-
ring og tannhelse
•Bidra til at tannleger og andre blir bevis-
ste på sin oppgave som varslere i tilfeller 
av omsorgssvikt eller mishandling av barn
•Vektlegge forebyggende helsetiltak og 
opplysningsarbeid om den enkeltes an-
svar for egen helse
•Tilrettelegge transporttilbudet for eldre 
og funksjonshemmede

7. Folkehelse – forebyggende 
helsearbeid
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Internasjonalt samarbeid gir mu-

lighet for resultater og utvikling 

på alle områder. Internasjonalt ar-

beid kan også være et verktøy for 

å påvirke rammebetingelser som 

ikke avgjøres lokalt, regionalt eller 

nasjonalt.

Ikke minst gjør internasjonal samhandling 
oss bedre i stand til å forstå og delta i det 
globaliserte og flerkulturelle samfunnet vi 
lever i. Mange av utfordringene Akershus 
står overfor, møter man også andre steder 
i verden. Andre har allerede vært gjennom 
noen av de utfordringene vi selv sliter med, 
og har nyttige erfaringer som vi kan lære 
av. Derfor må vi knytte bånd internasjonalt 
og utveksle lærdom på tvers av grensene.

Venstre vil ha et sterkt samarbeid og økt in-
formasjonsutveksling mellom hovedstads-
regioner og kompetansesentra for å få gode 
ideer til utviklingen av Akershus.

Vi vil bruke internasjonalt samarbeid:
• For å bidra til god utvikling i Akershus og 
levere gode tjenester til befolkningen
• Som et verktøy for dialog, læring og utvik-
ling på alle politikkområder
• For å utvikle internasjonal kompetanse og 
gjøre innbyggere i Akershus bedre rustet til 
å leve, studere og arbeide i et flerkulturelt 
og globalisert samfunn

Akershus Venstre vil:
•At fylkeskommunen skal samarbeide med 
regioner i andre land for å utveksle kunn-
skap
•Ha aktiv bruk av Europakontoret for Oslo-
regionen i Brussel som påvirkningskanal 
overfor beslutningstakerne i EU
•Styrke informasjonsarbeidet om EUs ut-
dannings- og forskningsprogrammer
•At Akershus fylke skal delta aktivt i Samar-
beidsalliansen Osloregionen
•At fylkeskommunen skal ha sitt interna-
sjonale hovedfokus på nærområdene Skan-
dinavia, Nord-Europa og Østersjøregionen, 
men er positiv til gode samarbeidsprosjek-
ter i andre deler av Europa, inkludert kon-
takt med utvalgte storbyregioner i Europa
•På visse områder samarbeide utover Euro-
pas grenser, særlig gjelder dette på utdan-
ningsområdet og med hensyn til Akershus 
som et flerkulturelt samfunn
•At fylkeskommunen skal samarbeide med 
Oslo kommune, Innovasjon Norge og andre 
aktører om internasjonal profilering av ho-
vedstadsområdet
•Legge til rette for at fylkets aktører deltar 
i EUs forsknings- og bedriftsrettede pro-
grammer, samt bruk av EØS-midler for å 
utvikle sin virksomhet
•Videreutvikle samarbeidet innenfor ”Det 
nordiske triangelet” med aktiv deltakelse i 
Göteborg-Oslo-samarbeidet, Skandinavisk 
arena og ”Tilvekstkorridorer”
•Videreutvikle det internasjonale ungdoms-
nettverket AFK-ung som arena for interna-
sjonalt arbeid i de videregående skolene

8. Akershus – et fylke med sterkt 

internasjonalt engasjement
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Akershus Venstres liste ved
fylkestingsvalget 2011
1. Inge Solli, Nittedal

2. Solveig Schytz, Ås

3. Siri Engesæth, Bærum

4. Lars Peder Nordbakken, Gjerdrum

5. Ingvild Tautra Vevatne, Asker

6. Camilla Hille, Ski

7. Ane Drougge Vassbotn, Asker

8. Runar Bålsrud, Hurdal

9. Inger Johanne Bjørnstad, Oppegård

10. Boye Bjerkholt, Skedsmo

11. Turid Bergene Dahlman, Bærum

12. Prisca Bruno Massao, Enebakk

13. Erik Lundeby, Frogn

14. Charlotte Hagelund, Rælingen

15. Audun Vindøy, Bærum

16. Svein Kamfjord, Ski

17. Odd Roar Kristensen, Bærum

18. Bjørn Ivar Gran, Lørenskog

19. Truls Johnsen, Vestby

20. Jan Tønnessen, Sørum

21. Petter Gulbrandsen, Nannestad

22. Tine Jahren, Fet

23. Roger Axelsson, Ullensaker

24. Trine Hvoslef-Eide, Ås

25. Christine Salvesen, Eidsvoll

26. Kristin Over-Rein, Aurskog-Høland

27. Sesselja Bigseth, Nes

28. Ragnar Våga Pedersen, Nesodden

29. Erling Bergsaker, Asker

30. Audun Heskestad, Rælingen

31. Nora Hoel, Asker/Unge Venstre

32. Line Stockholm, Frogn

33. Bente Knagenhjelm, Bærum

34. Elisabeth Hinteregger, Bærum

35. Kjell-Erik Dahl, Nannestad

36. Henning Furulund, Asker

37. Øystein Smidt, Nes

38. Svein Falck, Bærum

39. Siw Fjeldstad, Frogn

40. Gudbrand Teigen, Bærum

41. Jens Christian Nordvi, Bærum

42. Guri Haveråen, Vestby

43. Ine Elisabeth Vestengen, Nannestad

44. Marianne Felin Bjørgaas, Bærum

45. Jorunn Nakken, Ås

46. Sven Trygve Haabeth, Bærum

47. Astrid Ramnefjell, Bærum

48. Jorunn Holter, Frogn

49. Jan M. Vevatne, Asker
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Våre kandidater

1.  Inge Solli
 Nittedal

2.  Solveig 
 Schytz
 Ås

Inge Solli (f. 1959) bor i Nittedal. Har 
bakgrunn som IT-leder i Storebrand og 
IBM, men har vært fylkesvaraordfører 
siden 2007. Han er utdannet innen mar-
kedsføring og økonomi. Inge er opptatt 
av å få på plass et bedre kollektivtilbud,  
en framtidsrettet miljøpolitikk og kunn-
skap i skolen. Han er kulturinteressert, 
og deltar selv i kor og revy. Inge blogger 
på: ingesolli.wordpress.com. 
Følg @ingesolli på Twitter.

Solveig Schytz (f. 1976) bor på Ås. Hun 
er utdannet konservator, har arbeidet 
innen museum, kulturminnevern og 
som rådgiver i privat sektor innen byg-
nignsvern. Solveig er styreleder i Norges 
Speiderforbund. Hun er særlig opptatt 
av miljøvern, av frivillighetens rolle i 
samfunnet og barn og unges oppvekst-
vilkår. Følg @sschytz på Twitter.

Siri Engesæth (f. 1969) bor i Bærum. 
Hun har vært daglig leder i Bellona og 
den europeiske paraplyorganisasjonen 
for marine og maritime organisasjoner 
(Seas At Risk). Hun er antropolog med 
påbygging innen ledelse fra NTNU, og 
jobber nå med å realisere store miljøtek-
nologiprosjekter. Liberal ideologi som 
rettesnor for politiske avgjørelser er hen-
nes fokus.

3.  Siri Engesæth
 Bærum
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4. Lars Peder 
 Nordbakken
 Gjerdrum

5. Ingvild 
 Tautra
 Vevatne
 Asker

6.  Camilla 
 Hille
 Ski

Lars Peder Nordbakken (f. 1957) bor i 
Gjerdrum. Han er siviløkonom, strategi-
rådgiver og forfatter. Han er også leder 
av Akershus Venstre, medlem av Ven-
stres sentalstyre og har gitt en rekke bi-
drag til utviklingen av Venstres liberale 
idégrunnlag og økonomiske politikk. 
Han er spesielt opptatt av entreprenør-
skap og innovasjon, næringsutvikling, 
by- og stedsutvikling, kunnskap, fors-
kning og internasjonalt samarbeid. 

Ingvild Tautra Vevatne (f. 1950) har 
bodd og jobbet som lærer eller skolele-
der i Asker kommune fra 1972,  og har 
jobbet med velferd i NAV Akershus fra 
2008. Hun har lang erfaring  fra ulike 
verv i Venstre og KS. Ingvild er utdan-
net lærer, og har Master i ledelse. Hun er 
opptatt av velferd, internasjonale spørs-
mål, miljø, demokrati, oppvekst og eldre.

Camilla Hille (f. 1974) er bosatt i Ski. 
Hun er utdannet sosionom og statsviter, 
og har flere års erfaring i sosialt arbeid, 
både fra USA og Norge. Camilla har vært 
ishockeyspiller på landslagsnivå. Hun er 
opptatt av å sikre alle like muligheter, og 
da er arbeidet med å hindre frafall i den 
videregående skolen viktig. 
Følg @camillahille på Twitter. 



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. Vi tror at rettferdige spilleregler, mer mangfold 

og økt rom for personlig frihet og livsutfoldelse  vil gi et mer inkluderende 

og menneskevennlig samfunn. 

Venstres ideal er et åpent samfunn av frie og myndige borgere, hvor alle 

har en reell mulighet  for livsberikelse og personlig vekst. Vi vil hele tiden 

kjempe for et bredt demokratisk engasjement og invitere flest mulig til å ta 

del i  utviklingen i  eget nærmiljø og lokalsamfunn.   

Venstre er uavhengig av alle organiserte særinteresser. Derfor er Venstres 

politikk preget av et fordomsfritt og liberalt engasjement for det felles bes-

te – av langsiktige fellesinteresser, ansvarlighet og omtanke for framtiden. 

www.akershus.venstre.no
AKERSHUS


