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valg!
BÆRUM VENSTRE

Bærum brer seg utover
I begynnelsen av juni kom tallene fra Sta-

tistisk Sentralbyrå som viser at Bærum 

ligger i toppsjiktet blant kommunene med 

størst arealforbruk og fortsatt er versting i 

arealpolitikken. 

De siste syv årene har Bærum bygget ned et areal tilsvarende 45 fot-
ballbaner i året viser de ferske tallene.

Saken fikk store oppslag i riksemedier, men i Bærum har det vært 
nærmest tyst. Til avisen Nationen hevder ordfører Odd Reinsfelt fra 
Høyre at utbyggingen er skånsom og at vi skal vokse videre, men at 
fortetting skal ta seg av mesteparten av veksten.

Venstre vil unngå at Bærum blir et nytt Groruddalen og vil sette på 
bremsene. 

SIDE 4 OG 5

StOpp nEDByGGInGEn av Bærum! 
Bildet viser det nye Plantasjen-
senteret på jordene til Løken gård 
som Venstre var alene om å gå i mot 
i planutvalget.

Eldre er også individer!
De eldre i Bærum er som gruppe verken klienter i det offentlige eller 
kunder i det private. De er selvstendige borgere og personer med både 
ansvar, plikter og rettigheter. De har individuelle behov og muligheter 
for utvikling og deltagelse. Ensomhet, feilernæring og passivitet blant 
eldre er uverdig og kostbart. Venstre vil ha større mangfold i tilbudet 
innen eldreomsorgen

SIDE 10

Få fortgang i kollektivutbygging nå! 
Bedre kollektivtilbud er nødvendig både for miljøet og for å bli kvitt køene. 
Vi vil få Kolsåsbanen rakst i drift, bygge automatbane på Fornebu og bedre 
parkeringsmulighetene ved kollektivknutepunkter. Venstre har stått samlet for å 
bygge ut kollektivtrafikken og få ny E18 gjennom Bærum, også i fylkestinget og 
på Stortinget. Bare slik kan Bærums tranportproblemer løses raskt.

SIDE 7

1. kandidat:
OlE anDrEaS lIllOE-OlSEn

2. kandidat:
annE mErEtE anDErSEn

3. kandidat:
JEnS-KrIStIan BOrGan

4. kandidat:
HIlDE matHISEn arnEBErG 

InFOrmaSJOn
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Det står om 
grønne Bærum!
Kjære velger!

Det er nå det gjelder. Valget i 2007 vil bli 
et avgjørende valg for hvordan Bærum skal 
se ut og utvikle seg i fremtiden. Det er både 
positivt og nødvendig med utvikling, men 
ikke all utvikling er nødvendig eller positiv. 
Vi i Bærum Venstre mener kommunenes inn-
byggere skal bestemme den utviklingen vi 
ønsker i Bærum. 

Du vil finne mye likt i partiprogrammene. Hel-
digvis! For Bærum Venstre vil det derfor være 
viktig å bruke det meste av energien på å få 
gjennomført de sakene vi kan få flertall for, 
og selv om prioriteringene våre i utgangs-
punktet kan være forskjellig er det viktigste 
å finne gode løsninger vi kan enes om. 

Det er imidlertid også noen viktige skillelinjer. Venstres politikk er særlig fokusert på areal- og miljøpoli-
tikk, innbyggerstyring, og menneskenes muligheter for utvikling i kommunen fra barnehagen til bo- og be-
handlingssentret. Sett med Venstres øyne vil den viktigste striden fremover stå om hvordan vi skal forvalte 
naturarven og prioritere bruken av de knappe arealressursene i Bærum. Venstre har en lav smerteterskel i 
disse spørsmålene. 

De klare skillelinjene i Bærumspolitikken går mellom dem som vil bevare Bærum som en levende, grønn, 
åpen og landlig kommune på den ene siden og dem som vil skynde på i å utvikle Bærum i retning av en tett 
bebygd drabantby på den andre siden. 

I Kommunestyret og andre kommunale organ har det først og fremst vært Venstre som har forsøkt å holde 
igjen for utbyggingspresset og et konkret forslag fra Venstre i Kommunestyret om å dempe boligutbyggingen 
i Bærum fikk bare tilslutning fra sentrumspartiene og SV. 
Til syvende og sist skal det imidlertid være du og dine som bestemmer.  

I Bærum er det innbyggerne og ikke utbyggerne som skal bestemme!

I de enkelte saker vil vi derfor fortsatt legge avgjørende vekt på hva lokalmiljøene mener.
Det er ditt valg, men hvis du vil bevare Bærum grønt, stem grønt! 
Uansett hva du mener håper vi du bruker stemmeretten. Godt valg!

Ole Andreas Lilloe-Olsen,
1.kandidat for Venstre i Bærum
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vIKtIG valG
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utgiver: Bærum Venstre
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Bakerovnsberget 26, 1353 Bærums Verk trykk: Nr1Trykk

….. hvis du vil 
bevare

Bærum grønt, 
stem grønt!
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Det er imidlertid også 
saker som skiller oss. 
Sett fra Venstres stå-
sted ser det slik ut:
Venstre er enig med Høyre om en forenkling og 
modernisering av samfunnet, men vi mener en 
ubetinget tro på at markedet løser alle proble-
mer er naivt og på sikt farlig. 

Venstre er enige med Kristelig Folkeparti 
om betydningen av et engasjement i rettfer-
dighets- og fattigdomsspørsmål og verdien av 
vår kristne kulturarv, men vårt engasjement og 
kamp for rettferdighet skal gjelde alle – også 
dem som velger et liv utenfor A4-normen.

Venstre er enig med Sv om å ta miljøutfordringe-

ne på alvor, men vi mener gulrot er bedre egnet 
enn pisk, at aktiv forvaltning er bedre enn passiv 
konservering og vi har tillit til enkeltmenneske-
nes vurderingsevne og vil ikke at myndighetene 
skal regulere våre liv fra vogge til grav.

Venstre er like opptatt av levende bygder, spredt 
bosetting og ren og trygg mat som Senterpar-
tiet, men vi er også opptatt av å se fremover, 
legge til rette for dyktige mennesker med stor 
virketrang og skaperevne og stimulere utvikling.

Venstre har samme tillit til folks evne til å be-
stemme over eget liv som Fremskrittspartiet, 
men vi har stor ydmykhet og respekt for na-
turen og miljøet og vi ønsker et inkluderende 
samfunn med trygghet for alle.

Venstre er enige i arbeiderpartiets sosiale en-
gasjement, men vi er mer opptatt av likeverd 
enn likhet, og tror at et mangfold av løsninger 
kan gi positive muligheter. 

FrIHEt OG FEllESSKap,
mOtSEtnInGEr EllEr FOrutSEtnInGEr?
Venstre ser først og fremst på menneskene som 
selvstendige personer som skapes, formes og 
lever sine liv i samspill med andre. I Venstres 
menneskesyn ligger en overbevisning om at vi 
alle har evne til å skape det gode liv for oss 
selv og andre. Venstres politikk forener frihet 
for den enkelte med ansvar for fellesskapet og 
hverandre. 

Frihet er en forutsetning for å ta ansvar for 
egne handlinger og ta hensyn til våre medmen-
nesker. Den enkeltes frihet begrenses bare av 
de rammer naturen setter og slutter der en an-
nens frihet begynner. 

Et fellesskap som ikke er et klamt, styrende 
og påtvunget fellesskap, men et fellesskap der 
man blir invitert, informert og involvert, og 
der man kan bidra og føle seg verdsatt er igjen 
en forutsetning for livsutfoldelse, trygghet og 
glede. 

For Venstre er det underordnet om en tje-
neste leveres av offentlige eller private, men 
vi har alle et felles ansvar for at tjenestene 
finnes og fungerer best mulig etter hensikten. 
Slik organiseringen er lagt opp i dag må en del 
kjerneoppgaver drives av kommunen.

FOlKEStyrE OG DEl-
taKEranSvar. Kun-
DEr, KlIEntEr EllEr 
BOrGErE?
For å verne om det lo-
kale selvstyre også i 
fremtiden har Venstre 
gått inn for å få en 
bestemmelse om dette 
inn i grunnloven. 

Venstre ønsker at 
den enkelte borger skal 
kunne delta i det lokale 
folkestyret, og ha reell 
innflytelse på de be-
slutninger som angår 
seg selv og sitt liv.

Den er mange sosia-
le, kulturelle og økono-
miske krefter som styrer 
i et samfunn. Kapitalen 
har stor makt, og søker mot et pressområde 
som Bærum. Det er opp til oss å styre kapitalen 
slik at den blir et gode og ikke en belastning. 
Venstre i Bærum ønsker derfor å skape arenaer 
og møtesteder der borgernes meninger slip-
per til, og vil skape gode rutiner som sikrer at 
borgerne blir hørt og får delta i beslutninger i 
viktige spørsmål.

vEnStrE I DEt pOlItISKE lanDSKap

venstre – et verdivalg
Venstre er opptatt av miljø, frihet, ansvar, toleranse, solidaritet og 
folkestyre. Slike verdier reflekteres tydelig i Venstres ideologi og parti-
program.

venstre vil
• at innbyggerne skal styre i Bærum 

– ikke utbyggerne!
• unngå flere heltidspolitikere
• støtte forslag om rådgivende folkeav-

stemning når innbyggerne ber om det.
• fremskaffe forståelige, forutsigbare og 

helhetlige planer på viktige politikk-
områder

• ha folkemøter mellom politikere og 
innbyggere om viktige politiske saker

venstre mener
• alle borgere har både rettigheter og 

plikter. 
• beslutninger skal tas og oppgaver 

løses nærmest mulig den det gjelder. 
• samfunnet skal bygges nedenfra 
• vi må ta vare på viktige byggesteiner 

som familie og lokalsamfunn. 

Venstre er imot en høyre/venstrepolari-
sering i Norsk politikk. Vi er opptatt av å 
finne gode løsninger et flertall kan slutte 

seg til og er villig til å inngå kompro-
misser i alle leire for å finne konstruktive 

løsninger. 

løsningen må stå i sentrum!

Vi kaller dette sosial-liberal politikk. 
Verre er det ikke.

alle partier vil mye bra
– derfor kan vi samarbeide om det meste

et landlig, grønt og levende Bærum!

I verdikartet til MMI plasserer Venstres velgere seg som tilhengere av moderne 
og idealistiske verdier.



SIdE � • BÆRUM VENSTRES AVIS

Dette sier andre partier:
• Høyre har sagt at de vil legge seg på en boligvekst med 250 boliger utenom Fornebu (ca. 600 totalt) (Se Nøttekråka nr.2-2007) De vil bevare rekreasjonsområdene og grønne lunger i boligom-

rådene. De vil se på og vurdere utnyttelsesgraden i flere områder for bevare strøkenes karakter. De vil verne sammenhengende jordbruksområder og marka. Bærum Høyre mener det er nødvendig 
med en tilpasset boligutbygging i Bærum for å sikre en balansert befolkningssammensetning. De vil beholde dagens grense på 750 kvm for fradeling av tomter. (Programmet) 

• Arbeiderpartiet vil ta vare på de verdifulle grønne områdene som er igjen, og at de store sammenhengende jordbruksområdene skal drives på en måte som beholder produksjonspotensialet. Ar-
beiderpartiet vil beholde markagrensen. Tilgang til bolig er et grunnleggende velferdsgode. Bærum Arbeiderparti vil derfor satse på sosial boligbygging for å sikre at ungdom og arbeidstakere i 
kommunen ikke flytter ut på grunn av for høye boligpriser. Bærum Arbeiderparti ønsker fortetting i sentrene og ved kollektivknutepunktene langs banene. Arbeiderpartiet vil sette minstegrensen 
for tomter til eneboliger til 600 kvm. (Programmet) 

• Frp vil i størst mulig utstrekning bruke «Ja-stempelet» og gi innbyggerne frihet til å realisere sine ønsker. FrP vil at kommunen skal ligge i forkant når det gjelder boligutvikling. Små prosjekter 
bør ikke henges opp i politiske/byråkratiske snurrepiperier, men gis byggetillatelse straks, så lenge prosjektet holder seg innenfor de rammer som gjelder for boligbygg. Bærum FrP vil legge til 
rette for bymessig utvikling i senterområdene i kommunen. Skal vi beholde de få grønne lunger vi allerede har i utbygde områder, må vi finne nye veier for å dekke kommende behov for boligareal. 
Ca. 2/3 av kommunens areal er ubebygd eller markaområder. Bærum FrP vil derfor arbeide for å ta i bruk begrensede deler av marka til boligformål. (Programmet) 

arEal, lanDSKap OG BOmIlJØ

… hvis du vil bevare Bærum grønt, stem grønt!

Dette har venstre gjort:
Venstre sitter i plan- og miljøutvalget i Bærum sammen med representan-
ter fra Høyre, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet. I dette utvalget har 
Venstre ofte stått alene om å si nei til omfattende utbygginger. I Kommu-
nestyret har Venstre ofte fått støtte av Sp, Krf og SV og i noen tilfelle har 
også Høyre delt seg eller snudd. Venstre har blant annet sagt

nEI tIl:
• Plantasjen på Løken gård (Rud/

Hauger)
• Utbyggingsplaner på Løken 

gård
• Blokker i Burudveien 
• Utbygging av Heggelia gartneri
• Utbyggingsplaner på Vestre 

Jong
• Storutbygging på Fossum og 

bygging på Smiejordet 
• Blokker på Eiksmarka senter

Ja tIl:
• Boligprosjektene på Fornebu
• Blokker på magasintomta i 

Sandvika
• Større boligprosjekt i «Franse-

fossbyen»
• To byvillaer på Bekkestua

Dette vil venstre:
Bærum Venstre vil bruke denne perioden til å stoppe opp, tenke oss om og konsolidere utviklingen i Bærum. Hvilken 
visjon skal vi ha for kommunen? Bærum ligger i området av landet med de rikeste naturverdiene. Vi har norgesrekord 
i biologisk mangfold. Samtidig er vi i et område der utbyggerne presser mest på.

Vi vet også at nybygging i Bærum påvirker boligpriser og befolkningssammensetning i svært liten grad. Venstre vil ta 
vare på våre unike naturverdier. Vi vil  beholde grønne lunger, jordbruksarealer og marka og vil prioritere våre knappe 
arealer til barnehager, omsorgsboliger og offentlige formål.

Venstre vil at innbyggerne skal styre utviklingen - ikke utbyggerne. Vi synes ca. 350 boliger per år er et rimelig antall 
og vil dra i bremsene og begrense boligbygging utenfor Fornebu og Sandvika i denne perioden. I enkelte tilfelle 
og på sikt er vi åpne for å fortette nær kollektive knutepunkt ved for eksempel å tillate såkalte byvillaer (To eller 
treetasjes hus med bare hjørneleiligheter - se 
illustrasjon fra Thorsby-prosjektet t.h.), som 
gir god utnyttelse i forhold til antall boliger 
med lite bebygd areal (BYA) og åpne grønne 
områder I enebolig-områdene vil vi øke min-
stestørrelsene for fradelte tomter til 1 mål i 
tråd med flere av anbefalingene fra NIBR.

1. KanDIDat OlE anDrEaS lIllOE-OlSEn
Ole Andreas har vært aktiv i Venstre i seks år og er første vara til kommunestyret og er medlem i 
plan- og miljøutvalget i Bærum Kommune. 

Fødselsår: 1957.  Sivil status:  Gift med Kjersti og har fire barn.
Bosted: Bakerovnsberget på Bærums Verk
E-post: lilloe-o@online.no 
mobil: 91 69 05 19
Hjemmeside: http://www.namiko.no/grontvalg07.htm 

Kort presentasjon: 
Ole Andreas har dype røtter både i Aker og Bærum og regner seg til den opprinnelige bondebefolk-
ning. Han har vokst opp på Eikskollen, Hosle, og de spede rester av farsgården Vestre Grefsen i 
Oslo. 

profesjonelt: Utdannet som husdyragronom og landbruks- og ressursøkonom og har spedd på med 
grunnfag informasjon. Har en kort karriere som infanterioffiser i HM Kongens Garde og har senere 
arbeidet innen naturforvaltning og landbruk. Er i dag organisasjonssjef i Buskerud Bondelag.

Fritid: Har alltid vært et organisasjonsmenneske og har hatt en rekke verv lokalt, regionalt, nasjo-
nalt og internasjonalt. Er spesielt glad i friluftsliv og har drevet aktivt med hundesport det meste av 
livet. Er også opptatt av historie og å pleie familie, tradisjon og røtter.
 
politiske hjertesaker:
•  areal- og miljøforvaltning og av å bevare Bærum som en grønn bygd med et landlig preg. 
•  gode oppvekstmiljøer for alle forskjellige typer barn og unge, også uorganisert ungdom, og 

formidling av kunnskap og kompetanse om naturens muligheter og begrensninger til nye 
generasjoner. 

•  stabile og gode bomiljøer med politisk engasjement og innbyggermedvirkning
•  en innholdsrik, trygg og god alderdom

«Innbyggerne skal
bestemme, ikke utbyggerne»
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arEal, lanDSKap OG BOmIlJØ

Hvordan skal Bærum se ut i fremtiden?

ny arealplan
Vær med å stoppe nedbyggingen av Bærum – tegn ditt eget Bærumskart

Bærum kommune skal lage ny arealplan til høsten. I 
denne bestemmes det hvilke områder som skal byg-

ges ut med næring, småhus, offentlige 
bygninger, andre bygg og tekniske 

anlegg. 

Planen bestemmer også 
hvilke områder som skal 
dyrkes, prioriteres for 
friluftsformål, vernes og 
forbli grønne. 

Dette vil være en viktig anledning til å bestemme hvordan 
Bærum skal se ut i fremtiden. Sammensetningen av kom-
munestyret og hvilke politiske allianser som kan skapes et-
ter valget vil være avgjørende for hvilke alternativer som 
velges og hvor mye nedbygging Bærum skal akseptere. 
Vi inviterer deg til å tegne din egen kartvisjon og ta med 
på arealmøte i Bærum Venstre.  (Annonseres på www.ven-
stre.no/akershus/baerum)

Faksimile fra Nationen 11.06.07

FaKta
Fra Statistisk Sentralbyrå (SSB):

• Folketallet i Bærum er mer enn tredoblet fra vel 35 838 i 1951 
til over 107 000 i 2006. Ingen annen kommune har hatt slik 
befolkningsvekst. 

• I samme periode har dyrket areal blitt halvert fra ca. 35 000 
dekar til ca. 17 000 dekar.

• Fødselsoverskuddet i kommunen har i snitt de siste 25 år vært 
på 655 personer. (16 375) Resten av økningen skyldes netto 
innflytting.

• Boligbehovet for å dekke boliger til egen  befolkningsvekst er ca. 
300 ny boliger per år.

• Fra 2001 til 2006 ble det i snitt bygget 640 boliger per år.

• De tettbygde områdene i Bærum har de siste syv årene vokst 
med 355 dekar i året.

• Bærum er landets største gjennomtrekkskommune: Hvert år flyt-
ter det mellom 5 og 6 000 innbyggere ut av Bærum og hvert år 
flytter det mellom 6 og 7 000 innbyggere inn i Bærum. (1988 
– 2002)

• Bebygd areal i Bærum er 51,6 km2.
• Det utgjør 27% av totatlt 191,3 km2. 
• Tilsvarende tall for Oslo er 29% og Akershus 5,2% 
• Gjennomsnittet for landet er 1,4%. 

• Det skal bygges i snitt 330 boliger per år på Fornebu frem til 
2020

Venstre vil ta vare på grønne Bærum!
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mIlJØ OG SamFErDSEl

Dette har venstre gjort:
vEnStrE Har I pErIODEn Blant annEt:

• Fremmet forslag om eget miljø- og ressursregnskap for Bærum med 
alle de resultatområder som inngår i nasjonal miljøstatus (herunder 
biologisk mangfold)

• Krevd bevaring av eksisterende skogholt ved Rolfsbukta
• Krevd det såkalte 0-alternativet lagt ut i forbindelse med planene på 

Jordbru og fremmet forslag om verning av jordene der til jordbruk
• Krevd skjøtselsplan for verneverdige områder i indre Oslofjord
• Krav om sammenkobling av miljøløsninger for energiforsyning og 

avfallshåndetering ved utbyggingene på Vestre og Østre Øverland 
• Fremmet krav om at Fornebu må bli en miljøby og at alle nye boliger 

på Fornebu skal tilfredsstille de samme miljøkravene som i den offisi-
elle nordiske miljømerkeordningen Svanen. 

• Støttet krav om bedre luftmålinger for Bærum
• Støttet utredning om felles avfallsplan for Asker og Bærum
• Gått i mot utvidelse av avfalldeponiet på Isi
• Krevd forskjellige alternativer for drivemetoder og steder for tverrslag 

på dobbeltsporet utlagt på høring
• Fremmet krav om integrering av kollektive trafikkløsninger ved alle 

planer på Fornebu
• Krevd sikring av fotgjengerovergang ved Jarmyra med planfri overgang
• Fremmet forslag om videreføring av Kolsåsbanen til Rykkinn og Sand-

vika i forbindelse med plan- og utredningsarbeide for oppgradering av 
banen

• Fremmet forslag i samme forbindelse om stor satsing på innfartsparke-
ring og at det tas hensyn til fremtidige planer for parkeringshus over 
banen på Bekkestua

• Vært med å sikre Oslopakke 3 på alle plan
• Krevd bedre skilting til parkeringsanlegg i Sandvika fra E-18
• Foreslått og fått gjennomslag for at Bærum skal bli en Fair Trade kom-

mune

Dette vil venstre:
Miljøutfordringene krever globale løsninger, likevel kan vi bidra gjennom lokale tiltak. Hver kommune har sine utfor-
dringer. I Bærum er det særlig svevestøv og ulike avgasser som forurenser lokalmiljøet vårt. Venstre vil legge til rette 
for mindre bilbruk med et bedre kollektivtilbud, innfartsparkering og satsing på gang- og sykkelveier.

Miljøpolitikk er målbart. Dette er et område hvor vi kan ha konkrete mål og handlingsplaner, og hvor innbyggerne 
kan føre kontroll med at vi når målene. Derfor må vi starte der – med å tallfeste status og ambisjonen for de neste 
årene. Venstre vil kreve at det legges frem miljø- og ressursregnskap for kommunens innbyggere som viser endringer 
i bruk av areal, energi og vann, forurensning og støyforhold, avfallshåndtering og biologisk mangfold.

Vi har langt igjen før vi har en tilfredsstillende kildesortering av avfall. I en tettbebygd kommune som Bærum er 
dette absolutt innen rekkevidde. Vi vil utvide tilbudet om avfalls- og kildesortering og kreve en kommunal klima-
handlingsplan der kommunen tar en aktiv rolle som veiviser, tilrettelegger og nettverksbygger. Kommunen må ta en 
aktiv rolle for å fase inn miljøvennlig drivstoff og gjøre Bærum mest mulig uavhengig av fossilt brensel.

2. KanDIDat annE mErEtE anDErSEn
Anne Merete Andersen er fersk i Bærumspolitikken, men har tidligere vært engasjert i forskjellige 
politikkområder i Oslo og Stavanger. 

Fødselsår: 1974
Bosted: Ringstabekk
E-post: anne.merete.andersen@gmail.com
telefon: 45 23 52 42

Anne Merete er oppvokst i Oslo, men er nå etablert i Bærum med samboer og 3 barn i barneha-
gealder. Anne Merete er utdannet ved Universitetet i Oslo i geografi (cand.scient). Hun har bl.a. 
jobbet som koordinator i et prosjekt for å få flere til å sykle i Stavanger. Hun arbeider nå i Stor-Oslo 
Lokaltrafikk som planlegger med ansvar for bl.a. miljøtiltak.

Det var Anne Meretes miljøengasjement som førte henne inn i Venstre. Hennes hjertesak er miljø-
vennlig samferdsel med tilrettelegging for økt bruk av kollektivtransport og sykkel, Det må føres en 
fornuftig utbyggingspolitikk, med fortetting der det finnes eller er mulig å gi et godt kollektivtilbud, 
og det må bygges innfartsparkering.  På miljøsiden er hun også opptatt av at kommunen må få på 
plass en bedre kildesortering av avfall, inkludert matavfall. Hun er også opptatt av alternative driv-
stoff og at kommunen må ha en miljøriktig bilpark, samt at kommunen må gjøre en miljøinnsats ved 
energiøkonomisering og alternative oppvarmingsløsninger. 

Friluftsliv er viktig for Anne Merete. Hun er derfor opptatt av marka, tilgjengelighet til kysten og 
bevaring av grønne lunger i boligområdene. Hun er også opptatt av trygge og gode gangforbindelser 
på kryss og tvers i Bærum for turer i nærmiljøet og ferdsel til skole og fritidsaktiviteter. 

Anne Merete er opptatt av at kommunen må tilby fasiliteter og aktiviteter som bidrar til å gi hele 
befolkningen et aktivt, sunt og innholdsrikt liv, f.eks. møteplasser for folk i alle aldere, fritidsklub-
ber, idrettsanlegg og bibliotek godt spredt rundt i kommunen

«Venstre vil ha et bedre 
kollektivtilbud i Bærum»
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mIlJØ OG SamFErDSEl

Klimaendringene må tas på alvor. Venstre er et moderne miljøparti som tror at teknologi og god 

planlegging kan løse klimaproblemene. Vi vil at våre barn og barnebarn skal få overta en verden 

der naturen er i bedre, ikke dårligere stand enn i dag.

Venstre vil ha aktiv miljøhandling!

miljø- og ressursregnskap
Venstre har ved flere anledninger fremmet krav om at innbyggerne må bli fore-
lagt et kommunalt miljø- og ressursregnskap. Innbyggerne har krav på å få vite 
hvilke endringer som skjer i naturmiljøet. Dette har innbyggerne rett til i følge 
grunnlovens $ 110 b.

Et slikt regnskap bør bl.a. inneholde;
• Utslipp av klimagasser og lokal luftforurensning
• Støyutsatte områder og boliger
• Miljøtilstanden i vann og vassdrag
• Biologisk mangfold, truede og fredede arter, nøkkelfaktorer og biotoper
• Fordeling av land- og vannareal på ulike typer og bruk
• Avfallsmengder fordelt på sektor og typer, grad av deponering, forbrenning, 

gjenvinning, kildesortering og tilbud om separate hentelinjer.
• Sikring av allemannsretten og allmennhetens tilgang til strandsonen og natur-

områder.

Dette er tall som kommunen allerede rapporterer til andre systemer, og det bør 
derfor være en enkel sak å lage et slikt regnskap for innbyggerne.

mer miljøvennlig 
transport i Bærum
Det må tas nye grep i arealpolitikken i Bærum for å 
løse de stadig økende utfordringene knyttet til tra-
fikken i vårt område. Prinsippet om bærekraftig ut-
vikling og en samordnet areal- og transportpolitikk 
må legges til grunn for arealutviklingen. Helt grunn-
leggende er det å styre utviklingen i arealbruken 
slik at reisebehovet blir mindre og det blir praktisk 
å benytte andre framkomstmidler enn bil. Derfor vil 
vi begrense boligbyggingen til de allerede planlagte 
utbygginger på Fornebu, i Sandvika og på Lysaker, 
samt utbygging/fortetting på steder med gangav-
stand til godt kollektivtilbud, som ved tog- og me-
trostasjoner. En slik utbyggingsstrategi støtter opp 
om kollektivtransporten, reduserer transportbehovet 
og gir en arealbesparende utvikling. Ved å konsen-
trere utbyggingen til knutepunkt og langs kollekti-
vårer gis det økt passasjergrunnlag for et godt kol-
lektivtilbud med hyppige avganger.

Kollektivtransport er et fylkeskommunalt ansvar, men 
Bærum må samarbeide med Akershus fylkeskommune 
om utviklingen av tilbudet. Kollektivtilbudet må bli 
mer attraktivt med nye forbindelser, kort reisetid og 
hyppige avganger. Moderniseringen av Kolsåsbanen 
må fullføres snarest, og vi vil også at denne i neste 
omgang forlenges til Rykkinn, eventuelt med avgrei-
ning til Sandvika. Vi vil også utrede forlengelser av 
Østeråsbanen slik at denne kan sammenkoples med 
Kolsåsbanen ved for eksempel Gjønnes eller Haslum, 
men vi er også åpne for å vurdere andre forlengelser 
og sammenkoplinger av banene i Bærum. Bussfor-
bindelsene på tvers i Bærum må også forbedres. Vi 
vil være pådrivere for at kollektivtransporten skal 
være punktlig, komfortabel og ha en pris som gjør 
at folk velger å reise kollektivt. Vi ønsker bl.a. at 
ungdomsrabatten skal utvides til 21 år.

For de som ikke bor i gangavstand til kollektivtran-
sport eller har behov for eget transportmiddel på de-
ler av reisen ønsker vi å øke satsingen på innfartspar-
kering ved flere holdeplasser både for bil og sykkel. 
Ved innfartsparkeringer kan det gjerne tilrettelegges 
for at folk får dekket flere av sine daglige behov på 

samme sted, ved f.eks. lokalisering av dagligvarebu-
tikk og barnehage ved innfartsparkeringen.

Et annet tiltak for mer miljøvennlig transport er å 
gi bedre kår for gange og sykling. Økt bruk av syk-
kel bør kunne være et alternativ til bilkjøring for 
mange. Transportøkonomisk institutt har anslått at 
den samfunnsøkonomiske nytten ved tilretteleg-
ging for gange og sykling er 4 til 5 ganger større 
enn kostnadene. Vi vil satse på utbygging og godt 
vedlikehold av gang- og sykkelveier. Det er viktig 
med gode forhold for gående og syklende både i 
nærmiljøet og på lengre transportetapper. Spesielt 
er det viktig med gode løsninger som gir raske men 
trygge forbindelser for transportsyklister som skal til 
f.eks. arbeid eller skole. Vi vil også at det skal til-
bys kommunale lånesykler i områder som Sandvika, 
Bekkestua/Stabekk og Fornebu. Kjøring av barn til 
fritidsaktiviteter bør kunne erstattes med gange og 
sykling dersom avstandene ikke er for store. Ved å 
prioritere mindre fritids- og idrettsanlegg i lokalmil-
jøene framfor å bygge store sentrale, kan vi bidra til 
mindre transportbehov.

Vi vil ha et godt hovedveinett med bl.a. deler av 
E18 i tunnel. For å minske støyplagene der de sterkt 
trafikkerte veiene ikke går i tunnel, må det satses på 
god støyskjerming og støysvakt veidekke. Vi vil også 
påvirke relevante parter til å prioritere fullføring av 
veier som kan avlaste Bærum for en del av gjennom-
gangstrafikken, som Rv23 fra Drøbak til Skaret ved 
Sollihøgda og Rv35 fra Gardermoen til Drammen.

Klimavennlig kommune
Sverige har som mål å bli uavhengig av olje innen 2020. Bærum kommune bør 
kunne klare det samme. Venstre vil gjøre Bærum mest mulig uavhengig av fossil 
energi innen 2020. Vi vil derfor bl.a. at fossil oppvarming av kommunale bygg 
skal utfases.

Bærum kommune bør gå foran som et godt eksempel ved å snarlig skifte ut sin 
bilpark med mer miljøvennlige kjøretøy. Ved vurderingen av ulike kjøretøy og 
drivstoff må det vektlegges at løsningene som velges bruker fornybare og klima-
vennlige energikilder, er energieffektive og belaster lokalmiljøet minst mulig. 
Kommunen bør bidra til at Bærum får infrastruktur for alternative drivstoff og 
det bør stilles miljøkrav til busstrafikken i Bærum.

Vi vil at Bærum skal få en klimahandlingsplan der kommunen tar rollen som vei-
viser, tilrettelegger og nettverksbygger for et folkelig engasjement. Vi vil utvide 
tilbudet om avfalls- og kildesortering og få på plass kommunal innsamling og 
kompostering av våtorganisk avfall.

FAKTA

• På E18 gjennom Bærum (Lysaker) 
kjører det ca. 86000 kjøretøy i 
døgnet, det samme som på E6 ved 
Furuset i Oslo. Dette er vegene 
med størst trafikk i Norge.

• Miljømessig er det veitrafikken som 
representerer det største helse- 
og trivselsproblemet i Bærum. 
Anslagsvis 10 000 er direkte plaget 
av støy.

• Veitrafikk står for over 50 % av 
klimagassutslippene i Akershus.

• For Oslo/Akershus/Buskerud er det 
beregnet at areal- og transport-
planleggingspolitikk kan bidra med 
12,4 % reduksjon i klimagassutslip-
pene i regionen.

• I Bærum er det etablert henting 
av 2 avfallsfraksjoner (papp/papir 
og plast), mens det er 4 i Asker og 
3 i Hole. Hver innbygger i Bærum 
produserer i gjennomsnitt 465 kilo 
husholdningsavfall i året.

Borghild Tenden fra Høvik er stortingsrepresentant for Venstre og er nest-
leder i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité. Borghild har også 
markert seg i Fylkestinget som forkjemper for kollektivtrafikk og trafikksik-
kerhet. Hun er en energisk stortingspolitiker som har markert seg tydelig. 
Hun er engasjert for Bærum og synliggjør gjerne Bærums spesielle utfordrin-
ger på Stortinget. Det er en styrke for Bærum Venstre å ha så god kontakt 
med en så sentral politiker.
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arBEID OG FrItID

Venstre vil ha et skapende, levende og lekende Bærum!

Dette har venstre gjort:
vEnStrE Har Blant annEt:

FrEmmEt FOrSlaG Om:
• En egen flerbruksplan for marka
•  Å innbake friluftsliv i kommunedelplan for idrett og allsidig 

fysisk aktivitet
• Makeskifte for å sikre fremtidig bruk av akebakke på Søndre 

Jong
• Samlet plan for gangveisystem langs Isielva og over Økri og 

Isi mot Rykkinn
• Årskort for utfartsparkeringene ved marka og andre friluftsom-

råder
• Sak om utvikling av en høyskole/universitet på Fornebu og 

støtte til en forskerskole i Simulas- regi i samarbeid med 
Universitetet i Oslo i den forbindelse

• Utnyttelse av gårdsbruk i utdannings og omsorgsfunksjoner 
gjennom såkalte «inn på tunet–tiltak»

• Egne områder for trening med løs hund også i båndtvangsti-
den

• Faste bålplasser i marka med anledning til å gjøre opp ild hele 
året

• Å øke bevilgningene til bibliotekene
• Å fremskynde tilrettelegging av skiskytteranlegg på Fossum

StØttEt:
• Planer om nytt idrettsanlegg og svømmehall på Rud/Hauger
• Forslag om sammenhengende kyststi 

Gått I mOt:
• Forslag om å ta 250 000 fra midler til frivillige organisasjoner 

for å finansiere prosjekt i kommunal regi
• Foreslåtte innstramninger ved bibliotekene
• Fjerning av tilskudd til markastuene

Dette vil venstre:
varIErt arBEIDS- OG nærInGSlIv
Venstre er opptatt av at alle skal få muligheter til et rikt liv. Alle bæringer må ha muligheter til å bidra etter evne og føle 
seg samfunnsnyttige og verdsatt. Vi ønsker derfor stor variasjon i arbeidslivet og spennende jobber for mange forskjellige 
mennesker med et vidt spekter av interesser. Venstre vil opprettholde et mangfold av små- og store bedrifter og tror at en 
god sameksistens mellom offentlig og privat tjenesteyting der man både byr hverandre konkurranse, samarbeider og deler 
på oppgaver vil gi de beste løsninger. Venstre vil støtte opp om gründere og oppmuntre større virksomheter til knoppsky-
ting. Vi vil styrke samarbeid mellom kommune, arbeidsliv, etablererorganisasjoner  og skoleverk. 

Venstre vil samarbeide med næringsliv og utdanningsinstitusjoner om å få etablert  flere forskermiljøer i Bærum. Som ek-
sempel kunne vi tenke oss  å bidra til et nærmere samarbeid mellom filmmiljøet på Jar og teknologimiljøene på Fornebu. 
For Venstre er det viktig at Bærum fortsatt skal være en kommune med plass til et levende jord- og skogbruk. Vi vil legge 
til rette for lokal direkteomsetning av produkter fra gårder og torg, oppmuntre lokal merkevarebygging, nyskaping og 
samarbeid med reiseliv og andre næringer. Venstre er opptatt av at kommunen skal tydeliggjøre og verdsette landbrukets 
funksjon som utvikler av det verdifulle Bærumslandskapet vi alle setter så stor pris på. Venstre er også opptatt av at vi skal 
ta gårdenes ressurser i bruk i både undervisnings, arbeidstrenings og omsorgsfunksjoner.

tryGGE OG GODE BOmIlJØEr mED StErK StEDStIlHØrIGHEt
Venstre vil ha gode, stabile og romslige bomiljøer med god tilgang på grøntarealer. Vi ønsker områder med gode fysiske 
miljøer der innbyggerne får en sterk følelse av identitet og stedtilhørighet. Venstre er sterkt i mot eiendomsskatt. 

varIErtE FrItIDStIlBuD FOr allE
Vi ønsker et variert tilbud av fritidsaktiviteter og vil prioritere midler til aktiviteter som favner mange uavhengig av fysisk 
styrke og økonomisk evne. Venstre støtter mindre anlegg i lokalmiljøene fremfor større sentrale og vil derfor sikre arealer 
til fri lek  og tilrettelegge for aktivt friluftsliv gjennom etablering av løyper, turstier, rasteplasser og områder for trening 
av hund, rideaktiviteter og sykling. Vi vil stimulere etablering og drift av «markastuer» med servering. Ha rimelige parke-
ringstilbud og bygge ned andre barrierer for bruk av marka.

Venstre vil ha en fullføring av kyststi fra Asker til Oslo, om nødvendig ved hjelp av ekspropriasjon eller egne konstruksjoner 
ute i sjøen. Venstre er i mot ekspropriasjon med mindre det er nødvendig for å gjennomføre tiltak av stor samfunnsnytte 
eller verdi for befolkningen. I motsetning til Høyre og Fremskrittspartiet mener imidlertid Venstre at en kyststi kan ha 
vel så stor samfunnsmessig verdi og nytte som en vanlig utvidelse eller retting av en bilvei eller utvidelse av en offentlig 
institusjon.

3. KanDIDat JEnS-KrIStIan BOrGan
Jens-Kristian er veteran i bærumspolitikken. Han sitter i kommunestyret og stiller til valg for en 
tredje periode. 

Født: 1946   
Bosted: Solbergbekken på Solberg
e-post: jens-kristan.borgan@ssb.no
tlf: 915 10 964

profesjonelt:
Utdannet aktuar ved universitetet i Oslo.
Jobber ved Statistisk Sentralbyrå.

Fritid: 
Han er glad i natur og friluftsliv.

politiske hjertesaker:
Vern av marka og å gjøre den tilgjengelig og hyggelig for flest mulig har hele veien vært en viktig 
sak for Jens-Kristian. Han har jobbet for å verne marka mot utbygging, og tok saken da dagsturhyt-
tene i marka stod i fare for å måtte legge ned. Takket være Jens-Kristian sin innsats fikk blant annet 
Gupu og Brunkollen tilbake nødvendig tilskudd til å drive videre.

For oss i Bærum Venstre er Jens-Kristian svært viktig når det kommer til budsjettbehandling og 
økonomi. Med sin bakgrunn innen statistikk bidrar han med beregninger av hva mulige tiltak vil 
koste, og at vi alltid har inndekning for de forslagene vi fremmer. Venstre er partiet som alltid fører 
en nøktern økonomisk politikk, og aldri prøver å bruke ei krone mer enn en gang.

«Vi må ta vare
på Marka»
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arBEID OG FrItID

Ja til beitedyr i Bærum
Bøndene i Bærum får en del av inntektene 
sine i form av tilbakeføringene til jordbruket 
fra Statsbudsjettet over jordbruksavtalen. Disse 
inntektene er godtgjøring for produksjon av po-
litisk ønskede fellesgoder.

Blant disse har særlig ønskene om å holde 
landskapet åpent og vakkert, forvalte det bio-
logiske mangfoldet og å ta vare på natur og 
miljøverdier, kommet sterkere frem i det siste. 
Som landbruksminister ønsket Lars Sponheim 
at midler til en del av disse fellesgodene skulle 

bestemmes lokalt og regionalt, og fra 2005 får 
Bærum en del midler som skal fordeles til lokale 
bønder etter forhandlinger mellom bøndenes 
organisasjoner og kommunen.

Venstre er bekymret for fremtiden til husdyr-
holdet i kommunen og vil særlig prioritere slike 
midler til  beitedyr og kulturlandskapstillegg 
slik at vi blant annet kan beholde idyller som 
sauejordet på Hosle, og kanskje få beitedyr til-
bake andre steder i kommunen.

Gratis heiskort til 
alle, eller nye haller? 

Politikk er å prioritere. Venstre har vedtatt å 
prioritere midler til friluftsliv, amatøridrett og 
aktiviteter som favner mange uavhengig av 
fysisk styrke og økonomisk evne. Vi vil bygge 
mindre fritids- og idrettsanlegg i lokalmiljøene 
fremfor store sentrale. Venstre vil arbeide for at 
idretts- og fritidsaktiviteter for barn under 16 
år skal holdes på et lavest mulig prisnivå og på 
et rimelig aktivitetsnivå sett i forhold til skole, 
familie og andre viktige nettverk og oppgaver. 
Venstre er særlig opptatt av dem som faller 
utenfor den organiserte virksomheten. Vi må 
ha et mangfold av tilbud som også fanger opp 
disse. Få aktiviteter kan dokumentere så udelt 
positive resultater på så mange forskjellige fel-
ter som friluftsliv; Har man først begynt med 
friluftsliv er det den aktiviteten som har desi-
dert lengst levetid. Friluftsliv bidrar til kunn-
skap og kompetanse om natur, bedre motorikk 
og større matematisk forståelse, bedre fysisk 
helse og høyere levealder, bedre psykisk helse, 
større selvtillit og økt trivsel. Friluftsliv bidrar 
i tillegg til et mindre materialistisk verdisyn, 
større selvstendighet og toleranse og er den fri-
tidsaktivitet som skårer best i forhold til grup-
pepress, uniformering og ensretting.

Ved siden av friluftslivet er idretten den vik-
tigste fritidssysselen i Bærum, og Venstre vil 
at flest mulig skal ha anledning til å delta i 
idrettslige aktiviteter, og å gi de aktive gode 
vilkår for å utøve sin idrettsgren. Ønskene 
er mange og det er ikke mulig å tilfredsstille 
alle. De siste ti årene har kommunen bidratt 
med ca. 300 millioner kroner til investeringer i 
idrettsanlegg. For så mye penger kunne vi gitt 
gratis heiskort og adgang i svømmehallene for 
alle skolelever i Bærum. Kommunen har imid-
lertid vedtatt at idretten selv skal få styre mye 
av bruken og prioriteringene. Venstre er enig i 
dette, men har med en sterk forutsetning om 
at de da tar rikelig hensyn også til alle de som 
ikke er organisert. Vi ønsker også å invitere re-
sten av befolkningen til å delta i en slik viktig 
debatt. Idrettens prioriteringer styres gjennom 
Bærum Idrettsråd,  men hva penger skal gå til 
i idrettsnorge styres også av mulighetene for å 
få tippemidler. Her er det klare føringer om at 
kommunene selv må bidra med penger, og at 
det skal gå til anlegg. De siste ti årene har Bæ-
rum fått 60 millioner i spillemidler som har gått 
til 75 ordinære anlegg, 22 friluftslivsanlegg og 
68 nærmiljøanlegg. Hva mener du?

Bærum er 
mulighetenes arena
Bærums befolkning er høyt utdannet. I tillegg 
har næringslivet i kommunen god tilgang på ka-
pital. Innenfor mange områder ligger nærings-
livet i kommunen i tet-sjiktet i landet. Venstre 
ønsker å utnytte denne unike situasjonen. Vi 
vil bidra til å skape nye arenaer og rutiner der 
næringsliv, kommunen, videregående skoler og 
etablererorganisasjoner møtes. Vi vil sørge for 
at det finnes rimelige lokaler/senter for kontor-
fellesskap og fellesfunksjoner for nyetablerere. 

Vi vil utfordre det lokale næringslivet til knopp-
skyting og til å hjelpe kommunen med å løse 
problemer. Hvordan kan for eksempel tekno-
logimiljøene på Fornebu hjelpe oss til å bedre 
våre omsorgstjenester, skolene og tekniske tje-
nester? Hvorfor ikke etablere en «Løs problemet 
mitt bank, der næringslivet utfordres til å løse 
folks hverdagsproblemer og næringsdrivendes 
daglige utfordringer?»

En aktiv 
hundepolitikk
I Bærum har hver femte husstand til enhver 
tid hund. Et stort flertall av oss bor i en hus-
stand med hund i løpet av livet og alle møter 
på hunder både ute og hjemme på besøk hos 
hundeeiere. Venstre mener derfor at vi må ha 
et aktivt forhold til noe som angår så mange. 
Hundehold er i utgangspunktet et gode, men 
i et tett befolket område som Bærum gir det 
også noen utfordringer.

Hundehold bidrar til å bedre folks helse og 
velferd. Det stimulerer til et aktivt og sunt liv, 
styrker folks kunnskap og respekt for naturen 
og andre skapninger, og gir nye dimensjoner 
i forhold til omsorgsevne og kommunikasjon. 
Samtidig gir hunder en utfordring i forhold til 
vilt, beitedyr, ro og orden. Venstre vil ha en 

aktiv hundepolitikk som tar hensyn til hunden 
som egenart og sikrer permanente områder 
for trening med løs hund også i perioder med 
båndtvang. Vi vil stille krav til at hundeeiere 
fjerner ekskrementer etter hund på områder 
tilgjengelige for allmennheten i tettbygde 
strøk, og badeplasser, skiløyper og parkmes-
sige områder utenfor tettbygde strøk. Venstre 
vil ha kommunale søppelstativer og prøve ut 
sponsede gratisautomater for hundeposer på de 
mest brukte utfartsstedene. Samtidig vil vi at 
kommunen skal kunne sette vilkår for å holde 
flere enn et bestemt antall voksne hunder i en 
husholdning eller på en eiendom. Vi vil ha egne 
soner i kommuneplanen der hundepensjonater 
og ervervsmessig hundeoppdrett kan tillates.
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HElSE OG SOSIalt anSvar Barn OG unGDOm

Venstre vil ha et raust og lunt Bærum

En helsepolitikk med tro på enkeltmennesket! 
Vår politikk er basert på et liberalt og sosialt grunnsyn. Målet er enkeltmenneskets frihet. Alle er likeverdige, ingen er like. Vi ønsker et godt, 
likeverdig og tilgjengelig helsetilbud. Folkehelsearbeidet må ha tiltro og vise tillit til enkeltmenneskets egen skaperkraft, engasjement og 
evne til å mestre styringen av sitt eget liv og sin egen livssituasjon.

Oppbyggingen av helsetilbudet må baseres på kunnskap om helsefremmende faktorer og troen på hver enkelts mestringsevne og - ønske, ikke 
bare gjennom pålegg og lover. I Norge er det ikke lenger viktigst å gi mer til alle, men å hjelpe enkeltpersoner som trenger det mest. God 
hjelp er hjelp til selvhjelp og verdig omsorg.

Vi er individer. Ingen vil ha merkelapp som det knytter seg utgifter og belastning til. Eldre er også individer, det samme er funksjonshemmede 
og mennesker som har fått en diagnose, gjerne kronisk. Det å bli satt i bås er nedverdigende og stigmatiserende. Vi må i dag tenke lagarbeid 
hvor den enkelte bruker av helsetjeneste og lege/pleier arbeider sammen for best mulig funksjon og lindring. Hvem vil forresten følge råd som 
er tredd nedover hodet på en?

Venstre ønsker: Individuell omsorg, individuell boligtilrettelegging, individuelle bidrag til samfunnets beste.  

venstre vil:

utfordringer i 
Bærum
• Forventet økning av 90-åringer fra 

2006-12 er på 71,4%. 
• Økt tilflytting av fremmedspråklige 
• Rus 
• Psykiatri
• Pårørende med tunge omsorgsbyrder
• De som «faller utenfor» i en kom-

mune der mange oppfatter at 2alle 
andre er så vellykket»

lege på under en 
time!
Stadig leser vi om folk som har sittet 
flere timer i kø på legevakten. Dette 
rammer både småbarn, eldre og andre 
som allerede er svake. Venstre mener 
dette er uverdig. Legevaktordningen 
er en avtale mellom kommunen og de 
allmennpraktiserende legene og et vik-
tig grunnlag for den kommunale støt-
ten til legene. Vi må kunne forlange at 
kommunen sikrer innbyggerne så gode 
avtaler at vi kan garantere legehjelp i 
løpet av en time. Vi må ha tilstrekkelig 
med leger i bakvakt og mulighet til å 
leie andre lokaler i spesielle tilfeller.

4. KanDIDat HIlDE arnEBErG
Hilde Arneberg har bodd på Jar i 13 år. Kommer fra Oslo. Utdanning i sykepleie fra Oslo, videreutdan-
ning fra Gøteborg og Bergen. 
Lang erfaring med fagpolitikk. 
 
Født: 1961  Sivil status: Gift, 1 barn
Bosted: Jar
E-post: hilde.arneberg@venstre.no 

Kort presentasjon: 
profesjonelt: Sykepleier i 20 år med erfaring fra ulike deler av helsevesenet.
Arbeider som spesialsykepleier på Rikshospitalet. Redaktør for fagtidsskrift og lærebokforfatter.  

Fritid: Familiektiviteter, tur og trening med hunden. 

Hvorfor venstre? Prinsipper om frihet, ansvar og utviklingsmuligheter for alle, gründertankegangen 
og naturvernfokus. 
Venstres helsepolitiske syn samsvarer med mitt syn på sykepleie mht tro på mestringsevne hos pasi-
enten og hjelp til selvhjelp. Omsorg når man trenger det. 
Saken om trygge skoleveier for barn brakte meg inn i Bærum Venstre. Opptatt av at vi må bruke 
forskningsbaserte tiltak for best effekt både i helsevesen og i politikken.  

• ha et sterkt offentlig helsevesen under demokratisk styring og 
med rom for private aktører. 

• ha forskningsbaserte tiltak, også på hvilke alternative 
behandlingsformer som er effektive og trygge i egenbehandling 

• øke samarbeid mellom primærhelsetjeneste og alternative 
behandlingsformer.

• gi tannbehandling til alle etter samme prinsipp som alle andre 
legetjenester.

• ha kommunal garanti om legevakthjelp i løpet av 1 time
• bruke masterstudenter for å finne ut hvilke tiltak som virkelig er 

effektive .i kommunens pleie og omsorgssektor. 
• støtte lærings- og mestringsgrupper

bidra til en enklere hverdag for funksjonshemmede
• videreutvikle brukermedvirkning og sikre reell innflytelse på egen 

bo- og livssituasjon.
• presse på for at tilgjengelighetsstandard utarbeidet av 

kommunene oppfylles
• etablere flere turveier og turstier tilpasset funksjonshemmede
• synliggjøre menneskelige ressurser blant funksjonshemmede
• organisere idrettsaktiviteter for funksjonshemmede

være pådrivere for en individuelt innrettet eldreomsorg
• støtte frivillig engasjement og aktivt bruke de eldre som en 

ressurs.
• prioritere tilstrekkelig antall seniorsentre 
• bedre transporttilbud som servicelinjen og andre 

tilbringertjenester
• støtte tiltak som stimulerer til sosialisering, fysisk og mental 

aktivitet og bekjemper ufrivillig ensomhet blant eldre
• varierte og fleksible boligtilbud til eldre
• stimulere tiltak som bedrer eldres ernæring og tannhelse
• videreføre fritt brukervalg av hjemmebaserte tjenester
• omlegging av omsorg til færre på sykehjem og flere i kommunale 

heldøgnsbemannede omsorgsboliger 

sikre et aktivt støtteapparat for pårørende 
• bedre avlastningstilbudet og tilpasse omsorgslønnsordningene
• støtte tiltak som gir pårørende kunnskap og ferdigheter
• bedre støtten spesielt til pårørende til demente og slagrammede

«Individuell og tilpasset
behandling for alle»
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Venstre vil styrke den 

offentlige skolen, sær-

lig gjennom å satse på 

dyktige lærere. 

Venstre vil ha et levende, lekende og lærerikt Bærum!

Skolen skal gi alle mulighet til å utvikle sine 
evner og sin skaperkraft. Kunnskap står i sen-
trum for Venstres skole, sammen med målet om 
personlig vekst og allmenndannelse. 

Dyktige lærere er en forutsetning for å få flinke 
elever. Venstre vil ha etter- og videreutdanning 
til lærerne som ønsker det. Elevene må få styre 
over egen skolehverdag under veiledning fra 
lærere som er på topp både innen pedagogikk 
og sitt fagfelt. Slik tilpasset opplæring sikrer at 
ingen faller utenfor, og at de flinkeste elevene 
får utfordringer så de hever seg enda høyere.

Det kulturelle mangfoldet er positivt, og vi vil 
styrke skolen som arena for integrering. Forel-
dre fra etniske minoriteter skal aktivt oppfor-
dres til å delta i foreldresamarbeid slik som 
FAU. Venstre vil ha fritt skolevalg i den vide-
regående skolen. Ved å gi skolene større frihet 
til å utvikle sin egenart blir det mer mangfold i 
tilbudet og valget viktigere.

Fakta og 
utfordringer
• I 2004 ble 16% av voksne i Bærum 

utsatt for ett eller flere  lovbrudd i 
løpet av ett år.

• Hver 4. ungdom blir årlig utsatt for 
vold, trusler, tyveri eller skadeverk.

• I Bærum var det i 2006 487 mel-
dinger til barnevernet. Alvorsgraden 
øker.

• Over 20 % fullfører ikke videregående 
skole.

• Innvandrerbefolkningen  i Bærum 
utgjør 11%. 6,5% har ikke-vestlig 
bakgrunn.

Bærum venstre har 
bl.a.
• foreslått og fått gjennomslag for en 

ny helsesøsterstilling som skal være 
et lavterskeltilbud til familier i krise.

• fått fokus på problem med spillauto-
mater og spillavhengighet

• få vedtatt å utvide tilbudet på Mo-
tor-senteret- et tilbud for elever i 
ungdom-skolen.

venstre vil:
gi barnehagene rom til å bli gode steder for å føle, gjøre og lære
• at barnehagene primært skal være kommunale, men gi rom for det 

private initiativ, særlig for foreldreeide og ideelle barnehager
• ha flere naturbarnehager og andre tilbud som kan bidra til å gi 

flere barn en grunnleggende forståelse av natur
• ha barnehageplass til alle som ønsker det
• gi småbarnsforeldre et reelt valg mellom kommunale og private 

barnehager uavhengig av bakgrunn,  økonomi og behov
• sikre at alle barnehager, privat eide så vel som kommunale, holder 

god faglig kvalitet
• ha like tilskuddsatser for alle barnehager

 utvikle skolen som en trivelig og trygg læringsarena for alle
• at grunnskolen primært skal være en kommunal oppgave, men at 

alle elever/foreldre uansett bakgrunn, økonomi og behov fritt skal 
kunne velge mellom offentlige og private skoletilbud 

• gi skolen gode vilkår slik at elevene får tilpasset opplæring og 
differensiert undervisning og at elevene sikres muligheter for å 
tilegne seg kunnskaper, utvikle selvstendighet og ansvarsfølelse

• bedre muligheten for større elevmedvirkning på alle trinn
• sikre elevenes fysiske og sosiale arbeidsmiljø
• at alle elever skal få et tilbud om et rimelig og sunt måltid på 

skolen
• arbeide for at praktiske fag og fysisk aktivitet får en større plass i 

skolen
• stimulere til større interesse for realfagene for å kunne møte 

miljøutfordringene i fremtiden
• styrke interessen for fremmedspråk for å øke språkkunnskapen i 

dagens globalisering
• la alternativ opplæring være en mer naturlig del av det samlede 

skoletilbudet

• styrke lærernes rolle i skolen, stimulere til rekruttering og sørge for 
solid fagkompetanse og etterutdanning

• gi lærerne mer tid til elevrettet arbeid
• gi lærere et friår som brukes til kompetanseutvikling

føre skolefritidsordningen et skritt videre 
• videreutvikle SFO med forankring i kommunale vedtekter og søke å 

utvide tilbudet til eldre elever
• arbeide for at foreldrebetalingen reduseres på sikt og at ordningen 

etter hvert innlemmes i skolens gratisprinsipp
• bevare SFos egenart og sikre at de forskjellige skolenes profiler 

fortsatt gjenspeiler seg i ordningen
• øke tilbudet om kompetanseutvikling for tilsatte sikre at SFO har 

god kvalitet ved alle skolene i Bærum

brukermedvirket integrering av minoriteter, flyktninger og 
innvandrere, med særlig fokus på barn og unge
• bekjempe fremmedfrykt og hverdagsrasisme
• gi norskopplæring høyeste prioritet og sørge for samtalearenaer 

mellom nordmenn og innvandrere
• stimulere til at flere barn av ikke etninsk norske foreldre går i 

barnehage og på SFO 
• støtte fritidstiltak som inkluderer norske og ikke etninsk norske 

barn og ungdommer av begge kjønn
• stille tydelige krav til medvirkning og integrering

unGDOmSKanDIDat auDun vInDØy

«Alle rusavhengige må få
tilbud om behandling»

Audun Vindøy står på 6. plass på 
Venstres liste i Bærum. Han er vår 
ungdomskandidat, og er nestleder i 
Unge Venstre. Audun studerer stats-
vitenskap ved universitetet i Oslo og 
bor på Slependen.

Født: 1982
E-post: audunvin@venstre.no
tlf: 986 70 738

Audun er opptatt av dem som faller 
utenfor og ikke får ta del i det gode 
liv. Det å hjelpe folk før det går galt 
er bedre enn å komme med tiltak ti 
år etter. Nærhet til hjelp er viktig. 
Ungdom må ha tilgang på psykiske 
helsetjenester og gode rådgivere Vi 
skal ha et barnevern som gir rask 
hjelp til alle som trenger det. Tilta-
kene må samordnes så ingen faller 
mellom to stoler.

Behandling for rusavhengighet, mu-
ligheten til å få tatt opp igjen tapt 
skolegang, hjelp til å søke arbeid - 
det er slike virkemidler som kan gjøre 
at mennesker igjen får kontroll over 
egne liv. Alle som vil bli rusfrie må få 
tilbud om behandling. Ingen som vil 
ha jobb skal bli gående arbeidsløse. 
Ingen skal trenge å oppleve nød og 
fattigdom i Bærum.



OppGavEr OG aKtIvItEtEr

10 spørsmål
– test hva du kan om Bærum og politikk
1. Profilert advokat fra Sandvika med norsk-pakistansk bakgrunn og 
3.kandidat på Venstres liste ved fylkestingsvalget i Akershus. Nav-
net??

2. Indre Oslofjord - Asker, Bærum og Oslo - er møtested mellom arter 
fra en rekke ulike klimasoner og naturtyper. Området utgjør derfor det 
mest artsrike området i Norge og er et av de aller mest verdifulle i 
Norden. I Bærum har vi både nemorale og boreale vegetasjonstyper. 
Hva betyr boreal og nemoral?

3. Venstre var alene om å gå i mot utbyggingsplanene på Løken gård i Plan- og miljøutvalget. Hvor 
ligger Løken gård?

4. Hvor mange boliger skal det bygges på Fornebu?

5. Hvem har gått sammen i budsjettflertall og styrt Bærums økonomi de siste 4 årene?

6. Omtrent hvor mange elever er det på hvert klassetrinn i Bærum?

7. Hvem er Tor Olav Steine og hvilken rolle har han i forhold til å få 
forbedret offentlige kommunikasjoner i Bærum?

8. Hva heter Rådmannen i Bærum?

9. Ved Stortingsvalget i 2005 var Venstre det fjerde største partiet i 
Bærum, hvor stor andel av stemmene fikk partiet?

10. Hvor mange innbyggere bor det i Bærum og hvor mange flytter til 
kommunen hvert år?

Svarene finner du på www.venstre.no/akershus/baerum 

1.

2.

7.

test deg selv
– er du venstre-positiv?
1. Skal våre barn og barnebarn ha like gode muligheter til 
naturopplevelser som vi har?
2. Trenger skolen en økt satsing på lærerne?
3. Er det viktig å prioritere de svakeste fremfor å gi nye 
velferdsgoder til alle?
4. Bør vi heller skattlegge forbruk og forurensning enn ar-
beid og eiendom?
5. Bør kollektivtrafikken rustes ytterligere opp?
6. Bør kommunen ta en aktiv rolle som veiviser, tilretteleg-
ger og nettverksbygger i klimapolitikken?
7. Er det viktig med individuelt tilpasset helsetilbud?
8. Bør familier med tunge omsorgsoppgaver få økt støtte?
9. Bør fysisk aktivitet få en større plass i skolen?
10. Trenger Bærum en ny arealpolitikk?

Ja gir 10 poeng, Tja 5 og Nei 0

Summer dine svar: Over 75 poeng – Du er en klar Ven-
strevelger, 50 – 75 poeng – Du er en potensiell Venstre-
velger, 0-50 poeng – Du er nok ingen sosialliberaler

 tJa Ja nEI
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Busstur med venstre
Ønsker du å bli bedre kjent med politikken og aktuelle steder i Bærum? Bærum venstre arran-
gerer busstur rundt i kommunen for å bese de mest omdiskuterte steder og prosjekter.

vi kjører innom:
• Sandvika og Kjørbo
• Magasintomta
• Søndre Jong
• Vestre Jong
• Fransefossbyen
• Plantasjen og Løken gård
• ny E-16
• Eineåsen
• Helsetjordet
• Burudveien
• Øverland
• Nordhaug
• Skytterkollen
• Smiejordet
• Fossum
• Grinilunden
• Eiksmarka senter
• Øvrevoll
• Jar stasjon
• Jarmyra
• Bekkestua
• Høyskoletomta
• Skallum
• Høgevarde
• Lysaker stasjon
• Automatbanetraseen og Fornebu-områdene
• kyststien
• Høvik senter
• Høvik Verk
• Ballerud
• Gjønnesjordet
• Engervannet

Veiviser er Venstres medlem i Plan- og miljøutvalget og 1.kandidat Ole Andreas Lilloe-Olsen. Turen 
starter på Kadetttangen ved nordre brygge lørdag 1.september kl. 10.00 Turen tar ca. 2 timer. Vi hol-
der oss i bussen, men det er mulig å komme på under veis. Vi kjører to runder så alle kan få med seg 
alt og bli kjørt tilbake. Se nærmere rute på våre hjemmesider: www.venstre.no/akershus/baerum 

Påmelding til lilloe-o@online.no.  

www.venstre.no/akershus/baerum

Venstre vil et sosialt og liberalt 

kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og 

mulighet til å skape sin egen vei til det 

gode liv, og der vi tar ansvar for hverandre 

og for miljøet.


