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Venstres grunnidé bygger på 

personlig frihet og sosialt ansvar.  

Venstres visjon er et inkluderende liberalt sam-

funn hvor alle har frihet og mulighet til å skape 

sin egen vei til et godt liv, og der vi sammen tar 

ansvar for fellesskapet og miljøet. Vi tror at rett-

ferdige spilleregler, mer mangfold og økt rom 

for personlig frihet og livsutfoldelse også vil gi 

et mer inkluderende og menneskevennlig sam-

funn. 

Venstres ideal er et åpent samfunn av frie og 

myndige borgere, hvor alle har en reell mulig-

het til å ta aktivt del i samfunnet. Vi vil hele ti-

den kjempe for et bredt demokratisk samfunns-

engasjement og invitere flest mulig til å ta del i 

utviklingen av sitt eget lokalsamfunn. 

Venstre tar alltid utgangspunkt i enkeltmen-

nesket, uansett sosial status, nasjonalitet, bo-

sted, hudfarge, tro eller legning. Friheten skal 

gjelde for alle. Vi ønsker et mangfoldig samfunn 

hvor forholdet mellom mennesker bygger på 

toleranse og respekt.  

Venstre er uavhengig av alle organiserte sær-

interesser. Derfor er Venstres politikk preget av 

et fordomsfritt og liberalt engasjement for det 

felles beste – av langsiktige fellesinteresser, an-

svarlighet og omtanke for fremtiden.

Venstre – et liberalt 
verdivalg



Kjære velger,

Jeg kan ikke tenke meg noe bedre sted å bo og 

leve enn nettopp i Gjerdrum. Det samme vet 

jeg at mange andre også vil si seg enig i. Det 

unike med Gjerdrum, sett med mine øyne, er at 

vi på en fin måte har klart å forene noe av det 

beste fra den tradisjonelle bygdekulturen med 

verdifulle nye impulser fra de mange som etter 

hvert har flyttet til Gjerdrum. Dette skyldes ikke 

minst den brede oppslutningen om vårt flotte 

idretts- og kulturliv, som fungerer som en møte-

plass for etablerte og nye innbyggere.  

Disse tankene bringer meg rett over til mitt 

eget engasjement for lokaldemokratiet vårt, og 

til det partiet jeg går til valg for. Gjerdrum Ven-

stre vil bygge og videreutvikle Gjerdrum. Vi vil 

gripe tak i vekstens muligheter og gjennom ak-

tive grep forme utviklingen i Gjerdrum slik at vi 

forsterker og videreutvikler de gode kvalitetene 

og verdiene som vi gjerne identifiserer oss med. 

Vi vil forandre – for å bevare. 

Dessuten har vi en klar visjon for Gjerdrum. Vi 

vil bidra til å gjøre Gjerdrum til en foregangs-

kommune for gode oppvekstvilkår for barn og 

ungdom, høy livskvalitet og vellykket landsby-

utvikling.

Skal vi lykkes må vi legge gode og fornuftige 

rammer for sentrumsutvikling, bolig- og næ-

ringsutvikling – og vi må gi vårt flotte kultur- og 

idrettsliv, og all annen frivillig innsats, de aller 

beste rammebetingelser for å blomstre videre. 

Dernest må vi til enhver tid prioritere ressurse-

ne riktig på våre viktigste tjenesteproduserende 

virksomheter, som skole, pleie og omsorg, og 

aktivt søke nye og mer effektive måter å drive 

kommunen på. I bunnen handler alt dette om 

å sikre en sunn kommuneøkonomi som gir oss 

et betryggende handlingsrom til å gjennomføre 

viktige satsinger til innbyggernes beste.

Alt dette er fullt mulig hvis vi bare vil, følger en 

bevisst og stø kurs over flere år, og har kunn-

skap og vilje til å få det til. 

Stem på det partiet og de menneskene som kan 

skape en forskjell for utvikling, oppvekst og livs-

kvalitet i Gjerdrum!

Med vennlig hilsen,

Lars Peder Nordbakken

Ordførerkandidat for Gjerdrum Venstre
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GJERDRUM VENSTRE:

Vi  har en visjon, og vi har vilje og 

kompetanse til å gjennomføre
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Gjerdrum er et sentralt beliggende 

bygdesamfunn med kort avstand 

til det meste. Gjerdrum særpre-

ges av et rikt mangfold av frivil-

lige nettverk og gode levekår. For 

mange er nærheten til marka, 

gode idretts-, frilufts- og kultur-

opplevelser av helt avgjørende be-

tydning for trivsel og livskvalitet. 

Mange opplever også Gjerdrum 

som en ideell oppvekstkommune 

for barn og ungdom.

Venstre mener at  vi best kan verdsette de unike 

verdiene og kvalitetene ved Gjerdrumsamfun-

net ved å gjøre disse kvalitetene til ledestjerner 

i videreutviklingen av kommunen vår. Bevaring 

er viktig, men dette handler aller mest om å 

vise respekt og omtanke for Gjerdrums identitet 

GJERDRUMS IDENTITET OG VISJON:

En foregangskommune for 
utvikling, oppvekst og livsk
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or 
utvikling, oppvekst og livskvalitet 

i alt vi gjør for å videreutvikle Gjerdrum i møte 

med fremtiden. 

Venstre har en visjon for Gjerdrum:

Vi vil at Gjerdrum skal oppleves som et nyska-

pende, inkluderende og miljøvennlig lokalsam-

funn, og at Gjerdrum skal bli en foregangs-

kommune for gode oppvekstvilkår for barn og 

ungdom, høy livskvalitet og vellykket landsby-

utvikling.
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Takket være den åpne og vellyk-

kede plansmieprosessen har vi 

i Gjerdrum sammen utviklet en 

overordnet planløsning for utvik-

lingen av det sentrale Ask-områ-

det som er bredt forankret i lokal-

samfunnet.

Venstre stiller seg bak resultatet av plansmia 

og mener de hovedgrepene som ble konkludert 

i plansmieprosessen gir et godt utgangspunkt 

for å realisere visjonen om landsbyen Ask. 

Venstre vil: 

•	 Realisere målet: Vi har helt siden før lokal-

valget i 2007 hatt en visjon for Ask sentrum: 

At vi sammen bidrar til å forme utviklingen 

av det sentrale Ask-området, slik at det 

skritt for skritt vokser frem en levende, men-

neskevennlig og trivelig landsby med byg-

detun og urbane kvaliteter – midt i det åpne 

og grønne Gjerdrumslandskapet. 

•	 Gripe mulighetene: En planmessig og 

strukturert fortetning i Ask sentrum åpner 

for en hel rekke samfunnsforbedringer: 

•	 Stimulerer et mer variert næringsliv 

med flere kunnskapsbedrifter som til-

fører Ask et mer levende og attraktivt 

dagligliv.

•	 Et omsetningsløft for eksisterende han-

dels- og servicebedrifter, som også vil 

stimulere fremveksten av et bredere 

handelstilbud. 

•	 Det skapes flere lokale arbeidsplasser.

•	 Det blir mer lønnsomt å investere i kli-

mavennlige oppvarmingsløsninger som 

biobrensel, fjernvarme og jordvarme.

•	 Det økte trafikkgrunnlaget nær sentrum 

gjør det lettere å få til et bedre kollek-

tivtilbud – kanskje også bussforbindelse 

til Kløfta.

•	 Fortetning i sentrum og gjenbruk av al-

lerede utbygde arealer bidrar til å styrke 

jordvernet over tid. 

•	 Et mer helhetlig utbygd sentrum gjør 

det lettere å arrangere større idretts- og 

kulturarrangementer i Gjerdrum. 

•	 Ta de viktige grepene for å skape en hel-

hetlig sentrumsløsning:

•	 Fylkesvei 120 omdannes til sentrums-

gate med gateparkering, vegetasjon 

langs kjørebanen og brede fortau – alt 

innenfor et tydelig avgrenset sentrums-

område med et bygdetun i den ene en-

den og et torg i den andre enden.

•	 Gjenbruk av eksisterende barneskolea-

realer til kvartalsinndelt sentrumsut-

vikling – ny barneskole i nærheten av 

ungdomskolen. 

•	 Sentrumsutvikling hovedsakelig på øst-

LANDSBYEN ASK:

Et levende og trivelig sted
som setter mennesket i sentr
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siden av fylkesveg 120.

•	 Etablering av et nytt torg – en piazza – 

på tvers over fylkesveg 120 ved nåvæ-

rende Rimi og Rema.

•	 To nye rundkjøringer og flere tverrfor-

bindelser på tvers av fylkesveg 120, 

samt en omkjøringsvei mellom Nystulia 

og Belstadsvingen.

•	 Bussene tas bort fra dagens område, 

gis en mindre fremtredende holdeplass 

nærmere sentrum, og det utvikles et 

parkpreget bygdetun mellom Kløfta-

krysset, Asktunet og Kulturhuset. 

•	 Det avsettes areal for en eventuell frem-

tidig videregående skole mellom hotel-

let og Husersvingen. 

Et levende og trivelig sted
som setter mennesket i sentrum    
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Skolens viktigste oppgave er å 

gi den enkelte elev et best mu-

lig kunnskapsnivå, gode grunn-

leggende ferdigheter og tro på 

egne evner. Derfor er kvaliteten 

på kunnskapsformidlingen og læ-

ringsmiljøet i skolene våre så vik-

tig for å gi alle våre barn og ung-

dommer en god oppvekst og en 

god start i livet. 

Både gode skolebygg og frukt og grønt er vik-

tig, men for Venstre er innholdet og kvaliteten i 

undervisning og læringsmiljø langt viktigere. Vi 

vil gjenreise respekten for læreren og fagkunn-

skapen og styrke læreryrket. I skolehverdagen 

er det også viktig at lærerne får konsentrere seg 

om å være lærere, og slippe å være byråkrater. 

Vi ser på kunnskapsrike lærere som byggmes-

tere i et moderne kunnskapssamfunn. 

Venstre vil:

•	 Gi tilstrekkelige og forutsigbare økono-

miske rammer for drift av skolene våre: 

Skolene i Gjerdrum har mange gode kvali-

teter, men de har budsjettmessig levd på 

smertegrensen for lenge, og er fortsatt un-

derbemannet på lærere og spesialpedago-

ger. Dette bidrar til høyt sykefravær, over-

dreven bruk av midlertidige vikarer, og gjør 

det krevende å gi alle elever riktig tilpasset 

undervisning og oppfølging. Venstre vil fort-

satt gå foran med å prioritere skolen i bud-

sjettene og bidra til en tilstrekkelig økning i 

bevilgningene til skolene våre.

•	 Styrke læreryrket og kvaliteten på læ-

ringsmiljøet: Som ledd i arbeidet med å 

styrke skolen går Venstre inn for: 

•	 Å gi lærerne et bedre og mer systema-

tisk etter- og videreutdanningstilbud,  

med styrket finansiering fra staten. 

•	 Å styrke spesialundervisningen slik at 

elever med spesielle behov gis best mu-

lig støtte – tidligst mulig.

•	 Prioritere utdanning av flere og bedre 

lærere fremfor flere skoletimer per dag 

SKOLE OG OPPVEKST:

En skole for kunnskap og en god start i livet   
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og ordninger med frukt og grønt.

•	 Skifte ut uegnet og utdatert skolemate-

riell.

•	 Satse på entreprenørskap i skolen: Vi vil 

stimulere til at entreprenørskap, kreativitet 

og foretaksomhet får sin naturlige plass i 

skolehverdagen, og bidra til at det å drive 

elevbedrift blir en lærerik og stimulerende 

opplevelse for alle. 

•	 Bygge ny Gjerdrum barneskole: Som ledd i 

sentrumsutviklingen på Ask går Venstre inn 

for å planlegge realisering av ny Gjerdrum 

barneskole i nærheten av den nye ungdoms-

skolen, med sikte på oppstart i 2016/17. Det-

te vil skape et samlet oppvekstområde med 

mulighet for effektiv sambruk av både skole- 

og idrettsanlegg. 

•	 Bygge et nytt og større svømmeanlegg 

og en ny idrettshall i forbindelse med en 

ny Gjerdrum barneskole: I forbindelse med 

planleggingen av en ny Gjerdrum barnesko-

le vil Venstre også utrede mulighetene for å 

realisere et kombinert svømme- og idretts-

anlegg i nærheten av skolene.

•	 Støtte opp om kulturskolen: Vi vil at flere 

av våre barn og ungdommer skal få mulig-

het til å delta på kulturskolens aktiviteter. 

Kultur er viktig for både oppvekstmiljø og 

livskvalitet.

•	 Ha et fullverdig barnehagetilbud for alle: 

Venstre vil legge til rette for at det til enhver 

tid skal finnes et godt barnehagetilbud for 

alle barn, et tilstrekkelig lokalt kompetanse-

miljø, og en god balanse mellom private og 

kommunale tilbud.

•	 Skape en «småjobbsentral» for ungdom: 

Vi ønsker å styrke våre ungdommers mulig-

heter til å utføre praktiske oppgaver og små-

jobber for både eldre, familier med behov 

for barnepass, samt kommunale og private 

virksomheter i kommunen gjennom satsing 

på en «småjobbsentral» som formidler opp-

drag, gjerne i regi av Frivillighetssentralen.

•	 Støtte arbeidet for å få en videregående 

skole i bygda: En videregående skole vil gi 

et løft for hele kommunen, og bidra til at 

ungdom som ønsker det slipper å flytte ut 

av bygda eller måtte ta til takke med de ofte 

dårlige kommunikasjonsmulighetene som 

tilbys for å komme til andre nærliggende vi-

deregående skoler.

or kunnskap og en god start i livet   
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Gjerdrum byr på et rikt og variert 

tilbud innen friluftsliv, kultur og 

idrett – kjennetegnet av et bredt 

engasjement og en misunnelses-

verdig dugnadsånd. Deltakelse 

i frivillige lag og foreninger er av 

stor betydning for livskvaliteten til 

mange av våre innbyggere. 

Venstre vil legge forholdene best mulig til rette 

for den store frivillige innsatsen og engasje-

mentet i våre lag og foreninger på flere måter:

•	 Videreutvikle Kniplia som sportssenter: 

Kniplia er allerede en viktig møteplass for 

både organisert og uorganisert skisport og 

annen idrett, spesielt for barn og ungdom. 

Samtidig har Kniplia et betydelig uutnyt-

tet potensial som sportslig aktivitetssenter 

til alle årstider. Venstre vil støtte opp under 

en fremtidsrettet videreutvikling av Kniplia 

som sportssenter, og mener at det bør leg-

ges til rette for å samle mer idrettsaktivitet 

i Kniplia. 

•	 Skiløyper og stier for alle: Venstre me-

ner at Gjerdrum kommune skal medvirke 

aktivt til å få laget skiløypeforbindelse fra 

ungdomskolen og videre inn mot lysløypa 

og Ringdalsveien via området ved Kniplia. 

Samtidig vil vi i samarbeid med idretten 

skape lettere tilgang til skiløypenettet fra 

KULTUR, IDRETTS- OG FRILUFTSLIV:

Engasjement, opplevelser og livsk
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Engasjement, opplevelser og livskvalitet i hverdagen   

alle boligområdene langs åsen. Vi vil fort-

sette å støtte aktivt opp under idrettslagets 

flotte arbeid med å preparere skiløyper til 

glede for alle skiløperne i området, og også 

støtte opp under gode initiativ som bidrar til 

å gjøre stier og turløyper lettere tilgjengelig 

for flere i sommerhalvåret.

•	 Sikre sammenhengende tur- og frilufts-

områder langs åsen: Marka og Rome-

riksåsen er av uvurderlig verdi for mange. 

Venstre mener at det er av stor betydning at 

vi i kommunens arealplaner fremover legger 

vekt på å sikre sammenhengende løyper, fri-

lufts- og turtraseer langs åsen i ytterkanten 

av markagrensa. Dette må det tas hensyn til 

i en masterplan for videre boligutbygging i 

områdene langs åsen.

•	 Større kommunalt ansvar for store 

idrettsanlegg: Både det økonomiske og 

sikkerhetsmessige ansvaret for flere av våre 

idrettsanlegg er både krevende og tyngende 

for idretten å bære på egen hånd. Venstre vil 

ha en gjennomgang med sikte på å finne en 

bedre balanse mellom kommunens og frivil-

lighetens ansvar knyttet til større idrettsan-

legg. Vi må sikre frivilligheten betryggende 

og motiverende rammebetingelser.

•	 Samle mer kulturaktiviteter i og rundt 

kulturhuset: Kultur oppstår i møtet mel-

lom mennesker. For å legge bedre til rette for 

kulturell utfoldelse og gode møteplasser, vil 

vi samle mer kultur og aktivitet i og rundt 

kulturhuset og et framtidig bygdetun.

•	 Støtte opprettelse av et felles samar-

beidsforum for frivillige lag og forenin-

ger: Det vil bli en styrke for både kulturlivet 

og frivilligheten i Gjerdrum at det etableres 

et felles forum for samarbeid og service for 

lag og foreninger. Dette bør være frivillighe-

tens eget forum - uten politisk oppnevnte 

deltakere. Et felles samarbeidsforum kan 

også bli en verdifull støttespiller for frivillig-

hetssentralen.

•	 Et fritidstilbud for alle våre barn og ung-

dommer: Alle finner seg ikke like godt til 

rette i de mest vanlige organiserte fritids-

aktivitetene. Venstre vil derfor arbeide for at 

forholdene også legges til rette for utvikling 

av gode tilbud til barn og ungdom innen 

ulike former for kultur- og fritidsaktivitet. 

For Venstre kommer alltid barn og ungdom 

først. Derfor vil vi også særlig vektlegge akti-

vitetstilbud for barn og ungdom i tildelingen 

av støtte til lag og foreninger, både innen 

idrett og kultur.
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Venstre vil legge forholdene bed-

re til rette for næringsutvikling i 

Gjerdrum. Vi mener det er av stor 

betydning for vår kommunes ut-

vikling og fremtid at vi legger til 

rette for et variert og nyskapende 

næringsliv med flere lokale ar-

beidsplasser.

Venstre mener et det lokale næringslivet er en 

viktig grunnpilar i et levende og bærekraftig 

lokalsamfunn, og mener at økt lokal verdiska-

ping også vil styrke kommunens fremtidige 

inntektsgrunnlag.

Venstre vil arbeide aktivt for:

•	 Variert næringsutvikling i og rundt lands-

byen Ask: Attraktive og trivelige steder med 

særpregede kvaliteter og høy livskvalitet 

skaper sin egen tiltrekningskraft på krea-

tive sjeler, talenter og nyskapende kunn-

skapsbedrifter. Når tiltrekningskraften blir 

tilstrekkelig sterk kommer gjerne også de 

positive smitteeffektene på hele det lokale 

næringsmiljøet til syne: Omsetningen og 

verdiskapingen for lokale handels-, service- 

og tjenesteytende bedrifter øker, flere ny-

etableringer ser dagens lys, og det skapes 

flere attraktive lokale arbeidsplasser. Dette 

vil etter vår mening bli en høyst realistisk 

konsekvens av at landsbyen Ask realiseres. 

Venstre er klar til å ta fatt på den oppgaven!

•	 Lettere tilgang til egnede næringsarea-

ler: Venstre vil jobbe for at det til enhver 

tid skal finnes tilgang til næringsarealer for 

NÆRINGSLIV:

Et variert næringsliv med fler
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ariert næringsliv med flere lokale arbeidsplasser   

virksomheter med et moderat arealbehov. Vi 

vil prioritere utviklingen av et nytt sammen-

hengende næringsområde i Sørbygda. 

•	 En god servicekommune for næringsdri-

vende: Vi vil prioritere at kommunen utvi-

kler seg til en bedre og lettere tilgjengelig 

serviceyter overfor både det eksisterende 

og nye næringslivet i Gjerdrum. På den må-

ten viser vi våre næringsdrivende respekt og 

anerkjennelse, og vi gjør det lettere og mer 

attraktivt å starte opp og drive næring i Gjer-

drum. 

•	 Inkluderende dialog om næringsutvik-

ling: Vi vil legge vekt på at det skapes en 

positiv og gjensidig stimulerende utviklings-

dialog mellom kommunen, det eksisterende 

næringslivet og alle som er interessert i å 

starte nye virksomhet. Venstre mener at 

Gjerdrum kommune må ta et tydeligere 

ansvar for å skape en produktiv dialog om 

næringsutvikling i vår kommune, og dermed 

stimulere til forbedringer og nye muligheter 

for verdiskapende initiativ. Vi kan også tenke 

oss innført en næringslivets dag i Gjerdrum.

•	 Kulturbasert næring: Det må gjøres enkelt 

og attraktivt å utvikle næringsvirksomhet 

med utgangspunkt i kulturvirksomhet – et 

viktig bidrag til et levende lokalsamfunn 

med landsbykvaliteter. 

•	 Et moderne og fremtidsrettet landbruk: 

Landbruket har alltid hatt, og skal fortsatt 

ha en viktig plass i et livskraftig Gjerdrum. 

Vi vil legge til rette for et variert og fremtids-

rettet landbruk i Gjerdrum, som også kan gi 

verdifulle tilskudd til vår næringsutvikling 

gjennom nyskaping knyttet til mat, kultur-

landskap og opplevelser.

13
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Gjerdrum skal være en moderne 

miljøkommune. Klimaendringer 

og truslene mot de livsviktige øko-

systemene må tas på alvor.  

Venstre er et moderne og ansvarlig miljøparti 

som vi vil gi våre barn og barnebarn like gode 

muligheter til å oppleve ren natur som vi selv 

har hatt. Det handler om å sikre livsgrunnlaget 

for fremtidige generasjoner.

Venstre vil:

•	 Ha en aktiv og bevisst oppfølging av Gjer-

drum kommunes energi- og klimaplan: 

Venstre vil redusere klimagassutslippene 

med minst 30 % innen 2020, sammenlignet 

med 1990-nivået. For å nå dette målet lokalt 

må Gjerdrum følge opp sin egen klimaplan 

på en aktiv og bevisst måte.

•	 Stimulere til mer bærekraftig energibruk: 

Venstre vil bidra til energieffektivisering og 

overgang til bruk av fornybar energi gjen-

nom flere tiltak:

•	 Utrede og legge til rette for biobrensel 

fjernvarmeanlegg eller jordvarmeløs-

ninger for Ask-området som alle kom-

munale bygg i området må tilknyttes, 

og som tilknyttes alle nybygg innenfor 

området.

•	 All oppvarming av kommunale bygg 

med vannbåren varme skal baseres på 

fornybar energi innen 2020.

•	 Alle nye bygg innenfor Ask sentrum skal 

bruke fornybar energi til oppvarming.

•	 Alle nye utbyggingsområder må ha en 

plan for energiøkonomisering.

•	 Kommunens bilpark bør skiftes ut med 

mer miljøvennlige biler.

•	 Styrket kollektivsatsing i tråd med be-

folkningsvekst, og legge til rette bedre 

parkeringsmuligheter som gjør kollek-

tivtransport mer attraktivt.

•	 Arbeide for å bygge et gjennomløpende 

gang- og sykkelveinett

MILJØ OG KLIMA:

En fremtidsrettet miljøkommune  
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•	 Sikre bærekraftig arealbruk: Venstre vil 

redusere arealbruken per innbygger gjen-

nom fortetning og sentrumsutvikling, samt 

gjennom gjenbruk av eksisterende utbygde 

områder, der det er naturlig. 

•	 Gjerdrum skal framstå som en grønn 

kommune med et variert kulturland-

skap

•	 Være en garantist for markagrensa og et 

aktivt jordvern

•	 Bevare mangfoldet i Allmenninga der 

både friluftslivet og skogbruket skal ha 

levelige forhold også i framtida

•	 Ta miljøhensyn i videre perspektiv:

•	 Fremme miljøvennlige løsninger som et 

viktig hensyn i alle kommunale tiltak, 

planer og ved offentlige innkjøp

•	 Arbeide for at flere husstander skal få et 

tilfredsstillende avløpssystem

•	 Vurdere å utvide sorteringen av hushold-

ningsavfall i husstandene

ettet miljøkommune  
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Både Gjerdrum og våre nabokom-

muner vokser raskt. Dermed blir 

også et bedre kollektivtilbud, gode 

kommunikasjoner og bedre frem-

kommelighet i trafikken et vikti-

gere satsingsområde.  

Gjerdrum Venstre vil arbeide aktivt for:

•	 Et godt kollektivtilbud: Det må være lett 

tilgang på et godt tilbud på kollektivtran-

sport som et godt alternativ til å kjøre egen 

bil. Det må sikres gode parkeringsmulighe-

ter på Ask, for å forenkle overgangen til of-

fentlig kommunikasjon.

•	 Gang- og sykkelveier: Vi vil arbeide for 

flere og mer gjennomløpende gang- og syk-

kelveier, spesielt langs fylkesvei 120 og på 

Kløftaveien.

•	 Tryggere skolevei: Vi ønsker at bussholde-

plassene langs traseene for skolebuss skal 

være trygge. Dette innebærer både fysisk 

SAMFERDSEL:

Bedre kollektivtilbud og fremkommelighet i tr
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utvidelse av vegen og belysning i vinterhalv-

året.

•	 Bedre flyt gjennom Ask: Rundkjøringer 

der fylkesveg 120 krysser fylkesvegene 428 

(Kløftavegen) og  fylkesveg 427 (Myragutua) 

vil gjøre mye for å lette trafikkavviklingen, 

og vil også bidra til bedre trafikksikkerhet i 

sentrum.

•	 Jobbe for flere parkeringsplasser for rei-

sende med tog fra Kløfta: Vi vil påvirke til 

at det blir lettere å finne parkeringsplass for 

de som vil kjøre til Kløfta og ta tog derfra.

e kollektivtilbud og fremkommelighet i trafikken
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Gjerdrum Venstre vil jobbe aktivt 

for å inkludere så mange som mu-

lig i aktiv samfunnsdeltakelse, og 

gi alle mulighet og trygghet til å 

forme sitt eget liv. 

For Venstre kommer hensynet til barn aller 

først. Ingen sosial oppgave er viktigere enn å 

sikre at alle barn får en reell mulighet til å se 

fremtiden trygt i møte.

Venstre vil:

•	 Styrke kompetansen og ressursene i bar-

nevernet: Vi vil sikre at barnevernet har den 

kompetansen og de ressursene som trengs 

for å løse sine oppgaver på en forsvarlig 

måte. Vi vil i den sammenheng aktivt søke 

å samordne vårt eget barnevern med våre 

nabokommuner. 

  

•	 Ta ansvar for bosetning av flyktninger: Vi 

i Gjerdrum har en plikt på oss til å ta i mot 

flyktninger, herunder mindreårige flyktnin-

ger. De mange trygge nettverkene og unike 

kvalitetene som Gjerdrumssamfunnet har å 

by på kan gi en flyktning en uvurderlig støt-

te på veien mot et bedre liv i et nytt land. 

Gjerdrum har de beste forutsetninger for å gi 

flyktninger en ny start i livet. Omfanget må 

ikke være større enn at alle som bosetter seg 

i Gjerdrum kan tas hånd om på en god måte.   

•	 Fange opp barns problemer raskest mu-

lig: Skolen har en spesiell stilling i forhold 

til å fange opp barns problemer på et tidlig 

stadium. Samspillet mellom skolen og bar-

nevernet er derfor helt avgjørende og krever 

at skolen har ressurser nok til å se den en-

kelte elev. 

•	 Styrke det forebyggende familievernet: 

Barna er de mest sårbare, og aller mest sår-

bare er barn som lever i en familie som sliter 

med sammensatte problemer. Derfor er det 

viktig at Gjerdrum også evner å håndtere 

både de forebyggende familievernoppga-

vene og ettervernoppgavene på en betryg-

gende måte. Venstre ønsker et aktivt og 

nært kompetansesamarbeid med våre na-

bokommuner.

SOSIALT ANSVAR:

Ekstra omtanke for dem 
som trenger det mest
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Alle våre innbyggere skal ha mu-

lighet for å velge sin egen veg til et 

godt liv – i alle livets faser.

Dette krever:

•	 Forebyggende helsevern for eldre: Vi me-

ner at helseproblemer for eldre bør forebyg-

ges så langt som mulig. Dette øker livskvali-

teten til den enkelte og deres pårørende, og 

er samtidig god økonomi for kommunen.

•	 At våre eldre får mulighet til å bo hjemme 

så lenge som mulig: De fleste eldre ønsker 

å bo hjemme så lenge som mulig. Dette kre-

ver at kommunens hjemmebaserte tjenes-

ter gis tilstrekkelig prioritet for å gjøre det 

mulig. Venstre mener at innsatsen på dette 

området fortsatt må gis høy prioritet. 

•	 Flere lokale sykehjemsplasser: Som ho-

vedregel skal alle våre eldre med behov for 

sykehjemsplass få plass på kommunens 

eget Bo- og behandlingssenter. Det betyr at 

det haster med å få bygget rundt 10 nye sy-

kehjemsplasser i Gjerdrum.

•	 Flere omsorgsboliger: Venstre vil støtte 

byggingen av flere omsorgsboliger i nær-

heten av Bo- og behandlingssentret, og vil 

også ha omtanke for at ideelle aktører som 

Stiftelsen Kløvertunet og eventuelt andre får 

gode muligheter til å bidra i utviklingen av 

kommunens omsorgstilbud.    

•	 Større frihet til å bestemme lokale tur-

nusløsninger: Venstre vil gi lokale tillits-

valgte og kommunen som arbeidsgiver 

større frihet til selv å bestemme over tur-

nusløsningene ved Bo- og behandlingssen-

teret. Det er lokalt man best vet hvor skoen 

trykker, både med hensyn til å ivareta gode 

arbeidsordninger og kvalitet på pleie- og 

omsorgstjenestene.  

•	 Gode hjelpere som sprer trivsel og livskva-

litet: Frivillighetssentralen, pensjonistfore-

ningen og andre frivillige lag og foreninger 

gir alle på sin måte svært viktige bidrag til å 

gi våre eldre en aktiv, trivelig og meningsfylt 

hverdag. Venstre vil jobbe for å gi frivillig-

hetssentralen bedre og mer egnede lokaler 

slik at frivillighetssentralen lettere kan drive 

og videreutvikle sin virksomhet.

PLEIE OG OMSORG:

En verdig og trygg 
alderdom
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Gjerdrum Venstre vil styrke og 

videreutvikle lokaldemokratiet i 

Gjerdrum slik at innbyggerne opp-

lever det som åpent, inkluderende, 

og slik at det inviterer til bred del-

takelse og folkelig engasjement.    

Vi vil ha en kommune som aktivt lytter til inn-

byggernes meninger, og som gir både innbyg-

gerne og våre folkevalgte større reell mulighet 

til å påvirke utviklingen i vårt eget lokalsam-

funn. 

Venstre vil:

•	 Bygge videre på vår nye politiske sty-

ringsmodell – «Gjerdrumsmodellen»: Vi 

vil at alle politiske saker fortsatt skal be-

handles og besluttes i kommunestyret, og 

ikke slik det var før, hvor mye var avgjort 

av noen få politikere i egne underutvalg på 

forhånd – før sakene kom opp i kommune-

styret. Venstre vil slå ring rundt den brede 

demokratiske diskusjonen i kommunesty-

ret, myndiggjøre de folkevalgte og gjøre lo-

kalpolitikken engasjerende for innbyggerne.

•	 Gjennomføre åpne folkemøter: I store 

saker som berører viktige sider av hver-

dagslivet til mange innbyggere vil Venstre 

ta initiativ til at kommunen gjennomfører 

åpne folkemøter. Disse møtene skal gi inn-

byggerne mulighet til å stille spørsmål og gi 

uttrykk for egne meninger i møte med kom-

munens politikere og administrasjon.

•	 Gjennomføre innbyggerundersøkelse: 

En gang i hver kommunestyreperiode vil vi 

gjennomføre en større innbyggerundersø-

kelse for å kartlegge innbyggernes opplevel-

ser og synspunkter på viktige sider ved Gjer-

drumssamfunnets kvaliteter og utvikling.

•	 Gi mer frihet og ansvar lokalt: Venstre 

arbeider på alle nivåer for at kommunene 

skal få større innflytelse over egne inntekter 

og utgifter enn tilfellet er i dag. Vi går imot 

overdreven sentraldirigering fra statens 

side. Venstre går i mot innføring av eien-

domsskatt i Gjerdrum.

LOKALDEMOKRATI:

Et åpent og inklude-
rende lokaldemokrati
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Etter Venstres mening er en sunn 

og bærekraftig kommuneøkono-

mi av avgjørende betydning for 

Gjerdrums videre utvikling.  

Gjerdrum kommunes økonomiske handlingsfri-

het for fremtiden må sikres. Det betyr at kom-

munens driftsøkonomi må styrkes i de nær-

meste årene. Dette vil vi, i tråd med den linjen 

vi har fulgt konsekvent i inneværende periode, 

realisere på følgende måter:

•	 Effektivisering og nytenkning: Gjennom-

føre administrative effektiviseringstiltak 

og fordomsfritt søke alternative løsninger 

innen tjenesteproduksjonen og drift av kom-

munen. 

•	 Prioritering: Foreta klare prioriteringer i 

de årlige budsjettene – innenfor ansvarlige 

økonomiske rammer.

•	 Driftsoverskudd: Styrke kommunens 

fondsreserver gjennom driftsoverskudd før 

nye store investeringer igangsettes.

•	 Befolkningsvekst: Legge til grunn en gjen-

nomsnittlig befolkningsvekst i kommune-

planperioden (2012 – 2024) på rundt 2,5 % 

- som sannsynligvis gir den mest økonomisk 

gunstige befolkningssammensetningen over 

tid. Dette tilsvarer den gjennomsnittlige be-

folkningsveksten i Gjerdrum de siste ti årene.

•	 Konsolidering: Kommuneperioden 2011 – 

2015 skal bidra til å konsolidere og styrke 

kommunens driftsresultat, samt sikre ut-

byggingen av pleie- og omsorgstilbudet og 

gjennomføringen av Samhandlingsrefor-

men.

•	 Nei til eiendomsskatt: Venstre går mot inn-

føring av eiendomsskatt i Gjerdrum. 

KOMMUNEØKONOMI:

Klare prioriteringer og 
styrket driftsøkonomi
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Våre kandidater

1.  Lars Peder Nordbakken (1957)

Siviløkonom, strategirådgiver og forfatter. 

Gruppeleder for Venstre i kommunestyret, 

medlem av formannskapet, leder av Akers-

hus Venstre og medlem av Venstres sen-

tralstyre. Initiativtaker og leder av Rome-

riksåsen Sykkelklubb. Spesielt opptatt av 

økonomisk politikk, næringsutvikling, steds-

utvikling, inkludering, skole, lokaldemokrati, 

idretts- og friluftsliv.

2.  Are Egner-Kaupang (1968)

Sivilbibliotekar og systemkonsulent, nestleder 

i Gjerdrum Venstre. Særlig opptatt av  mulighe-

ter og utfordringer i den digitale virkeligheten, i 

tillegg til samferdsel, personvern, kulturpolitikk 

og lokale miljøsaker.

3.  Geir Havenstrøm (1957)

Sivilingeniør innen miljøfag. Styremedlem i 

Gjerdrum kulturhs AS og snart 25 år som aktiv 

utøver og leder innen ulike kor, korps og Gjer-

drum amatørteater. Opptatt av å skape liv og 

aktivitet på Ask rundt «kulturtorget», og av å 

legge til rette for gode møteplasser der organi-

sert kultur, frivillighet og uorganisert ungdom 

kan møtes.
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4. Jens Thori Kogstad (1970)

Bonde og aktiv deltaker 

i kulturlivet. Styremed-

lem i Gjerdrum Venstre 

og vararepresentant i 

kommunestyret. Spesi-

elt opptatt av skole og et 

levende lokaldemokrati.

9. Magnus Glomnes (1973)

Sivilingeniør og jobber 

med vannkraftturbiner. 

Opptatt av friluftsliv, 

oppvekst, energi og til-

rettelegging for nye be-

drifter i Gjerdrum. 

5. Line Daae Løvstad  (1974)

Utdannet barneverns-

pedagog og jobber som 

lærer. Aktiv som syk-

keltrener og er engasjert 

som frivillig i Kniplia al-

pinanlegg.

10. Marit Aadnøy (1967)

Batchelor i økonomi 

med fordypning i inter-

nasjonal bedriftsledelse, 

og driver egen virksom-

het. Opptatt av innhol-

det i skolen og et allsidig 

idrettstilbud til flest mu-

lig barn og unge.

7. Katrine Høysæter Minken (1968)

Batchelor innen øko-

nomi, markedsføring og 

ledelse, og jobber som 

konsulent. Aktiv innen 

idrett og friluftsliv. Spe-

sielt opptatt av barn og 

ungdoms oppvekst, gode 

skoler, idrett og friluftsliv samt miljøspørsmål.

12. Thor W. Togstad (1946)

Siviløkonom, master i 

ledelse og partner. Sty-

remedlem i Gjerdrum 

Venstre, representant i 

kommunestyret og nest-

leder i kontrollutvalget. 

Spesielt interessert i god 

virksomhetsledelse, næringspolitikk, kultur, so-

sialt ansvar og internasjonalt samarbeid.

6. Roy Grimstad (1963)

Økonom og regnskaps-

fører med egen virk-

somhet. Representant 

i kommunestyret og 

vararepresentant til for-

mannskapet. Spesielt 

opptatt av barn og ung-

doms oppvekst og en god skole.

11. Vidar Skogvoll (1964)

Høgskoleutdannet og 

arbeider med krimi-

nalomsorg. Opptatt av 

lokaldemokrati, skole, 

idrett og inkludering.

8. Einar Korvald (1956)

Agronom og bonde, Va-

rarepresentant i kom-

munestyret. Spesielt 

interessert i bygdeut-

vikling, lokaldemokrati, 

friluftsliv og miljøspørs-

mål.
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Stem Venstre

Lars Peder Nordbakken (f. 1957)

Siviløkonom, strategirådgiver og forfat-

ter. Gruppeleder for Venstre i kommu-

nestyret, medlem av formannskapet, 

leder av Akershus Venstre og medlem 

av Venstres sentralstyre. Initiativtaker 

og leder av Romeriksåsen Sykkelklubb. 

Spesielt opptatt av økonomisk politikk, 

næringsutvikling, stedsutvikling, inklu-

dering, skole, lokaldemokrati, idretts- og 

friluftsliv.

Bla om og les mer om de andre 

kandidatene våre.

Stem på det partiet og de menneskene som kan skape en 

forskjell for utvikling, oppvekst og livskvalitet i Gjerdrum!

Stem Venstre.


