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Personlig frihet og sosialt ansvar
Venstre er et sosialt og liberalt parti som mener friheten 
skal gjelde over alt og for alle. Men virkelig frihet forutset-
ter fellesskap og rettferdighet hvor det personlige ansvaret 
er ufravikelig. Alle har ansvar for hverandre, for miljøet og 
kommende generasjoner.

For Venstre er enkeltmenneske verken klient eller konsument, 
men borger med både plikter og rettigheter som lever sammen
i et frivillig valgt fellesskap. Det offentlige apparat er et verktøy 
for samfunnet, ikke det som skal utvikle det.

Alle mennesker søker etter tilhørighet og identitet. Et godt 
lokalsamfunn er den fremste støttespiller for disse behov. Derfor 
er det viktig å bevare kommunestrukturen på Romerike slik den 
er i dag slik at kommunens innbyggere i størst mulig grad får 
utført sine tjenester i nærmiljøet.

Nes Venstre var initiativtager til opprettelsen av ungdommens 
kommunestyre i 2006. Vi har stor tillit til ungdommens innsikt 
og engasjement i samfunnsspørsmål. Venstre arbeider derfor 
sentralt for at stemmerettsalderen senkes til 16 år ved kom
munestyrevalg.

Nes Venstre var pådriver for utarbeidelse av ny kommunedelplan 
for Årnes og fikk flertall for midler til dette i budsjettbehandlin
gen for 2007. Planen skal gi klare retningslinjer for hvordan vi 
vil at Årnes skal utvikle seg på kort og lang sikt. Arbeidet med 
planen er i full gang.

Venstre har i inneværende periode vært en del av en flertalls
konstellasjon. Selv om samarbeidet her har fungert godt, vil ikke 
Venstre binde seg til noen fast konstellasjon før valget, men 
vurdere valgresultatet når det foreligger. 

Venstre har i dag en representant i kommunestyret. Ved høstens 
valg har vi godt håp om å få inn minst to representanter, kan
skje også tre. Siste stortingsvalg og positive meningsmålinger 
for partiet landet over er grunnlag for en slik optimisme. 

– Gjør et aktivt valg i år, velg Venstre.
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Venstres hovedsaker i kommende periode
Gjennomslaget Venstre får for sin politikk vil alltid være avhengig av kommunestyrets 
sammensetning og hvorvidt partiet befinner seg i posisjon eller opposisjon. Nedenfor har 
vi listet opp noen hovedsaker som vi ønsker å ha spesielt fokus på innenfor skole, helse, 
kultur, næring og miljø.

• Utvikle helse og omsorgstjenesten både mht sykehjem og psykisk  
 helsevern, herunder styrking av boveiledertjenesten.
• Tilrettelegge for etterutdanning for lærere og for at foreldre skal få  
 større innsikt i skolehverdagen.
• Utarbeide plan for klimagassreduksjon for Nes kommune, herunder  
 fokus på kommunens avfallshåndtering.
• Bygging av de planlagte rekreasjonsområdene langs elvene med   
 turveger langs Glomma og Vorma og oppgradering av frilufts
 området ved Årnestangen.
• Styrke gang og sykkelvegnettet for å trygge myke trafikkanters   
 fremkommelighet til skoler og trafikknutepunkter. Herunder må 
 vi komme i dialog med vegvesenet for å bygge nytt fortau over   
 Årnesbrua og avklare tiltak ved utsatte krysningspunkter.
• Utvikle områder for aktiviteter som kan bedrives også av
 uorganisert ungdom.
• Øke bevilgninger til kommunale veger og bygninger.
• Utvikle en samlet samferdselsstrategi for Årnesområdet som sikrer  
 god tilknytning til ny Rv2 og med etablering av ringveg for avlasting  
 av jernbaneundergangen.
• Videreutvikling av Årnes stasjon med undergang, tosidig plattform  
 og innfartsparkering.
• Øke bevilgninger til frivillige organisasjoner
• Bygging av svømmeanlegg på Årnes.
• Legge til rette for næringsutvikling innen primærnæring og turisme,
 samt benytte de positive muligheter som følger av ny Rv2.
• Bidra til kompetanseutvikling ved våre videregående skoler,   
 herunder støtte til nasjonalt friidrettsanlegg ved Hvam vgs.
• Fortsatt satsing på gode og varierte botilbud med regulering av   
 Runniområdet til flere boliger.

Stemmerettsalderen bør
være 16 år
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Boveiledertjeneste for mennesker med dårlig boevne må etableres, slik at alle kan bo i eget 
hjem og bli i stand til å leve i sine egne nærmiljøer. Barn og unges holdninger til rusmisbruk 
må stadig være i fokus innen det forebyggende barnevernet. Barneverntjenesten må styrkes, slik 
at terskelen til forebyggende tiltak senkes.

Natur og miljø
Hvert lokalsamfunn har ansvaret for at økosystemet er i balanse. Da opprettholder vi 
mangfoldet i naturen og tar vare på livsgrunnlaget. 

Et balansert økosystem er en forutsetning for livsgrunnlaget vårt. Det må derfor utarbeides enDet må derfor utarbeides en 
lokal handlingsplan for klimagassreduksjon for Nes kommune med vekt på følgende forhold:

• Pålegg om bioenergi eller annen fornybar energi i alle kommunale

 bygninger.

• Alle nye boligfelt skal ha opplegg for vannbåren varme.

• Stimulere til etablering av bioenergianlegg flere steder i bygda

• Kommunale kjøretøyer skal kunne kjøres på biodiesel eller etanol,

 eller være såkalte hybridbiler.

• Det skal kunne fylles biodrivstoff alle steder i bygda.

• Det skal oppfordres til miljøvennlige standarder i nybygg.

• Styrking av kollektivtrafikken og tilrettelegging for myke trafikkanter.

• Utarbeide informasjonskampanje mot innbyggere og bedrifter.

• Stimulere til miljøvennlig drift av skogsområder. Frisk skog binder

 CO2 mens gammel skog som råtner frigjør metangass. Som klimagass

 er metangass 20 ganger mer skadelig enn CO2.

Rovdyr og vilt må forvaltes på en fornuftig måte. Dette er en del av vår felles kulturarv som vi 
har forpliktelser til å ivareta slik at det opprettholdes levedyktige bestander.

Esval fyllplass må drives på en måte som ivaretar nærmiljøet. Kommunen må ha kompetanse og 
økonomiske rammer slik at Esval til en hver tid driftes etter gjeldende lover og regler. 

Kunnskap
Kunnskap er grunnleggende viktig for utviklingen i samfunnet. Skolen skal være et sted 
for formidling av kunnskap og dannelse. Respekten for læreren må gjenreises. Det må 
legges til rette for et godt læringsmiljø, individuelt tilpasset opplæring og en inkluder-
ende skole der alle har likeverdige muligheter til å utvikle sine evner ut i fra sitt faglige 
og sosiale ståsted. 

For at lærerne skal kunne være veiledere og støttespillere i elevenes søken etter kunnskap må 
arbeidshverdagen tilrettelegges slik at det blir rom for etterutdanning og kompetanseheving. 

Skolen må legge til rette for at foreldre og foresatte kan få innsikt i skolehverdagen. Foreldre 
og foresatte må være pådrivere for elevens motivasjon og læring i samarbeid med skolen.  

Det må være åpenhet for barnehager med ulike pedagogiske filosofier. Barnehageutbygging i 
regi av kommunen må sees i sammenheng med eksisterende kommunale bygg.

Helse og sosial
Det er ikke lenger viktigst å gi mer til alle, men å hjelpe enkeltmennesker som trenger 
det. Det å delta aktivt i samfunnet er viktig for selvfølelsen. Individuelle forskjeller skal 
verdsettes.

Den økonomiske belastningen av tunge brukere som kommunen har må ikke begrense tilbudet 
til resten. Venstre mener overføringene fra staten må stå i forhold til omsorgsforpliktelsene 
kommunen pålegges.

Behandling og omsorg for mennesker med psykiske lidelser har vært et nedprioritert område. 
Psykisk helsevern må sikres også etter 2008, når de statlige midlene opphører. Det må
etableres et lavterskeltilbud for psykisk helse i kommunen.

Sykehjemmene våre må sikres midler til full drift. Våre hjemmebaserte tjenester må utvikle seg 
slik at flest mulig eldre og syke kan bo lengst mulig i sine egne hjem.

Pasienter skrives i dag ut av sykehusene med kompliserte behandlings og oppfølgingsopplegg.  
Medisinsk behandling som før ble gitt i sykehusene flyttes i stadig større grad over på kom
munens omsorgstjeneste. Dette gjør at det kreves kommunale kunnskapsløft.

Et balansert økosystem
er en forutsetning
for livsgrunnlaget vårt
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Universell utforming skal ligge til 
grunn ved etablering av alle offentlige 
bygg, gater og plasser

”
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Næringsliv og handel
Nes kommune må etablere en funksjon som kan koordinere utviklingen av næringslivet
i kommunen. Dette gjelder stimulering til etablering, veiledning om regelverk og
samarbeid med eksisterende virksomheter. Det bør i den forbindelse avholdes en årlig 
næringslivskonferanse med deltagere fra næringsliv og politikere. 

Ny strategisk næringsplan for Nes vil være et godt utgangspunkt for den videre utvikling.
I tillegg til foredling innen primærnæringen må næringsutviklingen også rettes mot markeder 
innen folkehelse, kultur, idrett og reiseliv.

Kultur, idrett og fritid
Kultur er den bærende rammen i samfunnet. Den enorme frivillige innsatsen som gjøres 
av enkeltpersoner i lag og foreninger må påskjønnes i sterkere grad enn i dag. Tilskuddene 
bør derfor økes med 10 % hvert år i kommende kommunestyreperiode. 

Tyngden av bevilgninger til kultur og idrett må fordeles slik at de fremmer aktivitet for mange. 
Barn og unge skal prioriteres ved fordeling av tid i idrettshaller. Ledig halltid kan benyttes 
vederlagsfritt av voksne. Forholdene må også i større grad legges til rette for ikkeorganisert 
aktivitet for unge. Nes Venstre vil støtte et nasjonalt friidrettsanlegg knyttet til Hvam vide
regående skole. Dette vil i tillegg til å være idrettsfremmende også være kompetansehevende
og næringsutviklende for Nes kommune. 

Ved en videre utvikling av Årnes sentrum er det viktig at en positiv kultur fortsatt preger gate
bildet, slik at innbyggerne ønsker å benytte sentrum og tilbudene som finnes der. Kulturskolen 
og dens tilbud er en viktig del av dette, såvel på Årnes som i resten av Nes, og må oppret
tholdes.
 
Etablering av svømmeanlegg på Årnes er et av Venstres største ønsker. Dette er tilbud som kan 
aktivisere alle aldersgrupper. For å få dette til må det imidlertid flere aktører på banen, både 
innen helsesektoren og andre investorer. Nes kommune har et svømmehallfond som vil være et 
godt bidrag til et slikt anlegg.

Samferdsel
I Nes har det vært ført en politikk som tillater spredt boligbygging. Venstre ønsker å opp-
rettholde muligheten for innbyggerne til å velge hvor og hvordan en ønsker å bo. Samtidig 
ønsker vi fortetting rundt eksisterende trafikknutepunkter for å sikre kollektivtilbudet på
enkelte hovedstrekninger.

For å nå nullvisjonen i trafikken mener Venstre at løsningen er å få mer person og godstrafikk 
over på jernbanenettet. For strekningen Årnes Oslo er kapasiteten fullt utnyttet og det er
derfor behov for dobbeltspor og nytt strømanlegg. Med disse tiltakene kan reisetiden Årnes– 
Oslo nesten halveres og antall avganger dobles uten ytterligere materiell. På Årnes vil vi ha 
tosidig plattform, personundergang og innfartsparkeringer langs Høievegen. Dette vil styrke 
utviklingen av Årnes som et levende nærmiljø.  

Alle Kongsvingerbanens stasjoner og stoppesteder må skjøttes på en slik måte at jernbanen 
framstår som et positivt tjenestetilbud i lokalmiljøet.  

Bilen vil fortsatt være den primære måten å forflytte seg på for de fleste husstandene i Nes. Det 
er derfor viktig å ha gode kommunale veger. Dagens vegstandard holder ikke mål i forhold til 
dagens kjøretøyer. 

Årnes og omegn trenger en langsiktig samferdselsstrategi. Venstre vil at det etableres et 
ringvegsystem rundt Årnes som kan avlaste sentrumsområdet for gjennomgangstrafikk og binde 
sammen Øvre og Nedre Hagaveg. Dette forutsetter at Haugenundergangen oppgraderes og at det 
etableres undergang ved Gorulund. Videre bør det lages vegforbindelse mellom Øvre Hagaveg og 
Ridesenteret. På lengre sikt bør vegen føres videre fra Dragsjøvegen ved Skreksrud til nord for 
Runni. Et slikt ringvegsystem vil være et godt utgangspunkt for et økt kollektivtilbud og sikre 
god tilknytning for Årnes til Rv2.

Skolekretser må knyttes sammen med gang og sykkelveger. Det må tilrettelegges for myke 
trafikkanter over Årnesbrua og det må etableres flere turstier i tilknytning til store bolig
områder. 

Venstre vil slå ring
om Årnes”

”Svømmeanlegg på Årnes er
Venstres våte drøm”

”



Nes Venstres kandidater ved kommunestyrevalget
2007

w
w

w
.p

et
it

gr
afi

sk
.n

o

Øystein Smidt
Kemner

Åse Birgitte Skjærli
Rådgivende ingeniør

Hans Østvold
Overingeniør

Hilde Schjerven
Rektor

 1 Øystein Smidt
 2 Åse Birgitte Skjærli
 3 Håvard Aksnes 
 4 Ann Kristin Weng Lundberg
 5 Thor Grindhaug
 6 Hilde Schjerven
 7 Hans Østvold
 8 Ingrid Anne Haugnæss
 9 Hans Erik Weng
 10 Helge Tommelstad
 11 Kari Malin
 12 Karl Fredrik Brustad
 13 Alan Nicholson
 14 Ane Helth Sveen
 15 Yngve Lohne
 16 Jorid Myrseth
 17 Ådne Brunborg
 18 Rigmor Granmo
 19 Olav Sjøstrøm
 20 Cecilie Malin
 21 Ilkay Sahin
 22 Jorun Smidt
 23 Pål Rønnevig
 24 Bent Dehli
 25 Ruth GundersenHåvard Aksnes

Etterforskningsleder
Ingrid Anne Haugnæss
Ergoterapeut

Ann Kristin Weng Lundberg
Lærer

Thor Grindhaug
Anleggsarbeider

Helge Tommelstad
Virksomhetsleder

Hans Erik Weng
Entreprenør


