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RISØR

Ny GIV FOR næringsutvikling,
gjestfrihet og bosetting

RISØR ER uNIk både for oss som bor her og for de som 

er på besøk. Det skal Risør fortsatt være. Likevel står

kommunen overfor utfordringer. Vi har et sårbart lokalt

næringsliv, og vi er blitt færre til å dele på felleskost-

nadene som skal finansiere blant annet en voksende

eldreomsorg og gode skoler. 

VENSTRE VIl lEggE TIl RETTE FoR næringsutvikling og

arbeide for å skape en kommune som flere vil bo i. Det 

vil igjen gi grunnlag for bedre tilbud til Risørs innbyggere. 

DAg JØRgEN HVEEM
er Venstres ordfører-

kandidat og har bak-

grunnen som skal til 

for å lede Risør inn 

i en ny positiv utvikling.

Han sitter i bystyret 

og i hovedutvalget 

for plan, miljø og 

tekniske tjenester. 

Dag Jørgen er studierektor på BI, fagbokforfatter 

og utdannet jurist og diplomøkonom i bank 

og finans. Han har tidligere erfaring fra 

bank, domstolen og som advokat. 



RISØR VENSTRE har i denne folderen listet opp noen

konkrete mål vi vil jobbe for i neste periode. Vi ønsker

å bli målt på gjennomføringsevne!

Mye er bra i Risør, og vi kan og skal bli bedre – 

blant annet av hensyn til elevene, pleietrengende,

næringsdrivende og de som trenger byggesakshjelp.

Merkbare forbedringer forutsetter innovasjon, 

samhandling, prioriteringer og effektivitet. Uten 

kompetanseutvikling får vi ikke dette til. Vårt fokus 

er derfor på kompetanse – kunnskap, ferdigheter 

og holdninger. 

Målrettet arbeid for å skape vekst, økt bosetting og

flere arbeidsplasser blir en viktig ordføreroppgave.

Målet er en større ”kake” til fordeling på gode formål.

Dette skal vi klare uten å øke eiendomsskatten. Folk

skal møtes med positivitet, profesjonalitet og gjest-

frihet – Venstre vil videreutvikle JA-kommunen Risør. 

Viktig er også systematisk arbeid for at Risør skal få

en større del av fylkeskommunale, statlige og andre

eksterne midler til blant annet Risørveien, videre-

gående skole, buss til og fra toget i Gjerstad, politi,

akvarium, festivaler og bypark på Stangholmen. 

Venstre har listekandidater fra hele kommunen, med

kompetanse over et bredt felt. Kompetansen skal

brukes til å gjøre Risør til en enda bedre kommune. 
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RISØR TRENGER VENSTRE
– og Venstre trenger 
DIN stemme! 



kompetanse- 
og kommuneutvikling
Risør Venstre vil øke kvaliteten på kommunale 
tjenester, blant annet gjennom: 

• økt satsing på planmessig kompetanseutvikling

• økt fokus på lederutvikling og effektiv 

ressursutnyttelse

• innovasjon, målrettet utviklingsarbeid og 

omdømmebygging

• ”velkomstpakker” og offensiv markedsføring 

overfor potensielle innflyttere

• tilrettelegging for økt samarbeid mellom 

kommune, private og frivillige organisasjoner 

i ulike sektorer

• en offensiv, helhetlig planstrategi og bruk av 

miljøvennlig teknologi
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Skole og oppvekst
Risør Venstre vil forbedre oppvekstvilkårene i Risør,
blant annet gjennom å: 

• bli kvitt barnefattigdom gjennom kortsiktige og 

langsiktige tiltak

• styrke barnevernet i samarbeid med 

nabokommunene

• videreutvikle barnehage- og skoletilbudene på 

Hope, Søndeled og i Risør, herunder ferdigstille 

fagrom-oppgradering

• styrke pedagogisk veiledning til leksehjelpere 

• starte prosjekt ”ro i klasserommet” og tilrettelegge

bedre for elever ut fra individuelle behov 

• forsterke båtfører- og trafikkopplæringen 

i ungdomsskolen 
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Næring og kultur
Risør Venstre vil forsterke satsingen på næring, 
kunst og kultur, blant annet gjennom: 

• en offensiv, målrettet og målbar næringsplan og

kulturplan – og tett oppfølging 

• å arbeide målrettet for etablering av parkerings-

hus i sentrum for salg og utleie, og frem til da: 

2 timers gratis sentrumsparkering 1/9 til 31/5

• å gjenopprette baderute- og taxibåttilbud

• å etablere servicetorg og hurtigbehandling ved 

enkle byggesaker 

• videreutvikling av Kunstparken, kunstner-

stipendordningen og kulturskoletilbudet

• styrking av festivalene, 

forenings- og 

frivillighetsarbeidet
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Miljø og velferd
Risør Venstre vil at miljøansvar skal gjennomsyre
kommunens virksomhet, og vil:

• etablere ballbinger på Hope, Sagjordet/Krana 

og Tjenna

• (re)etablere arbeidspatruljen i samarbeid med 

NAV

• etablere universelt utformet kyststi langs sjøen 

fra Flisvika til Randvik

• forsterke satsingen på båtplasstilbud

• videreføre oppgradering, asfaltering og trafikk-

sikring av veiene

• utvikle og markedsføre attraktive boligtomter i 

hele kommunen, bl.a. mellom Flisvika og Randvik 
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Helse og omsorg
Risør Venstre vil ha et fullverdig pleie- og omsorgs-
tilbud, blant annet gjennom å: 

• videreutvikle hjemmebaserte tjenester 

• øke eldretryggheten med blant annet 24 timers 

servicetelefon og flere trygghetsalarmer

• styrke servicen ved Tjennasenteret i samarbeid 

med private aktører og frivillige organisasjoner

• tilrettelegge for utbygging av sentrumsnære 

serviceleiligheter

• øke satsingen på forebygging og folkehelse i tråd 

med samhandlingsreformen

• etablere rehabiliteringssenter 

    STEM VENSTRE – også ved fylkesvalget!
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5 Jan Einar Henriksen (1950)............pensjonert politi

6 Tore Skarvang (1962)......................regnskapsfører

7 Willy Thorsen (1959) .......................kjøpmann

8 Odd Sverre Aasbø (1965)................kommunikasjonsrådg.

9 Line Granjord Paulsen (1972).........regnskapsfører

10 Kittel Gjernes (1972) .......................bareier og nordsjøarb.

11 Lars Tore Mesel (1972) ...................næringsdrivende tømrer

12 Arvid Øia (1946)...............................lærer

13 Solveig Vereide (1961) ....................leder SFO

14 Jan Gunnar Solli (1957) ..................næringsdrivende tømrer

15 Frank Jakobsen (1966) ...................næringsdr. eiendomsutv.

16 Cathrine Nervik (1964) ...................næringsdr. akupunktør

17 Terje Strøm (1939) ..........................pensjonert sivilingeniør

18 Gaute Haftor Sørensen (1965).......industriarbeider

19 Arild Eeg (1958)...............................uførepensjonist

20 Kjell O. Egestad (1953) ...................næringsdrivende

21 Mads Christian Hveem (1988) .......nordsjøarbeider

22 Bjørnar Bjørnholt (1986) .................student

23 Jan Jensen (1947) ...........................pensjonist

24 Marianne Ommundsen (1962).......hjelpepleier

25 Hans Olav Ramsdal (1936).............pensjonert bankmann

RISØR TRENgER VENSTRE 
– og Venstre trenger DIN stemme! 

1 Dag Jørgen Hveem 
(1960)
studierektor BI

3 Stian Lund (1977)
kjøpmann

4 Steinar Gundersen (1956)
lærer

2 Maria Aspesæter 
(1981)
næringsdrivende




