
1

Tolga
Venstre

Folk først

www.venstre.no/hedmark/tolga
Følg oss på Facebook



2

Et liberalt
Tolga
I Tolga skal det være mulig å skape 
det gode liv for seg og sine. Gode liv 
leves på forskjellige vis. Tolga Venstre 
vil ha et liberalt samfunn som er raust, 
inkluderende og varmt. Egenart og 
mangfold har egenverdi, og vi har tro 
på den gode skaperkraften i det enkelte 
menneske. Folk som blir vist tillit tar 
ansvar for samfunnet og folk rundt seg. 
Vi setter mennesket i sentrum. Liberale 
prinsipper og hensynet til den enkelte 
borger – folk først – skal ligge til grunn 
for våre prioriteringer.

Venstres 10 liberale prinsipper

1. Friheten skal gjelde overalt, for 
alle

2. Det personlige ansvaret er 
ufravikelig

3. Alle har ansvar for hverandre, 
for miljøet og for kommende 
generasjoner

4. Virkelig frihet forutsetter 
fellesskap og rettferdighet

5. Alle er likeverdige, men ingen 
er like

6. Politikk skal fremme livskvali-
tet og menneskelig vekst

7. Politisk makt skal komme 
nedenfra

8. Makt skal spres og balanseres

9. Den liberale staten er upartisk, 
sterk og begrenset

10. Liberalismen er optimistisk og 
alltid underveis
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Kunnskap gir valgmu-
ligheter og livskvalitet
For Venstre er det en viktig demokratisk 
oppgave å sikre alle den samme adgangen 
til utdannelse og kunnskap uansett sosial og 
kulturell bakgrunn. Dannelse – her forstått 
som kunnskap i aller videste betydning – er 
en nødvendig del av grunnlaget for frihet, 
demokrati og et godt liv.

Et godt og trygt oppvekstmiljø, samt gode 
skoler, barnehager og kulturskole er viktige 
faktorer når unge familier skal bestemme seg 
for hvor de vil bo. Det er kanskje Tolgas fremste 
«salgsargumenter» når man skal friste nye 
innbyggere og utflyttere tilbake til kommunen.
•	 Oppvekst- og kunnskapsektoren må få 

gode betingelser for å fortsette det solide 
arbeidet som gjøres, og for å gi tidlig inn-
sats i basisfag.

•	 Økt andel fremmedspråklige i skole/
barnehage må utløse ressurser.

•	 Gjennom å satse videre på skole og barne-
hage vil vi ta vare på det gode oppvekst-
miljøet i kommunen.

•	 Vi vil ha løpende fokus på kompetansehe-
ving innen oppvekstsektoren. Gjennom å 
satse på læreren satser man på eleven.

Kultur, frivillighet, mangfold
Tolga er en kulturkommune med et rikt musikk-
liv, aktivt idrettsmiljø og andre frivillige organi-
sasjoner. Vi vil ta vare på og videreutvikle mulig-
hetene og livskvaliteten som ligger i dette.
•	 Kulturskolen skal ha en sentral plass i vår 

kommune og være et ressurssenter for det 
frivillige kulturlivet.

•	 Biblioteket er en kunnskapskilde og viktig 
uformell møteplass. Tilgang på kunnskap 

er demokrati i praksis.
•	 Vi er positive til en opprusting av Vidar-

heim dersom det er økonomisk forsvarlig.
•	 Organiserte fritidsaktiviteter favner man-

ge, men ikke alle. Det er derfor viktig med 
andre møteplasser og arenaer, herunder 
fritidsklubb.

•	 Vi vil utrede muligheten for lengre bas-
sengsesong og lørdagsåpent basseng. Fol-
kehelse, sikkerhet, dykker- og svømme-
kurs er mulige aspekter som kan komme i 
kjølvannet av et bedre bassengtilbud.

•	 Frivillighet er en stor ressurs og må hono-
reres i større grad. Vi ønsker en bedre koor-
dinering og bruk av kapasitet og kompe-
tanse som finnes her.

•	 Innvandrere er en stor ressurs, vi vil ha 
flere møtepunkter for å bli bedre kjent på 
tvers av kulturer.

•	 Flytt-hit-kampanjen må i enda større grad 
rettes mot ungdommer som vurderer å 
flytte tilbake til kommunen.
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Venstre ønsker gode, offentlig finansierte vel-
ferdstjenester. Venstre vil prioritere mer til dem 
som trenger det mest. I et liberalt velferdssam-
funn er det samspillet mellom stat, kommuner, 
frivillige fellesskap og den enkeltes personlige 
ansvar overfor sine medmennesker som skaper 
trygghet og forankring. Kjernen i Venstres hel-
se- og omsorgspolitikk er at flere oppgaver må 
løses nærmere den enkelte bruker, i primærhel-
setjenesten.

Dagens pleie- og omsorgstjenester i Tolga er av 
høy og god kvalitet. Dette må det bygges videre 
på i lys av den nye samhandlingsreformen som 
innføres fra 2012. Samtidig må  kompetanse-
heving og samarbeid med andre kommuner 
være i fokus.

•	 Vi vil gå inn for heldøgns vakttjeneste, som 
øker muligheten for å bo hjemme lengst 
mulig.

•	 Dagens ordning med interkommunalt 
barnevern støttes. Det er viktig at alle barn 
og unge får riktig hjelp til rett tid. Vi må 
alle tørre å ta ansvar og varsle. Barn skal 
ikke lide.

•	 Tolga Venstre vil ha fokus på trafikksikker-
het og forholdene for gående og syklister, 
særlig viktig er dette i skole og barnehage. 
Vi ønsker ytterligere utbygging av gang- 
og sykkelveier.

•	 Samhandlingsreformen viktiggjør det 
forebyggende helsearbeidet, og Tolga 
Venstre ønsker å ha fokus på et planmessig 
og organisert arbeid innen dette feltet.

Velferd og omsorg
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Å ta vare på naturen; jord, luft, vann og det 
biologiske mangfoldet, er avgjørende for vår 
eksistens og har verdi i seg selv. Vi skal bevare 
naturen og miljøet for å sikre oss selv og våre 
barnebarn en ren framtid. Det er krevende, 
men gir også nye muligheter. Tolga Venstre 
er et  miljøparti. Derfor vil  miljøhensynet  
legge føringer  for vår politikk. På veien 
mot et lavutslippsamfunn ligger det mange 
muligheter for nye miljøbaserte arbeidsplasser 
og satsningsområder. Tolga Venstre vil at vår 
region skal posisjonere seg som en aktiv part i 
de muligheter grønn energi og næring kan gi.

•	 En eventuell utbygging av Tolga-fallene 
skal skje på miljøets premisser, og vi vil 
tufte vårt standpunkt på kunnskapen om 
miljømessige aspekter fra konsekvens-
analysene.

•	 Kommunen bør være et miljømessig for-
bilde og miljøsertifisere sine virksomheter.

•	 Næringslivet bør oppmuntres til miljø-
sertifisering. Bedrifter med særlig fokus 
på miljø i sin bedriftsfilosofi og praksis bør 
belønnes.

•	 Tolga Venstre er positiv til vindkraft, bio-
gassanlegg med gass fra landbruk/avfall 
og andre miljørettede energiformer.

•	 Vi vil videreføre et målrettet og bærekraftig 
KID-tilbud, samt skape kultur for å benytte 
dette tilbudet i større grad.

•	 Vi vil opprette et miljø- og energifond for 
å følge opp klima- og energiplanen og 
belønne miljøvennlig næringsliv med en 
årlig miljøpris.

•	 Vi vil utrede muligheten for en papirløs 
administrasjon, formannskap og kommu-
nestyre.

Miljø - ansvar og 
muligheter
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Vi er opptatt av gode vilkår for selvstendig næ-
ringsdrivende og de mindre bedriftene, fordi vi 
alle  er avhengig av et nyskapende og mang-
foldig næringsliv. Vi har som mål at flere starter 
egen bedrift og at flere tar makten over egen 
arbeidsdag. Vi må løfte frem gründere og støtte 
dem som tør å satse. Bonden er en selvstendig 
næringsdrivende med et spesielt forvalter-an-
svar. Derfor er det viktig at gründer-mentalitet, 
mangfold og nytenking får en sentral plass 
innenfor landbruket.

•	 Tolga Venstre vil opprette et risikokapital-
fond med private- og kommunale midler. 
Fondet skal ha en grønn profil og vinkles 
mot framtidsrettet- og miljøvennlig næ-
ringsliv, herunder landbruk.

•	 Det er rom for økt verdiskapning i land-
bruket, f.eks. innen tilleggsnæringer 
som turisme og foredling av råvarer på 
eget gårdsbruk. Mer sysselsetting på det         
enkelte gårdsbruk er et mål i seg selv.

•	 Vi vil støtte opp om den unike merkevaren 
lokale matprodusenter står for. 

 
•	 Kulturbasert reiseliv er en viktig næring 

som må sikres gode rammevilkår. Å opp-
rettholde levende bygder, inkludert aktivt 
seterbruk, kulturlandskap og ren natur har 
egenverdi og er avgjørende for kulturtur-
ismen.

•	 Vi vil ha en liberal praksis i delings- og 
konsesjonssaker der det ligger til rette for 
det og involverte parter ønsker endringer.

•	 Skogen er en stor ressurs som må utnyttes 
i større grad enn i dag.

Tolga - en god og trygg bokommune

•	 Gjennom nye, attraktive boligområder 
vil vi legge til rette for folk som ønsker å   
bygge boliger i Tolga kommune.

•	 Gode offentlige tjenester skal være med 
å sikre livskvalitet og boglede i alle livets   
faser for alle kommunens innbyggere.

•	 Vi vil ha løpende fokus på utvikling av en 
tidsmessig infrastruktur.

En  kreativ  og  verdi-
skapende kommune
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Tolga Venstre vil ha et aktivt lokaldemokrati 
basert på åpenhet og innsyn. Den enkelte må 
sikres nærhet til og størst mulig innflytelse over 
politiske avgjørelser. Vi vil være pådriver for å 
kjøre gode, åpne prosesser, og legge opp til mer 
politisk engasjement og deltakelse blant inn-
byggerne i kommunen. Vi mener at lokaldemo-
kratiet kan styrkes bl.a. gjennom å øke antall 
kommunestyrerepresentanter. Tolga Venstre vil 
kjøre åpne gruppemøter.  

•	 Tolga Venstre skal ta en aktiv ombudsrolle. 
Vi tar folk på alvor.

•	 Vi vil ha rådgivende folkeavstemminger i 
viktige saker.

•	 Vi vil videreføre folkets spørretime, og opp-
fordre til mer aktiv bruk av denne.

•	 Vi ønsker nettoverføring av formannskaps- 
og kommunestyremøter.

•	 Ungdomsrådet er viktig for unges delta-
kelse og demokratiforståelse.

•	 Vi ønsker stemmerett for 16-åringer.

•	 Vi vil ha målrettede, gode samarbeidsløs-
ninger interkommunalt og opp mot pri-
vate. Det økende antall interkommunale 
selskaper og samarbeid byr på et demo-
kratiproblem. Derfor må man finne sam-
arbeidsformer som sikrer demokratiske 
løsninger og gir godt innsyn.

Lokaldemokrati
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Våre kandidater

1.      Svein Gjelten   
         Bakken, 1981
 Tolga

2.  Odd Arne 
 Skjæret, 1950
 Tolga

3.  Kari Gjelten, 
 1952
 Tolga

4. Arild Løvik,  1965     Vingelen
5. Jan Inge Holøymoen, 1952 Tolga
6. Tord Ståle N. Storbækken,  1985 Tolga
7. Tore Østgård,  1985 Tolga
8. Stian Kjær,   1979 Tolga
9. Toril Sivertsen Bakken, 1979 Tolga
10. Nils Bakken,  1938      Hodalen
11. Hanne Sofie Nesteby,  1957     Vingelen


