
Program for Sør-Trøndelag Venstre 2013-2017

Sør-Trøndelag Venstre går til valg på å være en viktig stemme for fylket på Stortinget de neste fire
åra.

Ta grønne valg

Venstre vil gjøre det enklere å ta miljøvennlige valg i hverdagen. Vi vil ha en overgang fra rød til
grønn skatt, det vil si at skatt på arbeid reduseres, og avgifter på miljøskadelig atferd økes. Ved å
legge til rette for gode kollektivtilbud og mer fortettet bebyggelse tar vi vare på matjord, sparer
naturen og reduserer behovet for transport.

Norge har store samferdselsutfordringer. Venstre vil at mange av dem skal løses innenfor den neste
tiårsperioden. I Venstre alternativ til Nasjonale Transportplan forslo vi 35 milliarder mer til
samferdsel. Ti milliarder av dette er innsparinger ved å planlegge og bygge samferdselsprosjekt mer
effektivt enn i dag.

Venstre vil ha elektrifisering og dobbeltspor på Trønderbanen inkludert et flytog mellom Værnes og
Trondheim med avgang hvert tiende minutt. En slik forbindelse vil være gunstig både for å få mer av
trafikken over på bane, men også for å få en mer fortettet bebyggelse langs fjorden. Det er
nødvendig dersom vi på sikt skal redusere behovet for transport og ta vare på naturen og
kulturlandskapene i fylket. Av samme årsak ønsker Venstre en bybane velkommen til Trondheim.
Helt fra trikkens dager vet vi hvordan faste banelegemer påvirker byutviklinga. Venstre vil at staten
skal ta halve regninga for å bygge bybane i de største byene, og ønsker at Trondheim utvikler
konkrete planer for en slik løsning.

Venstre vil at flere mennesker skal bo i sentrum, og vil legge en ny godsterminal til Torgård. Dette vil
gi bedre mulighet for miljøvennlig godstransport, frigjøre Brattøra og gi mulighet for at Nyhavna kan
utvikles bymessig.

Den rødgrønne regjeringa har dessverre skrinlagt høyhastighetstog i Norge. Dette til tross for at
Trondheim- Oslo er den 8. mest trafikkerte flystrekningen i Europa, og utredninger har vist
alternative utredninger til Jernbaneverket har vist at lyntog kan bli lønnsomme og få mye gods over
fra vei til bane. Venstre har derfor satt av 300 millioner kroner som skal brukes til en ny uavhengig
lyntogutredning. Vi vil også sikre at Intercity-triangelet på Østlandet bygges for hastigheter for 250
km/t, og at strekningen Oslo- Lillehammer blir starten på lyntogutbygging til Trondheim.

Derfor trenger Norge som vil sørge for at morgendagens jernbane bygges i allerede dag.

I de seinere åra har bompenger hatt avgjørende betydning for mange av samferdselssatsningene i
fylket. Venstre er opptatt av at innkrevingen skal være rettferdig, og vi ser at bompenger slår
forskjellig ut i byene og i områder med lavere befolkningstall. På Fosen har avgiftene for lengst nådd
taket for hva som er rimelig å forvente at folk skal akseptere. Venstre er positive til bompenger, men
vil at staten skal ta en betydelig større del av investeringskostnadene på veiutbygging utenfor byene.

I tillegg vil Venstre:

- trappe opp satsningen på havforskning og få etablert Ocean Space Centre i Trondheim

-- holde fast på totalvernet av Gaula

- beholde elbilfordelene til det er minst 100 000 elbiler, og ha flere ladestasjoner for elbiler i



fylket

- kjempe for villaksens kår i Sør-Trøndelag

Mer til de som trenger det mest

Barnefattigdommen har økt i Norge under de rødgrønne de siste åtte åra. Rammevilkårene for
psykisk syke har blitt markant dårligere og mange faller utenfor arbeidslivet. For Venstre måles
velferdssamfunnet på hvordan vi møter våre svakeste. Vi ønsker et samfunn hvor alle har lik mulighet
til deltakelse, og lik adgang til gode velferdsordninger. Når noen faller utenfor, er det vår viktigste
oppgave å arbeide for å få dem innenfor igjen.

Derfor vil Venstre vil ha en kraftig satsing på å bekjempe barnefattigdom. Blant annet ved å
differensiere barnetrygden og barnehageprisene, slik at de som tjener lite får høyere barnetrygd og
langt lavere barnehage og SFO-satser. Venstre vil også øke sosialstønaden. Vi vil styrke
barnevernstjenesten og lovfeste barns rettigheter i barnevernet. Vi vil gjøre det lettere å få tidlig
psykisk hjelp, blant annet ved at man har en kraftig satsing på helsesøstre og flere psykologer som
man kan oppsøke uten henvisning. Vi vil vise omsorg for rusavhengige, og gi dem helsehjelp og
bistand for å få et verdigere liv. Vi sier ja til flere og bedre behandlingsplasser og metoder, blant
annet heroinassistert behandling.

Barns beste må alltid komme først. Vi vil at barn som har vært mange år i Norge og som har sterk
tilknytning til landet, skal få bli. Det er inhumant at barn må leve i uvisshet og frykt i mange år på
asylmottak. Venstre vil gi amnesti til de såkalte asylbarna i Norge. Vi vil også sørge for hurtigere
saksbehandling og raskere utsending ved avslag på søknad, slik at vi unngår liknende problem i
framtida. Venstre ønsker å styrke integreringa av asylsøkere ved å gi dem arbeidstillatelse.

Venstre vil stå opp for enkeltmennesket. Helsevesenet trenger ikke flere reformer eller flere
byråkrater. I vårt helsevesen kommer pasienten først. Venstre ønsker en klar definisjon av hva et
lokalsykehus er, og vi ønsker at Stortinget skal vedta en nasjonal sykehusplan, som ivaretar din
tilgang til akuttjenester og behandling, når du trenger det. Venstre har alltid jobbet målrettet for å
fjerne unødvendig byråkrati og la ansatte i helsevesenet få lov til å gjøre det de er ansatt for å gjøre.
Vi mener at sykehuskøene kan reduseres gjennom effektivisering av rutinene rundt operasjoner, og
gjennom større bruk av private tilbud der hvor det er mulig og hensiktsmessig.

Vi ønsker å beholde dagens abortlov. Vi ønsker å sikre din selvbestemmelse dersom du trenger
omsorgstjenester, derfor ønsker vi å lovfeste retten til brukerstyrt personlig assistent. Vi vil øke det
statlige tilskuddet til bygging av flere sykehjemsplasser og til dagtilbud som aktiviserer eldre.

Omsorg for hverandre Velferdsstaten må være der for alle som trenger den. Regelverket NAV skal
forvalte må gi større rom for å ta individuelle hensyn, byråkratiet må effektiviseres og den enkelte
borger må få mer makt over sitt eget liv.

Skap verdier

Venstre vil at det skal bli lettere å starte for seg selv og skape nye arbeidsplasser. Det er i dag vi
legger grunnlaget for morgendagens verdiskapning. Vi vil styrke nyskaping gjennom forenkling,
bedre rammevilkår og sosiale rettigheter for gründere. Vi vil gi fritak for arbeidsgiveravgift for



bedrifter under fem ansatte de første tre åra. I tillegg vil vi innføre minstefradrag på 100.000 kroner
for selvstendig næringsdrivende. Venstre ønsker dessuten å skape nye, grønne arbeidsplasser
gjennom utbygging av fornybar energi og andre grønne næringer.

Trøndelag har mye å vise til utover vakker natur. Vi vil at vi skal ha enda mer å vise til. Venstre
ønsker å styrke Trøndelag som turistmål og øke vår egen bevissthet om vår regionale kultur. Det vil
vi gjøre gjennom å legge til rette for trøndersk mat- og drikkekultur. I dag ser vi en stadig økende
interesse for lokalprodusert mat og drikke. Der hvor en ikke har lokale tradisjoner å gå tilbake til,
skapes nye. Det er bra for fylket. Et generelt høyt lønnsnivå og økende bevissthet rundt kvalitet, gjør
at det faktisk er mulig for mange å satse på småskalaproduksjon, til tross for et høyt prisleie. Men
flere aktører møter vansker i møtet med byråkrati og avgifter. Særlig gjelder dette småbryggeriene.
Ølproduksjon er en viktig del av trøndersk matkultur. Venstre ønsker å legge bedre til rette for
småskalaprodusenter gjennom forenkling av rutinene for løyve, ved at det skal bli mulig å reklamere
for egne produkter på egne hjemmesider, og ved å tillate salg fra produksjonssted – også på
søndager. Ølkultur som matkultur er også god alkoholpolitikk.

Sats på kunnskap

Kunnskap er den beste fornybare ressursen vi har og den viktigste kilden til frihet for
enkeltmennesket. Venstre vil derfor ha en skole for kunnskap og like muligheter, og en økt satsning
på forskning. Det viktigste for norsk skole er gode lærere. Derfor vil vi prioritere de tiltakene som gir
oss flere gode lærere og bedre undervisning.

Trondheim er landets teknologihovedstad. I tillegg huser byen viktige forsknings- og
undervisningsmiljøer innenfor en rekke andre områder – på enkelte til og med som verdensledende.
Venstre vil øke den norske forskningsinnsatsen til tre prosent (BNP) innen 2020 og gi NTNU og
høgskolemiljøene i Sør-Trøndelag solide grunnbevilgninger. Når HiST nå har fått bevilget penger til et
lenge etterlengtet nybygg, er det Dragvoll-miljøenes tur neste gang. Venstre vil at humaniora og
samfunnsfagene ved NTNU må gis tilstrekkelige fasiliteter til deres utdanningsvirksomhet, uavhengig
av spørsmålet om sammenslåing av campus.

Boligsituasjonen for studenter i Trondheim har vært prekær lenge, og det er foreløpig lite som tyder
på at den vil bli lettere med en befolkningsvekst som langt overskrider tempoet i bygginga av nye
boliger. Venstre vil bygge betraktelig flere studentboliger i Trondheim.

Venstre ønsker at det skal bli mer attraktivt for studenter å stifte familie. Derfor ønsker vi å gjøre
studieforholdene bedre ved å innføre og innføre 11 måneders studiefinansiering, prisregulere den
og gjøre den helårig for studenter med barn.

Venstre vil ha en skole for kunnskap og like muligheter. Ingen elever er like. Vi vil gi skolene mulighet
til å legge til rette for alternative utdanningsløp med mer praktisk undervisning. Det må bli enklere å
tilpasse skoledagen til elevenes behov. Å få alle trygt gjennom hele utdanningsløpet er den største
utfordringen i skolen i dag. Vi sier ja til tidligere innsats i barneskolen, mer praktisk opplæring i
ungdomsskolen og mer skreddersydd undervisning i videregående. Dyktige, motiverte lærere er
nøkkelen til en god skole. Lærernes kompetanse er skolens viktigste ressurs. Vi vil gjøre
lærerutdanning til en femårig mastergrad, bygge ut ordringene for videreutdanning, og innføre
høyere fagkrav.

Venstre vil redusere byråkratiet i skolen. Vi vil fjerne unødvendige rapporteringskrav, redusere det
byråkratiske kontrolltyranniet og sier nei til nye, store reformer. Vi vil styrke karriererådgivningen i
ungdomsskolen for å redusere frafallet i videregående skole. Og vi vil øke antallet helsesøstre og gi



dem mer tid til barna.


