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Vis varme

Skap verdier

Venstre vil:

Venstre vil:

Barnefattigdommen har økt i 
Norge de siste åra. Ramme-
vilkårene for psykisk syke har blitt 
markant dårligere og mange faller 
utenfor arbeidslivet. 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.  

- gjøre arbeidslivet mer inkluderende ved 
 at det blir enklere å ansette mennesker med 
 funksjonsnedsettelser 
- opprette et lavterskel psykologtilbud i 
 kommunen slik at fl ere kan få psykisk hjelp 
 tidligere
- redusere helsekøene ved at private tilbydere kan 
 avlaste det offentlige tilbudet
- øke barnetrygden og gi lavere barnehage- 
 og SFO-priser for familier med lav inntekt
- gi asylsøkere arbeidstillatelse og iverksette en 
 rekke tiltak for å få fl ere innvandrere ut i arbeid
- øke antallet helsesøstre og gi dem mer tid 
 til barna

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 ver-
diskapning. Vi vil styrke Trøndelag 
som turistmål og øke bevisstheten 
om regional kultur. Derfor vil vi 
legge bedre til rette for trøndersk 
mat- og drikkekultur. 

- styrke nyskaping gjennom forenkling, bedre   
 rammevilkår og sosiale rettigheter for gründere
- innføre minstefradrag på 100.000 kroner for   
 selvstendig næringsdrivende
- bedre velferdsordningene til selvstendig    
 næringsdrivende 
- gi småbedrifter under fem ansatte fritak fra   
 arbeidsgiveravgift de første tre åra
- skape nye, grønne arbeidsplasser gjennom 
 utbygging av fornybar energi og andre 
 grønne næringer 
- gjøre forholdene for småbryggerier 
 i Trøndelag enklere



Venstre vil:

Venstre vil:

Ta grønne valg

Sats på kunnskap

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. Det er i dag vi bygger 
morgendagens baneløsninger. 

- gjøre Norge til en ledende nasjon på fornybar  
 energi og klimateknologi 
- redusere bompengesatsene på strekninger   
 i sparsomt bebygde strøk, og øke den statlige  
 fi nansieringa
- ha fl ytog til Værnes
- legge ny godsterminal til Torgård
- trappe opp satsningen på havforskning og få  
 etablert Ocean Space Centre i Trondheim
- holde fast på totalvernet av Gaula
- sørge for at InterCity-utbygginga legger 
 til rette for høyhastighetstog til Trondheim
- få bybane i Trondheim

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 fl ere gode 
lærere og bedre undervisning. 

- gjøre lærerutdanningen til et femårig 
 masterstudium
- styrke karriererådgivningen i ungdomsskolen 
 for å redusere frafallet i videregående skole
- bygge fl ere studentboliger i Trondheim
  innføre 11 måneders studiefi nansiering, 
 prisregulere den og gjøre den helårig 
 for studenter  med barn 
- øke den norske forskningsinnsatsen til tre 
 prosent (BNP) innen 2020 og gi NTNU  og 
 høgskolemiljøene i Sør-Trøndelag solide 
 grunnbevilgninger
- Dragvoll-miljøene må gis tilstrekkelige fasiliteter 
 for å utdanne humanister og samfunnsvitere
- begrense midlertidig ansettelse til 
 maksimalt to år



1.  For å stoppe oljeboring i Lofoten, Vesterålen 

 og Senja-området.

2.  Framtidig utbygging av høyhastighetstog til 

 Trondheim, og bybane i Trondheim.

3.  Gi asylsøkere arbeidstillatelse, sørge for 

 hurtigere saksbehandling og raskere utsending 

 ved avslag på søknad.

4.  Redusere den økende barnefattigdommen 

 ved bl.a. å omfordele barnetrygd og gi lavere 

 barnehagepriser for familier med lav inntekt.

5.  Få femåring lærerutdanning, og rett og plikt 

 til videreutdanning for lærere. 

6.  Fjerne moms for frukt og grønt.

7.  Få store idretts- og kulturarrangement til 

 Sør-Trøndelag.

   8.  Legge til rette for småbryggerier i Trøndelag, 

 og styrke trøndersk matkultur.

   9.  Grunnlovsfeste retten til privatliv, 

 personvern og privat kommunikasjon, 

 og stoppe DLD.

10.  Styrke Narkotikaprogrammet slik at fl ere 

 rusavhengige kan få behandling i stedet 

 for fengsel.

11.  Iverksette fl ere tiltak for å få redusert 

 sykehuskøene.

12.  Øke det statlige tilskuddet til bygging av 

 fl ere  sykehjemsplasser og til dagtilbud 

 som aktiviserer eldre.

www.venstre.no/sortrondelag

Stem Venstre:


