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Drangedal Venstre

Folk først!
Et program for utvikling, framgang og 
samarbeid!

I sitt arbeid i kommunestyret

vil Venstres folkevalgte være:

                                                   

                             Ærlige

Engasjerte

Ansvarlige

Og lytte til bygdefolket

 1. Arnt Olav Brødsjø, Kroken
 2. Mette Tufte, Prestestranda
 3. Asbjørn Vågsland, Bostrak
 4. Judith Clemensen, Neslandsvatn
 5. Turid Anita Løite, Tørdal
 6. Ruth Høgsdal, Prestestranda
 7. Sissel Stigen, Kroken
 8. Jan Kristian Øverdal, Prestestranda
 9. Idun Haugland, Neslandsvatn
10. Thony Gøran Eskilt, Neslandsvatn
11. Svein Øverland, Kroken
12. Jonny Landberg, Prestestranda
13. Anniken Kåsa, Prestestranda
14. Kåre Lindkjend, Neslandsvatn
15. Kari Vågsland, Bostrak
16. Vidar Løite, Tørdal
17. Jørund Melås, Kjosen
18. Grethe Sofie Vrålstad, Bostrak

Videreføre grendelagsmidlene og stimulere til vekst 
og aktivitet i grendene.
Kjosen:  Skolehuset bør bli grendehus.
Kroken: Kommunen må utnytte de mulighetene som 
ligger i at Kroken har kort vei E 18 og Kragerø’s indus-
triområde på Fikkjebakke.
Tørdal:  Hele Tørdal må se viktigheten av å gå 
sammen for å styrke skolen.

Venstre er det sosialliberale miljøpartiet i norsk politikk. 
Løsningen på fremtidens utfordringer ligger ikke på 
ytterfløyene i politikken, men i sentrum der Venstre 
er det sentrale partiet.

Venstres hovdesatsinger:
Skole: En skole for kunnskap og like muligheter
Miljø: En moderne miljøkommune
Småbedrifter:   Et kreativt og nyskapende Drangedal
Velferd: Mer til dem som trenger det mest
Viktig for Drangedals utvikling:
Sentrum og grendene i bygda må samhandle og se at 
vi alle har fordel av at andre har suksess. 
Kommunen kan ikke løse alle problemer, men legge 
til rette slik at næringsdrivende, velforeninger, 
grendelag og enkeltpersoner kan få muligheten til å 
utvikle ideer og realisere prosjekter.  
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Politisk regnskap
Det viktigste Venstre fikk gjennomført i siste 
4-årsperiode!
Nybygg og ombygging til en 1 -10 skole i Drange-
dal sentrum var Venstres viktigste sak. Ny skole med 
kultursal er vedtatt og blir bygd.

Vi programfestet å bygge boliger for psykisk utvi-
klingshemmede (PU-boliger).   
Det er nå vedtatt. 

Allerede i 2007 foreslo Venstre i kommunestyret å 
utarbeide en klimaplan i Drangedal.  
Arbeidet er nå endelig i gang.

I valgprogrammet for 2007-2010 sa vi at vi ville 
bygge flisfyringsanlegg i Prestestranda. 
Planleggingen  er nå i gang.

Vi fikk realisert en sikker gangvei fra Neslandstunet 
til COOP, Kroken.

”Opparbeide boligfelt på Neslandsvatn” sto det i 
Venstres program i 2007.  Reguleringsplanen er snart 
ferdig så grunnlaget er lagt for bygging.

Hva vil vi gjøre 2011 – 2015?
I neste 4-årsperiode vil Venstre satse videre på å 
bedre de kommunale tjenestene og utvikle Drangedal 
i dialog med innbyggerne.
Venstre vil de neste fire årene arbeide for:

1. Helse og velferd 
”Samhandlingsreformen” blir en hovedsak i neste 
periode.  Den skal bedre samarbeidet mellom kom-
munene og Sykehuset Telemark slik at pasienter kan 
få oppfølging, opptrening og enklere behandling uten 
å måtte reise helt til Skien. 
Kragerø sjukehus må få en viktig funksjon i det utvida 
tilbudet som kommunen blir ansvarlig for fra 1. jan 
2012. 
Venstre vil prioritere god informasjon til bygdefolket 
om hva reformen betyr for Drangedølene.. 

2. Oppvekst og undervisning 
Arbeide videre for innføring av kompetanseår for 
lærerne. 
Kvalitetsøkning i skolen ved å satse på kjernefagene 
og entreprenørskap, og en skolehverdag der alle får 
mulighet til å oppleve at de lykkes. 
1-10 skole i Prestestranda, og 1-7 skole i Tørdal og 
Kroken må sikres som framtidas skolestruktur i 
bygda. 
For Venstre er det et mål å få til et fullverdig SFO-
tilbud i Kroken og Tørdal som er åpent i skolens ferier 
og fridager. 
Arbeide for å sikre sosial deltakelse og integrering av 
alle barn og unge i Drangedal uavhengig av økonomi.

3. En mer åpen kommune.  
Venstre vil ha en kommune der politikerne og admi-
nistrasjonen fører en åpen og aktiv informasjonslinje, 
og er lyttende til innspill og forslag.  
Det nye kommunestyret skal deles inn i tre komiteer.  
Disse komiteene skal forberede politiske saker og 
legge dem fram for kommunestyret.  
Venstre mener at komiteene må ha en åpen dialog 

med lokalmiljøene og deg som har noe på hjertet.

Venstre vil innføre ”åpen spørretime”  for innbyg-
gerne, og ”ungdommens spørretime” i 2 kommune-
styremøter hvert år.
Venstre vil at møtene i formannskap og kommune-
styre skal overføres til bygdefolket via internett.   
Venstre vil ta initiativ til at det legges opp til prinsi-
pielle debatter i kommunestyret som tar opp viktige 
utfordringer for Drangedal, og som du som innbygger 
kan finne interessant.

4.  Andre viktige saker for Venstre
Øke standarden på kommunale veier. 
Arbeide videre for å få fjernet undergangen ved Mer-
kebekk. 
Stimulere både kommunale enheter og næringslivet 
til å ta inn flere lærlinger.
Engasjere lokalbefolkningen i grendene og stimulere 
til utvikling og økt bosettingen. 
Skape et mer inkluderende bygdesamfunn der vi ser 
verdien av å bli kjent med, og lære av ny innbyggere.
Prioritere vedlikehold og brannsikring av kirkene i 
bygda.


