
Venstres visjon:
Venstre vil et sosialt og 

liberalt kunnskaps-
samfunn, hvor folk 

har frihet og mulig-
het til å skape sin 

egen vei til det 
gode liv, der vi 
tar ansvar for 
hverandre og 

miljøet.
 

Fem av Telemark Venstres
 kandidater til Fylkestingsvalget 2011. 

Emilie Klovning,  Torgeir Fossli,
 Solfrid Rui Slettebakken,  

Johan Tønnes Løchstøer 
og  Olav  Kasland

Telemark
Venstre

Mennesker er viktigere enn systemer. Samfunnet 
utvikles gjennom å satse på menneskene. Derfor 
setter Venstre folk først.

Venstre er Norges sosialliberale parti. Vår politikk kom-
binerer personlig frihet med ansvar for fellesskapet 
og hverandre. Vi har en sterk tro på menneskets ska-
perevne, kreativitet og ansvarsfølelse. Vi tror at men-
nesker som gis frihet er best i stand til å ta ansvar for 
seg selv, sine medmennesker og livsgrunnlaget til våre 
etterkommere. 

Kjære velger ved valget i 2011
De viktigste områdene for Venstre 
i perioden 2011 – 2015 er:

 Skole
 Miljø
 Småbedrifter
 Velferd

« F O L K   F Ø R S T »

-mer frihet 
-mer ansvar

Stem Venstre!
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Johan Tønnes 
Løchstøer

1. plass på 
fylkestingslista

Jeg er 63 år og bor i Tallakshavn i 
Kragerø.
Jeg har de siste periodene i fylkes-
tinget vært felles gruppeleder for 
Høyre, Sp, KrF og FrP.

Hvorfor Venstre?
Venstre har en grunnleggende tro 
på det enkelte menneskets frihet, 
kreativitet og ansvarsfølelse. Dette 
grunnlaget kan gi et åpent, desentra-
lisert, dynamisk og mangfoldig sam-
funn som gir menneskelig vekst.

Det er samspillet og balansen mel-
lom demokratiske institusjoner, 
rettsstatens prinsipper, markedsø-
konomi og det sivile samfunnet som 
skaper dynamikken og mulighet for 
menneskelig vekst.

De beste løsningene av Telemarks 
utfordringer ligger i samspill og 
samhandling, framfor konflikt og 
kamp for særinteresser.

Dette vil jeg bidra med for Tele-
mark i fylkestinget:
 Telemark skal ha den beste vi-
deregående skolen i landet ved bl. a. 
å satse på læreren som skolens vik-
tigste ressurs.

 Ny dobbeltsporet jernbane 
Porsgrunn-Larvik med reell høyhas-
tighet.

 Ha fokus på dem som faller 
utenfor og dem som ikke har gode 
livsvilkår.

Dette er tre utfordringer jeg vil ta 
tak i som fylkestingspolitiker:
 Næringsutvikling og bosetting 
   i  alle deler av fylket.

 Nulltoleranse for frafall i den 
  videregående skolen.

 Et godt kollektivtilbud som gir 
  redusert bilbruk og reduserte 
  utslipp.

I år er det kommune- og fylkestings-
valg, og du har mulighet til å påvirke 
viktige avgjørelser i ditt lokalsam-
funn og fylke. Benytt den sjansen. La 
ikke ”hjemmesitterpartiet” bli vinne-
ren, men vær med og påvirk hvordan 
du vil at samfunnet rundt deg skal 
være.

 Folk først!
Venstre er det liberale partiet i Tele-
mark.  Mennesker er viktigere enn 
systemer. Samfunnet utvikles gjennom 
å satse på menneskene. Derfor setter 
Venstre folk først.
Liberal politikk er et utålmodig arbeid 
for rettferdige løsninger som gir alle 
mennesker frihet. Alle skal ha mulig-
het til å bruke sine evner til beste for 
seg selv og samfunnet.

 Dyktige politikere!
Ved lokalvalget har Venstre dyktige 
kandidater som ønsker å bruke tid og 
krefter på å jobbe for lokalsamfunnet 
og Venstres politikk.
Vår toppkandidat ved fylkestingsvalget 
er Johan Tønnes Løchstøer, som er en 
meget erfaren lokal- og fylkespolitiker. 
Han har vært felles gruppeleder for 
de borgerlige partiene i inneværende 
periode og nyter stor respekt hos sine 

politiske kolleger. Direktør i Forbruker-
rådet Olav Kasland, er vår andrekandi-
dat og på tredje plass har vi varaordfø-
rer i Kragerø, Solfrid Rui Slettebakken. 
Både Olav og Solfrid er også ordfører-
kandidater i sine hjemkommuner, Bø 
og Kragerø.

 Venstre, et godt valg!
I år stiller Venstre liste i 13 av Tele-
marks 18 kommuner. 95 prosent av 
befolkningen i Telemark har mulighet 
til å stemme på en lokal Venstreliste. 
Fylkestingslisten vår kan du stemme 

på i alle kommuner selv om vi ikke har 
lokal liste. 

Ønsker du å gi din stemme til et parti 
som er uavhengig av særinteresser og 
som har fokus på skole, småbedrifter 
og miljø, bør du vurdere Venstre. Du 
gjør en forskjell. Bruk stemmeret-
ten din. Og stem gjerne Venstre! 

Torgeir Fossli 
Leder i Telemark Venstre

DU gjør en forskjell

”Kultur og opplevelser skal gi oss mange 
nye og spennende arbeidsplasser”

Stem Venstre!

Kunst og kultur er grunnlaget for utvik-
lingen som menneske og som samfunn. 
Venstre vil ha omfattende økonomiske 
overføringer til kulturlivet for å gi, kultu-
rell frihet, stabile rammevilkår og stimu-
lere kreativitet, samhandling, skaperkraft 
og næringsutvikling.

Venstre ønsker at Telemark skal ha stor 
egenproduksjon av profesjonelle forestillinger 
for skole- og kveldsmarkedet som stimulerer 
flere Telemarkskunstnere. Kulturproduksjo-
nen kan med fordel organiseres i egne virk-
somheter, og ikke som del av forvaltningen.   
Det frivillige kulturlivet vil alltid forestå den 
største produksjonen av kulturell aktivitet. 
Det er derfor viktig å sikre organisasjonene 
frihet og gode rammevilkår. 
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Viktige saker for
Telemark Venstre

 Sikre hele fylket – fra barnehage til sykehjem – god tilgang på 
kunstforestillinger innen alle kunstuttrykkene ved å videreutvi-
kle fylkeskommunens formidlingsordning i Telemark kulturpro-
duksjon og Kulturskatten, som nå er organisert i fylkeskommu-
nens kulturavdeling i Bø

 Tilrettelegge for kulturbaserte arbeidsplasser.

 Støtte et variert frivillig kulturarbeid i fylket økonomisk og ved 
annen bistand.

 Sikre at fylkesmønstringen av UKM fremdeles skal arrangeres av 
det frivillige kulturlivet.

 Vedta retningslinjer som sikrer minstekvalitet på Kulturhus som 
får spillemidler.

 Etablere «Cellulosen» på Klosterøya som et felles kulturbygg for 
Teater Ibsen, Telemark museum og arkivformål.

 Vedta Frivillighet Norge og KS sin «Plattform  for samspill og 
samarbeid mellom frivillige og kommunal sektor»,

Telemark Venstre vil:
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Et miljøpolitisk foregangsfylke 
med egen lavutslipps region

Venstre vil bygge en effektiv, moderne og klimavennlig infrastruktur for 
vare- og persontransport. 

For å skape større bo- og arbeidsmarkedsområder med flere attraktive arbeids-
plasser i hele fylket, er det viktig med satsing på høyhastighetsbane. 
Infrastrukturen må legge til rette for både høyhastighetstog, regiontog og 
godstrafikk.

Tog, buss og bil 
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Klimaet på jorda er i endring på grunn av 
menneskelig aktivitet. Det er sannsynlig at 
dramatiske klimaendringer vil inntreffe hvis    
vi ikke handler nå. 

Klimatiltak er viktig forsikring mot slike klima-
endringer i fremtiden. Langsiktighet, ”føre var” 
og bærekraftig forvaltning, skal være Venstres 
overordna føring. M
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  Utvikle samarbeidet mellom høgskolen, de videregående skolene, 
grunnskolene, lokalsamfunn og arbeidsliv.

  Videreutvikle distriktets videregående skoler med større fokus på 
realfag, etablere nye utdanningsprogram som f. eks marin kyst-
lære i Kragerø, bygge ny videregående skole i Skien og idrettshall 
ved Bø videregående skole.

  Ved plassering av videregående skoler, skal det legges avgjørende 
vekt på vertskommunens standpunkt.

  Heve skoleresultater ved å:
 • Arbeide for at elever ikke velger seg bort fra videregående skole-

gang. 
 • Åpne for større  i utdanningsløpet i samarbeid med 

eksterne partnere, og tilrettelegge godt for elever med særlige 
behov.

 • Opprette  lærlingplasser i fylkeskommunen
 • Styrke rådgivnings- og oppfølgingstjeneste 
 • En helsesøster på hver skole med 500 elever.
 • Opprette dialogmøter/møteplasser mellom skoleeier og skolene
 • Åpne for lærervurdering på videregående skole

  Videreføre en ordning der lærere i videregående skole får rett til 
et kompetanseår, for etterutdanning og fornying. En kommune i 
Telemark bør pekes ut til å være pilotkommune.

  Arbeide for at HIT får universitetsstatus med desentralisert struk-
tur

Telemark Venstre vil:

 med optimisme og fremtidstro dreie utviklingen i mer bærekraf-
tig retning mot et samfunn, der varige verdier får mer status enn 
forbruk og forbruksvekst.

 at vern og bærekraftig skjøtsel av matjord og av ressurser i havet, 
er viktig for matforsyningen i framtida.

 at strandsonen langs sjø og innsjø forvaltes til fordel for allmenn-
heten.

 at områder som er viktig for biologisk og geologisk mangfold, må 
bevares. 

 at uberørt natur som nesten er borte også i Telemark, blir skjer-
met for inngrep. 

 at klima og miljøundervisning og ”tenke globalt og handle lokalt”  
må inn i barnehage og skole.

 at Grenland blir Norges klimanøytrale region med sine grønne 
bedrifter, lavutslipp industri, forsknings- og høyskolemiljø og 
med lang tradisjon med godt samarbeid. 

 at det tilrettelegges bedre for at naturrommet kan brukes i skole-
nes undervisning, og til opplevelse og rekreasjon.

 at friluftsliv og aktivitet ute i naturen gir stor folkehelsegevinst, 
og vil jobbe for at turstier og skiløyper opprustes og tilrettelegges 
på lik linje med arenaer for organisert trening.    

Telemark Venstre vil:

Venstre vil styrke innholdet i skolen og 
forbedre kvaliteten i kunnskapsformidlingen

Telemark Venstre vil:

 Grønn pakke for utbygging av kollektivtilbudet i Grenland må 
tilsvare investeringene i bilveier.

 Et helhetlig kollektivtilbud i Grenland må omfatte en bybane 
samordnet med det øvrige lokale og regionale kollektivtilbudet.

 Prisen på månedskort må reduseres med kr. 100. Prisen på 
enkeltbillett skal være kr. 10 for barn og kr. 20 for voksne.

 Strategiske bussruter tilknyttet attraktive kollektivknutepunk-
ter må dekke hele fylket.

 Kollektivandelen av alle reiser i Grenland må øke med 50 % i 
perioden gjennom offensiv satsning på Bystrategi Grenland.

 NSB og fylkeskommunen må gjennom markedsføring og drifts-
opplegg ta ansvar slik at antall reisende med Bratsbergbanen 
blir minst 100.000 årlig for å sikre fortsatt drift.

 Etter utbygging av dobbeltspor Larvik-Porsgrunn med høyhas-
tighet i løpet av perioden, må jernbanesatsingen videreføres 
med sammenslåing av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen (Sør-
Vestbanen).

 Fylkeskommunen viderefører arbeidet for å sikre et attraktivt og 
effektivt togtilbud på Sørlandsbanen etter bygging av SørVest-
banen.

 Ny Rv 32 Lilleelvgata-Hovenga med krav om ivaretagelse av 
nærmiljøet og ny Rv 36 Skyggestein-Skjelbredstrand bygges i 
perioden.

 E-134 Gvammen - Århus og prosjektene på Rv 36 Bjørge, Bukti 
og Stodi må bygges i perioden.

 Auen er av miljømessige hensyn uaktuell som ny havn for 
Grenland. Havnebehovet må dekkes ved utbygging av eksiste-
rende industrihavner innenfor Grenlandsbrua, nær knyttet til 
jernbanen.

 Øve vedvarende press på Statens vegvesen for å bygge sam-
menhengende gang- og sykkelvei på nåværende E18-trase fra 
Rugtvedt til Dørdal i Bamble, og bygging av mer trafikksikre 
kryss på samme strekning.

Kunnskap er grunnlaget 
for frihet og demokrati
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SKIEN 
Et løsningsorientert alternativ 

Skiens framtid - en ren fornøy-
else - hvis vi handler nå

Skien Venstre har i perioden 2007-
2011 samarbeidet med Ap, SV og 
Sp. Vi kan se tilbake på bygging/
igangsetting av en lang rekke 
skoler, barnehager, flerbruks-
haller, krisesenter, Gulset kirke, 
gang- og sykkelveier, etc. Som et 
sentrumsparti kan vi samarbeide 
både til høyre og venstre i politik-
ken. Samarbeid for kommende 
periode vil vi ta stilling til etter 
valget. Det viktigste er å få gjen-
nomført våre programsaker.

Viktige saker i neste periode:
- Starte bygging av sykehjemmet 
på Nenset og planlegge flere sy-
kehjemsplasser.
- Bygge flere gang- og sykkelveier 
og få flere til å gå, sykle, ta buss 
og tog.
- Øke voksentettheten i skolen og 
styrke etterutdanning av lærerne
- Legge til rette for bedriftsetable-
ring ved gode rammevilkår, mer 
enn direkte bedriftsstøtte.
- Styrke Skien sentrum ved å 
bygge flere boliger, ny park på 

Rådhusplassen, ny videregåen-
de skole på Lundetoppen eller i 
Kverndalen, senke fartsgrensene 
i sentrum, støtte kulturlivet.
- Ikke bygge ned dyrka mark.
- Sikre almen tilgang til van-
net ved elver og sjøer, og fjerne 
gamle båtvrak.
- Opprette flere lærlingplasser i 
kommunen og stimulere til flere 
lærlingplasser i private bedrifter

De fem første kandidatene:
Geir Arild Tønnesen
Siri Svenkerud
Atle Rui
Emilie Klovning
Kenneth Berg

Geir Arild Tønnessen
1. kandidat i Skien

PORSGRUNN 
Fokus på miljø

Miljø
Fortsette å kjempe for at det er 
innbyggernes og eksisterende 
bomiljøs interesser som skal 
legge premissene for byutvikling 
og fortetting. Utbyggerne må 
tilpasse seg innbyggerne  ikke 
motsatt. 
Arbeide for å lette og sikre 
adkomsten til sjø og vann og 
arbeide for videre kyststi.
 
Velferd og kultur
Styrke rusomsorgen ved å satse 
på forebygging og  legge bedre til 
rette for uorganiserte fritidsakti-
viteter der de unge selv får større 
ansvar.
Arbeide for at porselenssamlin-
gen blir i kommunen og et porse-
lensmuseum på Øvre Frednes.

Samferdsel
Stå på for utbygging av Eidanger-
parsellen – nå!
Utvikle kollektivtransporten i 
Grenland - tilby økt frekvens og 
lavere priser.
 
Næring
Velge Frierfjorden og Herøya som 
alternativ til Breviksterminalen.
Stimulere til etablering av mil-

jøvennlige arbeidsplasser og 
forskningsbaserte bedrifter.
Ha økt fokus på næringsutvik-
ling i kommunen
 
Kunnskap og utdanning
Sikre trygg skolevei for alle 
barn.
Økt fokus på godt læringsmiljø 
i skolen og utvide leksehjelptil-
budet.
Bidra til at HiT får status som 
Universitet. 

De fem første kandidatene:
Siren Johnsen
Åge Frisak
Kristin Clemmensen
Morten VInnestad
Kjersti Lervik

Siren Johnsen, 
1. kandidat i Porsgrunn 

Olav Kasland
2. plass på 

fylkestingslista

Jeg er født i Fyresdal og vokste 
opp i Bø. 50 år. To barn og kone. 
Jobbet mange år med interna-
sjonal bistand. Etter at jeg flytte 
hjem igjen til Bø har jeg jobbet 
som generalsekretær i Mental 
Helse, NAV-leder for Notodden og 
Hjartdal og nå som regiondirek-
tør i Forbrukerrådet -Telemark, 
Buskerud og Vestfold. 
Jeg er ordførerkandidat for Ven-
stre i Bø. Har siden 2007 sittet i 
Bø formannskap, kommunesty-
ret og Midt Telemark rådet. 
 
 - Hvorfor Venstre?
En hovedgrunn er at Venstre er et 
sosialliberalt parti, som vil ha fri-
het for enkeltmennesket
uten å skade andre, og et sam-
funn som gir hjelp til de som 
trenger det. 
Venstre vil at flere beslutninger 
skal fattes nærmere der borger-
ne bor. Det betyr at lokaldemo-
kratiet må styrkes på bekostning 
av sentral styring. 
Jeg mener at Venstre har frem-
tidens løsninger gjennom sin 
utdannings-, forsknings- og mil-
jøpolitikk.  I Telemark er jeg over-
bevist om at de beste løsninger 
finnes i sentrum av politikken, 
hvor Venstre befinner seg. 

 Dette vil jeg bidra med for Tele-
mark i Fylkestinget
 Styrke videregående skole og 
jobbe mot en 0-visjon når det 
gjelder frafall. 
 Ta hele fylket i bruk gjennom 
aktiv næringspolitikk og sats-
ning på turisme. 
 Infrastrukturen i fylket må 
styrkes. Det gjelder både veg, 
jernbane og kollektivtransport.  

Disse tre utfordringene vil jeg ta 
tak i som fylkespolitiker
 Frafallsproblematikken i vide-
regående skole.

 Styrking av turistnæringen og 
merkevarenavnet Telemark.

 Få hele Telemark til å dra i 
sammen på alle områder. 

Telemark Venstres lokallag  ved kommunevalget 2011
St
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www.venstre.no/telemark/skien www.venstre.no/telemark/porsgrunn

NOTODDEN 
Vi vil heve kvaliteten i opplæringen

 Notodden Venstre vil at Notod-
den skal bli en moderne, effektiv 
og fremtidsrettet kommune der 
folk både har noe å leve av og noe 
å leve for!

Kunnskapsutvikling:
Venstre vil heve kvaliteten i opp-
læringen. Læreren er avgjørende 
for elevenes læring. Vi vil satse på 
læreren og kompetanseheving.
Venstre vil ha en skolestruktur 
som er tilpasset dagens behov og 
krav. Skolen skal tilby et godt læ-
ringsmiljø, både faglig og sosialt.

Næringsutvikling:
For å stimulere til økt nærings-
mangfold og nye innovative be-
drifter i Notodden, vil Notodden 
Venstre ta initiativ for å skape et 
venturefond som kan løfte opp lo-
vende nyskapende prosjekter.

Stedsutvikling og kultur:
Frivillige lag og organisasjoner er 
selve livsnerven i en kulturkom-

mune. Mange opplever det gode 
liv nettopp her hvor man får 
realisert kreativitet, skaperkraft 
og prestasjoner i en sosial sam-
menheng samtidig som man 
også gjør noe for andre og for 
samfunnet. 
Notodden Venstre vil øke tilskud-
dene til lag og organisasjoner.

De fem første kandidatene:
Torgeir Fossli
Gunnbjørg Fisketjøn
Jørund Cronblad Krosshus
Truls Ekeberg
Herborg Smestad

Torgeir Fossli
1. kandidat i Notodden

www.venstre.no/telemark/notodden

KRAGERØ
Miljø og livskvalitet

 Videreutvikle mangfold i opp-
levelsesnæringer.

 Arbeide for at Kragerø får mil-
jøprofil på kultur og næringsliv.

 Venstre vil ha ”Jomfrulandsløf-
tet”; en bærekraftig øy i skjær-
gården. Landskapsforvaltning, 
estetikk og kultur, næring og 
miljø, sosialt og attraktivt bosted.

 Følge tett opp klima og miljø-
arbeidet i kommunen

 De fem første kandidatene:
Solfrid Rui Slettebakken
Johan Tønnes Løchstøer
Trine Jørgensen
Bjarne Steen Jørgensen
Åse Gunleiksrud

 Kompetanse og livslang læring 
er viktig for et robust Kragerø-
samfunn. 

 Arbeide for en systematisk 
kvalitetsutvikling i skolen gjen-
nom forpliktende ansvarsdialog 
mellom lærere, skoleledere og 
skoleeier.

 Styrke forebyggende tiltak for 
å bedre barn og unges livsvilkår
Samarbeide med frivillige orga-
nisasjoner for å løse oppgaver i 
lokalsamfunnet.

 Hjelp til livsmestring ved å 
satse mer på folkehelse og helse-
fremmende arbeid.

 Utrede ordninger som gjør 
det enklere for pårørende å yte 
omsorg overfor sine eldre familie-
medlemmer.

 Videreutvikle og forsterke 
kultursatsingen.

 Løfte Kragerø fram til en tre-
husby i verdensklasse.

Solfrid Rui Slettebakken
1. kandidat i Kragerø 

www.venstre.no/telemark/kragero
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Solfrid Rui 
Slettebakken

3. plass på 
fylkestingslista

 
”Et innlandshjerte som banker for kyst-
byen Kragerø.” Slik beskrev en journalist 
min politikerrolle i Kragerø da jeg ble 
presentert som 60 års jubilant. Hjertet 
mitt banker for Kragerø og for framtida, 
og både i mitt politisk og yrkemessig liv, 
tenker jeg at framtida sitter på skoleben-
ken. Som rådgiver på Kragerø ungdoms-
skole har jeg viktig ansvar for å tenke 
framtid sammen med ungdommen. 

Kragerø hadde et Miljøutvalg. Jeg fikk 
min debut der i 1995. Forvaltning av vår 
natur og miljøverdier for vår tid og for 
kommende tider, engasjerte meg sterkt 
fra første stund. To perioder har jeg vært 
med i areal og planutvalget med an-
svar for forvaltning av vår fantastiske 
kommune, både med vårt historiske og 
unike sentrum, vår vakre og viden kjente 
skjærgård med geopark verdier av glo-
bal interesse, og vårt storslåtte oppland. 
I 2007 ble jeg varaordfører og hjertet 
mitt banker om mulig enda sterkere for 
klima og miljø, men og skole og kultur.

Dette vil jeg bidra med for 
Telemark i Fylkestinget
 Jobbe for at fylkeskommunen 
blir en bedre kvalitetssikrer for 
den videregående skolen og at 
samarbeid mellom næringsliv 
og skole utvikles videre.
 At tilstandsrapportering blir 
spesifikk og gir grunnlag for 
ansvarsdialog med alle parter i 
skolen.
 Jobbe for at fylkeskommu-
nen i Telemark kan være et fore-
gangsfylke på miljø og kultur.
 At Grenlandsregionen kan bli 
en lavutslippsregion i Norge.

Disse tre utfordringene vil jeg ta 
tak i som fylkespolitiker
 Bidra til at næringsutvikling i 
hele fylket har en klar miljøpro-
fil

 At Telemark høyner kompe-
tansenivået i hele utdannings-
løpet

 At kulturlivet på alle nivå fra 
kulturskole, frivillige organisa-
sjoner og offentlig kulturvirk-
somhet stimulerer hverandre og 
blomstrer enda mer i Telemark 

TINN 
Turisme og næringsliv

 Tinn Venstre er opptatt av at 
skolene i kommunen skal styr-
kes. Vi ønsker en gjennomgang 
og analyse av skolene med det 
som mål å gjøre skolen i Tinn en 
attraktiv arbeidsplass for dyktige 
lærere. I dag er det vanskelig for 
skolene å fylle faste stillinger. 
Kommunen må gjøre en innsats 
for å endre dette.

 Tinn Venstre ønsker å skape 
rom for småbedriftene. Tinn Kom-
mune forvalter over 600 millioner 
kroner hvert år. Vi mener 1,5 pro-
sent av kommunens årlige bud-
sjett må settes av til arbeid for å 
skape småbedrifter i hele kom-
munen. Venstre vil bygge videre 
på næringsarbeidet som har blitt 
gjort gjennom bygdelagene, som 
kan ha et særlig ansvar for å drive 
inkubatorvirksomhet lokalt.

Tinn Venstre mener kommunen 
må stå sentralt i arbeidet med å 

utvikle og bygge utleieboliger 
både i Rjukan og bygdene. Ut-
leieboliger er viktig for at po-
tensielle innflyttere skal kunne 
bosette seg i kommunen. 

De fem første kandidatene:
Tor Helge Flåto
Sandra Forsmo Yeomans
Aslak Høgetveit
Jan-Anders Dam-Nielsen
Ola Nub Kveseth

Tor Helge Flåto
1. kandidat i Tinn

Telemark Venstres lokallag  ved kommunevalget 2011

KVITESEID 
Åpenhet og samarbeid

 Vi vil være ansvarlige politikere, 
som gjennom åpenhet og samar-
beid bidrar til de beste løsningene 
for folk flest. Når politiske beslut-
ninger skal tas vil vi etterstrebe 
samsvar mellom faglige vurderin-
ger og politisk skjønn.

 Der det innebærer økonomiske 
fordeler, og tjener innbyggernes 
interesser ellers, vil vi styrke det 
interkommunale og regionale 
samarbeidet.

 Vi vil etterspørre utredning 
av ulike kommunestrukturer for 
framtida, og være åpne i ei vurde-
ring om hvilke kommunestruktur 
som framover vil kunne ivareta 
best mulig tjenestetilbud til folk 
der de bor.

 Som miljøparti på lokalt plan 
mener Kviteseid Venstre at det 
er viktig med klare og helhetlige 
føringer i plan- og arealpolitikken. 
Miljø-, energi-, og klimaplanen 
som er vedtatt må brukes som det 
viktige administrative og politiske 
styringsverktøyet den er ment 
som. Dispensasjoner må helst 
unngås, eller i så fall være velbe-
grunnede unntak.

 Vi vil bidra til at kommunen 
framstår som imøtekommende og 
løsningsorientert når det gjelder 
regulering av boligtomter både i 
boligfelt og utenfor. Vi registrerer 
et behov for sentrumsnære utlei-
eboliger og/eller leiligheter. Det er 

mange husstander som består 
av en eller få personer. Kviteseid 
Venstre ønsker private aktører 
velkomne som utbyggere. Vi vil 
være pådrivere for å lette saks-
gangen og få til en rask bygge-
start

 Vi har tre gode skoler/opp-
vekstsentre i kommunen. I 
Brunkeberg, Kviteseid og Vrådal. 
Disse vil vi beholde og videreut-
vikle. 

 Vi har Kulturskulen som med 
nye lokaler i flerbrukshallen har 
fått helt nye arbeidsforhold. 
Dette potensialet kan bare ut-
nyttes ved fortsatt økt satsing 
gjennom budsjettet.

De fem første kandidatene:
Tor Arne Mælen
Jon Ingebretsen
Eli Taugbøl
Gørild Botner Kanstad
Vidar Hansen

Tor Arne Mælen
1. kandidat i Kviteseid

www.venstre.no/telemark/kviteseid

SELJORD 
Natur og miljø

 Første- og andrekandidatane 
i Seljord Venstre representerer 
både sentrum og utkant i Seljord 
og dekkjer det meste av viktige 
Venstresaker. 

 Ein god skule for heile kom-
munen med betre høve til etter- 
og vidareutdanning for lærarane. 
Åmotsdal skule skal få utvikle seg 
vidare.

 Samhandlingsreforma vil føre 
til store omstillingar innanfor hel-
sevesenet i Seljord, både fagleg 
og økonomisk. Det vil bli nødven-
dig å styrkje både etter- og vida-
reutdanning for dei tilsette.

 Næringslivet treng kompetan-
seheving og utvikling. Kommunen 
må vere aktiv rådgivar for dei som 
vil skape sin eigen arbeidsplass. 
Oppfølging høyrer med.
Kommunen må styrkje og leggje 
til rette for samarbeid om næ-
ringshage på regionalt nivå. 

 Folkehelse og kultur: Nytt bi-
bliotek skal prioriterast ved nye 
investeringar. 

 Nei til eigedomsskatt! Desse 
skattepengane vil berre løyse 
dei økonomiske problema på 
kort sikt, og vil ikkje vere ein sti-
mulans for næringslivet.

De fem første kandidatene:
Borgny S. Tøfte
Margit Karlsen - Rinde
Stig Høgetveit
Børg Oseid Kleivi
Åsmund Høgetveit

Borgny S. Tøfte
1. kandidat i Seljord

www.venstre.no/telemark/seljord

www.venstre.no/telemark/tinn
DRANGEDAL 
Skole og helse

 Helse og velferd
”Samhandlingsreformen” blir en 
hovedsak i neste periode.  Den 
skal bedre samarbeidet mellom 
kommunene og Sykehuset Te-
lemark slik at pasienter kan få 
oppfølging, opptrening og enklere 
behandling uten å måtte reise til 
sykehuset.

 Oppvekst og undervisning
Kvalitetsøkning i skolen.
Arbeide for innføring av kompe-
tanseår for lærerne.

 En åpnere kommune der 
 innbyggerne blir hørt
Venstre vil ha en åpnere kom-
mune der politikerne og adminis-
trasjonen fører en åpen og aktiv 
informasjonslinje, og er åpen og 
lyttende til innspill og forslag. 
 
Andre viktige saker for Venstre
- Øke standarden på kommunale 
veier. 
- Fjerne undergangen ved Mer-
kebekk for å bedre adkomsten til 
Drangedal og redusere tungtrafik-
ken gjennom Kroken.

- Stimulere både kommunale 
enheter og næringslivet til å ta 
inn flere lærlinger.
- Engasjere lokalbefolkningen i 
grendene og stimulere til utvik-
ling og øke bosettingen.
- Skape et mer inkluderende 
bygdesamfunn der vi ser verdi-
en av å bli kjent med, og lære av 
andre kulturer.

De fem første kandidatene:
Arnt Olav Brødsjø
Mette Tufte
Asbjørn Vågsland
Judith Clemensen
Turid Anita Løite 

Arnt Olav Brødsjø
1. kandidat i Drangedal 

www.venstre.no/telemark/drangedal
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Torgeir Fossli
4. plass på 

fylkestingslista
Jeg er 50 år og bor i Notodden. Av 
utdanning er jeg pianist og har job-
bet både som utøvende pianist og 
som lærer. Jeg er nå ansatt i Notod-
den Kulturskole.
Jeg er leder av Notodden Venstre og 
Telemark Venstre og jeg har sittet i 
kommunestyret i Notodden siden 
år 2000.

Hvorfor Venstre?
Jeg valgte Venstre fordi jeg er libe-
ral – fordi jeg tror på frihet.
Jeg tror på maktspredning og på 
en stat som er under innbyggernes 
kontroll.
Friheten gir skaperlyst og vekst, 
men også ansvar og sosialt enga-
sjement.
Jeg mener fremtidens velferd byg-
ges med kunnskap. Miljøet skal 
ivaretas og overleveres kommende 
generasjoner i en tilstand som gir 
dem trygghet for egen fremtid.
Venstre gir svarene på fremtidens 
utfordringer.

Dette vil jeg bidra med for Telemark 
i Fylkestinget
 Jobbe for bedre infrastruktur i 
hele fylket gjennom dokumenta-
sjon og pågåenhet overfor bevil-
gende myndigheter

 Jobbe for å heve kompetanseni-
vået gjennom en bedre videregåen-
de skole med mindre frafall og flere 
som velger høyere utdanning

 Jobbe for at Telemark igjen skal 
bli et av landets beste fylker på 
kultur

Disse tre utfordringene vil jeg ta tak 
i som fylkespolitiker
 Økt nyskaping og flere bedrifts-
etableringer gjennom bedre tilgang 
til risikokapital

 Styrke kulturlivet ved å bedre 
rammevilkårene for de frivillige 
organisasjonene

 Bidra til næringsutvikling i hele 
fylket

Stem Venstre!

NOME
Økt satsing på turisme

 Nome Venstre vil gjøre Nome 
til det mest attraktive stedet å 
bo i Telemark. Dette blir fort en 
floskel, men for oss betyr det at 
vi må tilby et trygt oppvekstmiljø 
og lokale arbeidsplasser. I det leg-
ger vi at alle barn skal ha et godt 
fritidstilbud og kunne gå på en 
mobbefri skole.

 Vi ser på investering i skole og 
utdanning som den viktigste in-
vesteringen vi kan foreta.  Videre 
for å kunne tiltrekke barnefamili-
er må vi også kunne tilby arbeids-
plasser i nærmiljøet. 
 Nome Venstre vil arbeide for at 
Nome kommune, gjennom gode 
rammebetingelser, skal være et 
godt alternativ for etablerere av 
små og store bedrifter innen et 
bredt spekter av bransjer.
 Vårt mål er å ta Nome fra et 
gammelt industrisamfunn til en 
miljøvennlig og moderne kunn-

VINJE 
Skule – kultur – oppvekst – helse.

 Vinje er rik på menneskelege 
og økonomiske ressursar. Prio-
riteringsspørsmål kjem ein like-
vel ikkje utanom, og lovpålagte 
oppgåver må løysast. Strukturen 
på lokale helsetenester er under 
press på grunn av teknologiske 
og organisatoriske utvklings-
trekk (les: samhandlingsreformen 
m.m.). Betre ambulanseteneste 
kan vere ein del av svaret.

 Eg vil særleg arbeide med kul-
tur- og oppvekstspørsmål. I kom-
ande periode skal vi vedtaka ein 
kunst- og kulturplan der eg vil stå 
for auka støtte til lag og organisa-
sjonar og med med enkle rutinar. 

 I perioden kjem truleg debat-
ten om skulestruktur opp for fullt 
(les: spørsmål om nedlegging av 

skular). Venstre sitt standpunkt 
er at skulane skal ligge så nært 
som mogleg der folk bur. Kva det 
vil sei i Vinje kommune, veit eg 
ikkje no.

De fem første kandidatene:
Oscar J. Garnes
Børge Skårdal
Hallbjørg Strøm
Heidi Hegg
Ragni Tvitekkja

Oscar J. Garnes
1. kandidat i Vinje

www.venstre.no/telemark/vinje

www.venstre.no/telemark/nome

BØ 
Folk først!

De politiske prosessene skal 
være åpne for alle. Vi vil skape 
arenaer der også stemmen til 
brukerne og de som blir råka av 
vedtak, blir hørt. Venstre vil inn-
føre åpne høringer før viktige 
avgjørelser. Det vil sikre bruker-
medvirkning og skape engasje-
ment for lokaldemokratiet.

 Styrking av skolene.
 Eldreomsorg som er tilpassa
 den enkelte.
 Vi seier nei til Handelsparken. 
 Legge til rette for at frivillig-
 heten skal blomstre.
 Drive aktiv næringspolitikk som
 også inkluderer turisme.
 Styrke samarbeidet med 
 kompetansemiljøa i bygda, som
 for eksempel Høyskolen og 
 Telemarksforskning.

Vi har en klar ordførerkandidat.

De fem første kandidatene:
Olav Kasland 
Ingebjørg Ørnulfsdatter Nordbø 
Augon Eika 
Kristin Ødegård Vestgarden 
Geir Sønstebø 

Olav Kasland 
1. kandidat i Bø 

www.venstre.no/telemark/boitelemark

SAUHERAD 
Bærekraftig lokaløkonomi!

 Få skikk på kommuneøko-
nomien! Vi må ta ansvar, tenke 
langsiktig og ta naudsynte grep. 

 Betre kommunikasjonskul-
tur i kommunen!  Vi må skape 
tillit mellom politisk/administra-
tiv leiing, kommunalt tilsette og 
brukarar.

 Kvalitet i skulen gjennom 
betre rammevilkår for lærarane 
både pedagogisk og materielt. 
Ungdomsskulen må rustas opp. 

 Kulturskulen i Sauherad er 
viktig for oppvekstmiljøet! 
Venstre vil fortsatt satse på 
kultur. 

 Stedsutvikling til det beste 
for folk, miljø og næringsliv! 
Venstre vil skape gode møte-
plassar i sentrum for alle. Dette 
stimulerer sosialt liv, nærings-
verksemd og utvikling. 

 Realistisk miljøpolitikk 
er å tilby folk attraktive og 
nærliggande miljøval. Til dømes 
gjennom tilrettelegging for 
sentrumsnær bustadbygging 
og auka omsetning av lokale 
produkt. Togtilbodet må vidare-
utviklast. 

De fem første kandidatene:
Heine Århus
Aslaug Norendal
Ola Vea Gustavsen
Torstein  Gustavsen
Johanne Halsnes Århus

Heine Århus
1. kandidat i Sauherad

www.venstre.no/telemark/sauherad

BAMBLE 
Trygt og handlingsretta alternativ
 Bamble Venstre har kun hatt 
én representant i kommunesty-
ret siste fireårsperiode, men kan 
likevel se tilbake på svært aktiv 
deltakelse i styring av kom-
munen. Lokallaget har fremmet 
og fått gjennomslag for mange 
saker i ulike sektorer som f.eks:

Knut Magnus
1. kandidat i Bamble

www.venstre.no/telemark/bamble

skapsøkonomi, også bestående 
både av turisme, landbruk og in-
dustri. På veien er det også viktig 
å ta vare på de svake. Tilbyr vi 
trampolinen og ber noen hoppe, 
må vi også gi dem et sikkerhets-
nett om det går galt.

De fem første kandidatene:
Morten Brugård
Gudmunn Kyrkjebø
Marit Fritheim
Inger Johanne Lunde
Eirik H. E. Ballestad

Morten Brugård
1. kandidat i Nome

 Styrking av kulturskolens budsjetter.
 Lokalisering av kulturhus i kommunen.
 Vedlikehold/oppgradering av idrettsanlegget på Rugtvedt.
 Oppussing av garderober/toalett i Sentrumsgården.
 Tilskudd til idrettsanlegg/kunstgressbaner.
 Miljøarbeidere og helsesøstre som permanent ordning i skolene.
 Aktivitørstilling ved Bamble Sykehjem.
 Styrking av stillinger innen ergoterapi- og fysioterapitjenestene.
 Tilskudd til bevaring av redningsskøyta RS2.
 Ekstra pott med prosjektmidler (900.000 kr i 2010) til barn og unge.
 Styrking av festivalene i Langesund.
 Frivillighetsmesse og konferanse skal arrangeres i 2012.

Vi vil i kommende periode: 
 utøve en aktiv og målrettet boligpolitikk for å få til befolkningsvekst.
 høyne elevenes resultater i grunnskolen ved å satse på flere gode lærere.
 finne en fullgod erstatning for Falkåsen barnehage.
 styrke kulturskolens budsjett for å få ned ventelistene på skolens tilbud.
 legge til rette for at idrettslagene kan få starte opp med idrettsskole.
 ha fortgang i arbeidet med å klargjøre tomter til næringsvirksomhet.
 arbeide aktivt med en forpliktende miljø- og klimaplan.
 stimulere lags- og foreningslivet 
 i de mange nærmiljøene våre og 
 la dem bli en reell høringsinstans.  

De fem første kandidatene:
Knut Magnus
Laila Urtegård
Stian Tangen
Heidi Brødsjø
Kjell Øystein Kleven
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Venstre har liste i 
13 kommuner 

i Telemark 
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Viktige saker for 
Telemark Unge Venstre

Emilie Klovning
5. plass på 

fylkestingslista

  .neikS go negreB i tskovppo ,olsO i tdøF
18 år og elev på studiespesialisering på 
videregående skole.  Står på 4. plass på 
Venstres liste i Skien, og er tidligere fyl-
kesleder i Telemark Unge Venstre. 

Hvorfor Venstre?
Jeg meldte meg inn i Venstre fordi jeg 
mener liberalisme er en god ideologisk 
rettesnor i politikken. Venstres politikk 
kombinerer personlig frihet med ansvar 
for menneskene rundt oss, og partiet 
setter fokus på viktige og fremtidsret-
tede saker.  
De tre politiske områdene jeg er mest 
opptatt av er utdanning, internasjonal 
rettferdighet og sosialpolitikk. Som 
Venstrepolitiker ønsker jeg å tenke nytt 
og å se enkeltmennesker, ikke bare de 
store systemene vi er en del av. 

Dette vil jeg bidra med for 
Telemark i Fylkestinget
 Representere ungdommen på en
  viktig politisk arena. 
 Tenke nytt og annerledes for å løse
  gamle problemstillinger. 
 Styrke Telemark som et attraktivt
 sted å bo og besøke.  

Nevn 3 utfordringer du mener 
Telemark har

 Infrastrukturen i Telemark, særlig
  jernbane og kollektivtransport.
 Det høye frafrallet fra videregående
 skole i Telemark. 
 Hvordan Telemark fylkeskommune
 best mulig kan legge til rette for et
 miljøvennlig fylke.

- Dette er en skremmende utvikling. 
Det er gjort en alt for dårlig jobb.  Vi-
deregående skole har mistet fokuset 
på elevene. Enkeltmennesket for-
svinner i systemet. Alle er forskjel-
lige, og opplæringen burde i større 
grad basere seg på hver enkeltes ev-
ner, forutsetninger og ønsker. 

Telemark Unge Venstre mener dette 
er en svært viktig sak, og foreslår 5 
konkrete tiltak for å gjøre den vide-
regående opplæringen bedre: 

Etterutdanning til lærere!
En skole er ikke bedre enn sine læ-
rere, og gode lærere er nøkkelen 
for en bedre skole med tilpasset 
opplæring. Telemark Unge Venstre 
ønsker å gi flere lærere tilbud om 
etterutdanning, slik at alle lærere er 
oppdatert på fagene de underviser 
i. Å gi lærere etterutdanning eller et 
kompetanseår for å praktisere annet 
arbeid kan også gi ny inspirasjon og 
bedre evne til å fylle lærerjobben, et 
av landets viktigste arbeid. 

Styrk rådgivertjenesten! 
Alt for mange unge opplever man-
gelfull rådgivning på ungdomstrin-
net og på videregående, noe som 

gjør at overgangen fra ungdoms-
skolen til videregående blir tøff 
for mange. Telemark Unge Venstre 
mener det må stilles faglige krav 
til rådgivere på ungdomsskolen og 
videregående, og at disse må være 
profesjonsutdannet til å veilede 
elever som er usikre på sitt utdan-
ningsvalg.

Mer praksis på yrkesfag!
Blant elevene på yrkesfaglige linjer 
er frafallet størst, og mange peker 
på alt for stort fokus på tradisjo-
nelle teorifag på disse linjene. Tele-
mark Unge Venstre mener det skal 
være lov å velge praktisk, og ønsker 
praksis fra første år på yrkesfag. På 
denne måten tvinges ikke alle gjen-
nom et skoleår med vekt på teori før 
de blir gitt mulighet til praksisplass. 
Dette kan virke motiverende for sko-
leleie elever. 

Individuell opplæring!
Telemark Unge Venstre mener at un-
dervisningen i større grad må tilpas-
ses den enkelte elev. Vi er forskjel-
lige og har forskjellige metoder for 
å best tilegne oss kunnskap. At alle 
må gjøre alt likt er noe de færreste 
elevene tjener på. Elever må få stør-

re innflytelse på sine egne arbeids-
planer i de ulike fagene. 

Endre dagens eksamensform! 
Telemark Unge Venstre mener at 
det bør åpnes for bruk av mappe-
vurdering som alternativ til dagens 
sentralgitte skriftlige eksamen. Det 
vil si at elevens arbeid gjennom 
året i form av prøver, innleveringer, 
prosjekter o.l. samles i en mappe. 
På slutten av året vurderes map-

pen etter målene til læreplanen av 
en ekstern lærer som erstatning for 
skriftlig eksamen. Dagens skriftlige 
eksamensform begrenser mulighe-
tene for tilpasset opplæring, etter-
som eksamenene på slutten av året 
blir selve målet for undervisningen.

En skole for kunnskap og like muligheter 
En skole for kunnskap og like muligheter krever faglig sterke lærere. 
Derfor vil Venstre gi alle lærere tid og ressurser til faglig påfyll gjen-
nom systematisk etter- og videreutdanning. Vi vil ha en god skole for 
elevene, derfor satser vi på læreren.  
 
Framtida begynner i klasserommet. Skolens viktigste oppgave er å gi den 
enkelte elev best mulig kunnskapsnivå, gode grunnleggende ferdigheter og 
tro på egne evner. Venstre vil ha en storstilt satsing på skole, kunnskap og 
forskning, og dette er førsteprioritet i våre alternative statsbudsjetter. 
 
Forskning og utdanning er viktige forutsetninger for framtidens arbeids-
plasser og velferd. Samfunnet må gi rom for menneskets skapende evner 
både i skoleverk, forskning, kultur og næringsliv.

Et klimavennlig samfunn 
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. 
 
Norge må ta de avgjørende skrittene fra å være en gammeldags fossilna-
sjon til å bli et miljøpolitisk foregangsland. Norge må være i front med å 
satse på fornybar energi, utvikle og ta i bruk ny teknologi. Vi må skape nye 
grønne arbeidsplasser og gjøre det både enkelt og rimelig å være miljø-
vennlig. 
 
Vi vil ha en utslippsfri samferdselssektor med en grønnere bilpark. Det skal 
også lønne seg å reise kollektivt både økonomisk og tidsmessig. Bedre 
kollektivtilbud gjør det enklere å reise og det er bra for klimaet. Derfor vil 
Venstre ha et bedre, billigere og hyppigere kollektivtilbud.

Et kreativt og verdiskapende Norge 
Vi er opptatt av gode vilkår for selvstendig næringsdrivende og de min-
dre bedriftene, fordi velferdssamfunnet er avhengig av et nyskapende 
næringsliv.
 
Framtidas arbeidsplasser er ennå ikke skapt. Derfor trenger vi en politikk 
som støtter småbedriftene og gründere. 
 
Kunnskap er basis for det nye næringslivet, og derfor er satsingen på 
utdanning og forskning viktig. Venstre ønsker et nyskapende Norge, der det 
er enklere å starte og drive egen bedrift og skape nye verdier og arbeids-
plasser. Gjennom skattestimuli vil Venstre sikre at mer av nyskapingen som 
skjer i etablert næringsliv kan omsettes i nye produkter og arbeidsplasser. 
Vi må støtte dem som tør å satse.

Varm velferd når du trenger det
Vi mener et velferdssamfunn måles etter hvordan vi tar vare på de sva-
keste. I Norge er det ikke lenger viktigst å gi mer til alle, men å hjelpe 
enkeltmennesker som virkelig trenger det. 
 
Historiene om alle som ikke får de helsetjenestene de trenger er for mange. 
Det gjelder eldreomsorg, psykiatri, rehabilitering og tilbudet til rusav-
hengige. Venstre vil ha mer velferd der du bor, og at langt flere helse- og 
omsorgstjenester skal utføres lokalt. Vi vil gi hjelpen nærmest mulig den 
enkelte borger og pasient. Dette krever sterkere og større kommuner, ster-
kere lokaldemokrati og mer lokalt ansvar. 
 
I Venstre er vi mer opptatt av om velferdstjenestene er gode, enn av hvem 
som utfører dem. Vi har ikke som mål å bruke private tjenester i alle sam-
menhenger, men det finnes en rekke ideelle organisasjoner og private 
institusjoner som gir gode omsorgstjenester. Disse gir et verdifullt bidrag til 
den norske velferdsstaten.

Nasjonal Venstrepolitikk
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Stem Venstre!

En av fire dropper ut av videregående!
Tall fra fra utdanningsdirektoratet viser at 26% av dem som begynner på videregående i Telemark faller ut 
av systemet, og kun 56% klarer å fullfører utdanningen på normert tid. Telemark Unge Venstre mener tallene 
taler for seg selv, noe må gjøres annerledes. 



10 liberale prinsipper:

Slik kan du lese mer om Telemark Venstre:
Vår internettside blir kontinuerlig oppdatert med politisk stoff. 
Her finner du også linker til våre lokallags internettsider. 

www.venstre.no/telemark

Venstre er Norges sosialliberale parti.
Vår politikk kombinerer personlig frihet

med ansvar for fellesskapet og hverandre.

1. Johan Tønnes Løchstøer, Kragerø
2. Olav Kasland, Bø
3. Solfrid Rui Slettebakken, Kragerø
4. Torgeir Fossli, Notodden
5. Emilie Klovning, Skien 
6. Susanne Rimestad, Skien
7. Arnt Olav Brødsjø, Drangedal
8. Siren Johnsen, Porsgrunn
9. Geir Arild Tønnessen, Skien
10. Iselin Stundal, Seljord
11. Knut Magnus, Bamble
12. Ane Hobæk Ose, Porsgrunn
13. Atle Rui, Skien
14. Gunnbjørg Fisketjøn. Notodden
15. Kjell Stundal, Bø
16. Maisen Meyer, Porsgrunn
17. Børge Skårdal, Vinje
18. Inger Johanne Lunde, Nome
19. Ola Vea Gustavsen, Sauherad
20. Ingebjørg Nordbø, Bø
21. Kenneth Berg, Skien
22. Kristin Giæver, Porsgrunn
23. Jan Anders Dam-Nielsen, Tinn
24. Eli Taugbøl, Kviteseid
25. Per Espen Fjeld, Bø

Fylkestingsvalget 2011

telemark
venstre

1. Friheten skal gjelde overalt, for alle
Liberalismens mål er enkeltmenneskets frihet. Venstre vil utvide den enkel-
tes mulighet til å ha makten i eget liv – uavhengig av kjønn, livssituasjon og 
bakgrunn. Vi hviler først når friheten gjelder overalt, for alle. 

2. Det personlige ansvaret er ufravikelig
Alle har ansvar for egne valg. For Venstre er dette like grunnleggende som 
retten til frihet. Vi er overbevist om at den som gis anledning til å ta ansvar, 
griper muligheten – og gjennom det vinner økt verdighet og frihet. De som 
trenger samfunnets hjelp til å leve et verdig liv, skal få det.

3. Alle har ansvar for hverandre, for miljøet og 
  for kommende generasjoner 
Alle har ansvar for hverandre og for å sikre at kommende generasjoner har 
samme muligheter til frihetsutfoldelse som oss. Vi plikter å hjelpe andre 
med å sikre forutsetningene for frie liv, blant annet gjennom å bygge sterke 
felles institusjoner, ved å bekjempe fattigdom og ved å respektere naturens 
egenverdi og bærekraft.

4. Virkelig frihet forutsetter felleskap og rettferdighet 
En fri verden kjennetegnes av rettferdighet, verdighet og muligheter for alle. 
Frie samfunn har lokale, nasjonale og globale felleskapsinstitusjoner og et 
godt sikkerhetsnett for alle. Frie samfunn er rettferdige og åpne – der enhver 
person med de nødvendige evner og innsatsvilje, skal kunne nå enhver posi-
sjon i samfunnet.

5. Alle er likeverdige, men ingen er like
Liberalismen er raus. For Venstre er det en verdi i seg selv at mennesker er 
ulike og tar ulike valg. Respekten for ulikhet inkluderer fordi den innebærer 
nysgjerrighet i møte med det ukjente, og toleranse for at det gode liv ikke er 
likt for alle. Toleranse betyr respekt, ikke likegyldighet eller feighet. 

6. Politikk skal fremme livskvalitet og menneskelig vekst 
Det liberale engasjementet for frihet går lengre enn å sikre alle materiell 
trygghet og velstand. Overalt i verden kjennetegnes det gode liv av mer enn 
det materielle – av kultur og åndsliv, frivillig arbeid og læring. Liberal politikk 
skal sikre dette som reelle muligheter for alle i et samfunn. 

7. Politisk makt skal komme nedenfra
Politisk makt og styring skal forankres i demokratiske institusjoner med 
stemmerett for alle. Demokrati, ytringsfrihet, organisasjonsfrihet, og tros-
frihet er grunnleggende liberale rettigheter. De viktigste avgjørelsene som 
gjelder fellesskapet, skal tas av folkevalgte organer.

8. Makt skal spres og balanseres
Et liberalt samfunnssystem består av fire bærebjelker: Demokratiet, rettssta-
ten, det sivile samfunn og markedsøkonomien. Venstre er opptatt av å sikre 
disse institusjonenes åpenhet, uavhengighet og samspill. Spredning av makt 
og åpenhet om maktutøvelse er nødvendig for å hindre autoritær politikk, 
maktmisbruk og korrupsjon. 

9. Den liberale staten er upartisk, sterk og begrenset
Den liberale staten må bygge sterke fellesskapsinstitusjoner for å sikre frihet 
og muligheter for alle, uten å frata den enkelte ansvar. Staten må være nøy-
tral overfor livssyn. Den liberale statsmakten må respektere begrensninger i 
egen makt, og dens systemer skal være enkle og tilgjengelige for borgeren. 
Staten har et spesielt ansvar for å verne om mindretallets rettigheter. For 
liberale er det forskjell på det vi ikke liker og det vi vil forby.

10. Liberalismen er optimistisk og alltid underveis
Det liberale samfunnet er alltid underveis og åpent for bedre løsninger, skapt 
gjennom kraften i de bedre argumenter og gjennom mennesker som får 
brukt evnene sine. Venstres optimisme er grunnlagt på en sterk tillit til men-
neskenes skaperkraft og en tro på at det i fellesskap er mulig å legge grunn-
lag for frie liv, overalt - for alle.

  Venstre for deg som:
 har et brennende hjerte for klodens
  framtid gjennom en aktiv miljøpolitikk

 vil bygge samfunnet på stor grad av
  individuell frihet, men med et sosialt
  ansvar for fellesskapet

 mener at makt skal spres og 
  balanseres

Vennlig hilsen

 Johan Tønnes Løchstøer
1. kandidat Venstre i Telemark

-mer frihet 
-mer ansvar

Stem Venstre!

Fo
to

: A
sl

ak
 T

ho
rs

en


