
Mennesker er 
viktigere enn 
systemer.
Derfor setter 
Venstre folk først.

Torgeir Fossli 
førstekandidat for 
Venstre i Telemark 



Venstre forplikter seg på 
et løft basert på det beste i 
Telemarks rike utviklings-
historie, rettet mot en 
framtid hvor forskning, 
kunnskap og entreprenør-
skap er den bærende og helt 
avgjørende kapitalen.

Sats på
  kunnskap
Venstre vil :

•	 gjøre lærerutdanningen til en mastergrad.

•	 gi alle lærere rett og plikt til videreutdanning.

•	 gi lærerne og helsesøstrene mer tid til å følge 

opp barna 

•	 øke satsingen på entreprenørskap i skolen og 

styrke samarbeidet mellom forskningsmiljøer, 

næringsliv og skoleKunnskap er 
det viktigste
grunnlaget for 
demokrati, 
verdiskapning 
og velferd.

Torgeir Fossli
førstekandidat for 
Venstre i Telemark

Storhetstiden i Telemark ble bygget 
på en unik kombinasjon av naturgitte 
forutsetninger, internasjonal kapital, 
vitenskap og ny teknologi - og vågemot. 
Framtidens storhet må bygges på noe 
nytt, ikke gamle løsninger. Svarene 
finnes i helt ny tenkning og helt nye mo-
deller, i nye næringer. Disse må skapes 
gjennom innovasjon,  kunnskaps- og 
kompetanseutvikling. 

Skole, forskning, kunnskapsutvikling 
og menneskelig utvikling skal stå i 
sentrum. Venstre i Telemark forplikter 
seg på et historisk løft for de unge, for 
kunnskapssamfunnet og for et bære-
kraftig Telemark.



Margit Karlsen-Rinde
andrekandidat for Venstre 
i Telemark

Venstre vil :
•	 sikre at veksten i helsesektoren – økonomisk og 

personellmessige - skjer i kommunene

•	 sikre en fullfinansiering av Samhandlingsreformen. I dag 
underfinansierer staten Telemarks kommunene betydelig

•	 at alle som trenger det får tilpassede pleie- og 
omsorgstjenester

•	 sikre Telemarks befolkning fullverdig akuttmedisinsk 
tilbud, deriblant etablering av base for 
ambulansehelikopter i Telemark

•	 fullføre psykisk helsereformen og etablere en rusreform 
etter samme lest som psykiatrireformen. Veksten innen 
rus og psykiatri skal være større enn i somatikken

•	 sikre tannhelsen gjennom å gi gratis tannlegebehandling 
til utsatte og inntektssvake grupper

•	 ha 1000 nye helsesøstre i Norge

•	 ha et pragmatisk forhold til om private, frivillige 
organisasjoner eller det offentlig skal utføre helse eller 
omsorgstjenester. Det er de som kan gi de kvalitativt, 
mest effektive tjenesten til borgerne som skal gjøre det. 
Imidlertid skal det offentlige sikre at alle borgerne får de 
tjenestene de har krav på

•	 ha en aktiv “singel”-politikk og et mer rettferdig system 
for aleneboere. Venstre vil endre avgiftssystemet fra 
utgangspunkt i en husstand til et avgiftssystem basert på 
faktisk forbruk  

Offentlig sektor må være så robust at 
velferdssamfunnet løser utfordringene 
innen helse, omsorg, rus, psykiatri og 
barnevern. Midlene må brukes stadig 
smartere, ellers vil offentligvelferd 
forvitre under press av stadig økende 
behov og utgifter.  
Venstre mener en kan se en utvikling 

der systemet blir viktigere enn 
enkeltindividet. Denne utviklingen vil 
Venstre alltid kjempe imot. Et velfun-
gerende lokaldemokrati er forutsetning 
for gode og likeverdige helsetjenester. 
Venstre vil gi mer makt og ansvar til 
kommunene.

Vi må gi mer til dem 
som trenger det 
mest.

Vis
  varme

De fleste av oss har det bra, 
men noen faller utenfor.

Derfor vil Venstre målrette tiltakene mot 
dem som trenger det mest, enten det er 
barn i fattige familier eller rusmisbrukere 
som trenger hjelp. 

Les mer  her:



Venstre vil at Norge skal 
bli et klimavennlig sam-
funn drevet av fornybar 
energi. Det vil skape nye 
arbeidsplasser og bære-
kraftig velferd.

Ta grønne valg

Norge skal utvikle verdens 
mest miljøvennlige 
transportsektor.

Olav Kasland
tredjekandidat for Venstre 
i Telemark

Venstre vil :
•	 bygge ut hele InterCity med dobbeltspor for høy 

hastighet (minst 250 km/t) til Skien innen 2025

•	 tredoble investeringene til jernbanen og sørge for at 
Bratsbergbanen blir elektrifisert og opprettholdt

•	 bygge høyhastighetstog mellom de store byene i Sør-
Norge som erstatter flytrafikk med Haukeli-traséen som 
begynnelsen

•	 Grenland skal omfattes av belønningsordningen for et 
bedre kollektivtilbud i storbyene

•	 øke belønningsordningen til 1 mrd kr

•	 E134 Tunnelen Århus-Gvammen må være ferdig innen 
2018, og forsert utbygging av strekningen Kongsberg - 
Notodden

•	 minimum doble de statlige bevilgningene til bygging av 
gang og sykkelveier

•	 prioritere vedlikeholdet av veiene i Telemark 

•	 løse de trafikale utfordringene i Grenland ved å bygge ny 
ringvei på vestsiden av Skien og Porsgrunn fra Grini til 
Eidanger. Bygging må skje ved hjelp av statlige midler

Venstre vil legge om norsk transport-
politikk for å skape en enklere, tryggere 
og mer miljøvennlig hverdag.
Befolkningsutviklingen krever at vi 
prioriterer kollektive løsninger.  
Venstre vil øke statens tilskudd for å 
sikre gode kollektivløsninger. Samtidig 
må vi sikre god fremkommelighet i de 
deler av landet der bil er eneste 
alternativ. 

Venstre vil prioritere en hensiktsmessig 
infrastruktur i de områder som er 
avhengig av transport på vei, ikke minst 
av hensyn til næringsliv og næringsut-
vikling.Les mer  her:



Venstre vil ha en storstilt satsing på skole, kunnskap 
og forskning.

Mer kunnskap
  til Telemark

Venstre vil :
•	 at staten skal bidra økonomisk til bygging og rehabilitering av 

skolebygg

•	 myke opp opplæringsloven for å muliggjøre reell tilpasset 
undervisning og gode, lokale løsninger

•	 legge til rette for en mer praktisk opplæring i ungdomsskolen, 
blant annet gjennom praksisretting av undervisningsfagene og 
lokal frihet til å etablere valgfag

•	 innføre lektor II-stillinger der man kan ha stilling i næringslivet 
og i skolen samtidig

•	 støtte desentraliserte utdanningsopplegg fra universitetene 
som har som formål å gi et distrikt eller en hjørnesteinsbedrift 
flere fagfolk

•	 prioriterer å øke den norske forskningsinnsatsen til 3 prosent 
av bruttonasjonalprodukt (BNP) innen 2020 og å sikre solide 
grunnbevilgninger til universiteter og høyskoler

•	 prisregulere studiestøtten, og 11 måneders studiestøtte 

•	 gi flere muligheter for opptak til høyere utdanning enn kun 
gjennom studiekompetanse fra videregående skole

•	 utvikle alternative ordninger for dem som står uten 
lærlingeplass (alternativ VGS 3)

•	 etablere flere lærlingeplasser i det offentlige

•	 utvide stipendordninger for dem som ønsker å etablere 
studentbedrifter

Skjemaveldet koster næringslivet om lag 60 milliarder 
kroner i administrativ ressursbruk. Venstre ønsker 
å frigjøre tid til skapende arbeid gjennom en sys-
tematisk forenkling av regelverket.

Skap
  verdier

Norge må være i front med å utvikle og ta 
i bruk ny teknologi, skape nye miljø-
arbeidsplasser og gjøre omstillinger på 
alle områder som har konsekvenser for 
klimaet og miljøet. Vi skal opprettholde 
velstand og velferd, og vår posisjon som 
energinasjon i en ny tid, uten skadelige 
utslipp.

Venstre vil :
•	 realisere to fullskala 

demonstrasjonsanlegg 
for CO2-fangst, ett i 
industrien og ett på 
kraftverk. F. eks. NORCEM 
i Brevik bør være et slikt 
demonstrasjonsanlegg

•	 styrke ordningen for støtte 
til pilotanlegg innenfor 
miljø og klimateknologi, og 
øke satsingen på klima og 
klimarelaterte forskning

•	 ha et enklere regelverk og 
bedre sosiale ordninger for 
gründere og småbedrifter i 
Telemark 

•	 utvikle et avtalebasert system 
der industrien som går inn 
i forpliktende avtaler om 
utslippsreduksjoner får støtte 
til tiltak og teknologiutvikling

•	 styrke ordningen  med 
skattefradrag for bedriftenes 
egen forskning (SkatteFUNN)

•	 gi fondsmidler til bl.a. CO2-
labben på Kjølnes, Tel-Tek og 
forskningsparken på Herøya

•	 fjerne arbeidsgiveravgiften 
for lærlinger, og øke 
lærlingtilskuddet

•	 innføre skattefradrag for 
energisparende tiltak i eget 
hjem

•	 få på plass hurtigladestasjoner 
for el-biler i hele Telemark

Les mer  her:



Det er spesielt viktig å legge 
til rette for barn og unges 
muligheter til å engasjere 
seg i kultur og idrett.

For Venstre er en større kultursektor og 
et kreativt Norge et mål i seg selv. Venstre 
ønsker desentralisering av makt i kultur-
sektoren for å fremme mer mangfold og 
mer frihet.  
Venstre ønsker å gi den frivillige sektoren 
vekstmuligheter på frivillighetens egne 
vilkår. 

Vår
  kultur Venstre vil : 

•	 øke tilskuddene til frivillige organisasjoner

•	 frita all idrett, museer og kulturarrangører for merverdiavgift 
(moms)

•	 øke det maksimale skattefradraget for gaver til frivillige 
organisasjoner

•	 bygge opp regionale kulturfond 

•	 gi frivillige organisasjoner momskompensasjon for bygging og 
vedlikehold av kulturbygg

•	 opprettholde støtten til studieforbundene

•	 bevilge økte midler til museene i Telemark for å bygge opp 
ytterligere forskning og formidlingskompetanse

•	 forenkle skjemavelde i frivillig sektor

•	 at barn og ungdom gis frihet og muligheter til å utvikle egne 
kulturtiltak

•	 ruste opp og styrke folke- og skole bibliotekene

•	 prioritere idrettsanlegg for breddeidretten

•	 styrke kommunenes kulturskoler 

•	 gjøre regionalparken Telemarkskanalen mer attraktiv som 
reiselivsattraksjon ved bruk av utviklingsprosjekter

Ylva Agersen 
Vigmostad
fjerdekandidat for 
Venstre i Telemark

Les mer  her:

Vi skal gjøre mer  
for barn og unge.



Venstre setter 
folk først

Venstres kandidater 

i  Telemark

1. Torgeir Fossli 
2. Margit Elise Karlsen-Rinde
3. Olav Kasland 
4. Ylva Agersen Vigmostad 
5. Lars Solbakken 
6. Trine Jørgensen 
7. Bjørn Erik Kristiansen 
8. Geir Arild Tønnessen 
9. Iselin B. Stundal 
10. Emilie Klovning 
11. Knut Dennis Magnus 
12. Arnt Olav Brødsjø 

Stem Venstre for :
•	 mer kunnskap i skolen

•	 dyktige lærere

•	 mer forskning

•	 bedre kollektivtilbud

•	 nei til oljeboring i LoVeSe

•	 ja til mer fornybar energi

•	 ta vare på sårbar og spesiell 

natur

•	 bedre vilkår for 

småbedrifter

•	 økt risikokapital for 

grundere

•	 bedre barnevern

•	 redusere fattigdom blant 

barn

•	 tilby rusavhengige bedre 

hjelp

www.venstre.no/telemark

Lars Solbakken
femtekandidat for 
Venstre i Telemark


