
  Arendal kommune  

  Vi vil skape det 
gode liv!  



Vi tar utfordringene

Vi er stolte av å bo i en kommune 
som Arendal med fantastisk natur, 
et levende kultur-, idretts- og or-
ganisasjonsliv og med mange gode 
kommunale tjenester og et spen-
nende næringsliv. Samtidig kan vi 
ikke lukke øynene for at kommunen 
er i en vanskelig økonomisk situas-
jon. Vi har også levekårsutfordring-
er som rammer noen mennesker 
hardt.

Det er vår oppgave som politikere 
å ta disse utfordringene på alvor 
samtidig som vi forvalter og styrker 
alt det gode arbeidet og de flotte 

Kjære velger!
Venstre er det liberale partiet i Norge. Det betyr at vårt utgangspunkt er 
enkeltmenneskets personlige frihet og det ansvaret vi har for fellesska-
pet, for miljøet og for hverandre. Vårt mål er at alle skal bruke sine evner til 
beste for seg selv og samfunnet. Vår politikk er uavhengig av interesseg-
rupper, det er fokuset på det enkelte mennesket som er viktig. Vi setter 
FOLK FØRST!
 
Pål Koren Pedersen
ordførerkandidat

mulighetene som er i kommunen. 
Politikk handler om å fordele res-
surser. Vi må fordele ressursene slik 
at vi har en sunn og bærekraftig 
vekst samtidig som vi har øye for 
de som trenger det mest.

Venstre vil skape det gode liv! 
Svært mange av oss opplever at vi 
har det svært godt. Men det gode 
liv skal være for alle. Derfor vil Ven-
stre ha et styrket fokus på blant 
annet barnehage, skole og SFO. 
Målet må være at ingen barn faller 
utenfor. Da må vi bygge en robust 
skole som kan gi det beste tilbudet 
både til den skoleflinke eleven og 
til den som sliter.

Vi vil skape det 
gode liv-for alle



Skal vi skape det gode 
liv for alle, må vi også 
prioritere noen av dem i 
helsetjenesten som sliter 
aller mest, rus- og psyki-
atripasienter. Alle kjenner 
en eller har et familiem-
edlem som opplever at 
en hverdag med rus og 
psykiske problemer gjør 
livet vanskelig. Også disse 
menneskene, mer enn noen 
andre, fortjener at vi tar 
gode og tøffe valg.

Venstre setter folk først Vi 
vil ta vare på hver enkelt. 
Vi vil skape det gode liv! 
Derfor skal vi også føre en 
politikk som  skaper sosial 
utjevning, gir en sunn og 
bærekraftig, grønn vekst 
og en tiltrekkende by for 
deg, meg og alle som øn-
sker seg et godt sted å bo.

Vi håper du vil gi oss din 
stemme!

Pål Koren Pedersen
ordførerkandidat Arendal Venstre

"Vi må bygge en 
robust skole som 
kan gi det beste 
tilbudet både til den 
skoleflinke eleven og 
til den som sliter.”



For sosial utjevning vil Venstre:
 ✔ Opprette et lavterskel 

psykologtilbud i kommunehel-
setjenesten, hvor det skal være 
mulig å få behandling uten 
henvisning.

 ✔ Opprette et prosjekt for hel-
hetlig behandling og oppfølg-
ing av pasienter innen rus og 
psykiatri.

 ✔ Ha et pågående fokus på 
barnevernets viktige arbeid og 
kvalitet.

 ✔ At sosiale og faglige vansker 
skal møtes med tidlig innsats.

 ✔ At differensierte satser skal 
gjelde på tvers av SFO og 
barnehage og med gratis kjer-
netidfor lavinntekstfamilier.

 ✔ Sikre en god modell for 
fordeling av ressurser mel-
lom skolene, hvor levekårene i 
skolekretsene blir hensynstatt.

 ✔ Øke kompetanse og opplæring 
innen psykisk helse i skoler og 
barnehage.

 ✔ Ha en årlig utvidet gjennom-
gang av og debatt om skole, 
SFO og barnehager i bystyret.

 ✔ Samarbeide med frivillige lag 
og organisasjoner for å sikre 
at alle barn og unge får muli-
gheten til å delta på fritidsak-
tiviteter.

 ✔ Ha en målrettet satsing på bo-
ligområder med dårligst levekår.

 ✔ Gjennomføre bosetting og 

kvalifisering av flyktninger som 
en ordinær del av tjenestetilbu-
det i Arendal kommune.

For grønn vekst vil Venstre:
 ✔ Arbeide for en bærekraftig 

boligutbygging konsentrert i 
sentrum og i bydelssentra.

 ✔ Legge til rette for buss, båt, 
sykkel og gange før det bygges 
nye boligområder.

 ✔ Arbeide for utvikling av en nul-
lutslippsbydel.

 ✔ Sikre at ny vei legges utenom 
Åsbieskogen, slik at et viktig 
friluftsområde bevares.

 ✔ Ha en enda bredere satsing på 
sykkel som transportmiddel.

 ✔ At alle kommunale nybygg 
skal, så langt som mulig, være 
«nullhus».

 ✔ At kommunen fortsatt skal 
være klimanøytral, og etter-
strebe og overkompensere for 
driftens miljøutslipp.

 ✔ At Arendal blir en pilotkom-
mune for å teste ut nye og 
miljøvennlige løsninger for 
fergetilbud som dekker hele 
kommunens kyststrekning.

 ✔ Jobbe for Arendalspakken, en 
bompengefinansiert plan for 
god infrastruktur for gående, 
syklende, samt kollektiv- og 
biltransport.

 ✔ At Arendal skal være en grønn 
næringslivsby. Det skal spesielt 
stimuleres til grønt entre-

Sosial utjevning, grønn 
vekst, tiltrekkende by 



prenørskap.
 ✔ Arbeide for gode vilkår for opp-

startsbedrifter.
 ✔ Styrke virksomheten ved 

etablerersenteret i Kunnskap-
shavna.

For en atraktiv by vil Venstre:
 ✔ Sikre tilgjengelige og gode 

næringsarealer for fremtidige 
etablerere.

 ✔ Ha en skole som ser den en-
kelte, hvor alle kan vokse innen-
for sitt potensiale.

 ✔ Ha et forsterket fokus på at 
individet alltid må stå i sentrum 
for en hver behandling i kom-
munens helsetjenester.

 ✔ Bevare større friluftsområder 
nær der folk bor.

 ✔ At strandsonen i kommunen 

skal være allmenn tilgjengelig.
 ✔ Oppgradere og videreutvikle 

de offentlige byrommene, som 
Torvet, Kanalplassen og Teater-
plassen.

 ✔ Videreutvikle Arendal som en 
attraktiv festival- og kulturby.

 ✔ At Canal Street, Arendal Kul-
turhus, Bomuldsfabriken Kun-
sthall, Arendal bibliotek og 
Aust-Agder kulturhistoriske 
senter skal ha gode rammebet-
ingelser som kan gi grunnlag for 
videre utvikling..

 ✔ Gi gode rammevilkår og forut-
sigbare støtteordninger for 
lokale lag, foreninger og organ-
isasjoner.



Arendal bystyre har i 
flere perioder hatt en 
politisk sammensetning 
som har bydd på store 
utfordringer. Klare og 
styringsdyktige flertall 
som har vært stabile 
over tid har vært en 
mangelvare. Dette har 
vanskeliggjort en god og 
modig styring hvor tøffe, 
viktige og nødvendige 
avgjørelser blir tatt.

Kommunen trenger 
politikere som kan 
jobbe bredt og være i 
dialog med alle andre 
partier. Som det liberale 
sentrumspartiet vil 
Venstre føre ann for en 
styringsdyktig posisjon 
i kommende periode. 
Venstre søker makt 
og tar ansvar – for en 
GRØNN, SOSIAL OG 
LIBERAL kommune.

Veien til solid styring 
går gjennom sentrum



Husk fylkestingsvalget
Stem Venstre.
Et grønt og varmt Aust-
Agder
For Venstre vil det 
viktigste alltid
være å gi folk muligheten 
til å leve
det livet de ønsker. 
Gjennom en
god skole, en varm 
sosialpolitikk
og en ambisiøs 
miljøpolitikk sikrer
Venstre frihet og 
muligheter til alle,
også til fremtidige 
generasjoner

Aust-Agder Venstres
viktigste saker:

 ✔ Skape en skole tilpasset den 
enkelte elev. Med mer tillit til 
både elever og lærere.

 ✔ Gi mer velferd til dem som 
trenger det aller mest.

 ✔ Sørge for at Aust-Agder fører 
en miljøpolitikk som gjør det 
lettere for folk å ta grønne valg.

 ✔ Sikre et bredt og spennende 
kulturliv i Aust-Agder.

Våre topp 5 kandidater:
1. Sara Sægrov Ruud, Risør (1972)
2. Jan Kløvstad, Arendal (1956)
3. Kathrin Pabst, Grimstad (1971)
4. Jacob Handegard, Arendal 
(1995)
5. Petter Natanael Toldnæs, 
Lillesand (1978)
 
Andre fylkestingskandidater fra 
Arendal:
8. Malin Andrea Eriksen, Arenda 
(1996)
13. Joanna Derdowska, Arendal 
(1969)
18. Aslak Skripeland, Arendal 
(1982)
21. Ingrid Timland Sveen, Arendal 
(1996)
24. Freddy Lomboto, Arendal 
(1968)
25. Unni Ramsvatn, Arendal (1962)
28. Dariusz Albrecht, Arendal 
(1972)
36. Marianne Sigurdson Lyngvi, 
Arendal (1954)

www.agder.venstre.no
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  1. Pål Koren Pedersen (f.1966)
    seniorrådgiver, Pasient- og 
brukerombudet.  
    Ordførerkandidat. Grup-
peleder for V, medlem av 
formannskapet og komite 
for kultur, miljø og næring.  

  2. Anne Cathrine Høyesen Hall 
(f. 1966)
    Privat næringsdrivende. 
Medlem av kommune-
planutvalget og oppvekst-
komiteen. Leder av Arendal 
Venstre.  

  3. Elin Lunde (f. 1972)
    Prosjektleder og arealplan-
legger i Arendal kommune.  
    Elin er i dag varamedlem 
til bystyret og fylkestinget. 
Hun er representantskaps-
medl. til Agder Renovasjon.  

  4. Martin Tan (f. 1971)
    IT-gründer med hoved-
fagsstudier i informatikk 
og matematikk. Har startet 
fl ere virksomheter siden 
1995, hovedsakelig innen IT. 
Diverse styreverv.    

  5. Lisbeth Handegard (f. 1967)
    Lærer ved Myra skole, 
Arendal kommune. Videre-
utdanning innen peda-
gogikk og bred erfaring fra 
barnehage- og skolesektor.  

  6. Ingrid Timland Sveen 18 år
    7. Ida V. K. Pedersen 25 år
    8. Jan Kløvstad 59 år
    9. Edith Fahre 49 år
    10. Aslak Skripeland 32 år
    11. Astrid Råbu 72 år
    12. Tønnes Chr. Larssen 67 år
    13. Freddy Lomboto 46 år
    14. Johanne Berg 32 år
    15. Dariusz Albrecht 39 år
    16. Dega Abdi Aman 52 år
    17. Einar Bore 67 år
    18. Astrid M. Lauritzen 37 år
    19. Claus W. Kamstrup 43 år
    20. Unni Ramsvatn 52 år
    21. Helga K. Greksa 36 år
    22. Per Tore Woie 45 år
    23. Malin A. Eriksen 18 år
    24. Aslak H. Pedersen 59 år
    25. May C. Arntzen 33 år
    26. Svein K. Mork-Dahl 40 år
    27. Helén Løvdal Nilsen 45 år
    28. Frank R. Ulvestad 39 år
    29. Ada Kok 48 år
    30. Frank Beck 54 år
    31. Marie Strøm Olsen 67 år
    32. Torstein Andersen 65 år
    33. Gunhild Antonsen 54 år
    34. Unni Nilsen 61 år
    35. Marianne Gauperaa 45 år
    36. Knut Arne Songedal 33 år
    37. Anne Marit Tørå 62 år
    38. Arild Olsbu 63 år
    39. Brit Eva Blekesaune 62 år
    40. Fredrick Berntsen 32 år
    41. Marianne S. Lyngvi 60 år
    42. Andreas Raaum 83 år
    43. Kåre Thorsen 74 år
    44. HeleneFladmarmark48 år
    45. Fred J. Engesæth 71 år  

  arendal.venstre.no  

  Les mer om vår politikk og våre kandidater på 
våre nettsider.  


