
Bli medlem i Venstre:  
venstre.no/blimedlem

Venstres kandidater i Hedmark:

4. Benedicte Røvik (1994) Hamar
5. Toril Østvang (1967) Tolga
6. Tor Halvor Bjørnstad-Tuveng (1978) Tynset
7. Lars Freng (1967) Ringsaker
8. Inger Noer (1961) Kongsvinger
9. Martin Grønbekk Moen (1984) Elverum
10. Margrethe Krogsrud (1960) Stange
11. Sverre Oskar Øverby (1955) Stor-Elvdal
12. Inger Marie Øygard (1958) Løten
13. Sjur Skjævesland (1961) Hamar

Vi har tro på Innlandet, fordi Innlandet er 
stort nok til å romme et spennende  
mangfold. Samtidig er det ikke større enn  
at det er mulig å få til godt samarbeid. 

Stig Vaagan 
(1971) Hamar

Celina Christoffersen  
(1998) Hamar,  
ungdoms kandidat

Kristian Botten  
Pedersen (1984) Åsnes
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Stig Vaagan
Førstekandidat 
i Hedmark

Frihet og
muligheter

for alle.

1 2 3



Derfor har vi:
 gitt selvstendig nærings

drivende bedre ordninger for 
sykelønn og pensjon

 senket skatten for bedrifter
 økt de statlige ordningene  

for grønn omstilling av 
nærings livet

Nå skal vi:
 gjøre det mer lønnsomt å 

skape nye arbeidsplasser
 satse på grønn omstilling  

og forskning
 stå opp for EØSavtalen

Derfor har vi:
 innført dyrepoliti
 sørget for at Norges klima

gassutslipp er på sitt laveste 
nivå på 28 år

 vernet sårbare områder som 
Lofoten, Vesterålen og Senja 
fra oljelevirksomhet

Venstre vil:
 verne mer natur og slutte 

med ny oljeleting
 sikre god og rimelig kollektiv

trafikk; sikre østlig trasé, til 
hele innlandets beste, tilsving 
i Elverum, gjennomføre gods
pakke Innlandet og viderefø
re elbilfordelene

 gjennomføre ny Mjøsaksjon
 ha bedre dyrevelferd

Derfor har vi:
 innført gratis kjernetid i 
 barnehage for barn som 

trenger det 
 innført femårig lektor

program
 innført 11 måneder  

studiestøtte

Venstre vil:
 at alle elever skal ha  

kvalifiserte lærere
 garantere barnehageplass 

etter endt foreldrepermisjon
 fortsette satsingen på etter 

og videreutdanning av  
lærere

 at flere skal fullføre videre
gående opplæring

Alle fortjener en god oppvekst.
Gode fagfolk i barnehage og skole, er sammen med foreldrene 
nøkkelen til at barn skal få kunnskapen de trenger for å finne sin 
egen vei, og for å bidra til fellesskapet.

Innlandet har plass til alle.
Mennesker er forskjellige og har ulike behov. Derfor må vi stille 
opp for dem som trenger det.

Derfor har vi: 
 lagt fram forslag til en ny  

rusreform som gir folk med  
rusproblemer hjelp og ikke 
straff

 økt antall helsesykepleiere 
på norske skoler og helse
stasjoner med mer enn 500 
hele stillinger

Nå skal vi:
 gjennomføre forslaget til 

rusreform
 øke satsingen på psykisk 

helse
 styrke frivilligheten

Vi vil gjøre det så enkelt som mulig  
å skape og bevare arbeidsplasser.
I Innlandet har vi vært flinke til å satse på sirkulær økonomi 
og de grønne næringene. Venstre ønsker å videreføre denne  
satsingen og øke antallet grønne arbeidsplasser.
   

Vi vil ta vare på klimaet, naturen og dyrene.
Venstre står bak det som i dag er verdens beste elbilpolitikk. Vi vil 
at det skal være enkelt for både næringslivet og folk å velge grønne 
løsninger. I Venstre bryr vi oss om naturen fordi den har egen verdi, 
men også fordi den er viktig for oss mennesker. Vi kjemper for å 
bedre dyrevelferden til ville dyr og husdyr, og for å begrense natur
inngrep som truer artsmangfoldet.

Mer om Venstres  
gjennomslag: 
venstre.no/ 
gjennomslag


