
Venstres kandidater i Oppland:

«Venstre er klimapartiet med næringsvett. Vi satser på 
kunnskap og på personlig frihet med ansvar for hverandre. 
Derfor stemmer jeg Venstre.»

Stine Hansen
(1992) Vestre Toten

–  Stine Hansen

Jo Are Aamodt  
Brænden (1971) Gausdal

Christin Guldahl 
Madsen (1969) Gjøvik
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Frihet og
muligheter

for alle.

1 2 3

Stine Hansen
Førstekandidat
i Oppland

Det skal alltid lønne seg å velge miljøvennlig
Vi bør ikke lete etter mer olje
Gjennomføre rusreformen
Slå ring om EØS-avtalen
Bedre sosiale ordninger til de som trenger 
det, fremfor litt til alle
Elever skal ha rett på kvalifiserte lærere
Flere valgfag i skolen
Nasjonalt ungdomskort på kollektivtrafikk
Flere ladepunkter for elbiler
Garantert barnehageplass
Gjøre det enklere å skape jobber

Er du en Venstrevelger?

Ble det mange kryss på ja? Da bør du 
stemme Venstre i Oppland.

JA       NEI
Se alle 

kandidatene  
våre her:



Derfor har vi:
 vernet Lofoten, Vesterålen og 

Senja fra oljevirksomhet
 sørget for at Norges klimagass

utslipp er på sitt laveste på 28 år
 sikret elva Vinda i Valdres mot 

kraftutbygging
 innført dyrepoliti

Nå skal vi:
 verne mer natur og slutte med 

ny oljeleting
 holde Mjøsa ren og begrense 

avrenning til vassdragene
	 sette	en	fjellgrense	for	hytte

bygging
 ha et ladeløft for elbiler og  

videreføre elbilfordelene
 sikre god og billig kollektiv

trafikk,	sikre	mer	gods	på	bane	
og satse videre på Gjøvikbanen 
og Dovrebanen

Derfor har vi:
 innført gratis kjernetid i barne

hage for barn som trenger det
 sikret videreutdanning for  

rekordmange lærere
 innført 11 måneder studiestøtte

Nå skal vi:
 gi elevene større frihet til å velge 

valgfag på barne, ungdoms– og 
videregående skole

 sikre at alle elever har kvali
fiserte	lærere

 innføre gratis SFO for de som 
trenger det

	 jobbe	for	flere	desentraliserte	
studietilbud

 trappe opp innsatsen mot vold 
og overgrep mot barn

En god oppvekst varer livet ut.
Venstre vil gi alle frihet til å forme sin egen framtid, uavhengig av utgangs
punkt. Venstre vil kjempe for en god oppvekst gjennom gode barnehager 
og skoler. Vi vil gjøre det enklere å ta utdanning uansett hvor du bor.

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

Derfor har vi: 
 foreslått en rusreform som gir 

hjelp	og	ikke	straff
 sikret 500 nye hele helsesyke

pleierstillinger
 satt krav om psykologer i alle kom

muner og gitt tilskudd til over 1100 
nye psykologstillinger fra 2018

 sørget for penger til å etablere 
Fontenehus på Gjøvik, Blå 

 Kors Kompasset på Lille 
hammer og styrket tilbudet 

 på Stabburshella på Fagernes

Nå skal vi:
 gjennomføre rusreformen
 øke satsingen på psykisk helse
 gi mer ressurser til barnevernet
 øke barnetrygden
 styrke frivilligheten

Enklere å skape og bevare jobber.
Det	grønne	skiftet,	å	gå	fra	oljeøkonomi	til	bioøkonomi	og	elektrifisering,	
betyr store muligheter og jobber for Innlandet. Vi vil blant annet styrke 
norsk tre og bioindustri og bidra til at det bygges batterifabrikker og ny 
grønn industri. Vi vil legge til rette for mer lokal videreforedling av  
Innlandets	råvarer.	Alt	for	å	få	flere	trygge	og	grønne	jobber.
   

Stem Venstre for klimaet, naturen og dyrene.
Venstre er opptatt av at vi må ivareta klima, natur og miljøverdier, sam
tidig som vi utvikler samfunn og næringsliv. Det skal alltid lønne seg å 
ta grønne valg både for næringslivet og forbrukerne. Venstre står derfor 
bak verdens beste elbilpolitikk. Vi kjemper for bedre dyrevelferd og for å 
begrense naturinngrep.

Derfor har vi:
 gitt selvstendig næringsdrivende 

bedre ordninger for sykelønn og 
pensjon

 økt de statlige ordningene for 
grønn omstilling av næringslivet

 

Nå skal vi:
 gjøre det enklere å bo og «ta med 

jobben» dit du vil
 gjøre det mer lønnsomt å skape 

nye jobber
 satse på mer grønn omstilling og 

forskning
 styrke Innlandet som reiselivs

destinasjon
 satse på infrastruktur for å få eta

blert fremtidens grønne industri
 stå opp for EØSavtalen

Mer om våre  
gjennomslag: 
venstre.no/ 
gjennomslag


