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Venstre er et sosialliberalt parti. Vi vil skape et samfunn 
der folk har frihet til å forme sitt eget liv samtidig som vi tar 
ansvar for hverandre og miljøet. Liberal politikk tar utgangs-
punkt i det enkelte mennesket. Det gode liv skapes av frie 
mennesker som tar egne valg og som får mulighet til å bruke 
sine evner til beste for seg og samfunnet.

Liberal politikk er optimistisk. Et godt samfunn er bygd på 
kunnskap, en åpen og tolerant kultur, sosial trygghet og 
offensive, miljøvennlige løsninger.

Alle valgprogram inneholder løfter om prosjekter som skal 
gjennomføres og bygg som skal reises. For Venstre er det 

viktigste byggeprosjektet for 
de kommende årene å gjen-
reise tilliten. Det gjelder både 
innbyggernes tillit til kommune 
og politikere, og tilliten mellom 
administrasjon og politikere. 
Vi vet hva som skal til. Det er 
nedfelt i kommunens verdier. 
Det handler om åpenhet, redelig-
het, respekt og mot.

ÅPENHET

Det er umulig å bygge tillit uten åpenhet. I løpet av de siste 
årene har Grimstad falt fra å være blant topp 15 kommuner i 
landet på åpenhet, til å være dårligste by i Aust-Agder, og på 
269. plass på landsbasis. Vårt mål er at Grimstad skal være 
best på Sørlandet og blant de 10 beste i landet på åpenhet.. 

REDELIGHET

Når tilliten forvitrer, trekkes også redeligheten i tvil. Redelighet 
må være grunnlaget for alt kommunen gjør. Innbyggerne skal 
stole på at det som blir sagt er i tråd med det en etter beste 
evne vet er sannheten.

RESPEKT

Respekt mellom innbyggere politikere og kommunen handler 
om respekt for det arbeidet dyktige fagfolk gjør i kommunen 
vår, respekt for den rollen politikere har, men ikke minst handler 
det om respekt for mennesker som i forskjellige faser av livet 
møter kommunen. 

MOT

Skal et samfunn utvikle seg er vi avhengig av at noen er 
modige, går foran og våger å si ifra. Politikere må også tørre 
å gjøre vedtak som kan være upopulære, hvis de mener det er 
best for kommunen og kommunes innbyggere. Samtidig må vi 
alle være forpliktet på dialog og samarbeid.

NY START FOR GRIMSTAD

ORDFØRERKANDIDAT
Arnt Gunnar 
Tønnessen



Grimstad en åpen 
og inkluderende by
Byer med trange gater må ha åpne sinn. Det er vår visjon for 
Grimstad. Grimstad er ikke en stor by, men vi ønsker med vårt 
politiske arbeid å legge til rette for at den er stor nok for alle.

Vi er overbevist om at alle som bor i Grimstad, enten de er 
født her, har flyttet hit for jobb eller studier, eller har kommet 
hit som flyktninger kan bidra til å gjøre Grimstad til en bedre 
kommune. 

VENSTRE VIL:

•  Kjempe for en likestilt, inkluderende, mangfoldig, åpen by, 
der alle skal finne sin plass uavhengig av hvem de er, hvilken 
bakgrunn de har og hva de tror på. 

• Sikre like rettigheter og muligheter ved å innføre kjønnsnøy-
trale yrkestitler i alle kommunale stillingsbeskrivelser

• Innføre et tredje kjønn i alle kommunale skjemaer hvor en 
skal oppgi kjønn.

• Starte arbeidet med å planlegge et livsynsåpent seremo-
nirom, og invitere alle tros- og livsynsorganisasjoner til en 
dialog om innhold, utforming og plassering av et slikt bygg.



Venstres demokratireform
Det er to hovedutfordringer knyttet til måten vi har organisert det politiske 
arbeidet på.  

• Utvalgsstrukturen hindrer oss i å se sammenheng og lage gode løsninger 
på tvers av sektorer. 

• Formannskapet overprøver i mange tilfeller vedtak gjort i fagutvalg. 

Flere av utvalgene har også få saker til behandling. Venstre ønsker derfor 
å gjøre radikale endringer i måten det politiske arbeidet er organisert på. 

VENSTRE VIL 

•  At fagutvalgene innstiller direkte til kommunestyret. 

• At fagutvalgene overtar myndighet fra rådmannen til å omdisponere 
midler innenfor sitt fagområde.

• Slå sammen Oppvekst, utdanning, helse og  omsorg til et bredt utvalg, 
som som ser hele livsløpet for innbyggerne i Grimstad i sammenheng.

• Lage et utvalg for næring, kultur, miljø, plan, tekniske tjenester og eiendom. 

• At formannskapet i tråd med lovverket primært skal arbeide med øko-
nomi, handlingsplan, budsjett og skattevedtak. Det vil sikre en sterkere 
politisk styring av budsjett og økonomi.

• Alle partier som sitter i kommunestyret skal være representert i disse 
utvalgene. 

• Fortsatt beholde teknisk utvalg. 

• Gjøre det mulig for flere innbyggere å delta aktivt i lokaldemokratiets 
utvikling.

• Gjøre det mulig å sitte i utvalg uten å binde seg for hele perioden

Økonomi
Når økonomien blir dårlig er det de som trenger kommunens tjenester mest, 
som blir hardest rammet. Derfor vil det for Venstre alltid være viktigst å ha 
orden i kommunens økonomi. 

VENSTRE VIL:

•  Alltid prioritere de grunnleggende tjenestene kommunen tilbyr. 

• Alltid ha et kritisk blikk på kommunens drift og vurdere om ting kan 
gjøres bedre og billigere, eller om noe kan kuttes helt ut. 

• Vårt mål er at eiendomsskatten skal reduseres i kommende periode. 
Det skal i tilfelle skje ved å øke bunnfradraget.

Med en økonomi i orden er følgende vi vil prioritere.

Klima og miljø
De siste fire årene har klima og miljø blitt lavt prioritert av flertallet i 
kommunestyret. Samtidig ser vi at innbyggernes engasjement vokser 
gjennom initiativ som Grimstad og Fevik fri for søppel og klimastreik i 
skolene. Det har også vært flere lokale saker der vi har blitt minnet om 
hvor sårbart miljøet er.

Venstre vil gjøre det lettere for Grimstads innbyggere å redusere sine 
utslipp og sitt forbruk og ta miljøvennelige valg. 

VENSTRE VIL:

•  At nye utbygginger skal ta miljøhensyn og at hovedtyngden av bolig-
bygging skal skje langs kollektivaksen.

• Redusere byspredning slik at kulturlandskapet kan bevares

• Sette av plass i arealplaner til gode sykkelveier

• Få på plass flere sikre og tørre sykkelparkeringer

• Oppmuntre arbeidsplasser til å legge til rette for ansatte som sykler til jobb. 

• Kartlegge naturmangfoldet i kommunen og stoppe tap av naturmangfold.

• La lag og foreninger adoptere strender for å holde dem fri for søppel

• Teste ut “Kom og hent meg buss” etter modell fra Sauda

Kommunen skal redusere egne utslipp og stille krav til sine leverandører. 
Blant annet gjennom å:

•  Bygge opp kommunens miljøavdeling og få egen miljøsjef. 

• Innarbeide klima- og miljøkrav som skal vektes selvstendig i alle 
anbudsdokumenter.

• Kreve miljøsertifisering av alle leverandører.

• Stille krav knyttet til klima og miljø i alle byggeprosjekter. Målet må 
være nullutslipp.



• Sikre at alle kommunale planer og virksomhet er i tråd med kommunens 
forpliktelser.

• Ha forpliktende mål om at 50% av ansatte og politikere skal komme til 
jobb og møter til fots eller på sykkel.

• Installere solfangeranlegg på alle kommunale bygg.

• Stille krav om fornybar energi ved nybygg.

• Endre kommunens reglementet for finansforvaltning slik at klima- og 
miljøhensyn taes med i forbindelse med de plasseringer kommunen gjør.

• Kreve nasjonale og regionale planer før vi åpner for diskusjon om vind-
møller.

Byutvikling
Grimstad har lyktes bedre enn de fleste andre sørlandsbyene med å ha et 
sentrum som er levende hele året. Det skyldes først og fremst dyktige og 
dedikerte eiere og ansatte i butikker og spisesteder, og en gårdeierfore-
ning som brenner for byen. 

VENSTRE VIL DERFOR :

•  Estetisk veileder og reguleringsplaner skal følges ved rehabilitering og 
nybygg.

• All gateparkering gjøres om til 30 minutters gratisparkering. 

• Innføre to timers gratis parkering i kommunale parkeringshus.

• Oppruste torvet og gaten fra torvet til Nygata. Torvet innvies 17. mai 2020.

• Etablere et nytt selskap for by- og næringsutvikling som omfatter Gård-
eierforening, Grimstad min by, Næringsforeningen, Turistkontoret, UiA og 
Grimstad kommune. 

• Lage en forpliktend plan for opprusting av Wenzels plass, Østrebukt og 
Dyviks plass. 

•  Kjøpe den gamle “Shellstasjonen” Området kan videreselges med krav om 
utvikling i tråd med estetisk veileder og utvikling av dette området av byen. 

•  Arbeide for å realisere planene for gjenreisning av Tollboden.

• Gjøre Sorenskrivergården om til et bygg for næring, festival og arrange-
menter.

• Lage en byggeveilder som sikrer en utvikling av byen i pakt med, og 
respekt for, historie og tradisjon.

• Sette krav om at alle nye ledninger, strøm, fiber og lignende, skal legges 
i bakken

• Sørge for at eksisterende luftstrekk i sentrum skal legges i bakken 
innen 2025. 

• Si nei til at en i by- og boligområder skal tillate neon- skilter og reklame 
på vegger.

Næring og samfunnsutvikling
Enhver som ønsker å etablere næring i Grimstad er en ressurs for kom-
munen, og skal møtes med respekt og en positiv holdning.

VENSTRE VIL:

•  Utvikle Grimstad som den ledende byen i Norge for mat- og drikkepro-
duksjon av høy kvalitet.



• Satse på reiseliv.

• At kommunen til enhver tid skal ha tilgjengelige ledige næringstomter. 

• At kommunen skal være en aktiv pådriver til effektivt næringssamarbeid.

• Sikre forutsigbarhet for næringer som ønsker å etablere og utvikle seg i 
Grimstad. 

Det er uaktuelt for Venstre å gå inn for en utbygging av E18 som ikke 
innebærer tunnel gjennom Frivolldalen og gode løsninger for Fevikmarka.

Service
Grimstad kommune skal være, imøtekommende og profesjonell overfor 
alle sine innbyggere.

VENSTRE VIL:

• At alle skal behandles med respekt. 

• At alle skal oppleve at de får tydelig, god og rask hjelp i Grimstad kommune.

• At det skal utarbeides serviceerklæringer for hver sektor. Denne erklæ-
ringen skal fortelle om rettigheter og plikter du har som innbygger. 

• Sikre større brukermedvirkning spesielt innenfor helse og omsorg.

Barnehage og skole
Alle barn og unge i Grimstad  har rett til et trygt og godt barnehage- og 
skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Venstre mener at fagperso-
nene i skole og barnehage er de som er nærmest til å sørge for at dette blir 
oppfylt. De er fagfolk med høy kompetanse.

Barnehagene er avgjørende i arbeidet med tidlig innsats. I Grimstad har vi 
en blanding av private og kommunale barnehager. Det tjener innbyggerne og 
kommunen godt. Der høyresiden ønsker å privatisere alle barnehagene, og 
venstresiden er skeptiske til andelen private barnehager, tror vi det viktigste 
for barna og foreldrene er at det er god kvalitet i barnehagene.  

VENSTRE VIL 

•  Øke bevilgningene til barnehagene.

• Gi fagfolkene i skole og barnehage mer tillit og mer makt.

• Innføre gratis skolefrokost på ungdomsskolene.

• Innføre fleksibel skolestart, så snart det gies rom for det nasjonalt.

• Innføre et ekstra skoleår for de som trenger det.

Universitetet
Universitetet i Agder betyr enormt mye for Grimstad. Å ha universitet 
i byen gir mange muligheter, men det forplikter også. Vår oppgave er å 
legge forholdene til rette for at universitet kan utvikle seg både innholds-
messig, og i størrelse.

VENSTRE VIL

•  At kommunen må legge til rette for at kunnskapsbedrifter kan etablere 
seg og utvikle et godt samarbeid med universitetet. 

• Trekke universitetet sterkere inn i planarbeid og utvikling av kommunen.

• Utvide samarbeidet med Kristiansand som vertsby for universitet og 
lære av det arbeidet som er gjort der.

Helse og omsorg
Grimstad er gode på omsorg og helse. Men tilbudene må kontinuerlig 
evalueres slik at tjenestene treffer målgruppene. God helsepolitikk fore-
bygger og rehabiliterer der den kan, pleier og reparerer der den må.

Helsetjenesten må være preget av vitenskapelig tenkning, høy kvalitet, 
forutsigbarhet, fornuftig arbeidsfordeling og trygg samhandling. Vi tror 
at helsetjenestene blir bedre med et mangfold av offentlige, private og 
ideelle aktører som tilbyr tjenester. 

Pasienten skal alltid være i sentrum. Dette sikrer at hver enkelt pasi-
ent i større grad får innsyn og kontroll over sitt eget behandlingsforløp. 
Ny teknologi gir pasienten nye muligheter til å ta ansvar for egen helse. 
Teknologien bør utnyttes til å utvikle nye behandlingsformer, bedre kom-
munikasjonen og føre til mer effektiv organisering.

VENSTRE VIL:

• Sikre eldre tilbud om fast trening 2 ganger i uken.

• Videreutvikle og styrke voksenskolen. 

• Arbeide for at alle eldre som bor alene skal få et sosialt tilbud og 
samvær med andre



• Gi tilbud om opplæring i ernæring, kosthold, egen helse og forebygging 
av ulykker.

• Styrke samarbeidet med frivillig tjenester for å hjelpe mennesker.

• Prioritere fastlegeordningen, slik at alle innbyggerne kan få sin fastlege 
i kommunen. 

Barn og unge
De fleste unge i Grimstad har det bra, men noen unge sliter. Det gjelder 
særlig på tre områder.

•  Andelen som mottar stønad til livsopphold i aldersgruppen 20-29 år

• Trivsel på skolen 10.klasse

• Psykiske symptomer / lidelser 15-19 år

VENSTRE VIL

• Sikre systematisk opplysning av barn og unge fra blant annet Stine 
Sofie stiftelsen, om grensesetting og forhold for å forhindre vold, tra-
kassering, overgrep og mobbing.

• Sikre ivaretakelse av vold- og overgrepsutsatte.

• Få inn miljøterapeuter som styrker skole og klassemiljø fra skolestart til 
skoleslutt.

• Støtte innføring av “livets time” i skolen.

• Rekruttere helsearbeidere av alle kjønn. 

Kultur, frivillighet og idrett
Alle mennesker skal få bruke sine evner, utvikle sine talenter og ha mulig-
het til å realisere nye ideer. Grimstad skal være en by der folk både har 
noe å leve av, og noe å leve for. Grimstad skal ha et fritt, sterkt og selv-
stendig kulturliv. Kunst og kultur har egenverdi. Venstre vil satse både på 
talentene og bredden. 

Det frivillige arbeidet i Grimstad er stort og aktivt. Det har en viktig plass 
i utvikling av hele kommunen, og spiller en avgjørende rolle ikke minst i 
livet til mange barn og unge. Alle skal ha muligheter for gode kulturopple-
velser, uavhengig av økonomi og bakgrunn. 

VENSTRE VIL 

• Satse på kulturskolen. Vi vil utvidetilbudet og få til et sterkere samarbeid 
mellom skolene og kulturskolen. Kulturskolen skal være en arena for alle. 

• Innføre “Kulturmillionen” etter modell fra det løftet som idretten har fått.

• Videreføre kommunens vedtak om ny 50-meters svømmehall på 
Campus.

• Arbeide for forpliktende vedtak om hall for kultur og idrett i Eide.

• Ha en dialog med sentrale myndigheter om et nasjonalt Hamsunmu-
seum i det gamle biblioteket.

• Gå i dialog med Museets venner, Gårdeierforeningen og andtre enga-
sjerte for å få bymuseet på plass igjen.

Friluftsliv
Friluftsliv er helsefremmende og gir gode opplevelser for den enkelte. Norsk 
natur, allemannsretten og friluftsliv er også et grunnlag for reiselivet og har 
stor betydning for oss som bor i Grimstad. Gjennom det forutseende arbei-
det som har blitt gjort for å sikre skjærgården vår for allmennheten er vi i en 
unik situasjon. Vi må fortsette å ta vare på vår varierte natur, og stimulere til 
et allsidig og inkluderende aktivitetstilbud. Det betyr at det også må legges 
til rette for at bevegelseshemmede skal kunne ta del i naturopplevelsene. 
Der det oppstår konflikt mellom grunneiere og friluftsliv vil Venstre være løs-
ningsorientert, men alltid forsvare allemannsretten og den frie ferdsel.

VENSTRE VIL

• Legge til rette for at alle skal kunne bruke naturen

• Forsvare allemannsretten

• Hindre nybygging i 100-metersbeltet i hele kommunen

Grimstad i regionen
Agder er viktig for Grimstad, og Grimstad er viktig for Agder. Med vår 
størrelse, vårt næringsliv og universitetet, skal vi være en viktig stemme 
i utviklingen av landsdelen. Vi tror på samarbeid, men vi skal heller ikke 
være redd for å heve vår egen stemme. 

Venstre mener at vi skal være åpne for en sammenslåing av kommunene 



Fylkestingvalget 
Venstre vil kjempe for Grimstad på fylkestinget. Grimstad trenger et 
sterkt Venstre på fylkestinget og Venstre trenger din stemme.

PÅ LAG MED FRAMTIDA OG AGDER

Vårt mål er at flere skal leve gode liv i hele Agder. En stemme på Venstre 
er en stemme på et grønnere, rausere og mer liberalt Agder.

Våre viktigste saker for Grimstad er å:

• Bidra til at UiA styrker sin posisjon regionalt og nasjonalt.

• Gjøre busstilbudet sterkere og billigere, blant annet gjennom å jobbe 
for en bymiljøpakke som omfatter Grimstad.

• Stimulere til økt produksjon av lokal og bærekraftig mat.

• Få flere valgfag inn i den videregående skolen.

• Skape flere lærling- og praksisplasser gjennom å samarbeide tettere 
med næringslivet.

VÅRE KANDIDATER:
1. Beate Marie Johnsen, Farsund

2. Jacob Haugmoen Handegard, Arendal

3. Morten Leuch Elieson, Kristiansand

4. Malin Andrea Eriksen Briggs, Grimstad

5. Ingvild Wetrhus Thorsvik, Mandal

Les resten av programmet og se den fullstendige lista på Agder.venstre.no

Fra venstre Malin Andrea 
Eriksen Briggs, Morten Leuch 
Elieson, Beate Marie Johnsen 

og Jacob Haugmoen 
Handegard. Foto: Mona Hauglid

ANDRE KANDIDATER FRA GRIMSTAD:
12. Anna Elise Svennevig

18. Lise Lothe

29. Even Haug

38. Arnt Gunnar Tønnesen

53. Øystein Haga

Grimstad, Lillesand og Birkenes. Det vil styrke kommunene med tanke på 
næringsutvikling og kunne sikre bedre tjenester til innbyggerne.

VENSTRE VIL

•  Ta initiativ til samtaler med Lillesand og Birkenes om en sammenslåing. 
Men respektere flertallet i en folkeavstemming om sammenslåing.

• Utvikle og styrke samarbeidet med Kristiansand som vertsby for UiA.

Vår uavhengighetserklæring
I politikken er ofte partienes arbeidsform like viktig 
som standpunkter i enkeltsaker. Venstre står for 
åpenhet, likebehandling og samarbeid. Dette skal 
kjennetegne Venstres arbeid i Grimstad. 

• Venstre er uavhengige av særinteresser.

• Venstre står for åpenhet. 

• Venstre tror på bred deltakelse. De beste beslutnin-
gene blir til når vi har hørt alle argumenter og lært 
av hverandre. 

• Venstre er mot blokkdeling i kommunestyret. 

• Venstre vil alltid søke samarbeid, og er åpne for å 
lytte til alle.

• Venstre vil sikre at kommunalt ansatte skal ha 
ytringsfrihet til å delta i den løpende politiske 
debatten.

• Venstre tar ansvar og legger ikke skylden på andre. 

• Venstre har handlekraft og gjennomføringsevne. 

• Venstre vil ha åpne besluttningsprosesser og åpne 
konkurranser. 

• Venstre  vil trygge kommunens økonomi. 



KANDIDATLISTE
GRIMSTAD VENSTRE

1. Arnt Gunnar Tønnessen

2. Nora Bastesen

3. Arne Kristian Ekra

4. Lise Raven Lothe

5. Øystein Haga 

6. Sissel Nytun

7. Even Haug

8. Anne Mette Bjørkavåg

9. Jon Michael Puntervold

10. Malin Andrea Eriksen Briggs

11. Leif Yngvar Smith

12. Anita Knudsen

13. Stian Tobiassen

14. Gry Helene Nævisdal

15. Jens Christian Fjelldal

16. Elsa Almås

17. Ståle Drevdal

18. Signy Haglund

19. Ben Brynhildsen

20. Per Helge Aldersjøen Silseth

21. Geir Nyborg

22. Åsa Syse

23. Finn Ljøsne

24. Solveig Gabriele Bolstad Haga

25. Roy Slettene

26. Brit Bengtson

27. Jarle Bjørklund

28. Vilde Haavik Tønnesen

29. Magne Mikal Våge

30. Eling Grimdalen

31. Per Løland Våje

32. Inger Grethe Flatner Baehr

33. Knut Gimre Hernes

34. Anne Regine Mo Grimdalen

35. Esben Ester Pirelli Benestad

1. KANDIDAT

Arnt Gunnar 
Tønnessen

2. KANDIDAT
Nora Bastesen

3. KANDIDAT
Arne Kristian Ekra

4. KANDIDAT
Lise Raven Lothe
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