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Kunnskap er roten til 
alt godt. 
Erik Ringnes
1. kandidat, Innlandet Venstre
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Sats på skolen.

 Venstre vil:

4 ha fritt skolevalg med gode og varierte tilbud innen 
videregående opplæring, med oppdaterte lærere, metoder, 
utstyr og bygninger
4 ha individuelle kompetanseplaner for etter- og 
videreutdanning av lærere og skoleledere

4 styrke Ungt Entreprenørskap, ungdomsbedrifter, 
lærlingeordningen og skolebibliotekene

4 ha utdanningstilbud til alle gjennom en sterk fagskole og 
prioritere desentraliserte høgskoleutdanninger i hele Innlandet
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Sats på skolen.
Venstre vil ha fritt skolevalg i Innlandet, med frihet for 
elevene og med mulighet til ulik profil for den enkelte 
skole. Yrkesfagene må bli mer praksisnære og mindre 
teoretiske. 

Det er et mål at flere av våre unge fullfører videregående skole. 
Venstre vil derfor sørge for økt samarbeid mellom kommuner, 
næringsliv, de videregående skolene og forskningen. 

          Å satse på ungdommen er å satse på framtida. 

Kultur
Et rikt, mangfoldig og fritt kulturliv er limet i lokalsamfunnene  
våre og kjennetegner god livskvalitet i Innlandet. Innlandet Venstre vil 
prioritere et aktivt kulturtilbud i nye Innlandet fylke.



Ta vare på naturen.
Innlandet Venstre vil ha et klimanøytralt fylke innen 2030. I 
Innlandet skal det være enkelt å gjøre miljøvennlige valg 
innen transport, avfallshåndtering, energi, investeringer og 
forbruk. 

Venstre vil vekte miljøhensyn sterkere enn i dag ved 
utbyggingsprosjekter og offentlige anskaffelser. Alle kjøretøy 
som benyttes i fylkets regi skal være null- eller 
lavutslippskjøretøy.  
Venstre vil ta vare på el-bil fordelene og bygge ut ladestasjoner i 
hele Innlandet.

 Venstre vil:
4 ta vare på det biologiske mangfoldet, og sikre en god 
forvaltning av verneområdene våre

4 arbeide for et nasjonalt senter for sirkulærøkonomi i Innlandet

4 si ja til naturmangfold og lokaldemokrati og nei til nye 
vindmøller i Innlandet

4 opprettholde et sterkt jordvern og ta vare på verdifulle 
kulturlandskap

Innlandet står foran en historisk grønn opptur. Med Venstre vil 
Innlandet ta en ledende rolle i det grønne skiftet, basert på våre 
rike naturressurser. Innlandet Venstre er på  lag med framtida. 
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Å være på lag med 
naturen er å være på 
lag med framtida.
Ingjerd Thon Hagaseth
2. kandidat, Innlandet Venstre

”



Er du også en
Venstre-velger?
Ha fritt skolevalg i 
videregående

Dobbeltspor til 
Lillehammer i 2034

Bredbånd til hele 
Innlandet 

Mer penger til 
miljøtiltak i landbruket

Strandsonen fri for 
jernbane i Hamar

Sikre arbeidsplasser 
gjennom EØS avtalen

Offentlig tannlegevakt 
i hele Innlandet

Luftambulanse ved 
Mjøsbrua
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www.venstre.no/innlandet

 
 

 Venstre vil ha grønn opptur i Innlandet og et rikt og fritt 
kulturliv som kjennetegner god livskvalitet . Foto: Svein 
Bjørtomt 

Innlandet

Flere nye jobber.

  Du skal være stolt av å skape en jobb til deg selv og noen til. 

venstre.no/Innlandet @venstre.nofacebook.com/venstre.no

Innlandet Venstre vil bedre rammebetingelsene for 
næringslivet. De som våger å satse på egen bedrift skal ha 
like rettigheter som andre arbeidstakere.

Tilgang på bredbånd for alle, økt satsing på jernbane, gode 
fylkesveier og tilstrekkelig tilgang på gang- og sykkelstier er en 
forutsetning for næringsutvikling og bosetting. 

Med Venstre får du grønn næringsvekst, satsing på kompetanse, 
næringsklynger og næringshager. 

 Venstre vil:
4 at hele Innlandet skal ha lik tilgang på bredbånd med lik 
egenandel. 

4 sikre norske arbeidsplasser gjennom EØS-avtalen

4 styrke satsingen på NCE Raufoss og bioøkonomi på Hamar

4 dobbeltspor til Lillehammer innen 2034 og en jernbanefri 
strandsone gjennom Hamar

Roger Granum
3. kandidat, Innlandet Venstre

Gard Løken Frøvoll
4. kandidat, Innlandet Venstre



Venstres kandidater i Innlandet.

1. Erik Ringnes
er bonde, liberaler og Venstres
fylkesordførerkandidat. Erik Ringnes har vært
fylkespolitiker siden 2007. Han er opptatt av at
kunnskap skal bygge nye Innlandet fylke.  Med
Venstre blir det en grønn opptur for Innlandet.
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Les mer om vår politikk og våre kandidater 
på våre nettsider..Foto: Svein Bjørtomt

6. Stig Vaagan,
Hamar
7. Mirjam Engelsjord,
Stange
8. Shaid Umar Nasir,
Søndre Land
9. Celina Helene M
Cristoffersen, Hamar
10. Hilde Sørli, Eidskog
11. Pål Aasmundrud,
Gjøvik
12. Hege Nilsen, Åmot
13. Kristian Botten
Pedersen, Åsnes
14. Hilde Tveiten Dørve,
Nord-Aurdal
15. Eirik Duner Aspaas
Østre Toten
16.Eli Sophie Granum,
Lillehammer
17. Olav Olstad, Gausdal
18. Toril Østvang,
Tolga
19. Sjur Skjævesland,
Hamar
20. Lars Freng, Ringsaker
21. Terje Kongsrud,
Lillehammer
22.Inger Noer, Kongsvinger
23. Per Ove Leistad, Våler
24. Ragnhild Jakobsson,
Gjøvik

2. Ingjerd Thon Hagaseth
er Høgskolelektor med bred 
politisk erfaring, er 
lokalpolitiker i Valdres og 
varamedlem til Stortinget fra 
Oppland

3. Roger Granum
er selvstendig 
næringsdrivende med lang 
fartstid  i reiselivet. Roger er 
leder i Oppland Venstre, og 
lokalpolitiker på Lillehammer

4.  Gard Løken Frøvoll 
Student. Master i 
samfunnsøkonomi 
Ungdomskandidat i Innlandet 
og førstekandidat i Sør-Odal, 
Tidl medlem i sentralstyret i 
Unge Venstre.

5.  Christin Guldahl Madsen er 
leder og førstekandidat for 
Gjøvik Venstre. Hun er i dag 
fylkestingsrepresentant i 
Oppland og 
Formannskapsmedlem i 
Gjøvik.


