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kan bare skape en god og 
trygg velferdsstat når vi 
inkluderer hver enkelt av 
oss i den. 

Derfor setter Venstre folk 
først.

Skole og SFO.
Tinn Venstre vil jobbe for at 
skolene i kommunen vår blir enda 
bedre, og at elevene får best mulig 
utbytte av læringssituasjonen, og 
en god personlig utvikling gjen-
nom skolegangen. Dette gjøres ved 
å blant annet tilby relevant et-
terutdanning for lærere, og å gjøre 
skolebyggene og skolens nærmiljø 
til gode arenaer for læring. Samti-
dig så ser vi at kommunens økono-
mi er mer utfordrende enn på lenge. 
For at man ikke skal la dette gå ut 
over elevene, vil Tinn Venstre utrede 
mulighetene for å slå sammen 
de offentlige skolene i Tinn, til to 
barne- og ungdomsskoler. Slik kan 
man best ta vare på de mennes-
kelige ressursene som finnes i de 
offentlige skolene i Tinn, noe som 
kommer elevene til gode. En sam-
menslåing vil kunne være en god 
mulighet for å også bygge skole-
kantiner slik at kommunen kan tilby 

Nye muligheter i Tinn.

Venstre vil at politikk 
skal handle om folk. 

Det skal handle om å gi 
alle muligheten til å finne 
sin egen måte å leve 
livet på, og om å bygge 
en trygg og moderne 
velferdsstat som tar vare 
på oss når vi trenger det.

I det gode 
velferdssamfunnet er 
menneskene mye viktigere 
enn systemene. Derfor vil 
Venstre finne rettferdige 
løsninger som er tilpasset 
den enkelte sine evner og 
ambisjoner, i stedet for å 
behandle mennesker kun 
som del av en gruppe.

For Venstre handler det 
om å skape de gode 
fellesskapsløsningene som 
skal gi neste generasjon 
minst like trygge og gode 
liv som vi har i dag. Vi 



som virkemiddel for å styrke 
kompetansen i undervisningen 
i basisfagene, samt for å øke 
kompetansen innenfor spesial-
pedagogikk og annen særskilt 
tilrettelegging.

 ✔ Vi vil at skolene skal innføre 
uteskole minst to skoledager i 
måneden.

 ✔ Vi vil styrke integreringsar-
beidet i skolen, og sørge for 
tilstrekkelige ressurser for dette 
arbeidet.

 ✔ Vi vil redusere papir- og doku-
mentasjonsarbeid for lærere fra 
kommunens side.

 ✔ Vi vil gjeninnføre søskenmod-
erasjon for familier med barn i 
både barnehage og SFO.

Kunnskap og like 
muligheter

skolemat. Dette vil også gi elever 
som har særskilte behov en større 
kontinuitet gjennom skolegangen. 
Vi anerkjenner at skolenedleggelse 
kan oppfattes som vanskelig for 
mange, og derfor vil Tinn Venstre 
ha en god og ryddig prosess der 
foresatte skal ha et ord med i laget, 
slik at kommunestyret skal kunne 
fatte et riktig vedtak.

 ✔ Vi vil at det skal utredes en 
sammenslåing av de kommu-
nale skolene i Tinn, med sikte 
på at antall offentlige skoler 
reduseres til to barne- og ung-
domsskoler.

 ✔ Vi vil legge tilrette for etabler-
ing av ungdomstrinn på Tinn 
Montessoriskole.

 ✔ Vi vil åpne for å bruke lønn 



gieffektivisere sine eksister-
ende bygg, og at dette skal ha 
prioritet når man bygger ny-
bygg, eksempelvis i byggingen 
av den nye ungdomsskolen i 
Atrå.

 ✔ Vi vil at fortau og annen kom-
munal vei der folk ferdes, skal 
være forsvarlig strødd om vin-
teren og at sanden fjernes fort 
om våren slik at luftkvalitet og 
trivsel ivaretas.

Omsorg,
oppvekst og 
fellesskap.
Tinn Venstre mener at man 
trenger gode felles arenaer 
som fremmer helse og velvære, 
slik som Rjukanbadet og 
flerbrukshall. Kommunen 
gir i dag Rjukanbadet årlige 
tilskudd på flere millioner, 
og Tinn Venstre mener at 
man bør tilrettelegge for at 
Rjukanbadet i størst mulig 
grad kan selvstendiggjøres 
økonomisk. Tinn Venstre vil 
også styrke det frivillige og 
kulturelle arbeidet i kommunen, 
og tilrettelegge for økt bruk 
av uteaktiviteter for spesielt 
barn, unge og eldre, samt at 
Tinns flerkulturelle mangfold 
gjenspeiles i dette arbeidet.

 ✔ Vi vil styrke frivillig og kulturelt 
arbeid som bidrar til bedre 

Miljø og klima.
Tinn Venstre mener alle har 
et ansvar for å bidra til en 
mer bærekraftig hverdag, 
men at kommunen har et 
særskilt ansvar for å bidra til 
en miljøvennlig og bærekraftig 
utvikling. Dersom alle 
kommunale bygg innfører 
temperatur- og lysstyring, vil 
dette være miljøvennlig og frigi 
midler til bruk andre steder 
i kommunens budsjetter. Vi 
vil også at kommunen skal 
tilrettelegge i størst mulig grad 
for at folk kan velge å enten 
gå eller sykle til jobb og skole, 
og vil derfor at kommunen 
skal satse på infrastruktur 
som fremmer dette. Vi ser 
en sammenheng mellom 
miljøgevinst og helsegevinst i 
så måte.

 ✔ Vi vil at det skal utredes eta-
blering av et moderne innsam-
lings- og sorteringsanlegg som 
dekker hele kommunen.

 ✔ Vi vil at det skal bygges minst 
tre kilometer med gang- og 
sykkelvei årlig i kommende 
kommunestyreperiode.

 ✔ Vi vil innføre en panteordning 
for gamle vedovner som ikke er 
rentbrennende.

 ✔ Vi vil etablere en hur-
tigladestasjon for elbiler på 
Rjukan.

 ✔ Vi vil at kommunen skal ener-



 ✔ Vi vil at RNU skal ha et spesielt 
fokus på små- og mellomstore 
eksisterende og nyetablerte 
bedrifter.

 ✔ Vi vil at RNU skal drive opp-
søkende arbeid blant kom-
munens eksisterende bedrifter, 
samt blant eksterne bedrifter 
som RNU mener kan ha grunn-
lag for å etablere virksomhet i 
kommunen.

 ✔ Vi vil at man skal kunne ut-
bygge vassdrag dersom man 
klarer å tilpasse utbyggin-
gen slik at det tas et spesielt 
hensyn til vannstand, dyreliv 
og allmen naturglede omkring 
vassdraget.

 ✔ Vi vil være en pådriver for at 
det skal etableres en landslinje 
for lafting, trekunnskap og 
restaurering på Rjukan vide-
regående skole.

 ✔ Vi vil være en pådriver for at 
det skal etableres en avdeling 
for høyere utdanning i kom-
munen, gjerne i tilknytning til 
natur eller verdensarven.

 ✔ Vi vil at det skal utarbeides en 
ny strategisk næringsplan for 
landbruk.

helse, integrering, samt aktivi-
sering av eldre.

 ✔ Vi vil at det skal utredes 
forbedringer av eksisterende 
kommunale grøntarealer, samt 
utrede etablering av nye grøn-
tarealer, spesielt i områder med 
stor tetthet av barn og eldre.

 ✔ Vi vil jobbe for å selvstendig-
gjøre Rjukanbadet økonomisk.

 ✔ Vi vil utrede etablering av fler-
brukshall.

 ✔ Vi vil at det skal etableres 
minst tre moderne leike- og 
aktivitetsområder for barn og 
unge i kommunen.

 ✔ Vi vil at det skal utredes en in-
tegreringsplan for flyktninger.

 ✔ Vi vil at det skal utarbeides en 
ny kulturplan som inkluderer 
verdensarven.

Næring og 
verdiskaping.
Tinn Venstre ønsker å 
øke antallet nyetablerte 
arbeidsplasser i kommunen. 
Tinn Venstre ser at et 
ensidig fokus på store 
industrietableringer ikke har 
gitt ønskede resultater. Vi 
mener at næringsapparatet i 
kommunen må dreie fokus mot 
små- og mellomstore bedrifter, 
i næringer som allerede er 
etablerte i Tinn, slik som blant 
annet handel, landbruk, og 
reiseliv.



munen skal lage en helhetlig 
plan for verdensarven sammen 
med Notodden- og Vinje kom-
mune.

 ✔ Vi vil at kommunen skal til-
rettelegge for at skoler, 
barnehager og gamlehjem i Tinn 
hvert år skal kunne få oppleve 
nye sider ved verdensarven i 
hele verdensarvområdet.

 ✔ Vil vil at verdensarven skal 
involvere alle samfunnssektorer 
i Tinn, og ikke bare være et re-
iselivsprodukt.

Kommunen
Tinn Venstre stiller seg åpne i 
forhold til en eventuell kommune-
sammenslåing. Tinn Venstre mener 
at det finnes både fordeler og ul-
emper ved dette, og vi vil at kom-
munen skal gi folk et best mulig 
grunnlag for kunne å ta en vurder-
ing av hva vi som innbyggere er 
best tjent med. Tinn Venstre me-
ner også at det er til kommunens 
fordel at man fortsetter med sitt 
interkommunale samarbeid. Tinn 
Venstre vil ellers være en pådriver 
for at kommunen skal effektivisere 
arbeidet sitt, og rette et spesielt 
fokus mot de lovpålagte tjenestene 
som kommunen skal yte. Tinn Ven-
stre mener også at en kommune 
med store kraftinntekter som Tinn, 
bør kunne kutte i utgiftene innenfor 
eksisterende rammer for å komme 
i budsjettbalanse, uten å ty til nye 
skatter for kommunens innbyggere.

Nye muligheter .
Verdensarven
Tinn Venstre vil at verdensarvsta-
tusen til Rjukan skal behandles i et 
helhetlig perspektiv som muliggjør 
verdiskaping i hele samfunnet og 
ikke bare for reiselivet. Tinn Vens-
tre er klare på at verdensarven gir 
muligheter, men også forpliktelser. 
Tinn Venstre ser sitt ansvar i å 
gjøre Rjukan attraktiv for beboere, 
turister og etablerere. Tinn Venstre 
mener det bør lages en plan for å 
få bort tungtrafikk og gjennom-
gangstrafikk i sentrum, samtidig 
som vi mener at man med fordel 
kan etablere en opplevelsesvei i 
den gamle traseen som er spesielt 
tilpasset myke trafikanter.

 ✔ Vi vil at det skal etableres en 
nasjonal turistvei i verden-
sarvområdet fra Notodden via 
Rjukan og videre til Rauland.

 ✔ Vi vil utrede mulighetene for 
at man kan legge Fv 37 sør for 
Måna, fra Miland og opp til fab-
rikkbroa.

 ✔ Vil vil utrede mulighetene for at 
man kan legge om nåværende 
Fv 37 fra Måna til Dale som 
opplevelsesvei, med delt kjøre-
felt for både kjørende, samt 
syklende og gående trafikk, 
og med nedsatt hastighet og 
møteplasser.

 ✔ Vi vil utrede mulighetene for å 
lage byparkering i tilfluktsrom-
met i Skriugata på Rjukan.

 ✔ Vi vil ta initiativ til at kom-



 ✔ Vi vil at kommunen skal ha en 
kjapp, forutsigbar og liberal 
saksbehandling i byggesaker.

 ✔ Vi vil at kommunen skal ha en 
balanse mellom en forutsig-
bar og fleksibel arealplanleg-
ging, og som i størst mulig grad 
fremmer utbygging av bo- og 
næringsareal samtidig som 
man tar hensyn til jordvern og 
annen natur.

 ✔ Vi vil ikke at kommunen skal in-
nføre eiendomsskatt på private 
boliger og fritidseiendommer.

Folk først.
 ✔ Vi vil ha en folkeavstemning om 

kommunesammenslåing, og vil 
anse resultatet av denne som 
bindende ved en valgdeltakelse 
på 75 % eller mer.

 ✔ Vi vil at kommunen skal re-
duserer administrasjonsutgif-
tene sine med minimum 400 
kroner per innbygger årlig i 
kommende kommunestyrepe-
riode, noe som vil utgjøre en 
besparelse på minimum 24 000 
000 i løpet av de neste fire 
årene.

 ✔ Vi vil at kommunen skal re-
dusere sitt antall eierskap i 
private aksjeselskaper med 
minst ett per år i kommende 
kommunestyreperiode.
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1. Tor Helge Flåto (f.1965)
Gruppeleder og for-
mannskapsrepresentant, 
Hovin
Næringssjef i Tinn.

2. Marius Netten Skeie             
(f. 1982)
Nestleder, Rjukan 
Student ved Høgskolen i 
Telemark.

3. Sandra Yeomans (f. 1993)
Kommunestyrerepresentant, 
Rjukan 
Student ved Høgskolen i 
Oslo og Akershus.

4. Jan-Anders Dam-Nielsen 
(f. 1976)
Lokallagsleder, Atrå
Direktør for Norsk Vassk-
raft- og Industristadmu-
seum i Odda.

5. Eivind Tov Ørnes (f. 1947)
Leder i Samfunns- og 
miljøutvalget, Rjukan
Pensjonist.

6.  Osman Noor 
(f. 1983), Rjukan

7.  Ola Nub Kveseth Berge 
(f. 1971), Miland

8.  Aslak Høgetveit
(f. 1962), Rjukan
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Les mer om vår politikk og våre kandidater på 
våre nettsider.


