
framtida.
På lag med 



 ✔

Venstre vil gi frihet til den enkelte, samtidig som vi skal ta vare på 
fellesskapet og miljøet. Et godt samfunn er bygd på kunnskap, en 
åpen og tolerant kultur, sosial trygghet og bærekraftige løsninger.

Vi vil ha et grønnere og rausere 
Lillesand. Et Lillesand hvor vi tar 
kampen for miljøet og mot kli-
maendringer på alvor. Et samfunn 
med tilbud til alle, og hvor vi virke-
lig satser på barn og unge. Venstre 
vil gjøre Lilesand til landets beste 
oppvekstkommune.

Enkeltmennesket i sentrum
Kommunen vår må utvikles et-
ter prinsipper om bærekraft og 
livskvalitet for innbyggerne. Det 
viktigste perspektivet i enhver 
planlegging skal være menneske-
ne som bor i og bruker stedene.
Lillesand skal være styrt av inn-
byggere, ikke utbyggere.

Venstre vil sørge for gode proses-

ser for utvikling som inkluderer 
de som skal bo og leve i området. 
Vi må ta vare på viktige rekrea-
sjonsområder og dyrket mark.

Vi vil:
 ✔ Gjøre Havnetomta om til byens 

grønne hjerte
 ✔ Samle bilene i parkeringshus 

forskjønne byen med blomster, 
bedre parker og legge til rette for 
kultur og aktivitet

 ✔ Styrke Høvåg Herredshus som 
senter for frivillighet og kultur

 ✔ Etablere Brentemoen som 
aktivitetshus for ungdomsklubb, 
foreninger, lag og kulturskole.

 ✔ Etablere elektrisk bybuss som 
bringer folk til sentrum og barn og 
unge til aktiviteter. 

Ta vare på naturen.
Våre innbyggere har krav på 
ren luft, rent vann og gode og 
sammenhengende friområder. 
En kommune som går i front vil 
være best rustet til å møte mor-
gendagen. Lillesand må bli enda 
bedre på å ta vare på naturen 
og bekjempe klimaendringer.

Vi vil:
 ✔ Ta vare på biologisk mang-

fold og si nei til motorsportsen-
ter på Nordbø. Være restriktive 
på utbygging nord for E-18.

 ✔ Bevare de unike kystland-
skapene på Fløreneshalvøya, 
Justøya og Høvåg og sikre dem 
for fremtidige generasjoner.

 ✔ Legge til rette for skikkelige 
sykkelveier, bysykler og rikelig 
med sykkelparkering.

 ✔ Arbeide for fossilfrie bygge-
plasser.

 ✔ Jobbe aktivt for at Fiven 
(Saint-Gobain) skal senke 
utslippene fra fabrikken raskest 
mulig.

Skape arbeidsplasser. 
Vi vil gjøre det enklere for de 
som vil starte sin egen arbeids-
plass, og utvikle sentrum og 
næringsområder for å tiltrek-
ke oss innovative og grønne 
arbeidsplasser. Lillesand har et 
stort potensiale i turisme og 
Blindleia er Lillesands største 
merkevare. 
 
Vi vil:

 ✔ Skape nye arbeidsplasser ved 
å gjøre det mer attraktivt for 
nyetableringer.

 ✔ Legge til rette for aktører 
som ønsker å jobbe med å utvi-
de tilbudet til i turister i lavse-
songene.

 ✔ Forlenge havnepromenaden 
for å utvide handelsarealene i 
sentrum.

 ✔ Drive aktiv byutvikling for å 
øke sentrums konkurransekraft.

 ✔ Lage en helhetlig plan for 
Blindleia og skjærgården for å 
styrke turismen.
 
 

venstre.no/lillesand

Ta vare på Lillesand.

Omsorg når du trenger det.

Opplevelser gjennom inntrykk, 
uttrykk og bevegelse er viktig. Et 
rikt og mangfoldig kulturliv er også 
med på å styrke samfunnet og 
folkehelsa. Alle som trenger pleie 
og omsorg skal få et tilbud som 
holder høy kvalitet og som i større 
grad fanger opp at eldre mennes-
ker har ulike ønsker og behov. 

 ✔ Være i front på velferdstek-
nologi slik at flere som ønsker 
det kan bo hjemme

 ✔ Øke aktivitetstilbudet og 
styrke frivilligheten

 ✔ Skape en heltidskultur i 
helsesektoren

 ✔ Tilrettelegge for at skoler 
og barnehager knyttes tet-
tere sammen med helse- og 
omsorgsinstitusjoner

 
 



”Omsorg når 
du treng det.
Alfred Bjørlo
Ordførerkandidat

venstre.no/lillesand

Nyskaping og grøn vekst 
I haust startar bygginga av nytt 
omsorgssenter - ei kampsak for 
Stad Venstre i mange år. Venstre 
vil at vi faktisk klarer å gi god 
omsorg til dei som treng det - når 
dei treng det.

Vi vil:
 ✔ Bygge ferdig nytt omsorgs-

senter, og starte arbeidet med å 
samlokalisere omsorgstenestene 
der i neste byggesteg

 ✔ Styrke satsinga på heimeba-
sert omsorg og omsorgsbustader

 ✔ Samordne og utvikle betre 
tenester innanfor rus og psykiatri

 ✔ Bygge fleire bustader for utlei-
ge og sosiale bustadøremål

 ✔ Få på plass gode dagsentertil-
bod

 ✔ Styrke folkehelsearbeidet
 ✔ Styrke satsinga på heimeba-

sert omsorg og omsorgsbustader
 ✔ Samordne og utvikle betre 

tenester innanfor rus og psykiatri 

Ein sterkare region 
I haust startar bygginga av nytt 
omsorgssenter - ei kampsak for 
Stad Venstre i mange år. Venstre 
vil at vi faktisk klarer å gi god 
omsorg til dei som treng det - når 
dei treng det.

Vi vil:
 ✔ Bygge ferdig nytt omsorgs-

senter, og starte arbeidet med å 
samlokalisere omsorgstenestene 
der i neste byggesteg

 ✔ Styrke satsinga på heimeba-
sert omsorg og omsorgsbustader

 ✔ Samordne og utvikle betre 
tenester innanfor rus og psykiatri

 ✔ Bygge fleire bustader for utlei-
ge og sosiale bustadøremål

 ✔ Få på plass gode dagsenter-
tilbo

 ✔ Styrke folkehelsearbeidet
 ✔ Styrke satsinga på heimeba-

sert omsorg og omsorgsbustader
 ✔ Samordne og utvikle betre 

tenester innanfor rus og psykiatri 

Petter N. Toldnæs
Ordførerkandidat

Lillesand har enorme muligheter, 
og vi ønsker å gripe dem. Jeg 
ønsker å bli din ordfører og gjøre 
kommunen grønnere - og skape 
landets beste oppvekstkommu-
ne.
 
Lillesand har alle forutsetninger 
til å lykkes godt både med å 
bli mer bærekraftige, men også 
skape en bedre oppvekst for 
flere barn og heve resultatene i 
skolen.

Vi trenger en ny politisk ledel-
se som har visjoner og evne til 
å gjennomføre dem. Med lang 

politisk erfaring og et bredt 
nettverk mener jeg at jeg virke-
lig kan gjøre en forskjell for hele 
kommunen.

Jeg har med meg en kunn-
skapsrik gjeng med flinke folk 
som ønsker din tillit. Venstres 
lag er godt rustet til å ta fatt på  
de store oppgavene. Vi brenner 
for å ta Lillesand videre inn i 
framtida.
 
Petter N. Toldnæs
Ordførerkandidat for Venstre 
 
facebook.com/venstrepetter 

Venstres lag 
er godt rustet 
til å ta fatt 
på de store 
oppgavene

“ Hele kommunen skal tilby gode og trygge oppvekstvilkår. Det betyr 
nok barnehageplasser med høy kvalitet, tiltak som styrker famili-
en, utvikling av barnevernet og gode helsetilbud for barn og unge.

Det viktigste for en god skole er 
gode lærere. Da får vi en skole 
som satser på kunnskap og gir 
like muligheter til alle barn. Ingen 
elever er like, og derfor trenger 
elever også ulike tilbud. Alterna-
tiv opplæringsarena kan være en 
mulighet for de som har droppet 
ut, for  å komme i gang med skole 
igjen. For skolen er det viktig å 
kunne rekruttere og beholde dyk-
tige og engasjerte lærere.

Vi vil:
 ✔ Gi alle barn i Lillesand mellom 

6 og 17 år fritidskort.
 ✔ Styrke SFO gjennom økt fag-

kompetanse, gi ansatte mulighet 
til å ta fagbrev på jobb og sørge 
for likt aktivitetstilbud mellom 
skolene.

 ✔ Innføre fleksibel skolestart

 ✔ Innføre valgfag fra 5. klasse 
og fem valgfag fra 8. klasse. Vi 
vil arbeide for at ungdomssko-
leelevene i Høvåg skal få velge 
mellom to fremmedspråk.

 ✔ Sikre at spesialundervisning 
utføres av spesialpedagog eller 
andre med relevant fagutdanning

 ✔ Rusforebyggende arbeid blant 
barn og unge styrkes ved å øke 
stillingsprosenten til ungdoms-
kontaktene og ungdomskontakte-
ne på fritidsklubbene.

 ✔ Innføre en temauke med fokus 
på psykisk helse og rusforebyg-
ging som tema på ungdomstrin-
net.

 ✔ Nulltoleranse mot vold og over-
grep. Tilbud om gratis foreldre-
forberedende kurs og styrking av 
kompetanse i barnehage og skole.
 

Vårt løfte: Skape Norges 
beste kommune å vokse opp i.



Kultur, åpenhet og demokrati 
Venstre vil ha et inkluderende og 
mangfoldig Agder hvor folk har 
tillit til hverandre.

Vi vil: 
✔ Øke satsingen på helårs 
kulturarbeidsplasser. 
✔ Legge til rette for fritids- 
tilbud for unge, og ha et øye til 
idretter utenfor store forbund. 
✔ Gi frivilligheten i regionen 
bedre vilkår.

Flere nye arbeidsplasser 
Det må bli lettere å skape 
arbeidsplasser, og Venstre støt-
ter gründere og små-
bedrifter. 
 
Vi vil: 
✔ Støtte utvikling av sosialt  
entreprenørskap, og at minst 
fem prosent av nyansatte i  
Agder fylkeskommune er  
personer med «hull i CV-en». 
✔ Stimulere til økt produksjon av 
lokal og bærekraftig mat. 
✔ At fylkeskommunen skal vekt- 
legge miljø, innovasjon og gode 
arbeidsvilkår ved innkjøp. 

En skole for framtida 
Alle fortjener en god skole hvor 
de blir sett og får muligheten til 
å utvikle sine evner.

Vi vil: 
✔ Styrke losordninger for å følge 
opp elever som står i fare for å 
droppe ut.
✔ Ha et geografisk spredd sko-
letilbud i Agder.
✔ Få nye valgfag inn i skolen, 
som  e-sport, koding og drone-
flyging.

Ta vare på naturen
Naturen har lagt grunnlaget for 
velferden vår, men den er sårbar. 
Derfor vil Venstre ta vare på mil-
jøet. Vi vil gjøre det lett og billig 
å leve miljøvennlig.

Vi vil:
✔ Senke månedsprisene på 
busskort med 30 %.
✔ Si nei til utbygging av vind-
kraft i uberørt natur.
✔ Prioritere gående, syklende og 
kollektivtrafikk foran biltrafikk i 
byer og tettsteder.

Med Agder inn i 
framtida. Venstres kandidater i Agder.

1. Beate Marie Johnsen
Vil satse på ungdommen, bedre dyrevelferd,  
naturen og framtiden. Hun har sittet åtte år i 
kommunestyret og formannskapet i Farsund, 
samt fire år i fylkestinget og hoved- 
utvalget for kultur og utdanning i Vest-Agder.

2. Jacob H. Handegard
Er opptatt av likestilling og 
billigere kollektivtilbud. Han 
har politisk erfaring fra  
kontrollutvalget i Aust-Agder 
og studentpolitikken. 

venstre.no/agder

Les mer om våre saker og finn hele lista
på våre nettsider.

6. Nertila Stringa,
Birkenes
7. Line Øvernes Mørch,  
Tvedestrand
8. Tone Lise Avdal, Bykle
9. Anne Margrethe Larsen, 
Flekkefjord
10. Kristian Røssaak, Mandal
11. Petter Benestad, 
Kristiansand
12. Anna Elise Svennevig, 
Grimstad
13. Melinda Kvinlaug,  
Kvinesdal
14. Per Olav Skutle, 
Lindesnes
15. Nora Rønnevig, Lillesand
16. Stian Lund, 
Risør
17. Sigrid Kjetilsdotter Jore, 
Valle
18. Lise Lothe, Grimstad 
19. Trond Kind, Flekkefjord
20. Jan Albert Haagensen, 
Evje og Hornnes
21. Cathrine H. Hall, 
Arendal
22. Dag Jørgen Hveem, Risør
23. Irene Kaspersen, 
Kristiansand
24. Astrid Tjomsås Frigstad, 
Vennesla
25. Kenneth Stømne, Froland 

3. Morten Leuch Elieson
Har et hjerte som banker 
for klima og miljø, oppvekst 
og integrering. Han har fire 
år bak seg som medlem av 
oppvekstkomiteen og vara til 
bystyret i Kristiansand.

4. Malin Andrea Eriksen Briggs
Brenner for oppvekst,  
psykisk helse og dyrevelferd. 
Hun har lang fartstid i Unge 
Venstre, med flere verv på 
både lokalt og nasjonalt 
plan.

5. Ingvild Wetrhus Thorsvik
Har naturen og sosialt 
ansvar som hjertesaker. De 
siste fire årene har hun vært 
varaordfører i Mandal. 



Venstres kandidater i Lillesand.
1. Petter N. Toldnæs

venstre.no/lillesand

Les mer om vår politikk og våre kandidater 
på våre nettsider.

11. Kristine Vestøl, Lillesand
12. Vegar Strømman, Lillesand
13. Hilde Gro Hummervoll, Høvåg
14. Tord Aslaksen, Lillesand
15. Bjørg Gustavsen, Lillesand
16. Lars Tellemann Sæther, Lillesand
17. Helga Rosenberg, Lillesand
18. Kristian Hennig, Justøya
19. Ole Kristian Augland, Lillesand
20. Bjørnar Heldal, Høvåg
21. Mikaela Vasstrøm, Høvåg

Ordførerkandidat med 
lang erfaring fra lokal og 
nasjonal politikk, og jobber 
i privat næringsliv.

2. Espen Hovde

Branningeniør og opptatt 
av økonomi, bærekraftig 
utvikling og miljø.

3. Nora Rønnevig

Student og medlem av 
helse, kultur og velferdsut-
valget.

4. Endre Helgeland

Jobber i statlig forvaltning 
med kommunikasjon, og 
har ledet arbeidet med 
fylkets politiske program.

5. Inger Marie Moi

Lokallagsleder og daglig 
leder på opplæringskon-
toret for lærekandidater.

6. Tone Vareberg

Daglig leder i Stine Sofie 
Stiftelsen, styremedlem i 
LINA og opptatt av god 
oppvekst.

7. Agnethe Rislå

Driver ressursgården Kjer-
lingland og er medlem i 
oppvekstutvalget. Brenner 
for miljø og inkludering.

8. Jan Helge Kjøstvedt

Lærer på videregående 
skole og ornitolog. 

9. Christian Thomassen

Prosjektleder i Norges-
Gruppen og opptatt av 
miljø og byutvikling.

10. Endre Solem

Prosjektleder for bygg i 
kommunen, og tidligere 
ingeniør i industrien


