
ER ALLTID MULIG!

ÅSNES

Sammen kan vi få:

En moderne og
fremtidsrettet skole

Et samfunn som tar ansvar
for miljø og klima!

- den beste
oppvekstkommunen!

Bedre vekstmuligheter for
nye og etablerte bedrifter

ÅSNES VENSTRES PROGRAM 2019-2023

BEDRE



VI har store ambisjoner for
kommunen vår. Vi vil
at Åsnes skal være den
beste kommunen å vokse
opp i, hvor det legges til
rette for flere
arbeidsplasser og det tas
vare på vår natur, kultur
og historiske særpreg. Vi
tror på et sterkt fellesskap,
individuell skaperkraft,
frivillig innsats og lokalt
selvstyre for å skape en
trygg kommune med en
livlig landsby i sentrum.
 
VENSTRE står for liberale
verdier. I Åsnes betyr det at
vi ønsker oss et fordomsfritt
og tolerant samfunn med
plass til alle. Å være liberal
betyr også at vi står opp for
dine rettigheter og din
personlige frihet. Vi setter
mennesket foran systemet.

Vi ønsker å være et nært og
lyttende ombud for
kommunens innbyggere og
vi er opptatte av åpenhet i
prosesser og lav terskel for
å påvirke beslutninger. Vi
håper derfor du tar kontakt
med oss om du har
spørsmål eller
kommentarer til vårt
program.
 
Stem på oss, og bli med på
arbeidet for å gjøre Åsnes
kommune til et enda bedre
sted å bo, fordi bedre er
alltid mulig.
 
Kristian Botten Pedersen
Ordførerkandidat
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OPPVEKST OG KULTUR
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Internett i alle hjem med
skolebarn
Alle barn skal få delta på SFO,
uavhengig av økonomi 
Et praktisk rettet arbeids- og
utdanningstilbud 
Tilbud om gratis frokost på
ungdomsskolen
Barnehageplass garanti
"Meråpent bibliotek" og
videreutvikling av BUA
Moderne og fremtidsrettet
barnehage- og skoletilbud
Kulturskole med plasser til alle
Bedre seksualundervisning
Sosiale møteplasser for ungdom
i samarbeid med lag og
foreninger

Sammen skal vi jobbe for:

Flere miljøarbeidere i skolen
Innføre fritidskort som gir alle
barn og ungdommer tilbud til
minst én fritids-/idrettsaktivitet
Bedre IKT-verktøy i skolen og
valgfag i programmering på
timeplanen

«Alle barn og unge
skal ha mulighet
til å utforske sine
talenter og nå sine
drømmer!" - 
Marita Kalfoss
Sollien
2. kandidat



SAMFUNNSUTVIKLING
"Framtidas arbeidsplasser er ennå ikke
skapt, og vi vil ha en politikk som legger
tilrette for gründere, innovasjon og
verdiskaping. For å være attraktive overfor
nye innbyggere må vi ha varierte og gode
bomiljø i hele kommunen, og en
inkluderende og mangfoldig frivillig sektor.  
- Luisa Arango 3. kandidat

Bygge sterkere nettverk
mellom kommunens ledelse
og næringslivet
Videreutvikle Vårfesten,
Høstfesten og Julefestivalen 
 sammen med
Handelssenteret Flisa
Vårt lokale næringsfond skal
prioritere GRØNNE søknader
Utvikle Solør Næringshage til
en arena for bedrifts- og
prosjektutvikling med et
dynamisk og inspirerende
kontorfellesskap
Mer samarbeid mellom Solør-
kommunene
Legge til rette for vekst og
utvikling innen landbruket og
jobbe mot nedbygging av
jordbruksareal.

En egen gründerstrategi
Ta en aktiv rolle i regionalt
næringslivssamarbeid
Grenderådene bør få større
innflytelse og flere oppgaver
for å styrke lokaldemokratiet.
Større fokus på koordinering
og veiledning av frivillig sektor
Etablere et flerkulturelt råd
Legge tilrette for flere
arbeidsplasser innen turisme
Bygge opp en årlig Åsnesgalla
hvor kulturpris, gründerpris,
årets bedrift osv deles ut

 

NÆRINGS- OG 
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Sammen vil vi jobbe for:
 



Klimanøytral kommune innen
2025
Kommunesenteret skal være
rent og pent, alle årstider!
Alle nye bygg skal være
energieffektive og ha smart
materialbruk. Venstre vil ha
mer bruk av tre.
Ingen flere snøskuterleder i vår
kommune
FNs bærekraftsmål innarbeidet
i alle kommuneplaner

 
"Vi må ta vår del av
ansvaret, sånn at våre
barn og barnebarn får like
god tilgang til ren natur
som vi har hatt!"
Kristian Botten Pedersen,
Ordførerkandidat

I Solør er mange sysselsatte i jord- og
skogbruk, noe som gjør oss særlig
utsatte for klimaendringer. Det er
derfor en selvfølge at vi skal ta vår del
av ansvaret for jordkloden vår!

Sammen med deg vil
Venstre arbeide for:
 

KLIMA OG MILJØ
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Bedre gjenvinnings-/miljøstasjoner
Fase ut bruk av engangsplast og
syntetiske klær
Forby engangsgriller på offentlige
steder som f.eks. badeplassen på
Baksjøen
Motivere til bruk av turstier,
naturmøteplasser og friluftsanlegg
Forvalte menneskepåvirket og urørt
natur sånn at det kan nytes av
mennesker og dyr også i framtida



Mer samspill og bedre tjenester i
ungdomsarbeidet
Bruke private ordninger til avlasting som
f.eks. Inn på tunet/Grønn omsorg
En mobbefri kommune, for alle, overalt!
Styrke arbeidet for mental helse
Styrke det rusforebyggende arbeidet rettet
mot ungdom, også i skolen
Forsterke arbeidet med tidlig innsats ved
helsestasjonen
Øke satsingen på velferdsteknologi
Styrke dagtilbud til demente både for
hjemmeboende og i institusjonene
At barnetrygden ikke skal være en del av
inntektsgrunnlaget ved beregning av sosial
stønad
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Sammen med deg vil Venstre
arbeide for:
 

FOLKEHELSE OG OMSORG

"Åsnes skal være
en plass for alle,
uansett alder,
bakgrunn,
etnisitet og
legning!"
Eskild Vika
Amundsen
4. kandidat



TOPPKANDIDATER
TIL ET LOKALVALG I
ÅSNES!

Kristian Botten Pedersen

Luisa Arango
3. KANDIDAT
Luisa er 31 år og
kommer fra
Colombia. Hun er
utdannet innen
motedesign og 

kommunikasjon og er daglig leder
i egen bedrift. Hun brenner for
lokal næringsutvikling og vil ha
flere grundere på Flisa!

Eskild Vika Amundsen

4. KANDIDAT
Eskild er 21 år og
har vokst opp i et
fosterhjem i Hof ,
noe  som gjør at 

Kristian er 35 år gammel, kommer fra en
potetgård i Gjesåsen og har sittet som
varaordfører i inneværende periode. Han er
utdannet historiker, har jobbet i
utenrikstjenesten i Colombia og Spania og er nå
ansatt i Klubben AS. Han er stolt solung og
brenner for at alle barn skal ha like muligheter i
Solør som alle andre steder ellers i landet! Han
har en gründerspire i magen og er fortsatt
medlem i Blekkulf-klubben.

ORDFØRERKANDIDAT

han brenner for inkludering av
alle! Til daglig jobber han på
Flisa ungdomshus, som
"kjærlighetskonsulent" ved
Solør Barnevernstjeneste og
som freelance fotograf.

Svein Olav Sjølli

5. KANDIDAT
Svein fra
Gjesåsen er
verdens yngste
70-åring! 

Han har jobbet med skogen i
hele livet og er en ivrig
hobbyfotograf. Han har en
periode i kommunestyret bak seg
fra tidligere. Og brenner for
klimasaken!

HISTORIENS YNGSTE

Marita Kalfoss Sollien
2. KANDIDAT
Marita er 33 år,
vokst opp i
downtown Våler,
men bor nå på
Arneberg. Ved
siden av å være
mor til fire (!)

er hun student og vikar. Maritas viktigste
sak er å tilby de beste oppvekstvilkår,
fordi barna fortjener det! B

R
U

K
 S

T
EM

M
ER

ET
T

EN
!



1. KRISTIAN BOTTEN PEDERSEN

2. MARITA KALFOSS SOLLIEN

3. LUISA ARANGO

4. ESKILD VIKA AMUNDSEN

5. SVEIN OLAV SJØLLI

6. EVA KORSMO FJELD

7. EINAR SAGERUD

8. SØREN IDLAND

9. ANNE LARSEN

10. GRETE KALFOSS

11. ØYVIND ANTONSEN

12. SOLVÅR WERENSKIOLD

13. HENRIK NØTVIK JAKOBSEN

14. YONATAN AREFAINE KIDANE

15. TATIANA ETTENKO-LILLEBERG

16. SVEN KUHLMANN

17. ÅSE LUND STØEN

Flisa 

Arneberg

Flisa

Hof

Gjesåsen

Hof

Gjesåsen

Kjellmyra

Gjesåsen

Sønsterud

Gjesåsen

Gjesåsen

Flisa

Flisa

Flisa

Åsnes Finnskog

Hof

 

BEDRE
ER ALLTID MULIG!


