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1. Venstres fremtidsbilde av Steinkjer 
Steinkjer er et samfunn der man har frihet til å forme sitt eget liv, samtidig som vi tar ansvar for 

hverandre og for miljøet vårt. Denne friheten skapes ved å gi reell valgfrihet til alle – ikke bare de 

som har egne ressurser til det – og det er også slik vi tar ansvar for hverandre. Et godt samfunn er 

skapt av frie mennesker som er i stand til å ta gode valg for seg selv, sin familie og verden rundt dem. 

Miljø og natur 

Steinkjers utvikling skal være grønn og bærekraftig. Kortsiktige økonomiske hensyn må vike for 

langsiktige miljøhensyn og en rettferdig samfunnsutvikling basert på frihet, fremtid og fellesskap. Nye 

bygninger i Steinkjer skal være nullutslipps- eller plusshus og bygget med så lite karbonavtrykk som 

mulig. 

Nærhet til naturen og dyreliv er en del av det å bo i kommunen vår. Vi er sikret rent vann og ren luft 

fordi vi gjorde bevisste valg når vi utviklet kommunen vår videre. 

Folkehelse 

I Steinkjer skal folk holde seg friske lenger fordi fysisk aktivitet er en naturlig del av skolen og 

arbeidsplassen. Mange arbeidsplasser tilbyr en time fysisk aktivitet i arbeidstiden fordi det gir friske 

mennesker. Arbeid og fysisk aktivitet er viktig for alle uavhengig av utdannelsesnivå og livssituasjon. 

I kommunen vår er det lov å be om hjelp. Ingen skal bli avvist av fordommer som eksisterer i 

samfunnet, men bli tatt i mot med åpent sinn. Den fysiske og psykiske helsen henger sammen og kan 

derfor ikke sees adskilt. 

Steinkjer er en god by å bli gammel i. Alderdom er i seg selv ikke et hinder for aktiv deltakelse i 

samfunnet. I Steinkjer oppfordrer vi godt voksne mennesker til å delta med sine hender, hjerter og 

kunnskap. På den måten får vi lykkeligere barnebarn og oldebarn. 

Byutvikling 

I Steinkjer skal man kunne reise effektivt også uten bil. Grønn byutvikling skal kjennetegne 

kommunen og grønne valg skal være grunnleggende både på rådhuset og hos borgerne. Steinkjer 

skal ha sykkelprioriterte veier, der bilene er velkomne, men hvor hensynet til de myke trafikantene er 

sterkt. 

Mange barnefamilier ønsker å bo sentrumsnært med tilgang til kafeer, kultur og aktivitet. Det er 

menneskene som fyller uterommene med aktivitet av alle slag, som gjør byen til et trygt sted fra 

gjennom hele livet. 

I bysentrum skal det være plass til handel og næring, kultur og boliger. Vi verdsetter vakre og 

funksjonelle uterom, hvor historiske verdier tas vare på. 

Læring og nyskapning 

Alle elever er ulike. Skolene i Steinkjer er et sted for lek og læring for mangfoldet av barn og unge 

som vokser opp. En mer praktisk rettet skole gir motiverte elever som føler mestring. Vi skal ha 
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skolebygg som skaper nysgjerrige, utforskende og sosiale elever. Digitale verktøy skaper “klasserom” 

som gir elevene mulighet til valgfri fordypning og læring i ulikt tempo. 

På Steinkjer bibliotek møtes mennesker med ulik kompetanse for å skape nye ideer og verk. 

Biblioteket er en plass hvor det alltid er mulig å tilegne seg ny kunnskap gjennom ulike medier. 

Næringslivet i Steinkjer er variert og drar nytte av hverandres kompetanse. 

Kultur og frivillighet  

I Steinkjer skal det frie kulturlivet leve. Kommunen skal ha et bredt spekter av scener og arenaer hvor 

musikk, teater og andre kulturuttrykk fritt kan utfolde seg. 

De frivillige organisasjonene er avgjørende for å skape et mangfold av tilbud i Steinkjer for store og 

små. Fysisk aktivitet skaper glade mennesker som yter mer i hverdagen. Nærhet til naturen, 

lekeplasser og nærmiljøanlegg skaper kort vei til bevegelse og positive opplevelser. 

Frivilligheten skal blomstre videre i Steinkjer som en møteplass for læring, sosialisering og dugnad. 

De frivillige organisasjonene knytter mennesker sammen på tvers av alder, status og kulturer. Det er 

sammen vi skaper den gode byen vi alle er glade i. 
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2. Skolen og oppvekstmiljøet, trygg oppvekst for barn. 
I Steinkjer skal alle barn og unge få mulighet til å utvikle sine evner og finne sin plass som borgere 

gjennom lek, fellesskap og læring. 

En av de viktigste oppgavene vi har som samfunn, er å sørge for at alle ungdommer kan gå ut i 

arbeidslivet med solide kunnskaper og ferdigheter, men også med nysgjerrighet og kreativitet som 

kan bidra til nyskaping og framtidsrettede løsninger både i privat og offentlig sektor. 

Vi tilegner oss kunnskap på mange arenaer gjennom livet. Familie, barnehage, skole, bibliotek, 

næringsliv og frivillig arbeid er noen av mange plasser livslang læring skjer. Like viktig som livslang 

læring, er at samfunnet benytter seg av den kunnskapen og erfaringen borgerne besitter. 

 

2.1 Barnehage 
Barnehagen er et sted hvor små mennesker lærer å møte en større verden gjennom lek og samspill. 

Å tilrettelegge for gode barnehager som en del av grunnlaget for en trygg, utviklende og god 

oppvekst, er noe av det viktigste vi gjør. 

Venstre vil: 

 At barnehagene i Steinkjer er et sted for læring gjennom lek og utforsking. 

 Ha fokus på friluftsliv, fysisk aktivitet og fri lek i barnehagene. 

 At barnehagene skal ha et aktivt forhold til språkstimulering. 

 Øke bemanningen i barnehagene. 

 Sørge for at de som jobber i barnehagen har kompetanse på å håndtere mobbing. 

 Fullføre moderniseringen av barnehagene i kommunen. 

 Åpne for utvidede åpningstider i barnehagene, men ha en maksimaltid for oppholdstid i 

barnehagen, slik at foreldre som arbeider turnus o.l. kan ha barnehageplass. 

 Utvide søskenmoderasjon til å gjelde på tvers av barnehage og SFO. 

 At barnehageprisene skal være inntektsgraderte. 

 At samarbeidet mellom barnehage og heim skal være konstruktivt. 

 

 

2.2 Skole 
Venstre vil styrke den offentlige skolen gjennom å gjenreise respekten for læreren og fagkunnskapen. 

Alle skal ha mulighet til å utnytte sine evner og skaperkraft, og lærerens viktigste oppgave er å finne 

potensialet i hver enkelt elev. Kvaliteten i skolen er avhengig kompetente, motiverte og trygge 

lærere og skoleledere. Undervisningen i skolen må bygge på nyere forskning om elevens 

læringsutbytte.  Venstre er positive til friskoler og ser på disse som et godt supplement til den 

offentlige skolen. 
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Venstre vil: 

 At det utvikles tydelige planer for utvikling av skolen i kommunen. 

 At mobbing skal møtes med nulltoleranse. 

 At god faglig og pedagogisk bruk av IKT skal være et kjennetegn ved skolene i Steinkjer. 

 Bekjempe frafall i videregående opplæring ved å sette inn tiltak tidlig i grunnskolen. 

 Styrke satsningen på hospiteringsordninger for ungdomsskoleelever. 

 Fremme fysisk aktivitet i skolene ved at alle kommunens skoler er FYSAK-skoler, og legge 

skolegårdene til rette for fysisk aktivitet. 

 Innføre holdningsskapende program i ungdomsskolene. 

 Gi skolene mulighet til å opprette egne valgfag etter hva lærerne har kompetanse i og 

elevene ønsker å få undervisning i. 

 Støtte skolebasert kompetanseutvikling som legger opp til å utvikle en mer variert og 

motiverende pedagogisk praksis. 

 Legge til rette for at det blir mulig for flere å ta fag i videregående opplæring mens man går 

på ungdomsskolen. 

 Sørge for at leksehjelpen blir gitt der det er størst behov, og at de som gir hjelpen skal være 

pedagoger. 

 Styrke skolebibliotekene ved kommunens skoler, gjerne med utdannet skolebibliotekar. 

 Innføre en minstenorm for lærertetthet i kommunen. 

 Redusere byråkratiet i Steinkjerskolene, ved å redusere kravet til dokumentasjon. 

 Styrke rådgivningstjenesten i ungdomsskolene. 

 Drive aktiv rekruttering av de best kvalifiserte lærerstudentene fra utdanningsinstitusjonene. 

 Sette av ressurser til mentorordning for nyutdannede lærere ved skolene. 

 Styrke de kommunale seniortiltakene for å sikre at lærerne står lenger i arbeid og får en god 

overgang til pensjonisttilværelsen. 

 Utvikle lærernes kompetanse og motivasjon gjennom å satse på etter- og videreutdanning av 

lærere, spesielt innenfor fag der det er lav andel med formell kompetanse. 

 Styrke skolehelsetjenesten betydelig. 

 Ha logoped, spesialpedagogisk og psykologisk kompetanse tilgjengelig på hver enkelt skole. 

 At alle rektorer og inspektører skal ha utdanning i skoleledelse. 

 At samarbeidet mellom skole og heim skal være konstruktivt. 

 Gi opplæring til foresatte i hvordan de kan følge opp skolearbeidet og skolehverdagen på en 

god måte. 

 Arrangere dialogmøter mellom politikere, elevråd, tillitsvalgte, skoleledelse og 

foreldreorganisasjonene. 

 Styrke samarbeidet om enkeltbarn mellom barnehage, SFO, skoler, PPT, barnevernet, 

skolehelsetjenesten. 

 Legge til rette for samarbeid mellom skole, SFO og Kulturskolen. 

 Opprettholde dagens skolestruktur i Steinkjer. 

 Fullføre moderniseringen av skolebyggene i kommunen. 

 Legge til rette for trygge skoleveier, slik at flest mulig kan gå eller sykle til skolen. 

 At nye Steinkjer skole bygges for fremtiden med tilstrekkelig utbyggingsmuligheter. Elevtallet 

ved skolen vil med all sannsynlighet øke mer enn hva dagens prognoser tilsier. 
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2.3 Ungdom og utdanning 

 
Venstre vil: 

 At kommunen skal være en pådriver til at HINT skal utvide studietilbudet, fordi vi mener at 

en sterk utdanningsinstitusjon vil bidra til å styrke næringslivet i regionen. 

 Arbeide for en større internasjonal dimensjon både i grunnskolen, videregående opplæring 

og ved HINT avd. Steinkjer. Vi ser på utveksling over lengre perioder som utelukkende 

positivt. 

 Styrke integreringsarenaene for minoritetsspråklige og mener tett samarbeid med 

NAV er nødvendig her. 

 Ha mangfold, og vil derfor legge til rette for at studieretninger innenfor små og verneverdige 

fag skal tilbys ved HINT.  

 Jobbe for en mer fleksibel videregående opplæring. 

 

2.4 Biblioteket 
Steinkjer bibliotek er en åpen møteplass for fri debatt, lek, læring og kunnskapsdeling. Besøkende 

skal ha god tilgang på både sakprosa og skjønnlitteratur. Biblioteket skal ha fokus på brukerne og 

deres ønsker. 

Venstre vil: 

 At biblioteksjefen har redaksjonell frihet for biblioteket som debattarena. 

 At biblioteket skal være utformet etter brukernes ønsker og behov. 

 Styrke biblioteket som arena for kunnskapsdeling, gjerne gjennom et samarbeid med 

næringslivet og frivilligheten. 

 Styrke bibliotekets rolle som integreringsarena, for eksempel som praktisk språktrening. 

 Etablere møterom for frivillige organisasjoner i biblioteket. 

 Bruke biblioteket målrettet som et gratis møtested og arbeidsplass for gründere. 

 Øke bemanningen på biblioteket. 

 

3. Velferden må sikres 
Hovedmålet for helse- og sosialpolitikken er å forebygge sykdom og sosiale problemer gjennom 

måten samfunnet organiseres på. I tillegg skal befolkningen få nødvendige helse og sosialtjenester. 

Det skal være godt å leve og bli gammel i Steinkjer. Venstre i Steinkjer ønsker å bidra til at privat 

innsats stimuleres av det offentlige gjennom samarbeid og økonomiske virkemidler. Venstre er 

opptatt av god kvalitet i helse og omsorgsarbeidet og arbeider for at kommunen rigges for fremtiden 

også innenfor dette området. 
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3.1 Ungdom og unge voksne 
Ungdomstiden er preget av sterke følelser, samt krav fra venner og foreldre. Det er viktig at 

samfunnet gir unge mennesker, som trenger det tidlig, hjelp med de utfordringer de møter, slik at 

problemene ikke utvikler seg. Venstre mener at helsetilbud, lyttende voksne og informasjon til 

ungdom må være lett tilgjengelig. 

Barn og unge er vår viktigste ressurs og skal prioriteres i kommunens budsjetter. Venstre mener at 

alle barn har rett til god omsorg, trygghet og kjærlighet. Når foreldre og deres nettverk ikke makter 

omsorgsoppgaven på tilstrekkelig vis, må kommunen ha et tilbud som sikrer barns livskvalitet. Barns 

rettssikkerhet og oppvekstforhold må sikres. 

 

Venstre vil: 

 At personalet i barnehage og skole skal ha god kompetanse i forhold til å oppdage utsatte 

barn, og så tidlig som mulig bidra til at barnet og eventuelt familien får riktig hjelp.  

 Styrke skolehelsetjenesten, særlig med tanke på å forebygge psykiske vansker hos barn og 

unge 

 Barneverntjenesten må fortsatt ut og samarbeide med barnehage og skole. 

 Jobbe aktivt med forebyggende helsearbeid gjennom en god helsetjeneste for barn i 

førskole- og skolealder, med bedre ivaretakelse av kosthold og fysisk aktivitet. 

 At skolene kan tilby sosialpedagogisk personale/ kompetanse ved å ha miljøterapeuter i alle 

skolene. 

 At skoler, barnehager og aktivitetstilbud skal skape inkluderende miljø, hvor det er rom for 

forskjellighet og toleranse. 

 Ha økt fokus på tverrfaglig samhandling i kommunen. Tverrfaglige team og tiltak på tvers av 

tjenesteenhetene. Eks Forebyggende familieteam, Ressursteam. 

 Steinkjer kommune bør i større grad tilby, og bygge ut gode forebyggende tiltak for barn og 

familier, eks.: Foreldreveiledningsprogram og ulike grupper for barn. 

 Sørge for at Familiens hus får tilstrekkelig rammebetingelser. 

 Sikre drift og gode praktiske løsninger av barnevernvakt (nyopprettet). 

 Samarbeide med kompetansesentra og forskningsmiljø utenfor kommunen. 

 At aktivitets- og kulturtilbud til barn og unge skal prioriteres, gjennom tilrettelegging for 

fysisk kvalitet, sosiale tiltak og kunstnerisk utfoldelse. Dette for å bedre barn og unges 

livskvalitet og forebygge psykiske vansker. 

 Styrke det forebyggende arbeidet for barn og unge og deres familier i Steinkjer.  

 Sørge for tilstrekkelige økonomiske rammer til barnevernstjenesten, disse lovpålagte 

oppgavene må løses innenfor tidsfristene. 

 At helsestasjon for ungdom er lett tilgjengelig og har et godt og relevant tilbud som møter og 

lytter til unge i deres hverdag. 

 Ha fokus på å forebygge rusmisbruk, bl.a. ved å la samfunnsmessige hensyn og hensynet til 

barn og unges oppvekstsvilkår gå foran næringsmessige hensyn i vedtak om 

skjenkebevilgninger. 

 Ha et godt samarbeid mellom kommunale og private/frivillige tilbydere av helse- og 

omsorgstjenester. 
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 Styrke seksualundervisningen i skolen, som gir god kunnskap i tema som identitet, kjønn, 

seksualitet og samfunnsnormer. 

 Jobbe for å få til et tilbud som tilbyr terapi og rådgivning for unge mellom 14-35 år som har 

foreldre med alkohol- eller andre rusproblemer. 

 Samle flere barnevernstilbud på kommunenivå, for å sikre bedre behandling av enkeltbarn. 

 Satse på gode samarbeidsformer med barnevernet, samt ha lavterskeltilbud for dem som 

trenger det. 

 Gi bedre opplæring og oppfølging til fosterfamilier, samt godt tilsyn med disse. 

 

3.2 Personer med nedsatt funksjonsevne og eldreomsorg 
Eldre må i stor grad få mulighet til å ha innflytelse på egen hverdag og innholdet i tjenestene de får 

fra kommunen. Venstre ønsker å prioritere forebyggende tiltak slik at eldre beholder en god helse og 

får mulighet til å bo hjemme lengre. Det skal være nok sykehjemsplasser og omsorgsboliger slik at 

ingen må vente på plass. 

Venstre vil: 

 Arbeide for å utvikle tverrfaglige rehabiliteringstilbud for voksne, både som dag- og 

døgntilbud.  

 Opprettholde DMS i Steinkjer som et behandlingstilbud i nærmiljøet og som en arena for 

kompetanseoverføring til ansatte i hjemmetjenesten. 

 Øke ressursene og øke kompetansen i sykeheimene for å gi innbyggerne et bedre helsetilbud 

i nærmiljøet, eks. intravenøs behandling. 

 Sikre et tilstrekkelig sykeheimstilbud til pleietrengende, med bl.a. å øke tilgangen til 

logopedkompetanse. 

 At aktivitets- og kulturtilbudet til eldre og innbyggere med nedsatt funksjonsevne som bor i 

sykeheim og omsorgsbolig skal prioriteres høyere for å bedre deres livskvalitet. Venstre er 

også positiv til private aktører. 

 Arbeide for et fleksibelt tilbud for hjemmebaserte tjenester for de som bor i omsorgsbolig 

eller får hjelp i egen heim, slik at individuelle behov for hjelp ivaretas. Brukerstyrt personlig 

assistanse og bygging av flere omsorgsboliger må prioriteres. 

 At kommunen har riktig antall sykehjemsplasser og omsorgsboliger med tilsyn.  

 Styrke velferdsteknologitiltakene i kommunen, med henblikk på å hjelpe flest mulig til å være 

hjemme lenger. 

 At eldre kan bo hjemme lenger gjennom tiltak som “Forebyggende team” og 

vaktmestertjenester for hjemmeboende eldre. 

 Sikre en sikkerhetsstandard ved kommunal sjekk av boliger for eldre. 

 Gi kommunal støtte til bygging av generasjonsbolig. 

 At kommunen som arbeidsplass arbeider aktivt for at arbeidstakerne kan stå lenger i jobb 

gjennom en helhetlig seniorpolitikk. 

 Sikre høy kvalitet på helse- og omsorgstjenestene som tilbys, ved bl.a. å gi ansatte størst 

mulig stillingsprosent, minimum 50% og å øke antall heltidsstillinger for å tiltrekke seg mer 

kompetanse både i sykeheim og hjemmetjenester. 
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 At kommunen følger opp sin plikt om å yte omsorgslønn til personer som har tyngende 

omsorgsoppgaver, særlig foreldre til barn med funksjonshemming, ved å bevilge tilstrekkelig 

med midler til formålet. 

 At både foreldre og andre familiemedlemmer med store omsorgsoppgaver, gis tilstrekkelig 

avlastningstilbud for å kunne ivareta sine omsorgsoppgaver. 

 Ha universell utforming av offentlige bygg og transport. 

 Ha god tilgjengelighet til sentrum hele året, ved å sikre universelt utformete byrom. 

 At kommunen og offentlige virksomheter aktivt skal bidra til å slippe folk med nedsatt 

funksjonshemming inn i arbeidslivet. 

 Sikre en tilfredsstillende BPA-ordning (brukerstyrt personlig assistent), slik at folk med 

funksjonsnedsettelser kan styre sin egen hverdag. 

 Sikre et godt samarbeid mellom de ulike helsetilbudene i stat og kommune. 

 At kommunen sikrer at det er samsvar mellom samlet pleie- og omsorgsbehov og ansattes 

kompetanse. 

 At helsepersonell samarbeider tverrfaglig for å sikre en effektiv arbeidsfordeling ved 

hjemmetjenester og institusjoner. 

 At det finnes tilgjengelige møtearenaer i helger og høytider. 

 

 

3.3 Psykiatri og rus 
De fleste kjenner noen som sliter med psykiske problemer, hvor mange også har tilknyttede 

rusproblemer. De skal møtes med et verdig tilbud som ser mennesket og som gir folk hjelp. Venstre 

mener at hjelpen må komme så tidlig som mulig, slik at man lettere kan få hjelp til problemene. 

Mennesker med psykiske problemer som sliter med rusavhengighet trenger hjelp, ikke straff. 

Venstre vil: 

 Ha et lavterskel psykologtilbud til folk i alle aldre, hvor man ikke trenger henvisning. 

 Styrke det kommunale lavterskeltilbudet innen psykisk helse i samarbeid med helseforetaket, 

ved å bedre og øke tilgjengeligheten til behandlingstilbudet  

 Ha bedre ettervernstilbud med kvalifiserte ruskonsulenter som kan sørge for tilfredsstillende 

bolig og aktivitetstilbud. 

 At frivillige organisasjoner deltar mer i rusomsorgen, blant annet for å få flere 

lavterskeltilbud for rusavhengige. 

 Ha en tverrfaglig og helhetlig rusbehandling som ivaretar problematikk rundt 

familiesituasjon, psykiatri og sykdom. 

 Øke kompetansen på rusbehandling hos allment helsepersonell i kommunen. 

 Sikre et botilbud til personer som er utsatt for vold i nære relasjoner, som også sliter med rus 

og/eller psykiatriproblematikk. 

 Legge til rette for arbeidstilbud slik at de med arbeidsevne kommer seg ut i arbeid. Steinkjer 

kommune har et spesielt ansvar i så måte som en av kommunens største arbeidsgivere. 

 Sikre akseptable boforhold for tunge rusmisbrukere. 
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3.4 Folkehelse og fysisk aktivitet 
Fysisk aktivitet i hverdagen bidrar til bedre folkehelse. Venstre mener det er viktig at Steinkjer har et 

bredt spekter av aktivitetstilbud, også for alle de som ikke driver med organisert idrett. Vi vil at 

kommunen skal motivere, gjennom de tilbud som finnes i Steinkjer, til at folk blir mer fysisk aktive. 

Venstre vil: 

 At Steinkjer skal satse på et bredt spekter av lavterskelaktivitet som kort vei til lette turløyper 

og andre anlegg for fysisk aktivitet. 

 At kroppsøvingstimene skal ha et innhold som gjør at alle barn kan bli glad i fysisk aktivitet. 

 Prioritere å støtte frivillige organisasjoner som skaper lavterskeltilbud for fysisk aktivitet. 

 At skoler, institusjoner og boligområder har nærhet til et bredt spekter av aktivitetstilbud. 

 At kantinene serverer sunn mat.  

 

3.5 Fattigdom og boligsosiale tiltak 
Fattigdom innebærer en lavere levestandard, man blir stående utenfor samfunnet og fratatt 

muligheten til å delta i fellesskapet. Fattigdommen er vanskelig å få øye på, men vi vet at den 

eksisterer. Venstre mener det er viktig å hindre at fattigdom går i arv. Derfor må barn av 

lavinntektsfamilier få de samme mulighetene til barnehage, SFO og fritidsaktiviteter. 

Venstre vil: 

 Bedre tilgjengeligheten for kommunens gjeldsrådgivning. 

 Bedre samarbeid mellom NAV og kommunen for å tilby helhetlige løsninger. 

 Sikre riktig bruk av individuell plan og aktivitetsplan til det beste for bruker. 

 Sikre god standard på kommunens utleieboliger, med gode utearealer for barn i nærheten. 

 Belønne frivillige organisasjoner som ikke krever deltakeravgift for aktiviteter fra barn av 

lavinntektsfamilier. 

 Tilby bostedsløse akseptable boforhold. 

 

 

4. Mangfold og inkludering 
Steinkjer skal ha et tilbud som gir innvandrere mulighet til å bli likeverdige borgere i byen. Steinkjer 

skal være en god hjemby for alle som bor her – en by som preges av toleranse og mangfold. Venstres 

innvandrings- og integreringspolitikk baserer seg på liberale prinsipper om at alle mennesker har en 

grunnleggende frihet, ansvar for hverandre og gjensidige rettigheter og plikter. 

 

4.1 Integrering og språk 
Venstre ønsker at alle som bor i Steinkjer skal bruke byen aktivt og ha like muligheter til å delta i 

samfunnet. Opplæring i norsk, samfunnsfag og livssyn er avgjørende for deltagelse. Arenaer for 

språkpraksis gir muligheter til å trene på norsk muntlig. 
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Venstre vil: 

 At introduksjonsprogrammet skal bli mindre teorirettet og mer arbeid- og praksisrettet. 

 Opprette flere arenaer for språkpraksis og alternativ læring. 

 Utvide tilbudet om språktrening i arbeidstreningsprogram i kommunale bedrifter. 

 Gi innvandrere mer tillit til valg av tiltak, og mulighet for å være på flere tiltak samtidig. 

 Støtte frivillige organisasjoner som ønsker å drive med norskopplæring og 

inkluderingsarbeid. 

 Gi bedre informasjon om hvilke tilbud som finnes i Steinkjer, som frivillige organisasjoner og 

kulturarenaer for deltagelse i samfunnet. 

 Øke inntaket av flyktninger til 45 per år, inkludert enslige mindreårige. 

 At de statlige tilskuddene i sin helhet går til tiltak rettet mot målgruppen. 

 

4.2 Et inkluderende arbeidsliv 
Målet med integrering er å få flest mulig innvandrerne til å delta i arbeidslivet. Arbeidsledigheten 

blant innvandrere er høyere enn hos resten av Steinkjers befolkning. Venstre mener det er viktig med 

målrettede tiltak slik at kommunen utnytter alle borgernes kompetanse. 

Venstre vil: 

 At kommunen opererer med anonyme jobbsøknader. 

 Få flere kvinner med innvandrerbakgrunn i arbeid, gjennom blant annet mentorordninger, 

språkopplæring og aktiv rekruttering. 

 

5. Næringsutvikling og nyskaping 
Venstre setter enkeltmennesket i sentrum også når det gjelder næringsutvikling i kommunen,- det 

være seg gründeren, medarbeideren, bedriftseieren, bonden eller andre. Venstre ønsker en aktiv 

næringspolitikk i Steinkjer, og vil prioritere tiltak for framtidsrettede bedrifter som representerer 

forskning og nyskaping med fremtredende miljøprofil. Sammen med en politikk som hjelper 

gründerne fram vil dette skape arbeidsplasser og sikre velferden i framtiden. Den folkerike aksen 

Trondheim-Steinkjer-Verran/Snåsa gir muligheter for framtidsrettet regionalt utviklingsarbeid og 

interkommunalt samarbeid. 

Venstre vil: 

 Stimulere til nyskaping i nye og eksisterende bedrifter. 

 Sikre at tilbudet av næringsarealer dekker behovet fra ulike næringer. 

 Støtte næringsutvikling i kommunen gjennom prioritere utbygging av jernbanen med 

dobbeltspor mellom Steinkjer og Trondheim, samt følge opp fylkestingets vedtak om 

opprustning av FV 17 Steinkjer – Namsos, ut ifra opprinnelig visjon. 

 Satse på ungt entreprenørskap og elevbedrifter og arbeide for at dette får sterkere 

forankring i lokalt næringsliv. Steinkjer skal være en ener innenfor dette området. 

 Satse på kulturbasert næringsutvikling som vil skape merverdier for lokalsamfunnet. 
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 Skaffe flere statlige desentraliserte arbeidsplasser til kommunen. 

 Arbeide for å beholde regionale offentlige arbeidsplasser i Steinkjer.  

 At Steinkjer Næringsselskap fortsatt skal være et redskap for nyskapning, både for gründerne 

og de eksisterende bedriftene. 

 Arbeide for interkommunalt samarbeid i næringssaker. 

 At både administrasjon og politiske organ i kommunen må ta større ansvar for det generelle 

næringsarbeid opp mot fylkeskommune, stat og ulike offentlige institusjoner eks Innovasjon 

Norge. 

 At kommunen arbeider for å trekke kunnskapsbaserte arbeidsplasser til kommunen. 

 Ikke åpne for søndagshandel ut over dagens ordning i Steinkjer. 

 

6. Miljø og naturressurser 
Steinkjer skal ha en aktiv miljøpolitikk som sikrer kommende generasjoner muligheter til et godt liv. 

By- og tjenesteutviklingen i Steinkjer skal være bærekraftig og fremtidsrettet. Venstre ønsker å ta 

vare på og videreutvikle byens grønne rom. Byen vår skal ha ren luft, rent vann og ta vare på det 

biologiske mangfoldet. Steinkjer skal ta et lokalt ansvar for å redusere utslipp av klimagasser. 

6.1 Klima og energieffektivisering 
De menneskeskapte klimaendringene er vår tids største utfordring. Endringene kommer raskere og 

gir større utslag enn man regnet med inntil bare for kort tid siden. Norge har ambisiøse 

klimamålsettinger, og Steinkjer kommune må være med å bidra til Norges målsetting om klimakutt. 

Venstre vil: 

 Ha fokus på miljøperspektivet i alle kommunale anbuds- og innkjøpsprosesser. 

 Prioritere byggesøknader for bygg som bygges etter passivhusstandarden eller bedre. 

 Innføre rett til å levere overskuddsenergi inn i fjernvarmenettet eller strømnettet for bygg 

som generer mer energi enn de bruker. 

 Gjennomføre en klimavettkampanje i Steinkjer for å vise hvordan hver enkelt kan ta 

klimavennlige valg i hverdagen, enten det gjelder transport, oppvarming og energivalg eller 

kjøp av varer og tjenester. 

 Ha krav om at nye boliger skal være energieffektive, og at kommunen synliggjør hvor mye 

boligeier sparer på å bygge energieffektivt. 

 Arbeide for at flere allerede eksisterende bygg kobler seg til fjernvarmenettet. 

 Opprette et ENØK-fond som støtter private initiativ for strømsparing og bruk av alternative 

energikilder. Fondet skal støtte både bedrifter og privatpersoner, og ha en innretning som er 

enkel å administrere. 

 Vedta at alle nye kommunale bygg skal bygges på mest mulig klimavennlig måte. 

 Skape flere grønne arealer som kan fange opp økt nedbør, hindre erosjon og som samtidig 

skaper trivsel, for eksempel grøntarealer, grønne tak, dammer og forsterket vegetasjon rundt 

bekkeløp. 

 Dimensjonere nye veier og avløpsledninger slik at de tåler forventede klimaendringer som 

ekstremvær og økt overvannshåndtering. 
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 Følge opp kommunens klimaplan. 

 Arbeide for å etablere et kommersielt biodrivstoffanlegg i Steinkjer. 

 Arbeide for en bærekraftig næringsutvikling i tilknytning til Blåfjella/Skjækerfjella 

nasjonalpark. 

 

6.2 Forurensning og renovasjon 
Forurensning er alt som gjør et miljø usunt. Venstre vil stille krav til at innbyggerne i kommunen skal 

kunne leve i et sunt bymiljø. 

Venstre har en målsetning om å redusere avfallsmengden i Steinkjer kommune. Søppel hører ikke 

hjemme i naturen, langs gater eller i bybildet. Nesten alt avfall kan komme til nytte igjen som råvarer 

i nye produkter eller i energiproduksjon. 

Venstre vil: 

 Ønsker at innbyggernes avfall i hovedsak skal håndteres lokalt og gjenvinnes til nye 

produkter eller ren energi til lokalt bruk. 

 Sørge for at matavfallet lokalt omdannes til miljøvennlig biogass eller matjord, og informere 

borgerne bedre om muligheten til å kompostere eget matavfall i godkjente 

komposteringsbinger. 

 Sette inn tiltak som reduserer matkasting. 

 Etablere egne søppelkasser for panteflasker, slik at flaskene kan pantes og ikke havner i 

vanlig avfall. 

 Ha en standard for kildesortering ved offentlige søppelkasser, slik at det blir enkelt for folk å 

bidra til kildesortering. 

 Redusere bruken av veisalt til et minimum, da veisalt tar livet av planter og dyr. 

 At kommunen ikke bruker glyfosat (roundup) som ugressmiddel. 

 

6.3 Biologisk mangfold og dyrevern 
For Venstre er det viktig å beholde mangfoldet av arter og naturtyper. Alle arter er en del av et større 

økosystem, og tap av enkeltarter kan føre til ukjente konsekvenser. For eksempel innsekter gjør 

jobben med å befrukte planter, slik at vi kan høste korn, frukt og grønnsaker. Dør pollinerende 

insekter ut, mister vi viktige avlinger. Tap av mangfold kan føre til ustabile økosystem som vi er 

avhengig av for å kunne høste av naturen. 

Venstre mener at dyr har en verdi i seg selv og at dyr skal behandles med respekt. Husdyrhold skal ta 

hensyn til dyrenes naturlige adferd og behov. 

Venstre vil: 

 Ha tiltak for å bedre situasjonen for bier, ved å plante bie-vennlige blomster og bidra til 

utplassering av bikuber. 

 Ha fokus på at Steinkjer kommune bidrar til internasjonale mål om bevaring av biologisk 

mangfold. 
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 Lage en kunnskapsdatabase over kommunens arter og naturtyper, samt sørge for overvåking 

av truede arter. 

 Forvalte kommunens skogarealer på en bærekraftig måte. 

 Sikre bevaring av spesielt verdifulle trær i byrommet og sikre nyplanting av trær ved hogging. 

 At kommunen skal benytte sin innkjøpsmakt til å velge dyrevennlige produkter. 

 Ha fokus på at Steinkjer kommune forvalter sine naturressurser i elva, i fjorden og i marka på 

en bærekraftig måte. 

 

7. Grønn byutvikling og samferdsel 
Steinkjer skal være verdens beste by å leve i. Steinkjer skal ha en byutvikling på borgernes premisser, 

hvor modernisering og historie kan leve side om side. Venstre vil drive miljøvennlig fortetting av 

bykjernen med stedsutvikling rundt de store knutepunktene. Vi ønsker en levende, fremtidsrettet by 

hvor mennesket er i fokus. 

 

7.1 Byens kulturarv 
Venstre vil ha en offensiv satsing på kulturvern og museer, som tar vare på mangfoldet, utfordrer 

samtiden og sikrer viktige kulturminner for fremtidige generasjoner. Venstre vil utvikle ordninger 

som motiverer til bevaring av kulturminner og ivaretaking av nye funn. 

Venstre vil: 

 Sikre oppfølging av kommunens verneverdige bygninger. 

 Styrke den kommunale kulturminnerådgivningen til huseiere og grunneiere, deriblant hjelpe 

disse til å finne frem til aktuelle støtte- og finansieringsordninger som for eksempel 

Kulturminnefondet. 

 At kommunen i samarbeid med for eksempel Fortidsminneforeningen og historielag lager 

lett tilgjengelig informasjon til innbyggerne om kommunens kulturminner. 

 Når gateskilt som refererer til kjente personer byttes ut, skal det inkluderes en kort 

informerende tekst om hvem personen var på skiltet. 

 

7.2 Sentrum 
Venstre vil ha et levende sentrum i Steinkjer med et bredt mangfold av tilbud for barn, unge og 

voksne. Et grønt sentrum må satse på grønn transport og attraktive sentrumsnære boliger. 

Kommunen skal være en viktig støttespiller til de private aktørene i sentrum som blant annet driver 

handel, utesteder, underholdnings- og kulturtilbud. 

Venstre vil: 

 Satse på et variert boligtilbud i sentrumsnære områder, og satse på kvalitet og trygge 

lekeplasser slik at det blir attraktivt for barnefamilier å bo sentrumsnært. 

 Videreutvikle sentrum til en spennende handels- og kulturarena i samarbeid med 

næringslivet. 
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 Knytte Sørsia med torget og Nordsia tettere sammen ved å utvikle bybrua til en møteplass. 

 Sørge for et liberalt, men strengt regime i forbindelse med godkjenning av skjenkeløyver i 

sentrum. Vi ønsker et tett samarbeid mellom kommunen og utelivsnæringen, et strengt 

regelverk og hyppige kontroller slikt at useriøse aktører mister bevillingen. Hensynet til barn 

og unge skal gå foran næringsinteresser i skjenkesaker. 

 Øke tilgangen på sentrumsnære parkeringsplasser. 

 Sikre gode parkeringsmuligheter ved jernbanestasjonen for byens pendlere. 

 At Dampsagaområdet videreutvikles og tilrettelegges for aktivitet, samtidig som bygningene 

vernes og utvikles til nye formål. 

 At Prosjekt Jakob (nytt kulturhus) realiseres under forutsetning av at innbyggerne får et 

bedre kulturtilbud og innenfor forsvarlige økonomiske rammer.   

 Videreutvikle kommunens bygdesentra. 

 

7.3 Idrettsanlegg og flerbrukshaller 
Kommunens idrettslag og frivillige organisasjoner har et stort behov for haller og idrettsanlegg. 

Venstre mener at den uorganiserte aktiviteten er viktig, og at anlegg må bygges slik at flest mulig for 

nytte av dem. For at anlegg skal være effektive å drifte, må nye haller og idrettsanlegg plasseres slik 

at de kan brukes av skoler på dagtid. 

Venstre vil: 

 Bidra til å utvikle idrettsanlegget på Egge, slik at det dekker behovet innenfor barne- og 

ungdoms-idretten i området. 

 Støtte utvikling av lokale idrettsanlegg i de ulike bygdesentraene.  

 Samarbeide med idretten ved planlegging av idrettsanlegg. 

 At skolebyggene skal utvikles som aktivitetssentra for sine nærmiljø. 

 Ha flere lavterskelanlegg som kan brukes til organisert idrett og uorganisert aktivitet. 

 Støtte sommerlagring av snø på Hallem, slik at Steinkjer skiklubb kan garantere for snø fra 1. 

november. Dette vil ha stor betydning for tildeling av ulike arrangementer som gir 

ringvirkninger i kommunen for øvrig. 

 

7.4 Fjorden og elva 
Fjorden og elva inviterer til aktivitet og rekreasjon. Venstre mener det er viktig å jobbe for at elva og 

fjorden holdes ren og at potensialet som ligger i områdene langs elva og fjorden utnyttes bedre enn i 

dag. Store områder langs elva på begge sider, og langs fjorden i begge retninger, trenger en 

moderne, grønn byutvikling. Venstre vil utvikle varierte uteområder, promenader og boligbygging for 

å skape aktivitet i disse områdene.  

Venstre vil: 

 Bygge flere turveier og promenader langs elva og fjorden.  

 Arbeide for byutvikling av sentrumsnære sjøområder, som sikrer allmenn tilgang til 

strandsonen. 
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 Utarbeide en fjordbyplan for Steinkjer kommune. 

 

7.5 Friluftsliv 
En viktig kvalitet ved å bo i Steinkjer, er kort vei til friluftsområder uansett hvor du bor i kommunen. 

Venstre mener dette er en kvalitet det er verdt å utnytte og videreutvikle, og vi vil bidra til et 

mangfoldig, miljøvennlig og helsefremmende friluftsliv. 

Venstre vil: 

 Støtte opp om tiltak som fremmer friluftsliv i Steinkjer. 

 Si nei til motorisert ferdsel i utmark for fornøyelsesformål. 

 Øke resursene til leirskoleformål i Steinkjer. 

 Være positive til enkle nærmiljøanlegg nær byen som fremmer positiv bruk av naturen, som 

for eksempel aktivitetspark og teltplasser. 

 

7.6 Sykkelbyen og myke trafikanter 
Venstre vil utvikle sykkelveinettet i Steinkjer, slik at sykkel lettere blir førstevalget når folk reiser inn 

og ut av byen. Sykling er sunt og morsomt, og det må bli enda tryggere for folk i alle aldre å velge 

sykkelen som sitt fremkomstmiddel. 

Venstre vil: 

 Prioritere trygge skoleveier i hele Steinkjer, slik at barn og unge får gode vaner tidlig med å 

gå eller sykle til skolen. 

 Sørge for at det tilrettelegges for sykkel i alle fremtidige bygge- og byutviklingsprosjekter, slik 

at sykkel blir førstevalget til skole, jobb og fritidsaktiviteter. 

 Oppgradere veikryss slik at det blir trygt å krysse for gående og syklister. Underganger skal 

være oversiktlige og godt opplyst. 

 Satse på enkle tiltak som gjør det morsommere og tryggere å sykle, for eksempel etablere 

små vedlikeholdsstasjoner for sykkel i bydelene. 

 Gi vedlikehold av fortau og sykkelveier høy prioritet på vinterstid. 

 At kommunen skal ha en god bysykkelordning. 

 At kommunen må sørge for trygge sykkelparkeringer. 

 Legge til rette for utlån og leie av el-sykler til personer med bevegelsesutfordringer. 

 Ha en systematisk sykkelopplæring av barn og unge som skal ta del i den store 

sykkelsatsningen. Foreldrene skal selv ha ansvar for når barn kan begynne å sykle til skolen. 

 Satse på holdningsskapende arbeid. Vi har alle et ansvar for at det er trygt å sykle, gå og kjøre 

i Steinkjer. 
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7.7 Kollektiv og miljøvennlig transport 
Transport utgjør ca ⅓ av alle klimagassutslipp i Norge. Hvis Steinkjer skal bli en mer miljøvennlig by, 

så må vi legge til rette for mindre bilkjøring som gir oss mindre støy, svevestøv og klimagassutslipp. 

Venstre mener at kollektivtilbudet må være av en kvalitet som gjør at folk ønsker å benytte tilbudet. 

Venstre vil: 

 Bedre kollektivtilbudet, slik at det blir enklere og velge kollektivtransport. 

 At alle tjenestebiler som kommunen bruker skal være nullutslippsbiler. 

 At kommunen bidrar til å etablere en bildelingsordning med nullutslippsbiler, som 

kommunen skal benytte seg av ved tjenestereiser. 

 Reservere deler av gateparkeringen i sentrum til nullutslippsbiler og ladbare biler. 

 At det ikke skal saltes på kommunale veier i vintersesongen. Og at det skal brukes så lite 

kjemikalier som mulig til støvbekjempelse.   

 

8. Landbruk 
Bonden er en selvstendig næringsdrivende med et spesielt forvalteransvar. Derfor er det viktig at 

gründermentalitet og nytenkning får sentral plass innenfor landbruket. Kommunen må bidra til at 

landbruket blir tettere knyttet opp mot resten av næringslivet.  

Jordvern er en forutsetning for fremtidig matproduksjon. Venstre vil derfor styrke jordvernet og sikre 

vern av produktiv matjord mot irreversible endringer. 

Landbruksfagene på Høgskolen i Nord-Trøndelag er sammen med den samlede 

landbrukskompetansen i fylket essensiell, i videreutviklingen av en moderne og robust 

landbruksnæring også i Steinkjer. Venstre vil derfor ha en full gjennomgang av regelverket med sikte 

på en kraftig modernisering, færre skjemaer og enklere retningslinjer. Venstres forslag om å 

fjernedelingsforbudet i jordloven er et ledd i dette. 

Venstre vil ha et sterkt landbruk og økt landbruksproduksjon i Steinkjer. Steinkjer skal fortsatt ha en 

allsidig husdyr- og planteproduksjon. Det skal satses både på volum, småskalaproduksjon og 

tilleggsnæringer. 

Venstre vil: 

 Involvere næringen i større grad med å finne muligheter for verdiskapning både i små- og 

storskalaproduksjon. 

 Øke satsningen på kompetanse og rådgiving for å få en god utvikling av landbruket. 

 Ha økt satsning på økologisk landbruk for å nå målet om 20 % økologisk landbruksproduksjon 

innen 2020. 

 Øke støtten og rådgivningsinnsatsen for å stimulere til økt produksjon av fornybare 

energikilder fra landbruket. 

 Bygge nye kommunale bygg i tre for å sikre en bedre utnyttelse av skogressursen. 

 Støtte arbeidet med utbygging av mini-, mikro og småkraftverk, samt satse på bioenergi, der 

dette ikke kommer i vesentlig konflikt med verneverdier og biologisk mangfold. 
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 Stimulere til økt satsning på nisjeproduksjon, kortreist mat, opplevelser og tilleggsnæringer i 

landbruket. 

 Kommunen må bidra til å skaffe flere melkekvoter.  

 Kommunen bør i sterkere grad benytte seg av tilbudene i ordningen Gården som pedagogisk 

ressurs, og aktivitetstilbud til ulike grupper.  

 Arbeide for å øke matproduksjonen i Steinkjer med 1,5 %, primært basert på lokale ressurser. 

 Sørge for et sterkt vern av matjord lokalt. 

 Støtte etablering av andelslandbruk i vår kommune. 

 

9. Venstre satser på kultur 
For Venstre er en større kultursektor og et kreativt Norge et mål i seg selv. Venstre vil videreutvikle 

kulturlivet i Steinkjer, både det profesjonelle og det frivillige. Det frivillige foreningslivet er 

kunnskapsformidler, kulturbærer og samfunnsbygger. Et godt kulturtilbud betyr mye for stadig flere 

mennesker. Ved å støtte kultur i regi av mange aktører vil vi gi innbyggerne totale kulturopplevelser. 

Et variert kulturtilbud skal bidra til at flere unge ønsker å bosette seg i kommunen vår. Steinkjer skal 

ha et mangfoldig og levende kulturliv, hvor de frivillige organisasjonene ved hjelp av kommunale 

midler får frihet til å skape fellesskap. Kulturlivet, kunsten, mediene, organisasjoner og sivile 

fellesskap skal ikke være instrumenter for kommunen, men leve i kraft av seg selv og utfordre og 

utvikle samfunnet uavhengig av politiske mål. 

I Steinkjer skal vi ha et kulturliv for folk i alle aldere. Venstre ønsker å stimulere til fortsatt vekst i 

mangfoldet av kulturtilbud i byen vår og skape flere arenaer for møte med kunst og kultur. Kultur 

skaper kreative mennesker til glede for seg selv, byen og næringslivet. 

Venstre vil: 

 Utvikle og utvide Kulturskolen slik at alle som ønsker det får et tilbud. 

 Differensierte priser på kulturskolen. Søskenmoderasjon innføres. 

 Stimulere til allsidige fritidsaktiviteter og kulturtilbud til alle aldersgrupper. 

 Øke støtten til det blomstrende frivillige kulturtilbudet, blant annet ved å øke tilskudd til 

grendehus og idrettsarenaer. 

 Utvikle idrettsanlegget på Egge, slik at det dekker behovet innenfor barne- og ungdoms-

idretten i området. 

 Støtte utvikling av lokale idrettsanlegg i de ulike bygdesentraene. 

 Utvikle Nordsia og Sørsia ved å ta vare på særpreget som «gjenreisningsbyen» har. 

 At kommunen tar en lederrolle i arbeidet med å utvikle sentrum, i samarbeid med gårdeierne 

og de næringsdrivende. 

 Støtte opp om arrangementer som gjør Steinkjer attraktiv. Floraen av festivaler er svært 

positiv for byen. Venstre vil at kommunen bidrar til å støtte og videreutvikle eksisterende og 

nye festivaler i kommunen. 

 Ser på Rismelen som et meget attraktivt byområde, spesielt for barn og unge. Vi vil legge til 

rette for både brede og smale aktiviteter/arrangementer i området, og forutsetter at barn og 

unge blir tatt med på råd når planer legges. 

 Gjøre Steinkjer kino til fylkets beste kino. 
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 Videreutvikle Campus Steinkjer. 

 Støtte sommerlagring av snø på Hallem, slik at Steinkjer skiklubb kan garantere for snø fra 1. 

oktober. Dette vil ha stor betydning for tildeling av ulike arrangementer som gir 

ringvirkninger i kommunen for øvrig. 

 At Dampsagaområdet videreutvikles og tilrettelegges for aktivitet, samtidig som bygningene 

vernes og utvikles til nye formål. 

 At Prosjekt Jakob (nytt kulturhus) realiseres under forutsetning av at innbyggerne får et 

bedre kulturtilbud og innenfor forsvarlige økonomiske rammer.  

 Motivere folk til å bidra i frivillig arbeid, ved å tilrettelegge for rekrutteringsarenaer. 

 Belønne frivillige organisasjoner som driver med samfunnsnyttig engasjement eller tilbyr 

barn av lavinntektsfamilier gratis medlemskap. 

 Skape en frivillighetens dag, hvor frivilligheten kan feire seg selv. 

 Styrke samarbeidet mellom kommunen, næringslivet, ideelle organisasjoner og frivillig 

sektor. 

 Tilrettelegge for flere og nye kulturuttrykk. 

 Legge til rette for at private kulturarrangører i større grad kan komme til, med kommunen 

som tilrettelegger. 

 Ha økt fokus på bredden i arrangementer, samt at vi ønsker lokaler som egner seg for 

frivillige aktører med begrenset økonomi. 

 Øke kulturtilbudet til eldre gjennom samarbeid med frivillige organisasjoner. 

 

10. Tekniske tjenester av god kvalitet. 
Et godt tilrettelagt lokalsamfunn for alle. 

Venstre vil: 

 Prioritere utbedring og vedlikehold av kommunale veier. 

 Prioritere at kommunens avløpsnett oppgraderes og styrke beredskapen for å takle 

hyppigere tilfeller av ekstremvær. 

 Redusere eiendomsskatten i Steinkjer. 

 Jobbe for å fjerne renovasjonsavgiften for fritidsboliger i kommunen. 

 Sikre gode fellesarealer som bidrar til et grønt og barnevennlig miljø, når nye areal og 

reguleringsplaner skal utarbeides. 

 Øke tilgangen til parkeringsplasser i Sentrum, som et virkemiddel for å skape mer liv i 

sentrumsgatene. 

 Sikre gode parkeringsmuligheter i tilknytning til jernbanestasjonen for våre pendlere. 
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 11. Demokrati og samfunn 
Steinkjer kommune forvalter i overkant av 1 milliard av fellesskapets midler. Det er viktig for Venstre 

at disse midlene forvaltes effektivt og til beste for alle byens borgere. Steinkjer skal ha et demokrati 

hvor flest mulig avgjørelsene blir tatt lokalt og der alle kan bidra. I Steinkjer skal vi ha en åpen og 

fordomsfri debatt, hvor alle er inkludert. Ansatte i kommunen skal ha et bevisst forhold rundt 

personvern. Politikere og administrasjon skal bidra til at borgerne har medinnflytelse i demokratiske 

avgjørelser. 

Venstre vil: 

 Ha en full uavhengig gjennomgang av hvordan kommunen planlegger og gjennomfører store 

bygge- og utviklingsprosjekter med utgangspunkt i retningslinjer, planlegging, anbud, 

gjennomføring og evaluering. 

 At Steinkjer kommune skal utrede og gjennomføre løsninger som gjør det enklere å foreslå 

endringer i budsjetter og planer i kommunen. 

 Ha en gjennomgang av kommunens bruk av konsulenttjenester og utbyttet av disse. 

 Drive holdningsskapende arbeid i kommunale virksomheter som oppfordrer til gode 

arbeidsmiljø, åpenhet og bruk av ytringsfriheten. 

 At virksomhetsledere har mulighet til å utvikle sin virksomhet utfra lokale behov. 

 Utvikle nye og videreutvikle eksisterende arenaer for innbyggermedvirkning. 

 Skape en bredere dialog mellom borgerne og politikere ved å ha flere folkemøter. 

 Ha en god saksportal på nett hvor borgerne enkelt kan følge prosessen i pågående 

kommunesaker. 

 Stille krav om at personvernhensyn blir ivaretatt ved innføring av velferdsteknologi og ulike 

former for trygghets- og sikkerhetsløsninger. 

 At borgerne bør få tilgang til å se hvem som ser på personsensitive data om en selv. 

 Kartlegge og registrere alle overvåkningskameraer i kommunen, samt få oversikt over byens 

overvåkningskameraer og gjøre dette offentlig. 

 Ikke tillate kameraovervåkning i skoletiden, og ikke tillate generelle søk med narkotikahund. 

 

11.1 Kommunereform 
For Venstre er kommunereformen en demokratireform. Vi er positive til å slå sammen Steinkjer med 

omkringliggende kommuner. Målet er å gi borgerne og næringslivet i Steinkjerregionen bedre 

kvalitet på de kommunale tjenestene. Vi vil føre en moderne og miljøvennlig by- og stedsutvikling 

med kvalitet i hele kommunen, og bygge miljøvennlige og effektive transportløsninger. 

Venstre vil: 

 At Steinkjer kommune skal være pro-aktiv når det gjelder kommunereformen. Steinkjer er 

stor nok alene, men bør være raus nok til å ta imot dem som ønsker å slå seg sammen med 

oss. 

 Arbeide for en innretting av en eventuell ny kommune slik at man sikrer god desentralisert 

tjenesteyting, opprettholdelse av de gamle sentraene, samtidig som man sikrer store og gode 

fagmiljøer i kommunen.  
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 Sikre en bedre politisk styring av tjenesteytingen. 

 At det skal utredes modeller for å sikre lokal medbestemmelse i en ny og større kommune. 

 At Steinkjer får mer ansvar for kollektivtilbudet i egen kommune. 

 Drive en mer aktiv næringslivspolitikk. 

 Skape bedre fagmiljøer i en sammenslått kommune. 

 La storkommunene overta statlige oppgaver. 

 Gi kommunene mulighet til å ta et helhetlig ansvar for miljøpolitikk og arealdisponering. 
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Venstres 10 liberale prinsipper 

Prinsippene er en oppsummering av Venstres ideologi og er grunnlaget for våre politiske løsninger. 

De er hentet fra Venstres prinsipprogram. 

1. Friheten skal gjelde overalt, for alle 

Alle skal ha mulighet til å ha makten i eget liv – uavhengig av kjønn, livssituasjon og bakgrunn. 

Friheten gjelder overalt, for alle. 

2. Det personlige ansvaret er ufravikelig 

Alle har ansvar for sine egne valg. Dette er like grunnleggende som retten til frihet. Folk som gis 

ansvar, griper muligheten – og vinner økt verdighet og frihet gjennom det. De som trenger 

samfunnets hjelp til å leve et verdig liv, skal få det. 

3. Alle har ansvar for hverandre, for miljøet og for kommende generasjoner 

Alle har ansvar for hverandre og for å sikre at kommende generasjoner har samme muligheter til 

frihetsutfoldelse som oss. Grunnlaget for frie liv skaper vi best ved å bygge sterke felles institusjoner, 

bekjempe fattigdom og respektere naturen. 

4. Frihet forutsetter åpenhet og rettferdighet 

En fri verden kjennetegnes av verdighet og muligheter for alle. Frie samfunn er rettferdige og åpne. 

Enhver person skal kunne nå enhver posisjon i samfunnet. 

5. Alle er likeverdige, men ingen er like 

Liberalismen er raus. Det er en verdi i seg selv at mennesker er ulike og tar ulike valg. Dette krever 

respekt for ulikhet og toleranse for at det gode liv ikke er likt for alle. 

6. Politikk skal fremme livskvalitet og menneskelig vekst 

Liberal politikk skal ikke bare sikre materiell trygghet og velstand, men også fremme livskvalitet og 

menneskelig vekst. Det gode liv skapes gjennom kultur og åndsliv, frivillig arbeid og læring. Venstre 

skal sikre dette som reelle muligheter for alle. 

7. Politisk makt skal komme nedenfra 

Stemmerett for alle, ytringsfrihet, organisasjonsfrihet og trosfrihet er grunnleggende liberale 

rettigheter. Politisk makt og styring skal forankres i demokratiske institusjoner og i folkevalgte 

organer. 

8. Makt skal spres og balanseres 

Et liberalt samfunn har fire bærebjelker: demokratiet, rettsstaten, det sivile samfunn og 

markedsøkonomien. Venstre vil sikre åpenhet og uavhengighet i disse institusjonene, og samspill 

mellom dem. Maktspredning og åpne prosesser er nødvendig for å hindre autoritær politikk, 

maktmisbruk og korrupsjon. 
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9. Den liberale staten er upartisk, sterk og begrenset 

Den liberale staten må sikre frihet og muligheter for alle, uten å frata den enkelte ansvar. Staten må 

være nøytral, den må verne om mindretallets rettigheter og den må respektere begrensningene i 

egen makt. Myndighetene skal være lett tilgjengelige for borgeren. For liberalere er det forskjell på 

det vi ikke liker og det vi vil forby. 

10. Liberalismen er optimistisk og alltid underveis 

Det liberale samfunnet er alltid underveis og åpent for bedre løsninger. Venstres optimisme bunner i 

en sterk tillit til menneskenes skaperkraft. Vi tror på at det i fellesskap er mulig å legge grunnlag for 

frie liv, overalt – for alle. 

 

 


