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Lederen av Telemark Venstre 
får støtte fra Olav K. Vefald, 
regionssjef i Norges Laste-
bileier-forbund (NLF). Han 
viser til en nylig gjennomført 
svensk undersøkelse med 
tømmerbiler, som konklu-
derer med at forholdet 
mellom god og dårlig vei 
kan variere drivstoffor bruket 
med opptil 70 prosent, og 
legger til: - Vi gjorde en 
tilsvarende undersøkelse på 
Telemarksveiene for noen år 
tilbake, og kom til nærmest 
identiske tall.

STORE FORSKJELLER 
I følge den ferske under-
søkelsen fremkommer den 

største variasjonen når tøm-
merbilene kjører på asfaltert 
underlag. - Det overrasker 
ingen at forbruket er jevnt 
høyt på en krokete skogs-
bilvei. Derimot er det int-
eressant å merke seg at 
forbruket øker med mellom 
25 – 40 prosent avhengig 
av kvaliteten på asfalten de 
kjører på, sier regionssjefen.

VEIENES BETYDNING
De «sorte boksene», som ble 
montert i fire ordinære tøm-
merbiler, viser at det ikke 
bare er asfaltkvaliteten som 
teller. - Også bredden på 
veiene og valg av trasé er av 
avgjørende betydning; smale 

og svingete veier minsker 
kjøreflyten. Dersom plassen 
er begrenset av bredden 
bremses det oftere, med 
gasspådrag som følge. Det 
samme gjelder før sving og 
i sving. Der veien er bred og 
asfalten god ruller bilene på 
en helt annen måte, forklarer 
Vefald.

MILJØVENNLIG
Torgeir Fossli er opptatt av 
den samlede gevinsten ved 
et godt veivedlikehold. - Her 
er det med andre ord store 
utgifter å spare for bileierne, 
både i drivstoff og redus-
ert slitasje. I tillegg spares 
miljøet for store mengder 
utslipp av CO2. Gode veier 
er altså lønnsomt for hele 
samfunnet, og derfor vil 
Venstre bruke betydelige 
ressurser på utbedringer. 

HELE FYLKET
Han er tydelig på at det 
trengs et løft over hele 
fylket, og at det skal komme 

alle til gode. - Det er vikti-
gere for folk i Telemark med 
godt veidekke der hvor vi 
kjører ofte, enn én kilometer 
med ny motorvei der hvor vi 
sjeldent er! Derfor vil vi også 
prioritere å oppgradere de 
mindre veiene. Venstre vil ha 

ny asfalt på nedslitte veier, 
samtidig som vi vil stanse 
forfallet på nyere veier, slår 
fylkeslederen fast. 

SKREMMENDE TALL: - For et tømmervogntog med kjørelengde 
på 1000 kilometer per uke, noe som er normalt, medfører 40% 
økning i drivstofforbruk cirka 160 liter diesel ekstra. Det resulterer i 
et merutslipp på 432 kilo CO2 – ukentlig. Ganske skremmende tall, 
sier regionsjef i NLF, Olav K. Vefald. Her sammen med lokallags-
leder i nedre Telemark, John Reidar Solstad (t.h.). 

- Litt om meg selv: 
Jeg er inne i min første periode 
som ordfører i Bø og har permis-
jon fra stillingen som region-
direktør i Forbrukerrådet for Tele-
mark, Buskerud og Vestfold. Jeg 
har tidligere hatt lederjobber både 
nasjonalt og internasjonalt i for-
skjellige frivillige organisasjoner, 
heriblant Røde Kors, LHL, Norad 
og Mental Helse. Har også jobbet 
flere år i offentlig sektor, sist som 
kommunalsjef på Notodden og 

leder av NAV Notodden 
og Hjartdal.

Hvorfor bør man stemme Venstre? 
Fordi vi har en helthetlig politikk 
der vi prioriteter miljø, utdanning 
og næring – hvilket passer veldig 
godt med fylkeskommunens ans-
varsområde. Venstre er landets 
eneste liberale parti som setter 
enkeltmennesket i sentrum, og 
det er det eneste partiet som er 
uavhengig særinteresser. 

- Hvilke partisaker betyr mest for 
deg, og hvorfor? 
Først og fremst er jeg opptatt av 
å styrke skolen for å sikre frem-
tiden til fylket vårt. Flere og bedre 
utdannede lærere, flere yrkes-
grupper inn i skolen og mer støtte 
til minoritetsspråklige elever, er 
noen av grepene som bør tas. 
Ellers er jeg opptatt av samferdsel 
og vil slå et slag for godt veived-
likehold i hele Telemark!

1. kandidat: Olav Kasland (54 år, Bø): 

- En styrket skole skaper vekst i Telemark!

- Hullete veier og telehiv påfører i dag 
både næringsliv og husholdninger store 
kostnader gjennom ekstrem slitasje på 
kjøretøy. Bruk av de store pengene på 
utskifting av toppdekke og legging av ny 
asfalt, vil gi store besparelser for lokale 
bedrifter og familier, sier Torgeir Fossli.

Gode veier = reduserte 
utgifter og bedre miljø 

Kilde: NLF/Tore Bendiksen/Olav K.Vefald. 
Den svenske undersøkelsen er foretatt av 
blant annet SkogForsk, Scania og Volvo.
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Det er Bamble Turlag som 
på dugnad har anlagt stien, 
som nå strekker seg hele 60 
kilometer gjennom kommu-
nen. I juni monterte de to 
elektroniske tellepunkter for 
å dokumentere bruken, og 
resultatet bygger oppunder 
lagets egen betegnelse 
«Den populære Kyst- 
stien». - I løpet av den 
første måneden har 
nærmere 9000 turgåere 
passert – og det bare på 
disse to tellepunktene, 
forteller Steinar Skilhagen i 
Bamble Turlag.

- KJEMPEPOSITIVT!
For Telemark Venstres  

3. kandidat til fylkestinget, 
Sandra Yeomans, lyder 
dette som søt musikk. - Vi 
er jo opptatt av å forvalte 
strandsonen langs sjø og 
innsjø til fordel for allmenn-
heten. Kyststien i Bamble 
er nettopp et slikt tiltak 
som legger til rette for at 
flest mulig mennesker skal 
få muligheten til rekreasjon 
i den vakre naturen langs 
Telemarks kyst. Dette er 
kjempepositivt, skryter hun.

HØY AVKASTNING
Det årelange arbeidet med 
Kyststien i Bamble viser 
at det lokale turlaget er 
opptatt av både miljø og 

folkehelse, noe den unge 
politikeren er spesielt glad 
for. - Kyststien er et tiltak 
som gir høy avkastning; 
her får man både i pose og 
sekk! I dette tilfellet er det 
snakk om en betydelig  
miljøgevinst, og en minst 
like stor folkehelsegevinst. 

LAVTERSKELTILBUD
Sandra utdyper: - Tiltaket er 
med på å verne og ivareta 
naturen langs kysten vår, og 
er således et viktig bidrag 
til miljøet lokalt. I tillegg er 
det unike tilbudet med på 
å få folk i aktivitet, og slik 
sett et viktig element for å 
bedre folkehelsen. Kyststien 
er et utmerket eksempel på 
hvordan Venstre vil forvalte 
strandsonen; dette er et 
lavterskeltilbud som gjør 
det enkelt for allmenn-
heten å ta i bruk friområd-
ene i fjæra, forklarer hun.

VIKTIG INFORMASJON
Ved å måle antall turgåere 
er Bamble Turlag godt i 
gang med å kartlegge 
Kyststiens betydning som 
rekreasjonsområde, noe 
som er viktig med tanke 
på å vurdere tilleggstil-
bud og fremtidig satsing 
på turstier andre steder 
i kommunen. Arbeidet 
har kostet rundt 85 000 
kroner, penger som i all 
hovedsak kommer fra 
lokale bidragsytere. - En 
kartlegging som dette gir 
viktig informasjon som 
kan benyttes i arbeidet for 
videre utbygging av flere 
kyststier. Venstre vil derfor 
støtte lignende prosjek-
ter for dokumentasjon, og 
vi vil satse ytterligere på 
kyststier som miljø- og 
folkehelsetiltak i årene 
som kommer, slår Sandra 
Yeomans fast. 

ØKT SATSING: - En kartlegging 
som den Bamble Turlag har 
startet gir viktig informasjon 
som kan benyttes i arbeidet 
for videre utbygging av flere 
kyststier – noe vi i Venstre vil 
satse ytterligere på, sier Sandra 
Yeomans.

- Litt om meg selv: 
Jeg er utdannet økonom, og har 
lang erfaring fra næringslivet; som 
leder, styremedlem, investor og 
eier. I tillegg har jeg vært engas-
jert i lokale idrettslag i Skien in-
nen fotball, håndball og ski, både 
som utøver, trener og leder. Mine 
interesser ved siden av politikk er 
friluftsliv, sport og kultur.

Hvorfor bør man stemme Venstre? 
Venstre er Norges eneste  

gjennomført liberale parti.  
Liberal politikk kombinerer  
personlig frihet med ansvar for 
fellesskapet og hverandre. Venstre 
har en fremtidsrettet nærings–
politikk som vil skape nye arbeids–
plasser gjennom økt satsing på 
grønn økonomisk vekst. Venstre 
ønsker å gi barn og unge en god 
opp vekst gjennom tidlig innsats 
på arenaer hvor barn vokser opp; 
familie, barnehage, skole, frivillige 
aktiviteter, idrett og kultur.

Hvilke partisaker betyr mest for 
deg og hvorfor? 
Som politiker er jeg spesielt 
opptatt av å legge til rette for en 
fremtidsrettet næringspolitikk. 
Jeg vil også bidra til å sikre gode 
oppvekstvilkår for barn og unge. 
Ved å satse på nærområdene, 
være seg lokale idrettslag eller 
ungdomsklubber, er vi med på å gi 
barn og unge en god start i livet.

2. kandidat: Lars Solbakken (65 år, Skien): 

- Ja til en fremtidsrettet, grønn næringspolitikk!

Satsingen på Kyststien som miljø- og 
folkehelsetiltak i Bamble har pågått i 
en årrekke. Denne sommeren har initi-
ativtakeren fått en bekreftelse på hvor 
populært tiltaket egentlig er.

POPULÆRT TILTAK: Det er ingen tvil om at 
Kyststien er et tilbud som folk benytter seg av. 
- I løpet av en måned har nesten 9000 turgåere 
passert våre to tellepunkter, sier Steinar Skilha-
gen i Bamble Turlag. 

Miljø og folkehelse 
går hånd i hånd



4

- Litt om meg selv: 
Jeg studerer administrasjon og 
ledelse ved Høgskolen i Oslo og 
Akershus og jobber deltid for 
Amnesty International Norge. 
Jeg har erfaring fra en lang rekke 
politiske og organisatoriske verv, 
blant annet Norsk studentor-
ganisasjon, Dyrebeskyttelsen og 
Unge Venstre. Jeg var tidligere 
leder i Telemark Unge Venstre, 
og er i dag leder av Unge Ven-
stres kunnskapspolitiske utvalg. 

Ellers er jeg vegetarianer og svært 
opptatt av dyrevelferd. 

Hvorfor bør man stemme Venstre? 
Man bør stemme Venstre fordi det er 
det eneste miljøpartiet med liberal-
ismen som ideologi. Dersom du hører 
til på den borgerlige siden og bryr 
deg om miljø, klima og dyrevelferd 
bør du absolutt stemme Venstre!

Hvilke partisaker betyr mest for 
deg, og hvorfor? Som student er 

jeg opptatt av en utdanningspolitikk 
som sikrer et godt og bredt offent-
lig tilbud - uten skolepenger. Klima 
og miljø er viktig for meg fordi det 
er så aktuelt; global oppvarming er 
en realitet, og det er opp til oss å 
kutte utslippene før det er for sent. 
Dyrevelferd har alltid vært min hjer-
tesak, det var derfor jeg meldte meg 
inn i Unge Venstre. Dyrene er blant 
de som ikke har sin egen stemme, 
og det er derfor viktig at noen taler 
deres sak.

3. kandidat: Sandra Yeomans (21 år, Tinn/Oslo): 

- Det er viktig at noen taler dyrenes sak!

De ferskeste tallene fra 
Statistisk Sentralbyrå viser 
at frafallet i videregående 
skole er på hele 29%. Det 
største antallet drop-outs 
finner vi på de yrkesfaglige 
studieretningene, der kun 
58% av de som startet sitt 

utdannelsesforløp høsten 
2009 hadde fullført etter 
fem år. Det er en utvikling 
som uroer Kasland.

SIKRE VEKST
I partiprogrammet lover 
Telemark Venstre å arbeide 

for at elever ikke velger 
seg bort fra videregående 
skolegang. - Målet for den 
ekstrainnsatsen vi legger 
opp til er å få ned frafall-
et, øke utdanningsnivået i 
Telemark og heve det til et 
gjennomsnittlig landsnivå. 
Dette vil på sikt skape nye 
arbeidsplasser og vekst 
i fylket vårt, poengterer 
Kasland. 

KOMPETANSEHEVING
Tilstrekkelig med skoler og 
økt økonomisk handlerom 

er løsningen, og Kasland 
er tydelig på hva pengene 
skal brukes til. - Vi vil ha 
flere lærere, og dessuten 
ønsker vi å satse betyde-
lige ressurser på videre-
utdanning. I dag jobber det 
om lag 9000 ufaglærte 
lærere i norsk grunnskole, 
og det tar nesten 35 år før 
alle får den nødvendige 
kompetansehevingen. Det 
er ikke godt nok. Telemark 
Venstre vil gi alle lærere 
rett og plikt til videre-
utdanning, slik at vi sikrer 

et høyere kunnskapsnivå 
og enda mer motiverte 
lærere, forklarer han.

TVERRFAGLIG 
RÅDGIVNING
Undersøkelser viser at 
mange elever dropper ut 
grunnet faktorer som har 
lite med skolen å gjøre. Det 
er derfor viktig at skolene 
har gode støttetjenest-
er for elever som trenger 
annen type hjelp enn det 
læreren kan gi. - Telemark 
Venstre vil inkludere flere 

Venstres førstekandidat til fylkestinget, 
Olav Kasland, er ikke redd for å ta godt i 
når han snakker om sin fanesak. - Vi vil 
bruke 30 millioner kroner mer på videre- 
gående skoler i Telemark – hvert eneste 
år, sier han.

Vil bruke 30 millioner mer 
på videregående skole 
– hvert eneste år. 
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- Litt om meg selv: 
Jeg er utdannet pianist og 
arbeider som Kulturskolelærer i 
Notodden kommune. Har vært 
leder av Notodden Venstre siden 
2000, Telemark Venstre siden 
2010, og er medlem av Venstres 
landsstyre. I tillegg er jeg felles 
gruppeleder for den borgerlige 
posisjonen samt leder av 
Kultur- og Oppvekstutvalget i 
Notodden for inneværende 
periode.

Hvorfor bør man stemme Venstre? 
Selv valgte jeg Venstre på grunn 
av miljøpolitikken og fordi Venstre 
er opptatt av de små og mellom-
store bedriftene. Er du opptatt av 
skole, miljø, folkehelse og verdi-
skaping? Da er Venstre ditt parti!

Hvilke partisaker betyr mest for 
deg, og hvorfor? 
Som politiker har jeg vært  
spesielt opptatt av å øke kvalitet-
en i skole og utdanning. Jeg har 

også jobbet for å utvikle arbeids-
plasser gjennom å legge til rette 
for næringslivet og stimulere til 
entreprenørskap og gründerskap. 
I tillegg har jeg engasjert meg for 
å bedre kårene for frivillige lag 
og organisasjoner. Det er viktig 
at alle ildsjeler føler at de blir 
satt pris på; det offentlige har et 
ansvar for å bidra med støtte for 
å oppmuntre til videre arbeid, og 
muliggjøre realisering av allmen-
nyttige prosjekter.   

4. kandidat: Torgeir Fossli (54 år, Notodden): 

- Det offentlige har et ansvar for å bidra!

KOMPENTENTE LÆRERE
Elise Kaland Odden (17 år) har 
nylig gjennomført første året 
ved Skien videregående. Om 
et drøyt år – etter studie- 
opphold i USA – tar hun fatt 
på det neste. For Elise handler 
motivasjon mye om hvordan 
fagstoffet blir presentert.  
- Det er viktig at lærerne ikke 
bare er faglig dyktige, men at 
de også er gode til å under-
vise. At de kan tilrettelegge 
timene på en god måte, med 
mer variasjon, er med på å 
gjøre elevene mer interesserte, 
sier hun. 

FLERE LÆRLINGPLASSER
Kristian Hegland (20 år) er 
den første i Telemark som 
har hatt lærlingtiden hos en 
bilforhandler. Før sommer-
ferien besto han fagprøven 
med topp karakter. Kristian 
er tydelig på hva som gjorde 
at han fullførte sine studier 
ved Brekkeby videregående. 
Nå oppfordrer han politikerne 
til å satse mer på lærlingene. 
- Jeg er ikke så glad i å sitte 
på skolebenken, så for meg 
var yrkesfag en snarvei ut i 
arbeidslivet. Det er viktig at 
politikerne prioriterer å 
skaffe lærlingplasser, blant 
annet gjennom økonomisk 
støtte til bedriftene, sier han.

yrkesgrupper i den videre-
gående skolen – heri-
blant miljøarbeidere og 
helsesøstre som kan inngå 
i tverrfaglige rådgivnings- 
team. Dette for at lærerne 
skal kunne konsentrere seg 
om å undervise, ikke bruke 
store deler av arbeidstid-
en på forhold som ligger 
utenfor deres kjernekom-
petanse. 

MER ATTRAKTIV
For å få ned det store fra-
fallet ved de yrkesfaglige 
linjene skal Telemark Ven-
stre gjøre opplæringen mer 
attraktiv. Å tilrette- 
legge for at flere ungdom-
mer skal få et realistisk 
møte med arbeidslivet er 
et av tiltakene. Økonom-
isk støtte til bedrifter, et 
annet. - Vi vil stimulere ar-
beidslivet til å ta inn flere 
lærlinger, og sørge for å gi 
elevene en opplæring som 
er mer relevant for den 

yrkesutdanningen de har 
valgt. I tillegg skal et fag-
brev gi studiekompetanse 
til flere studier enn hva det 
gjør i dag, avslutter Olav 
Kasland.

BETYDELIG ØKNING: - Vi vil 
bruke 30 millioner kroner mer på 
videregående skoler i Telemark 
– hvert eneste år, sier Olav 
Kasland.

Vi har snakket med to elever fra Grenland om 
hva som er viktig for dem i studietiden. 

Kilde: Statistisk Sentralbyrå

HVA MENER ELEVENE?
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Våre lokallag.

Vinje
Vi må skape før vi kan dele! 
Vinje Venstre meiner difor at 
konkurransekrafta til kom-
munen og næringslivet må 
ha høgaste prioritet. Vi bør 
utnytte lokalkunnskapen til 
å drøfte lokale rammevilkår 
og utvikle nye strategiar for 
verdiskaping. 

Venstre vil:
• Sørge for god infra-
 struktur (både breiband
 og vegstandard)
• Gje den kommunale 
 administrasjonen 
 verktøy og kapasitet til
 å overvake og handtere
 uventa hendingar og nye
 muligheter på vegne av
 oss alle
• Oppmoda politikarane

 om å syne endringsvilje;
 gode endringar kan gje
 ein meir robust kommune, 
 både økonomisk og 
 organisatorisk, og bety 
 meir enn auka storleik

Kandidater:
1. Børge Skårdal
2. Margit Auran
3. Oscar Garnes
4. Dina Harkmark Lie
5. Heidi Hegg

Tinn
Tinn er et samfunn med 
mange uutnyttede muligheter. 
Venstre vil jobbe for at man 
i større grad tar i bruk de 
naturlige og menneskelige 
ressurser som fins i kom-
munen for å skape ny giv og 
vekst. Da er det viktig med 
åpne politiske prosesser der 
brukerne kommer lett til orde, 
og at det er folk selv som skal 

definere hva slags samfunn 
Tinn skal være.

Venstre vil:
• Styrke skolene
• Arbeide for en eldre-
 omsorg som er tilpasset
 den enkelte
• Legge til rette for at 
 frivilligheten skal blomstre
• Drive aktiv næringspolitikk
• Skape og videreutvikle

 sosiale møteplasser for folk
• Lage en god integrerings-
 politikk med fokus på den 
 enkelte
• Arbeide for å bygge ut
 gang- og sykkelstier i 
 folks nærmiljø

Kandidater:
1. Tor Helge Flåto
2. Marius Netten Skeie
3. Sandra Yeomans
4. Jan-Anders Dam-Nielsen
5. Eivind Tov Ørnes

Sauherad 
Venstre meiner at det å legge 
til rette for eit godt nærmiljø 
er ei av dei viktigaste opp-
gåvene til lokalpolitikarane. 
Gode og tette nærmiljø gir 
gode rammer for sosialt liv, 
bidrar til trivsel og er såleis 
førebyggande helsearbeid. 

Venstre vil:
• Gi skulen ro til å fokusere
 på samarbeid og 
 utvikling
• Utvikle eit betre tilbod for
 demente og pårørande
• At Sauherad skal bli
 leiande innanfor øko-
 logisk landbruk og 
 kortreist mat
• Arbeide for fleire gang-
 og sykkelvegar i kommunen

• Utbetre kommunale
 vegar slik at dei ikkje er
 til hinder for
 næringsverksemd
• Satse på bustad og 
 rekreasjon nær vass-
 draga, utan å øydelegge
 for verneinteresser

Kandidater:
1. Heine Århus
2. Aslaug Norendal
3. Thor Erik Haugen
4. Ola Vea Gustavsen
5. Ole Christoffer Røste

Bamble
Bamble Venstre vil være 
et grønt og handlingsretta 
alternativ. Til tross for bare én 
representant i kommunesty-
ret i den siste fireårsperioden, 
kan vi se tilbake på svært 
aktiv deltakelse i styringen av 
kommunen. Vi har fremmet og 
fått gjennomslag for mange 
saker i ulike sektorer – og det 
ønsker vi å fortsette med! 

Venstre vil:   
• Satse på grønn
 næringsutvikling 
• Legge til rette for flere
 arbeidsplasser
• Arbeide for en aktiv 
 boligpolitikk 
• Styrke lærertettheten i
 Bambleskolen    
• Høyne faglig og 
 pedagogisk innhold i 
 skolene 

• Styrke arbeidet innen 
 rusomsorg og psykiatri    
• Unngå ufrivillige deltids-
 stillinger
• Utjevne sosiale forskjeller 
 blant barn og ungdom
• Etablere «gründer-
 garasjer» i samarbeid
 med lokale bedrifter
   

Kandidater:   
1. Knut Dennis Magnus
2. Stein Jørgen Storø  
3. Terese Katrine K. Seynaeve
4. Dag Yngland
5. Laila Irene Urtegård

Notodden
Venstre vil ta Notodden 
videre! Alle elever skal løftes; 
vi vil ha en skolestruktur til-
passet morgendagens behov 
og krav, og som tilbyr et godt 
læringsmiljø – både faglig og 
sosialt.

Venstre vil:
• Sørge for ny vekst i
 Notodden gjennom å
 fortsette jobben med å
 bringe økonomien i 
 balanse 
• Satse ytterligere på
 næring og nye arbeids-
 plasser
• Bruke verdensarv-
 statusen til å skape vekst 

 i nye næringer, og til å 
 fremme attraksjoner som 
 Heddal stavkirke, Bok & 
 Blueshuset og Telemarks-
 galleriet med industri-
 museet Lysbuen   

Kandidater: 
1. Torgeir Fossli
2. Gunnbjørg Fisketjøn 
3. Truls Ekeberg 
4. Merete Fossmo Nesholen
5. Petter Bakke

Porsgrunn
Venstre vil gjøre Porsgrunn til 
en bedre kommune å bo i. Vi 
vil ivareta byen og stedenes 
særtrekk samt videreutvikle 
kvalitetene. Venstre vil at 
Porsgrunn skal bli enda mer 
attraktiv som bosted og for 
etablering av nye arbeid-
splasser. 

Venstre vil:
• Ha varig vern av 
 Bymarka, og sikre 
 turløyper og grønt-
 områder nær skoler og
 boligmiljøer
• Prioritere arbeidet for å
 sikre gode trafikale 
 forhold på Vessia
• Fortsatt si nei til
 planene om et giftdeponi
 i Norcems gruver i Brevik,

 og følge opp dette 
 overfor sentrale politikere
• Avholde en rådgivende
 folkeavstemning om en
 eventuell kommune-
 sammenslåing

Kandidater:
1. Åge Frisak 
2. Kristin Clemmensen  
3. Per Solli  
4. Siren Johnsen  
5. Vidar Mathiesen 
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Kragerø
Venstre vil fortsette å fin-
pusse perlen Kragerø til en 
bærekraftig og framtidsrettet 
by, en besøks- og bo- 
kommune som har særpreg 
og grønn vekst. Her skal 
fastboende og turister 
oppleve et godt miljø og høy 
livskvalitet!

Venstre vil:
• Løfte frem Kragerø som
 en trehusby i verdens-
 klasse med respekt for
 byens særegne identitet
 og historie
• Støtte opprettelsen av
 Jomfruland Nasjonalpark
• At sentrum blir bedre 
 tilrettelagt for gående 
 og syklende
• Styrke Kragerø sin 

 posisjon innen turisme og 
 besøksbasert næringsliv
 gjennom hele året
• At eldre skal kunne bo 
 lenger i eget hjem ved å 
 inngå samarbeids-
 avtaler mellom kommunen,
 pårørende og frivillige
• Arbeide systematisk med 
 kvalitetsutvikling av 
 Kragerøskolene
• At Kragerø kommune

 tar større ansvar for Berg 
 museum i samarbeid med 
 Telemark Museum

Kandidater:
1. Johan Tønnes Løchstøer
2. Trine Jørgensen Dahll
3. Lailo Merganova
4. Arvid Slettebakken
5. Marina Kivle

Nome
Venstre vil ta vare på kom-
munens natur- og kulturver-
dier, og samtidig sikre en 
god tjenesteproduksjon. Det 
er også viktig å ta vare på 
natur og miljø, slik at verd-
iskapingen kommer fremti-
dige generasjoner til gode. 
Naturressursene på Nome bør 
utnyttes på best mulig måte 
for hele lokalsamfunnet.

Venstre vil:
• Prioritere næringsutvikling
• Prioritere barnehager og
 skoler
• Ha stor fokus på miljø 
 og artsmangfold
• Ha åpne og grundige
 utredningsprosesser
• Tilby en god eldreomsorg
• Ha gode kommunikasjons-
 muligheter, både fysiske
 (vei og jernbane) og 

 virtuelle (nettilgang)
• Bidra til åpne prosesser,
 også i vanskelige saker, 
 slik at kommunens inn-
 byggere kan følge med
 på hva som skjer
• At Nome kommune skal
 være en trygg, trivelig og
 attraktiv kommune å bo i
 

Kandidater:
1. Bjørn Olav Haukelidsæter
2. Inger Johanne Lunde
3. Olav Årmot
4. Kari Myrjord
5. Eirik Ballestad

Bø
Bø har den høgeste 
befolknings- og arbeids-
plassveksten i Telemark. Sam-
tidig er me fleire gonger kåra 
til ein av landets beste kul-
turkommunar. For Bø Venstre 
er det viktig å fortsette med 
å utvikle kommunen til ein av 
Noregs trivelegaste stader å 
bu.

Venstre vil:
• Prioritere skulane
• Ha kvalitet i alle deler av
 oppvekstsektoren
• Ha ei eldreomsorg som er
 tilpassa den enkelte
• Beholde aktivitets-
 senteret
• Være blant dei 10 beste
 kulturkommunane i landet
• Støtte rehabilitering av
 Gullbring kulturanlegg

• Være ein aktiv samar-
 beidspartner med 
 frivillige organisasjonar
• Gjennomføre «Bygde-
 pakke Bø»
• Ha miljøfokus i all 
 arealplanlegging
• Være ein næringsvenleg
 kommune
• Være i økonomisk balanse  
 ved utgangen av 2016

Kandidater: 
1. Olav Kasland
2. Kristin Ø. Vestgarden
3. Olav Lahus
4. Evy Beate Tveter
5. Geir Sønstebø

Seljord
Venstre vil legge større vekt på 
trivselsfremmende og miljø-
vennlige tiltak for å øke 
Seljords attraktivitet. Vi vil ha 
flere «grønne lunger» og en 
forskjønning av Seljord sentrum. 
Vi mener at et sterkt sentrum vil 
bidra til utvikling også utenfor 
sentrum. Venstre vil ha en mod-
erne næringspolitikk som skaper 
nye verdier for hele kommunen. 

Venstre vil:
• Tilby kommunal 
 tilrettelegging og 
 rådgiving til eksisterende
 og nye bedrifter
• Sørge for kommunal  
 tilrettelegging av 
 attraktive tomter 
• Ha flere gang- og sykkel-
 veier i hele kommunen
• Gå videre med plan-
 leggingen av nytt 

 bibliotek og badeanlegg 
• Styrke lærerkompetansen
• Ha full barnehagedekning
 i hele kommunen
• Si ja til kommune-
 sammenslåing 
• Si nei til eiendomsskatt
• Si nei til søndagsåpne
 butikker

Kandidater:
1. Margit Karlsen-Rinde
2. Svein Forberg Liane
3. Stig Høgetveit
4. Geir Anders Jensen
5. Marlie Kluskens Liane

Drangedal 
Drangedal Venstre setter folk 
først! Vi vil jobbe for utvikling, 
framgang og samarbeid. I 
vårt arbeid vil vi lytte til inn-
byggerne i bygda. På jobb for 
dere vil vi alltid være enga-
sjerte, ærlige og ansvarlige. 

Venstre vil:
• Styrke bemanningen 
 innen helse med flere og
 større stillinger
• Opprettholde frisklivs-
 sentralen
• Utbedre broer og flaske-
 halser på fylkesveiene
• Bygge gang- og sykkel-
 stier i tilknytning til 
 oppvekstsentra
• Ha et SFO-tilbud i juli

• Bygge ballbinge ved
 idrettshallen
• Støtte opp om og videre-
 utvikle lokalt næringsliv
• Sørge for gode ramme-
 betingelser for 
 primærnæringene

Kandidater: 
1. Arnt Olav Brødsjø
2. Sigtru Nesland
3. Mette Tufte
4. Vebjørn Stigen Helland
5. Sissel Stigen

Kviteseid
Med hjarte og hovud for 
Kviteseid! Venstre vil ta 
ansvar, tenkje langsiktig og ta 
naudsynte grep for å skape 
økonomisk handlingsrom. Vi 
vil og sørge for å etablere tillit 
mellom politisk leiing, ad-
ministrativ leiing, kommunalt 
tilsette og innbyggjarar gjen-
nom å betre kommunikasjon-
skulturen i kommunen. 

Venstre vil:
• Vere opne og offensive i
 kommunestrukturdebatten
• Satse på framtida ved
 å betre rammevilkåra for
 barnehage og skule, både
 pedagogisk og materielt
• Investere i oppgradering
 av IKT i skulen
• Støtte næringsutvikling
 med målretta og 
 effektive tiltak

• Busette flyktningar
• Prioritere omsyn til miljø
 og folkehelse i alle saker

Kandidater:
1. Tor Arne Mælen
2. Eli Taugbøl
3. Hartwig John
4. Magnus Kvalbein
5. Gørild Bothner Kanstad

Skien
Venstre vil arbeide for en 
urban byutvikling der det skal 
være attraktivt å bo og jobbe. 
Venstre vil gjøre Skien mer 
miljø- og næringsvennlig, der 
grønn vekst skal lønne seg. En 
god oppvekst er grunnlaget 
for et godt liv; vi vil prioritere 
barn og unge med en bedre 
skole og et bredt fritidstilbud.

Venstre vil:
• Ha en god skole uten
 detaljstyring, med tillit til 
 læreren
• Videreutvikle et 
 attraktivt, urbant og 
 levende bysentrum med
 et blomstrende kulturliv
 og et optimistisk 
 næringsliv
• Ta vare på dyrka mark og
  

 biologisk mangfold
• Opprettholde lave  
 billettpriser på bussene 
 i Grenland 
• Bygge flere gang- og
 sykkelveier
• Øke tilskuddet til 
 breddeidretten 
• Bygge et nytt sykehjem 
 i sentrum

Kandidater:
1. Geir Arild Tønnessen
2. Atle Rui
3. Hedvig Johanne Nysæter
4. Signy Gjærum
5. Kenneth Berg
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Vi møter lederen av Skien 
Venstre ved idrettsanleg-
get på Kollmyr – bare noen 
steinkast unna hjemmet 
der han bor. Den tidligere 
lederen av skigruppa og 
mangeårige fotballtreneren 
i Gulset I.F. kan fortelle at 
aktivitetsnivået har tatt seg 
betraktelig opp etter at det 

nye anlegget sto ferdig.  
- Etter at kunstgresset kom 
har klubben fått en skikkelig 
oppsving. På Kollmyr er det 
nå full fart fra morgen til 
kveld, smiler Solbakken.

TAKKER DE FRIVILLIGE
Han er imponert over hva 
klubben i Skiens største 

bydel har fått til. Ikke 
minst det betydningsfulle 
arbeidet som er lagt ned 
av de mange frivillige.  
- Det er selvsagt 
morsomt å se alle barn og 
unge som benytter seg av 
de flotte fasilitetene. Stor 
aktivitet vitner om at det 
er mange som nyter godt 
av innsatsen som alle de 
frivillige legger ned. Og 
slik er det rundt omkring i 
hele fylket vårt; frivillighet 
er alfa og omega i norske 
idrettslag. Det er takket 
være ildsjelene at klubber 
som Gulset I.F. og andre 
blomstrer, understreker 
lokallagslederen. 

SATSE LOKALT
For å styrke de lokale 
idrettslagene vil Venstre 
sette av flere økonomiske 
ressurser slik at man kan 
tilrettelegge arenaer for org-
anisert trening der hvor folk 
bor. - Gjennom å satse på 
nærmiljøene, blant annet de 
lokale idrettsklubbene, kan vi 
bidra til å gi barn en følelse 
av identitet og selvrespekt. 
Et anlegg á lá det Gulset I.F. 
har bygd opp på Kollmyr er 
et godt eksempel i så måte. 
Vi i Venstre vil bidra til å 
legge forholdene til rette for 
klubbene; gjennom økono-
miske tilskudd skal man få 
muligheten til å ruste opp og 

fornye idrettsanleggene slik 
at vi sikrer aktivitetet også i 
årene fremover, sier han.

GOD FOLKEHELSE
- Lykkes vi med å gi flest 
mulig en trygg og ut-
viklende barndom, så vil 
også flere voksne leve et 
liv med høy livskvalitet og 
fravær av mye sykdom og 
lidelse. I et langt perspek-
tiv vil de lokale idrettsan-
leggene bidra til å bedre 
folkehelsen i Norge. Det 
gjelder å tenke nasjonalt og 
handle lokalt, avslutter Lars 
Solbakken – som er 
Venstres andrekanditat til 
årets fylkestingsvalg.

FORNYELSE: Lars Solbakken takker de mange ildsjelene som har 
bidratt til realiseringen av det flotte idrettsanlegget på Kollmyr. 
Han lover at Venstre vil legge til rette for at også andre klubber 
skal få muligheten til å ruste opp og fornye sine anlegg.

- Litt om meg selv: 
Eg er utdanna gullsmedmeister og 
vidare innan kultur og leiing. Har 
vore sjølvstendig næringsdrivande 
sidan 1998, og hardingfelelærar 
i kulturskulen «på si». I 2012 vart 
eg kulturskulerektor i Kviteseid 
kommune og vektinga nærings-
drivande/tilsett er endra litt. Er 
også fosterheim for ungdom. Som 
aktiv i Kviteseid Venstre har eg 
mellom anna hatt ein plass i hov-
udutvalet for styring og teknikk, 
kommunestyret og vore leiar av 
«Rådet for menneske med nedsett 
funksjonsevne».

Hvorfor bør man stemme Venstre? 
Eg valde partiet fyrst og fremst 
for den grunnleggjande ideologien. 
Venstre har ein ansvarleg politikk, 
samstundes som den einskildes 
fridom står høgt. Som nærings-
drivande var det heller ikkje nokon 
tvil; det er viktig at det er attraktivt 
å drive næring (og dermed skape 
arbeidsplassar) – både når det 
gjeld byråkrati og sosial tryggleik. 
Ikkje minst gjeld dette på bygdene, 
der ein ikkje kan rekne med at job-
bane står i kø. Venstre er næring-
spartiet som tek sosialt ansvar, og 
miljøpartiet med næringsvett!

 Hvilke partisaker betyr mest for 
deg, og hvorfor? 
Eg slår eit slag for heilskap og 
pragmatisme! Eg vil bidra til 
ansvarleg politikk, der ein tenkjer 
langsiktig og tek grep for å skape 
økonomisk handlerom, og der 
ein har god kommunikasjon og 
openheit i prossessar. Eg brenn for 
levande bygder, og trur stikkord 
som kultur, oppvekst, danning, 
kunnskap, mangfald og integre-
ring er gode knaggar. Næring og 
busetting kjem som resultat om 
ein lukkast med å kle desse 
knaggane.

5. kadidat: Eli Taugbøl (41 år, Morgedal):

- Heilskapleg politikk og levande bygder!
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- Idrettsaktiviteter er et viktig ele-
ment som kan bidra til å skape en god 
oppvekst, sier Lars Solbakken, og legger 
til: - Bare se hva det nye anlegget til  
Gulset I.F. har betydd for lokalmiljøet. 
Tenk hva flere tilsvarende anlegg kunne 
gjort for den norske folkehelsen!

En god barndom varer hele livet.


