
framtida.
På lag med 

Vestfold og Telemark Venstre
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Med Venstre inn i framtida.

Vi vil at alle skal leve gode liv i Vestfold og Telemark.  
For Venstre handler dette om frihet og ansvar for eget liv samt 
omsorg for de som trenger det. Alle skal gis muligheter for å 

kunne ha et verdig liv og lykkes i eget liv. 

Vi skal videre. Stem Venstre ved fylkestingsvalget i 2019.

Vestfold og Telemark Venstres visjon er 
et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn 

hvor folk har frihet og mulighet til å skape 

sin egen vei til det gode liv, og der vi tar 

ansvar for hverandre og miljøet.

 

Venstre er Norges eldste politiske parti 

og har alltid satt folk først. Vi kjemper for 

ei grønnere, rausere og mer sosialliberal 

framtid.

 

Les hele programmet

vestfoldogtelemarkvenstre venstre.no/vestfold-og-telemark
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Alt starter i skolen
Skolen skal være for alle. Unge skal 
oppleve livsmestring med tilrettelagt 
praktisk og teoretisk kunnskap, aktu-
elle læringsarenaer og dyktige lære-
re. Kamp mot frafallet i videregående 

skole skal prioriteres.

Hvordan:
- Flere miljøterapeutstillinger

- Etablere en vikarpool

- Forsterke oppfølgingen av  

   elever i lærlingeperioden  

- Etablere flere lærlingeordninger/           

   praksisplasser

- Elever med omfattende lære-                                         

   vansker skal sikres et likeverdig  

   innhold i skolen

- Lærekandidatordningen  

   videreutvikles som alternativ  

   for å oppnå fagbrev

- Evaluere fraværsgrensen for  

   mer «gulrot enn pisk»

- Tre inntaksområder for  

    videregående skoler i fylket

Fylket som kulturarena
En aktiv kulturpolitikk forsterker opp-

levelsen av det gode livet. 

 

Hvordan:
- Sikre gode rammebetingelser  

   for fylkets kulturinstitusjoner

- Etablere Munchsenter i  

   Åsgårdstrand

- Vern av kulturminner 

- Videreføre kultursatsningen for  

   barn og eldre, samt innføre  

   kultur for næringslivet i hele  

   fylket

- Fremme fylket som festivalfylke 

- Forsterke bibliotekenes rolle  

   som sosiale og kulturelle møte 

   plasser

venstre.no/vestfold-og-telemark
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” Et raust og  
inkluderende fylke.
Kåre Pettersen 
Fylkesordførerkandidat

Flere klimatiltak må iverksettes nå for 
å treffe vårt mål om et nullutslipps-
samfunn i fylket. Med teknologiopti-
misme skal vi utvikle fylket til kun å 

bruke fornybar energi.

Hvordan:
- Miljøprising og rimeligere  

   kollektivtransport

- Ha gode innfartsparkeringer

- Invitere fylkets ulike aktører  

   til forpliktende innsats for å   

   redusere utslipp og bruke  

   fornybar energi

- Redusere utslipp fra landbruket  

   og etablere gårdsanlegg for  

   produksjon av biogass

- Forsterke det fylkeskommunale  

   klimafondet

- Fylkeskommunen skal bruke  

   innkjøpsmakt og egne bygg til  

   fordel for klima

 

Neste generasjon skal ha tilgang til 
levende natur og fylkets særpregede 

landskap.

Hvordan:
- Utarbeide en helhetlig forvalt-

   ningsplan for Oslofjorden

- Forvalte fylkets vannressurser  

   på en bærekraftig måte

- Rydde opp i miljøgifter, plast og  

   annen forsøpling

- Verne om allemannsretten 

- Verne matjordområder

- Verne biologisk mangfold som  

   spesielt har klimaeffekt og verdi  

   for matproduksjon

- Vise dyr omsorg og ha respekt  

   for dyrenes egenart

- Prioritere klassisk naturvern ved  

   vindkraftutbygging

- Si nei til etablering av deponi for  

   farlig avfall i Brevik

Klima, natur og miljø for framtida!
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Samferdsel
Vi skal være en grønn og miljøvennlig 
region med Europas mest miljøvennlige 
transportsystem basert på gange, syk-

kel og kollektivtransport!

Hvordan:
- Styrke kollektivtilbudet i hele  

   fylket, også utenfor bybånda

- Forenkle overgang mellom buss  

   og tog

- Bygge flere gang- og sykkelveier

- Heve graden av trafikksikkerhet,  

   spesielt for barn og unge

- Rask og sammenhengende ut- 

   bygging av Vestfoldbanen og ny  

   Grenlandsbane til  

   Sørlandsbanen

- Videre drift av Bratsbergbanen  

   og planlegging av ny regional 

   bane Notodden-Torp-Drammen. 

- Øke vedlikeholdet til  

   fylkesveiene og krav til godt  

   asfaltdekke

- Trafikkaksen Rv36 og E134      

   gjennom fylket til Vestlandet må      

   etableres 

Næring
Små ideer skal utvikle seg til gode 
framtidsrettede arbeidsplasser! Vi vil 
at flere starter egen bedrift og mener 
at mangfoldet av små og mellomstore 

bedrifter er bra for fylket.

Hvordan:
- Sirkulærøkonomi skal være et  

   bærende prinsipp for nærings- 

   virksomhet

- Fylket skal være et foregangs-  

   fylke for sosialt entreprenørskap

- Gründere  og innovasjonsmiljøer  

   skal ha et tett og godt samarbeid    

   med fylket, kommunene,  

   universitetet og næringslivet

- Forenkle regelverket for foredling  

   og salg av egenprodusert mat fra  

   landbruket

- Gjøre veien fra gründer til  

   lønnsom kulturbedrift enklere

- Lage en strategisk plan for  

   utvikling av kulturbasert næring i  

   fylket

- Utnytte de mulighetene UNESCO  

   gir ved fylkets attraksjoner 
- Sette krav til andel av  

   lokalprodusert mat ved  

   fylkeskommunale innkjøp
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Kåre Pettersen
Fylkesordførerkandidat

Det overordnede for meg er at 
fylket vårt blir kjennetegnet 
som raust og inkluderende. Vi 
vil at de unge skal oppleve en 
skole med livsmestring og til-
rettelagt praktisk og teoretisk 
kunnskap.

For Venstre er det en selvføl-

ge at vi må ta vare på naturen 

for våre etterkommere. Klima- 

gassutslippene må kuttes og 

det må settes realistiske mål for 

å nå målsettingen om et null- 

utslippsfylke. Med teknologi- 

optimisme skal vi utvikle fylket 

til bare å bruke fornybar energi.  

Det må satses videre på at det 

blir billigere og enklere å reise 

kollektivt. Sømløse reiser mellom 

ulike offentlige transportmidler. 

 

For at våre innbyggere skal ha en 

god livskvalitet må satsingen på 

en aktiv kulturpolitikk forsterkes. 

Kulturopplevelsen er et viktig 

bindeledd for at folk skal kunne 

leve det gode livet i hverdagen.

Kåre Pettersen 
Fylkesordførerkandidat
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Trine Jørgensen Dahll
2. kandidat

Vi skal respektere hva urørt kyst 
og fjell er i seg selv. Inngrep må 
skje skånsomt med respekt for de 
som kommer etter oss.

Bedre tog-, buss- og fergetilbud 

over hele fylket vårt. Fylket må gå 

foran som et godt eksempel ved 

offentlige anskaffelser: Grønne til-

delingskriterier. 

Trine Jørgensen Dahll 
2. kandidat Vestfold og Telemark

Folkehelse
En god folkehelse forsterker opplevel-

sen av det gode livet.

Hvordan:
- Styrke tannhelsetjenesten for 

barn, ungdom og eldre

- Sette fokus på Vestfold og Tele-

marks levekårsutfordringer 

- Styrke den fysiske aktiviteten 

blant barn og unge

- Alle skal ha mulighet for gode 

frilufts- og naturopplevelser, og 

dette må tas hensyn til ved utfor-

ming og tilrettelegging av turstier 

og løyper

- Skadeforebyggende arbeid må 

få et sterkere fokus i fylket

- Innføre helsekonsekvensutred-

ning for å synliggjøre hva som 

påvirker befolkningens folkehelse 

 
 

By- og stedsutvikling 
En gjennomtenkt by og stedsutvikling 
forsterker opplevelsen av det gode 

livet.

Hvordan:
- Arbeide for byvekstavtaler med  

   fokus på gange, sykkel og  

   kollektiv

- Utvikle klimavennlige og  

   attraktive bygder 

- Konsekvent si nei til etablering  

   av kjøpesentra utenfor etablerte  

   by og tettsteder

- Utvikle regionale nærings- og  

   boområder i samsvar med  

   regionale planer for bærekraftig     

   arealbruk

- Etablere sykkelparkering ved   

   togstasjoner og  

   bussholdeplasser 

- Knytte fylkeskommunale  

   arbeidsplasser til kollektivknute- 

   punkt og sentrumsområder
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Venstres kandidater i  
Vestfold og Telemark:
1. Kåre Pettersen
fra Vear i Tønsberg. Har 
vært i fylkespolitikken 
siden 2007 og som 
fylkesvaraordfører i 
Vestfold fra 2015.

2. Trine Jørgensen Dahll
fra Kragerø. Driver en 
privat barnehage. Vært i 
kommunestyret. Utdan-
net revisor og gått på 
forfatterlinja i Bø.

3. Karin Virik
fra Sandefjord. Daglig 
leder i eget firma og 
jobber med ledertrening. 
Gruppeleder i  
Sandefjord Venstre.

5. Carl Otto Kielland
6. Line Markussen
7. Lottelise Folge
8. Lars Solbakken
9. Anniken Stokke Lunde
10. Geir Mjøen
11. Kim Hjardar
12. Ingrid Åmlid
13. Nora Pernille Bruun-Lie
14. Evy Beate Stykket
15. Terry Bob Gabo
16. Geir Arild Tønnessen
17. Trine W. Ellefsen
18. Aslaug Norendal
19. Håvar Bettum
20. Arnt Olav Brødsjø
21. Ole Andreas Thorsen
22. Eli Taugbøl
23. Gaute Rørvik Salomonsen

www.venstre.no/vestfold-og-telemark
Les mer om vår politikk og kandidater på nett:

4. Torgeir Fossli
fra Notodden er  
utdannet pianist og 
arbeider som rektor i 
Kulturskolen. Leder av 
Telemark Venstre.

24. Sidsel Devik
25. Tone Skalpe Bjørnli
26. Kristin Clemmensen
27. Henning Nielsen
28. Dag Yngland
29. Joachim Poppe-Holmdahl
30. Svein Forberg Liane
31. Karin Synnøye Frøyd
32. Maren Olava Ask Hütt
33. Tone Lind Jørgensen
34. Ola Nub Kveseth Berge
35. Jan Rune Traa
36. Kristin Ødegård Vestgaarden
37. Siv Merete Stenhaug
38. Solfrid Rui Slettebakken
39. Øyvind Rygh
40. Anne Kristin Fosli
41. Britt Lillian Fevang
42. Åge Frisak

43. Eddy Robertsen
44. Hartwig Volker John
45. Kari-Lise Rørvik
46. Siren Johanne Johnsen
47. Herulf Johansen
48. Sverre Siljan
49. Kirsten Haaberg
50. Atle Rui
51. Per Martin Berg
52. Birgit Taugbøl Bang
53. Elin Berg Schmidt
54. Børge Skårdal
55. Raymond Henriksen
56. Eirik Hans Edvard Ballestad
57. Anne Marie Hondtvedt
58. Ole Gustav Søvde
59. Magdalena Lindtvedt
60. Johan Tønnes Løchstøer
61. Carl-Erik Grimstad
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