
framtida.
På lag med 

Østre Toten Venstre



Forebygge først.

Venstre vil: 
 ✔ at kommunen skal ha systemer som sikrer brukermedvirkning!
 ✔ sikre og systematisere arbeidet med psykisk helse og rus,   

 rehabilitering og habilitering.
 ✔ at det i større grad bevilges midler til Folkehelsetiltak, fore- 

 byggende arbeid og arbeid som retter seg mot rehabilitering  
 og lærings- og mestringstilbud.

 ✔ sikre at fagkompetanse brukes på rett sted, til rett tid og for å  
 løse de oppgavene de er ment til.

 ✔ styrke dag og aktivitetstilbudet, samt lærings og mestrings- 
 tilbudet for innbyggerne i Østre Toten med fokus på friskliv og  
 hverdagsmestring.  

 ✔ styrke samarbeid med frivillige, både enkeltpersoner og   
 foreninger. 

 ✔ fortsette satsing på Livsglede for alle brukere av institusjons 
 tjenester for å sikre at flere får tilbud om aktivisering, som gir  
 helsegevinst og livsglede. 

 ✔ at det benyttes mer tverrfaglig kompetanse ved institusjonene  
 i kommunen for å sikre at også brukere av institusjonstjenester  
 i større grad kan styrke og ivareta sine ressurser.

venstre.no/helse

Venstre vil satse på folkehelse, forebygge utenforskap og 
muliggjøre mestring i eget liv. Vi ønsker en helsetjeneste som 
tilpasser seg menneskene som trenger hjelp, og ikke motsatt. 
Velferdsteknologiske løsninger må utarbeides slik at brukere 
opplever trygghet i hjemmet sitt og lettere kan komme i  
kontakt med tjenesteapparatet. 

Venstre vil at kommunen skal forsterke sin innsats på folkehelse, 
forebyggende arbeid, tidlig innsats, rehabilitering og habilitering. 

 Hovedfokus må være på  
hvert enkelt menneskes  
ressurser, og ikke sykdom.
Kristin Jess-Bakken  Eirik Aspaas
1. kandidat    2. kandidat

”



Barn og oppvekst.

Venstre vil: 

 ✔ Øke fleksibiliteten på SFO-tilbudet! 

 ✔ Innfri leksefri skole slik at alle barn får lik rett på utdanning 

 ✔ Ha en mangfoldig barnehage, og et mer fleksibelt 
 barnehageopptak 

 ✔ Sikre en solid grunnbemanning i barnehage og skole 

 ✔ Fange opp de som faller utenfor så tidlig som mulig 

 ✔ Sikre tverrfaglig innsats på alle nivåer 

 ✔ Lavterskeltilbud for barn/ungdom rettet mot psykisk helse  
 og stressmestring 

 ✔ Økt satsning på kulturskole

venstre.no/skole

For Venstre er det å sikre en trygg og god oppvekst for  
alle barn en av de viktigste oppgavene fellesskapet må løse. 

 Det er de som går på  
skole nå som skal løse 
framtidas utfordringer.
Eirik Aspaas
2. kandidat

”

Vårt mål er at utdanningsløpet fra barnehage til videregående  
opplæring oppleves mest mulig sammenhengende. Dette betyr  
også at man tidlig må identifisere de som faller utenfor, og aller 
helst forbygge at dette skjer.

Venstre mener at SFO-tilbudet må være tilpasset dagens 
familiestruktur. Derfor ønsker vi en SFO-ordning som er mer 
fleksibel, og at foreldrene skal betale for det de faktisk bruker. 
.



 

Østre Toten trenger 
flere miljøvennlige biler, 
og et bedre sykkel- og 
kollektivtilbud. 
Trond Nygård
3. kandidat

”

En klima- og miljø-
vennlig kommune.
Parisavtalen forplikter Norge til å kutte utslippene av 
klimagasser med 40 prosent fra 1990 til 2030. En stor del av 
kuttene må gjøres i kommunene. 

venstre.no/miljo

Venstre vil:

 ✔ at kommunen skal være en pådriver for Biogassanlegg for    
 landbruket 

 ✔ at det opprettes fornybar energi i forbindelse med kommunale   
 foretak slik at kommunen blir mer selvforsynt på strøm 

 ✔ at transporttilbudet styrkes med ekspressbusser, «hent meg»- 
 buss og bedre parkeringsmulighet for sykkel og bil ved  
 bussholdeplasser 

 ✔ arbeide for å styrke kollektivtilbudet mot Gardemoen, Oslo, Gjøvik 
 ✔ At kommunens hjemmeside skal inneholde en miljø-fane med   

 eksempler på smarte miljøvalg og kart over snarveger i kommunen 
 ✔ ladestasjoner ved næringslivsområder og ved offentlige bygg 
 ✔ at landbruket forplikter seg til å redusere plastavfall og at det legges   

 bedre til rette for å lykkes 
 ✔ at jordvern skal være høyt prioritert, blant annet med bedre  

 arealplanlegging og tilrettelegging for nydyrking 
 ✔ ha en ny Mjøsaksjon for å redusere plast i Mjøsa 
 ✔ at det opprette et nasjonalt mobilt renseanlegg stasjonært på Starum

Venstre vil ha en offensiv og distriktsvennlig miljøpolitikk i  
Østre Toten, som gjør det enkelt og attraktivt å ta miljøvennlige 
valg for innbyggerne. 



En «JA!»-kommune 
for næringsliv,  
gründere og kultur.
Samfunnet vårt er avhengig av et nyskapende næringsliv. 
Vi ønsker å oppmuntre nye tanker og nye næringer.  
Det skal være lov å skape noe selv! 

Venstre vil:

 ✔ ha en helhetlig plan for næringsliv, gründerskap og innovasjon 

 ✔ legge til rette for næringsutbygging uten at det går på    
 bekostning av landbruksarealer 

 ✔ sikre at lokalproduserte varer og tjenester i større grad benyttes   
 ved offentlige innkjøp 

 ✔ jobbe for å skaffe statlige arbeidsplasser til kommunen  

 ✔ at det blir enklere å få den hjelpen og veiledningen man trenger   
 fra kommunen for kultur, næringsliv og gründervirksomhet

 Du skal være stolt 
av å skape en jobb til deg 
selv og kanskje noen til.
     
Kristin     Eirik      Trond 
Jess-Bakken   Aspaas        Nygård
1. kandidat   2. kandidat    3. kandidat

”

Østre Toten kommune er størst i Norge på dyrking av grønnsaker 
på friland. Det er derfor spesielt viktig for vår kommune å se 
landbrukspolitikken i sammenheng med øvrig næringspolitikk. 
Vi må også fokusere på å få til opplevelsesbaserte næringer og 
reiseliv knyttet mot landbruket.

Vi er så heldig at flere aktive profesjonelle kunstnere, musikere og 
artister bor i bygda. Disse vil bidra til å vitalisere og videreutvikle 
kultursektoren og næringsliv, og gjøre kommunen attraktiv som 
tilflyttingskommune og som reiselivskommune. Venstre ønsker oss 
flere!



 

Bolyst med bredbånd 
og folkehelsesatsing.
Østre Toten kommune kan tilby unike bokvaliteter. Venstre 
mener det er viktig å ta vare på grendestrukturene og det 
som holder dem oppe. Vi ønsker å planlegge gode bomiljøer 
som er forenelig med et godt jordvern, og fortette der folk 
allerede bor. 

Østre Toten Venstre vil:

 ✔ Ta i bruk kulturlandskapet og lage naturlige «snarveier» for  
 turgåere og syklister.

 ✔ Rydde i gamle turstier langs Mjøsa for å gjøre strandsonen  
 tilgjengelig for alle. 

 ✔ Redusere byråkratiet og involvere innbyggerne i utvikling av  
 kommunen og kommunale tjenester.

 ✔ Bygge ut bredbånd i hele kommunen. 
 ✔ Utvikle digitale innbyggertjenester og legge til rette for utvikling   

 av velferdsteknologi.
 ✔ Ta vare på grendestrukturene ved å fortette der folk bor og skille   

 boenhet og dyrka mark på landbrukseiendommer som selges.
 ✔ Utvikle møteplasser og aktivitetstilbud som favner alle barn  

 og unge, og på tvers av generasjoner.

Bredbåndutbygging er viktig for å skape næringsvekst, sikre  
arbeidsplasser skape bolyst og folkehelse. Vi må derfor  
kontinuerlig sette av midler og se på muligheter for å utvikle 
bredbåndstilbudet i kommunen.

Venstre vil med alt dette legge til rette for større livsglede ved 
Mjøsa og at alle skal kunne leve hele livet, uavhengig av sine 
utfordringer. 

Tettstedene skal 
være urbane oaser i 
jordbrukslandskapet. 
Kristin     Eirik      Trond 
Jess-Bakken   Aspaas        Nygård
1. kandidat   2. kandidat    3. kandidat

”



Venstres kandidater i Østre Toten.

1. Kristin Jess-Bakken, 1986
Utdannet ergoterapeut og jobber i kommunens 
Fysio-, og ergoterapitjeneste. Kristin brenner for å 
skape et lokalsamfunn som skaper god folkehelse, 
bolyst og gode vilkår for næringsliv og kultur.

2. Eirik Dunér Aspaas, 1995
Studerer informasjons- 
sikkerhet og har lang fartstid 
som politiker for Unge  
Venstre. Eirik jobber delvis 
som profesjonell dataspiller,  
og brenner for teknologi, 
skole, oppvekst, samt klima 
og miljø.

venstre.no/ostre-toten

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

4. Ingvild Hermanrud, 1973 
5. Lars Helge Narum  
Furulund, 1981
6. Erik Aune, 1960
7. Ida Marie Degvold Dalen, 
1987
8. Sigurd Dyste, 1979
9. Roy Larsen, 1971
10. Tone Møller, 1964
11. Audun Glomseth, 1970
12. Lars Erik Gimle Degvold, 
1985
13. Helga Feste Hunter, 1970
14. Bjørn Starum, 1955
15. Morten Cato Aspaas, 
1948
16. Thor Johannes Rogneby, 
1972
17. Nina Hildegun Aukrust, 
1968
18. Erik Fagerheim, 
1949
19. Hans Otto Glomseth, 
1941

3. Trond Nygård, 1971
Jobber som seniorrådgiver 
ved Norsk Lokalhistorisk  
Institutt. Trond brenner for 
Venstres sosialliberale  
miljøpolitikk, og for at du  
skal få et bedre sykkel-  
og kollektivtilbud. 


