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Venstre ble stiftet i 1884 og er dermed Norges 
eldste parti.
Vi er stolte over å ha gjennomført viktige 
liberale reformer som folkestyre,  
religionsfrihet, juryordningen og allmenn 
stemmerett.  
Venstre er ikke et parti for særinteresser men 
for allmenne borgerrettigheter som person-
vern, et sterkt lokaldemokrati og et liberalt 
verdisyn. 

 
Venstres politikk bygger på sosialliberalismen  
som setter individets frihet og sosialt ansvar 
øverst på prioriteringslista.

Venstres historie

35021_Brosjyremal 2011 A6 8s.indd   2 27.07.11   13.45



Grønn verdiskaping i Fetsund Sentrum  
og Nordre Øyeren Naturreservat.

Fet Venstre vil jobbe målrettet for en videre-
utvikling av Fetsund sentrum til et levende 
samlingspunkt for innbyggere og tilreisende, 
og samtidig ta vare på bygdas særpreg og his-
torie og gi gode vekstvilkår for kulturlivet.
Vi har en visjon om en framtidsrettet nærings-
utvikling i sentrum med gågate framfor kjø-
pesenter, mindre spesialforretninger framfor 
de store kjedebutikkene, menneskevennlig 
arkitektur og utforming framfor betong og 
upersonlige glassfasader, sosiale møteplasser 
som restauranter og kaféer og en mer for-
nuftig utnyttelse av arealene i sentrum med 
tanke på parkering.

Fet Venstres viktigste saker
 Vi ønsker en utvikling av Nordre Øyeren  
Naturreservat som turistdestinasjon og gjøre 
gode naturopplevelser tilgjengelig for alle og 
på en måte som skåner og bevarer det artsrike 
fugle- og dyrelivet i reservatet.
 
Fet Venstre vil gjøre bygda mer attraktiv og 
tilgjengelig med flere gang- og sykkelveier og 
turstier.  
Vi er opptatt av å utnytte Fets unike potensiale 
for natur- og kulturbasert næringsvirksom-
het som gir kunnskap og  gode opplevelser for 
både innbyggere og tilreisende. 
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Vi mener i likhet med Utdanningsforbundet at 
en av de største utfordringene i skolen i dag er 
den økte byråkratiseringen og kravene til do-
kumentasjon fra lærere og skoleledelse. Dette 
bidrar til at ansatte i skolen får for lite tid til å 
gjøre det de er utdannet til; å bedrive kunn-
skapsformidling.
Vi er også opptatt av at skolene og lokalsam-
funnet  i større grad kan utnytte mulighetene 
for tettere samarbeid.  
Ved å la skolene delta i prosjekter med kom-
munens virksomheter får elevene praktisk 
opplæring og skolen blir en positiv bidragsyter 
i lokalsamfunnet.  

En meningsfylt skole
Derfor vil vi:
•	 Fjerne tidstyvene i skolen og gi lærerne 

mulighet til å bruke mer tid på elevene, 
og mindre på byråkrati. 

•	 Sørge for at kommuneadministrasjo-
nen tar sin del av ansvaret for å koordi-
nere, veilede og avlaste skoleledelsen.

•	 Skjerme skolen for budsjettkutt
•	 Bidra til at kommunen samarbeider 

med skolen om å oppfylle kunnskaps-
løftets mål om lokalsamfunnet som 
læringsarena. 
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«Å satse på 
læreren er å  
satse på eleven» 
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EIENDOMSSKATT
Fet Venstre er mot innføring av eiendoms-
skatt. Vi ønsker å øke kommunens inntekter 
gjennom verdiskaping, ikke ved å straffe folk 
økonomisk for å eie sin egen bolig.
 
RV22 OG NY GLOMMAKRYSNING 
Venstre har tatt til ordre for utvidelse av RV22 
og en ny Glommakryssing nord for Fetsund 
sentrum i  fylkesting og Storting gjennom flere 
valgperioder fordi vi mener dagens køsituasjon 
er uholdbar og til betydelig hinder for verdi-
skaping og utvikling i kommunen og omkring-
liggende områder.
 
 
 

Hva mener vi om?
BEFOLKNINGSVEKST
Vi ønsker å ta vår naturlige del av befolknings-
veksten på Romerike, men det må være en 
fornuftig balanse mellom utbygging av nye 
boligområder og vern av natur, landbruks- og 
grøntarealer og det skal tas hensyn til tilgjen-
gelighet til kollektivtransport og eksisterende 
og planlagt infrastruktur.
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KONKURRANSEUTSETTING OG PRIVATE  
OMSORGSTJENESTER
Vi er mest opptatt av å sørge for å levere gode 
og individuelt tilpassede tjenester til de som 
har behov for støtte og hjelp og mindre opptatt 
av om det er kommunalt eller privat drevet.  
Vi vil dessuten la frivillige organisasjoner og 
ideelle stiftelser konkurrere om oppdrag på 
samme vilkår som private aktører.

BARNEHAGER
I Venstre mener vi offentlige og private bar-
nehager bør behandles likt med hensyn til 
offentlige tilskudd, og vi vil tillate barnehager 
med fleksible åpningstider kombinert med 
regler om maksimal oppholdstid.
 

LOKALDEMOKRATI
Fet Venstre er opptatt av at kommunens inn-
byggere skal ha en reell mulighet til å påvirke 
politiske prosesser. Vi vil derfor invitere til 
åpne planprosesser og folkemøter i saker som 
skaper bredt engasjement. Ved kommunevalg 
vil vi gi stemmerett for 16-åringer og gjen-
innføre muligheten for å stryke kandidater på 
valglisten.  
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Venstres kandidater i Fet
Tine Brubak Jahren (35)
1. kandidat

Stian Andresen (27)
2. kandidat

Roger Wangberg (39)
3.kandidat

 

Tine er leder av Fet Venstre og kontorleder ved  
Fetsund Lenser. Tines hjertesaker er kultur- og  
naturbasert verdiskaping, skole, familiepolitikk, 
ruspolitikk og integrering.

Stian har utdanning i statsvitenskap, psykologi og 
sosialt arbeid ved Universitetet i Oslo og Høyskolen 
i Oslo. Stian er opptatt av helse- og sosialpolitikk, 
samferdsel og skole.

Roger jobber som IT-rådgiver for skolene i Fet og 
er kjent gjennom skolene og idretten i kommunen 
for sitt engasjement  for barn og unge. Roger er 
engasjert i blant annet  miljøpolitikk, skolepolitikk 
og frivillighet.

 

Vil du vite mer om oss?

Besøk Fet Venstre på facebook eller gå til:
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