
1. Chriss Madsen

Venstre vil ha et samfunn som setter 

individet i sentrum, hvor folk har frihet 

og mulighet til å forme sine egne liv med 

ansvar for hverandre og miljøet. 

Stem på Chriss.
Stem på Venstre!

2. Torill Bøker
Rælingen
62 år
Lektor
Interesser: Historie, kirke og litteratur
Hjertesaker: Helse- og omsorg, skole og 
anti-rasisme arbeid
E-post: tboker@online.no

3. Audun Heskestad
Fjerdingby
64 år
Rådgiver
Interesser: Samfunnsspørsmål, 
litteratur og orientering
Hjertesaker: Bolig, kultur og økonomi
E-post: a.heskestad@samlaget.no

Fjerdingby
34 år
Controller
Interesser: Fotball og friluftsliv
Hjertesaker: Kvalitet og mangfold i 
skolen, klima- og miljøpolitikk
E-post: chriss.madsen@fet.kommune.no

Venstre
– din medspiller i hverdagen 

• Venstre vil være en pådriver for et vitalt lokal-

demokrati. Venstre er for åpenhet og innsyn i 

politikken. Deltakelse og borgermedvirkning er en 

forutsetning for et levende lokaldemokrati.

• Venstre er opptatt av mulighetene for å utvikle et 

levende lokalsamfunn med gode oppvekstvilkår og 

kulturaktiviteter i alle deler av kommunen.

• Venstre vil at det lages avtaler for alle tjeneste-

områder som slår fast hva borgerne kan forvente 

av de kommunale tjenestene. 

• Venstre vil si nei til eiendomsskatt.

• Venstre vil jobbe for at Rælingen blir en Fairtrade 

kommune. Fairtrade er en ordning som sikrer rett-

ferdig og etisk handel med u-land.

• Venstre vil bedre forholdene for nyskapning og 

grûndervirksomhet i Rælingen.

4. Kjellaug G. Harstad
5. Marius Endsjø
6. Ragnhild Madsen
7. Lars Erik Skarholm
8. Anne Kolstad

9. Øystein Flesland
10. Merethe Bakke
11. Reidun S. Angen
12. Gerda Gjevik
13. Cathrine P. Reusch

http://www.venstre.no/akershus/raelingen



MER FRIHET – MER ANSVAR
VENSTRE VIL PRIoRITERE

SKoLE, MILjØ, SoSIALT ANSVAR,
IdRETT oG KuLTuR

SKOLE:
En skole for kunnskap, frihet og 
like muligheter

Venstre vil styrke den offentlige skolen og ser det som et 
grunnleggende mål at den offentlige skolen skal være møte-
plass for barn med ulik sosial og kulturell bakgrunn. Samtidig 
må det være muligheter for at hver skole kan få utvikle sin 
egenart i samarbeid med elever, foreldre og lærere. 

Venstre vil bl.a.:
• Styrke lærerens rolle som leder og kunnskapsformidler. Det 

krever en systematisk satsing på etter- og videreutdanning for 
lærere.

• Sikre at alle elever med spesielle opplæringsbehov får nødven-
dig hjelp og tilrettelegging.

• Stille strengere krav til lærernes kompetanse i de fagene de 
underviser i.

• Innføre en leksehjelpsordning ved hver enkelt skole.
• Sikre at alle skolebygg er moderne og fleksible.
• Styrke skolebibliotekene og videreutvikle skolenes samarbeid 

med biblioteket.
• Videreføre den kulturelle skolesekken.
• Sikre at alle elever har tilgang til gang- og sykkelvei til skolen.

MILJØ:
Rælingen
– en moderne miljøkommune

Klimaendringer og truslene mot de livsviktige økosystemene 
må tas på alvor. Venstre vil være et moderne, teknologiopti-
mistisk og ansvarlig miljøparti. 

Venstre vil bl.a.:
• Utarbeide en energi- og klimahandlingsplan hvor kommunen tar 

sikte på å redusere sine klimautslipp med 50 % innen år 2020.
• At alle kommunens biler skal være miljøvennlige el-biler, bruke 

biodrivstoff eller hydrogen innen 2011.
• Etablere fyllstasjoner for miljøvennlig drivstoff i hele kommu-

nen innen 2011.
• Erstatte oljefyring i kommunale bygg med fornybar energi 

innen år 2020.
• At Rælingen kommune skal videreutvikle avfallsbehandlingen 

- med kildesortering, gjenbruk, gjenvinning og utnyttelse av 
energien i restavfallet.

• Si nei til utbygging av Rælingsåsen og andre deler av Marka og 
sikre tilgangene til Marka og Øyern.

• Ta vare på grøntområder, kultur- og ravinelandskap.
• Beholde Torva som fri- og lekeområde.
• Styrke kollektivtilbudet.

SOSIALT ANSVAR:
Mer til dem som trenger det mest!

det er en forutsetning for trivselen i kommunen at 
innbyggerne har god helse og lever under gode sosiale 
forhold. Venstre jobber for et sterkt velferdssamfunn 
med et personlig ansvar. 

Venstre vil bl.a.:
• Sørge for tilstrekkelig antall omsorgsboliger og institusjons-

plasser slik at behovet dekkes i egen kommune.
• Skape et variert tilbud innen eldreomsorgen hvor de eldre i 

større grad får mulighet til å ha innflytelse på innholdet i 
tjenestene de får fra det offentlige.

• Etablere et dagsenter for demente.
• At kommunen etablerer en ordning med brukerombud/klientut-

valg innenfor helse og sosialområdet
• Styrke oppsøkende arbeid og lavterskeltiltak til mennesker med 

psykiske problemer og personer med rusproblemer.
• Sikre at funksjons- og bevegelseshemmede oppnår størst mulig 

grad av likestilling og likeverdig deltakelse i samfunnet.
• Bygge boliger for ungdom og førstegangsetablerere. 
• Bekjempe intoleranse, kriminalitet og rasisme – uansett hvor 

det forekommer.
• Styrke samarbeidet med frivillige organisasjoner som driver 

flerkulturelt arbeid.

IDRETT Og KULTUR:

Venstre mener at det er viktig med et allsidige og godt tilbud 
innenfor idrett, kultur og friluftsliv, og at dette bidrar til 
fellesskap og identitet på tvers av aldersgrupper og etnisk og 
sosial bakgrunn.

Venstre vil bl.a.:
• At Marikollen Idrettspark får gode og fullverdige fotballanlegg.
• Være en pådriver i arbeidet med å få etablert flere nærmiljøan-

legg i kommunen
• Bevare Aamodt ungdomshus.
• Gi mer støtte til frivillige lag og foreninger som gir tilbud til 

barn, ungdom og eldre.
• Etablere flere lokale fritidstilbud for barn og unge i egne nær-

miljøer.
• Øke bevilgningene til folkebibliotek og litteraturformidling til 

gjennomsnittlig Akershus nivå. 
• Opprette en stilling som barnebibliotekar som et tiltak for å 

styrke samarbeidet mellom kultursektoren og skolene.
• Bruke den kulturelle skolesekken for å stimulere til utnyttelse 

av de lokale kulturtilbudene.


