
Asgeir Osnes
Asgeir Osnes er 
33 år, gift, har 
tre barn og bor 

på Gulskogen. Er 
utdannet jurist, 
leder i Drammen 

Venstre og 
Drammen Venstres 
ordførerkandidat.

Fritidsinteressene mine er fjordfi ske, fi lm og musikk. Jeg spiller 
også litt musikk på hobbybasis. I tillegg til min jobb går resten av 
tiden med til å være familiefar til 3 barn. Dette gjør at jeg er veldig 

engasjert i skole og barnehagepolitikk, og er opptatt av å skape 
Norges beste skole i Drammen.

Jeg vil at Drammen skal bli Norges beste hjemby. En by som men-
nesker, familier og bedrifter har lyst å fl ytte til, og som alle er 

stolte av.

Drammen skal bli en av verdens mest miljøvennlige byer med lave 
klimagassutslipp, ren luft og rent vann - en by som satser på kollek-
tivtransport og ivaretar sitt biologiske mangfold. Venstre vil drive 
miljøvern gjennom nødvendige og fornuftige tiltak som bidrar til 

reduksjon av forurensingen i Drammen.

Jeg vil at Drammen skal ha Norges beste grunnskole. For å få til 
dette må skolene tilpasse læringen den enkelte elevs ønske og 

behov. Jeg vil arbeide for at Drammen skal satse tungt på personlig 
og faglig utvikling av lærerne, et bedre skole-foreldre-samarbeid 
og bedre skolebygg. SFO må være et fullgodt tilbud hele året med 
fl eksible og lengre åpningstider. Drammen kommune må sørge for 

sikre skoleveier.

Jeg vil satse på kultur for å gjøre Drammen mer attraktiv og spen-
nende. Drammen skal være en åpen og inkluderende by hvor folk fra 

ulike kulturer møtes og skaper noe positivt sammen.

Din kandidat i Drammen

asgeir.osnes@venstre.no
drammmen.venstre.no
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5. Lillian Eilertsen (1967)
6. Moharrem Emeci (1971)
7. Jannicke Hefjord (1977)
8. Herulf Johansen (1953)
9. Semra Ugur (1970)
10. Espen Hjemdahl (1968)
11. Stine Bjørndal Osnes (1974)
12. Thor Christian Heyerdahl 

(1970)

13. Åse Rangsæter Schaug (1971)
14. Helga Falch Johannessen 

(1973)
15. Petter Eriksen (1969)
16. Monika W. Gullslett (1972)
17. Reidar Reitan (1960)
18. Claus Haals (1955)

2. Knut Anders Berg
(f. 1972). Transportøkonom og gründer. Jeg eier 
og driver to hagesentre og en blomsterbutikk. Jeg 
er bosatt på Stillerud med min samboer og min 
sønn på 8 år. Mine fritidsinteresser er ørretfi ske og 
harejakt. Jeg er levende opptatt av næringspolitikk, 
og det siste året har jeg satt meg godt inn i gods-

transportsituasjonen i Drammen. Det politiske engasjementet fremover 
vil hovedsaklig være knyttet til ny næringsutvikling.

3. Inger Falch Johannessen
(f. 1943).  Jeg er i dag bystyrerepresentant for 
Venstre, og tidligere leder av Drammen Venstre. 
Har deltatt i det politiske miljø i byen i 12 år, 
og vært fylkespolitiker i en periode. Jeg har 
derfor god innsikt på fl ere felt, og ser sammen-
hengen og helheten i politikken. Er spesielt 

opptatt av fellesskapets ansvar for de svakeste i samfunnet, og vil 
arbeide for at Drammen skal være foregangskommune for inkludering 
og mangfold.

4. Tom Hedalen
(f. 1967). Jeg er utdannet sivilingeniør. Er 
aktiv i Human-Etisk Forbund og Naturvernfor-
bundet. Jeg er opptatt av at Drammen skal 
bli en ledende miljøby med god luftkvalitet, 
få støyplager, lave klimagassutslipp og hvor 
miljøgiftene i indre Drammensfjord er fjernet. 

Jeg vil styrke lokaldemokratiet ved at Drammen i større grad får 
ansvaret for det som berører oss f.eks kollektivtrafi kken. Politik-
erne må igjen ansvarliggjøres for tjenestene til innbyggerene ved 
direkte deltagelse i styrene for de kommunale og interkommunale 
sel skapene. Drammen må også ta imot alle som ønsker å bosette seg 
i byen på en inkluderende og verdig måte.

1. Asgeir Osnes
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Heikavik Venstre vil jobbe for velit num ip-

susto consenis ad dolorperit aute ming et lore 

facidunt nonsequat veleniam, sit augue minim 

dolore commy nullaore euipsum.

Vulla amcon er sit wis nonsenim in hendignim 

nostrud min utat volore eugiamcommod ea at 

alit nis autat. Ut praeseq uamcon vulputatum 

eum vulputpat. El eliquat in vent nosting exer 

sum vullut nis ero odiam accum vulluptat.

Ad duisse feugait vulla facipit, vendrer susci-

dunt doloborpero commod molore conullaor 

seniam deliquipit ullam dit, quamet volutpat 

nisseniam iure tat utet, veliquipis nonulput-

pat. Guer sum zzrit adit nos nonsequis aci tat.

Drammen – den beste hjembyen
Gode offentlige tje-
nester skal bidra til at 
fl ere ønsker å fl ytte til 
Drammen samtidig som 
de som allerede bor i 
byen vår øns ker å bli 
her. Viktige tjenester i 
så måte er barnehage, 
skole, SFO og eldreom-
sorg.

Barnehage og SFO
Et barnehagetilbud og SFO med god pedagogisk kvalitet gir trygge 
barn og foreldre. Drammen Venstre vil jobbe for økt kvalitet, og mer 
fl eksible løsninger når det gjelder åpningstider, i barnehager og SFO. 
For Venstre er det viktig at oppholdsbetalingen i barnehagene forblir 
inntektsgradert.

Skole
Venstre ønsker at Drammensskolen skal bli «Norges beste skole». For 
å få til dette må vi sikre en best mulig kvalitet både faglig, byg-
ningsmessig og i skole-foreldre-samarbeidet. Venstre vil ha en sterk 
satsing på kompetansegivende etter- og videreutdanning av lærere 
og skoleledere. Skoleledere må lære mer om motiverende ledelse og 
organisasjonsutvikling.

Det er viktig å sikre elever og foreldre valgfrihet når det gjelder 
skoletilbudet. Venstre vil derfor ha en utvikling som åpner for fl ere 
ulike pedagogiske profi ler og private skoler. Venstre vil slippe skolen 
fri ved å styrke den enkelte skoles selvstyre slik at skolene har hand-
lingsrom til å utvikle sin egenart. 

Venstre ønsker spesielt å styrke arbeidet med basisfag som norsk, 
øvrige språkfag, realfag og IKT. Skolen har også et pedagogisk ansvar 
for å dyrke det kreative mennesket. De kreative fagene må derfor 
ha en sentral rolle. Alle barn og unge skal sikres tilfredsstillende 
svømmeferdigheter. Skoleklasser må derfor ha gratis adgang til kom-
munens innebad.

Omsorg, helse og sosialt engasjement
Venstres velferdspolitikk har fokus på verdighet for det enkelte men-
neske samtidig som det medfører forenkling og mulighet til selv å 
påvirke sin egen hverdag. Det må settes inn målrettede tiltak for å 
hjelpe de fattigste og barn som utsettes for omsorgssvikt i Dram-
men. Kontantstøtte og barnetrygd skal ikke føre til avkorting i sosial-
støtten.

Eldreomsorgen må styrkes. Alle må få pleie, omsorg og rehabili-
tering når de trenger det. Venstre vil ha et bredere og mer fl eksibelt 

tilbud som fanger opp at de eldre selv har ulike ønsker og behov. 
Målet er heldøgnsplasser for minst 25 prosent av alle personer over 
80 år samtidig som tilbudet om serviceboliger, hjemmesykepleien og 
hjemmehjelpsordningen styrkes.

Miljøbyen Drammen
En offensiv miljøpoli-
tikk må til for å ut-
vikle Drammen til en le-
vende miljøby med god 
tilgjengelighet for alle 
til de grønne åsene samt 
elv og fjord. Venstre vil 
derfor gjøre Drammen til 
en foregangsby når det 
gjelder å ta i bruk moderne 
miljøløsninger. Hensynet til miljøet må integreres som en del av all 
samfunnsstyring. Det skal lønne seg å handle og leve miljøvennlig.

Drammen Venstre vil jobbe for:
• Miljøhandlingsplanen og energi- og klimahandlingsplanen for 

Drammen følges opp slik at mål om god lokal luftkvalitet, redu-
sert støy og reduserte utslipp av klimagasser oppnås.

• Kommunen må bruke sin markedsmakt i miljøets tjeneste ved 
å sette miljøkrav til egen drift og til leverandører av varer og 
tjenester.

• Bedre tilrettelegging for gående, syklende og personer med 
bevegelseshemninger.

• Etablere et transportsystem basert på nullutslipp.
• Legge til rette for kollektivpendling.
• Opprette ENØK-fond.
• Fastsettelse av markagrense og bevaring av biologisk mangfold.
• Følge opp tiltak for å bedre luktproblemene knyttet til Lindum.
• Etablere grønne lunger i alle bydeler med god tilgjengelighet for 

alle.

Innbyggerne i Drammen må gis en større mulighet til å påvirke og 
planlegge sitt eget lokalmiljø. Venstre ønsker samarbeid med bydeler, 
organisasjoner, bedrifter og andre om et bedre miljø. Kommunen må 
støtte disse lokale miljøengasjementene.

Drammen – byen for forskning,
nyskaping og innovasjon
Venstre ønsker en aktiv næringspolitikk, og vil prioritere tiltak for 
fremtidsrettede bedrifter som representerer forskning, nyskaping og 
innovasjon med en fremtredende miljøprofi l. Sammen med en politikk 
som hjelper gründerne fram vil dette skape arbeidsplasser og sikre 

velferden i fremtiden.
Det må bli enklere 

og billigere å starte 
nye bedrifter. Dram-
men kommune må 
derfor aktivt veilede 
og hjelpe alle som 
vurderer å etab lere 
bedrift i byen. Alt 
av registreringer 
og innrapporteringer skal kunne skje enkelt via 
Internett.

Drammen kommune må ytterligere intensivere sitt samarbeid med 
høgskolene og næringslivet for å bidra til en realisering av Drammen 
som en kunnskapsby. Venstre ønsker å legge tilrette for å utvikle 
Drammen til en attraktiv konferansedestinasjon nasjonalt og internas-
jonalt. I den forbindelse trenger byen et fl erbrukskonfe ransesenter.

Nye arealer til kunnskapsbedrifter på Holmen
Venstre ønsker å omregulere de østre delene av Holmen. Arealbruk 
for havnevirksomhet på Holmen bør effektiviseres og sentraliseres 
ved det vestlige elveutløpet. Drammen kommune bør i takt med dette 
utvikle den østlige delen av Holmen til formål for fellesskapet og 
tilrettelegge for kunnskapsbaserte bedrifter.

Elevbedrifter
For å forenkle det å starte egen bedrift ønsker Venstre å fremme 
læring av bedriftsetablering i skolen. Derfor ønsker vi at alle ung-
domsskoler skal ha tilbud om årlige elevbedrifter.

Kjære velger !

Kortprogrammet for Drammen Venstre gir en oppsum-
mering av våre standpunkt knyttet til de viktigste 
valgkampsakene skole, miljø og næringsutvikling, 
foran kommunevalget 10. september 2007. Ønsker du 
å lese mer om disse sakene eller få informasjon om 
andre saker som berører Drammenssamfunnet kan du 
gjøre det ved å gå inn på våre internett-
sider http://drammen.venstre.no/ eller ved 
å kontakte våre kandidater.

Asgeir Osnes
leder, Drammen Venstre
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