
Samfunnet utvikles gjennom å 
satse på mennesker. 

RINGSAKER 
VENSTRE

«Menneskene 
er viktigere enn 
systemet. Venstre 
prioriterer folk 
først.»  

Venstre vil at lokalt sjølstyre må lovfestes
Liberal politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket, 
og vi er utålmodige etter rettferdige løsninger som gir alle 
mennesker frihet. Alle skal ha mulighet til å bruke sine evner 
til beste for seg selv og samfunnet. Valgdeltakelsen har vært 
lav i Ringsaker og Venstre ønsker at innbyggerne skal få et 
økt eierforhold til kommunepolitikken gjennom deltakelse i 
valgkampen.

•	 Ringsaker Venstre vil sørge for at politiske vedtatte planer 
skal iverksettes, visjoner skal bli virkelighet

•	 Vi må planlegge på lang sikt
•	 Lokalmiljøet må styrkes gjennom å ta innbyggerne med på 

råd- vi må legger til rette for lokale møteplasser der du kan 
møte de folkevalgte

•	 Vi ønsker at det avsettes tid til en spørretime ved hvert 
kommunestyre for alle borgere

•	 Det skal opprettes et kommunalt boligkontor kommunale 
eiendommer som ikke trengs må selges

Kommunen som organisasjon og arbeidsgiver
Ringsaker er en stor arbeidsgiver og en stor organisasjon. 
Venstre vil være med å utvikle kommunen i samarbeid med 
administrasjonen og de ansattes organisasjoner.

•	 Venstre vil at seniorpolitikken for de ansatte sikres i den 
kommende perioden

•	 Samhandlingsreformen må gjennomføres i dialog med 
kommunenen 

•	 Barnehagekriteriet for kommuneøkonomien må fjernes- 
statens rammefinansiering til kommunene må endres

•	 Formannskapet ut vides til 13 personer, og av dem velges 
komitelederne

•	 Anvende studiestedene i regionen til forskningsbasert 
utvikling av virksomhetene i Ringsaker kommune

•	 Vi ønsker å utnytte de eldre ansattes kompetanse og res-
surser i organisasjonen

Et liberalt 
Ringsaker

http://ringsaker.venstre.no
Facebook: Ringsaker Venstre

Venstres kandidater
1.  Morten Andersen er vår førstekandidat og 

eneste kumulerte. Urolog og lege med praksis 
i Moelv. Han er engasjert for utbyggingen 
av skolene i kommunen, og ett sjukehus 
for Innlandet. Ser Ringsaker med sin unike 
beliggenhet.

2.  Hanne Sofie Holmener et nytt friskt pust inn i 
politikken. Utdannet sjukepleier, men lever nå 
ut sitt engasjement for og som gründer. Hun 
satser på Sofies Stuer i Brumund med servering, 
kurs og overnatting. Hun vil også realisere sitt 
engasjement for sosialt arbeid og praksisnær 
læring gjennom Inn på tunet. Hun har også et 
kvinneperspektiv som vi trenger i politikken.

5.  Ole Emil Øygarden er student, 22 år 
og vår yngste kandidat. Han stiller til 
kommunestyret for å bringe ungdommens 
framtidsperspektiv inn i lokalpolitikken. 
Han er opptatt av å styrke infrastrukturen i 
kommunen på en miljøvennlig og praktisk 
måte. Han er bosatt i Oslo, men vil flytte 
tilbake til hjemkommunen. 

3. Knut Fjæstad lege Furnes
4. Katarina E Lerkendal 

selvstendig 
næringsdrivende Moelv

6.  Nina Bratberg 
bedriftsrådgiver Furnes

7. Sjur Johannes Alhaug 
veileder og bonde Moelv

8. Grethe A Skyberg pensjonist 
Rudshøgda

9. Stein Olavson Glimsdal 
lærer Mesnali

10. Aina Sørum Andersen 
sykepleier Brumunddal

11. Lars Monrad Krohn 
professor Brumunddal

12. Haldis M Schjerpen 
finansrådgiver Moelv

13. Lars Erlend Kielland prest 
Brumunddal

14. Liv Kristin Kongsrud 
sykepleier Stavsjø

15. Tom Åge Myhren 
selvstendig 
næringsdrivende Moelv

16. Randi Helgesen Kjøbstad 
pensjonert rektor Furnes

17. Bjørn Arne Øverli pensjonist 
Moelv

18. Astrid Almenning Jørstad 
sykepleier Brumunddal

19  Mauritz Aarskog advokat 
Brumunddal

 20  Anne Johanne Roterud 
høgskolelektor Moelv

 21  Roger Nilssen sosionom 
Brumunddal 

 22  Helen Tønjum Holm veileder 
Moelv, 
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Skole og barnehage:
Venstre ønsker et trygt oppvekstmiljø for alle barn og unge. 
Ringsaker har en desentralisert skolestruktur som også preger 
bygdesamfunnene. Venstre vil styrke den offentlige skole, men 
ønsker også at friskoler kan etablere og utvikle seg. En skole for 
kunnskap og like muligheter krever faglig sterke lærere. Derfor 
vil venstre gi alle lærere tid og ressurser til faglig påfyll gjennom 
systematisk etter- og videreutdanning. Vi vil ha en god skole for 
elevene, derfor satser vi på læreren.

•	 Vedtaket om den prioriterte skoleutbygging må følges
•	 Elevene må hjelpes til mestring, og vi få mer helhetlig hjelp. 

Andre yrkesgrupper inn i skolen
•	 ”Læreren først!”- Som er den største ressursen i skolene. De må 

gis et løft med et kompetanseår hvert 7. År
•	 Lærlinger og læreplasser har vært en hjertesak for Venstre i for-

rige periode som vi ønsker å gi en ny og framtidsrettet opptrap-
pingsplan

•	 Leksehjelp og ”elevene først!”… Venstre vil evaluere leksehjel-
pen 

•	 Vi vil prioritere gang- og sykkelveger rundt alle skolene, f eks 
mellom Næroset og Moelv nå når VA-ledningen skal legges

Sosialt ansvar:
Vi mener et velferdssamfunn måles etter hvordan vi tar vare på de 
svakeste. I norge er det ikke lenger viktigst å gi mer til alle, men 
å hjelpe enkeltmennesker som trenger det. Vi lever opp til ideen 
om å ha et sosialt ansvar. Det kan hjelpe den enkelte til verdig-
het gjennom god velferd. Venstre vil gi mer til de som trenger det 
mest.

•	 Vi vil gi den enkelte bruker i nav økt mulighet for oppfølging.
•	 Venstre vil følge opp de allerede vedtatte planer
•	 Unge uføre må gis større oppmerksomhet og hjelp og tilbud om 

avlastning
•	 Venstre vil legge til rette for at kommunen gir den enkelte 

tilbud om vaktmestertjenester til eldre hjemmeboende
•	 Kompetanseutvikling i pleie og omsorgstjenesten gjennom å 

anvende studiestedene i regionen

Kultur:
Venstre ønsker at alle skal kunne delta og oppleve kulturliv basert 
på frivillighet og åpenhet. Ringsaker har mange gode fritidstilbud 
til ungdom gjennom de kommunale fritidsklubbene. Vi har også 
et rikt og livlig frivillig musikkliv, samt allsidig tilbud på idretts-
aktiviteter. Venstre savner en helhetlig kulturplan som omfatter 

kulturminnevern, kirke, musikk og idrett. Venstre ønsker at barn 
og unge skal få utvikle seg. Kultur må ikke bli en salderingspost i 
det kommunale budsjettet.

•	 En ungdomsmillion til et kulturfond for utøvelse av ”kunstne-
riske” uttrykk

•	 Opp på nasjonal målsetting om 30 % av grunnskoleelevene 
skal få tilbud i kulturskolen

•	 Iverksette ei kulturuke der alle innen alle sjangere innen kul-
turlivet kan profilere seg

•	 Ved nybygg og rehabilitering av skolebygg skal vi legge til rette 
for at også kulturutøveres behov vurderes i planprosessen

•	 Utvikle alle grendehus til å bli Ringsakers kulturhus, vi vil revi-
dere kommunedelplanen for kulturbygg i kommunen

Miljø:
Det skal også lønne seg å reise kollektivt både økonomisk og tids-
messig. Bedre kollektivtilbud gjør det enklere å reise og det er bra 
for klimaet. Derfor vil venstre ha et bedre, billigere og hyppigere 
kollektivtilbud. Venstre vil fortsatt satse på fjernvarme i alle store 
bygg i kommunen. Vi bør spesielt i Brumunddal legge bedre til 
rette for syklistene. Ved å ta ansvar for egen handling vil vi være 
med å skape et bedre samfunn.

•	 Vi ønsker miljøvennlige busser, men først og fremst må vi ha 
busser som går der folk bor

•	 Kommunale tjenester skal heretter benytter miljøvennlige 
kjøretøy basert på el og biodrivstoff

•	 Bioenergi vil gjøre Ringsaker mer grønn og vi ser det naturlig at 
det skal bli en betydelig næring innen landbruket

•	 Miljøpolitikk er mer enn en klima- og miljøplan! Venstre vil 
gjennomføre den i praksis

•	 Ønsker å ivareta biologisk mangfold, men ulv, bjørn, jerv og 
gaupe i ”grønn sone” er ikke forenlig med utnyttelsen av 
utmarka

•	 Vi ønsker å ivareta de eksisterende kvalitetene som ligger i de 
indre hytteområdene i fjellet

Bosetting og infrastruktur:
Skal vi fortsatt satse på spredt bosetting må det legges til rette for 
kollektiv transport. Gode veger er en forutsetning. Venstre vil legge 
til rette for bygging av eldreboliger i bygdesentrene. De eldre skal 
få nødvendig hjelp med hjemmebasert tjeneste.

•	 Ny E6 gjennom Ringsaker og vegprising vil medføre mer trafikk 
på lokalvegene. Det må tilrettelegges for lokale sykkelveger og 

lokal trafikksikring
•	 Daglig bussforbindelse i mellom Sjusjøen - Moelv - Brumund-

dal, tur/ retur
•	 Utvikle ringbusser med hyppige avgang er i en omkrets av 

byene våre
•	 Venstre støtter utbygging av høyhastighetsbane gjennom 

Ringsaker og ser en tunell fra Hamar til Brumunddal
•	 Venstre ønsker å bosette flere innvandrere

Venstre vil øremerke en økt eiendomsskatten:
Vi ser at økonomien i samfunnet utvikler seg; fra offentlig til privat 
rikdom. Dette gjør at vi må bidra til fellesskapet med å anvende 
skatter og avgifter på en måte som bidrar til fellesskapet. Med 
reduserte skatteinntekter og flere hull å putte penger i må politi-
kerne prioritere strengere hvilke områder som skal dekkes inn.

•	 Vi ønsker derfor at denne pålagte avgiften øker til 4 ‰ i løpet 
av denne perioden 

•	 Eiendomsskatten skal avsettes til skoleutbygging ved Mørkved 
og Stavsberg skoler og vi kaller det et bidrag til fellesskapet

•	 Øke bunnfradraget til 400 000,- for å forhindre sosiale og øko-
nomiske skjevheter

•	 Utbytte av Eidsiva Energi må avsettes til fonds- bruke 10 % til 
samfunnsutvikling med å integrere miljøverdier i planlegging 
og styringsredskap

Bedrifter, nyetablering og næringsliv:
Vi er opptatt av gode vilkår for selvstendig næringsdrivende og 
de mindre bedriftene, fordi velferdssamfunnet er avhengig av et 
nyskapende næringsliv. Framtidas arbeidsplasser er ennå ikke 
skapt. Derfor trenger vi en politikk som støtter småbedriftene og 
gründere.

•	 Legge til rette for ny næring- for gründere
•	 Venstre vil utvikle næringslivet i kommunen i forhold til 

forskningsmiljøene og de høyere utdanningsinstitusjonene i 
regionen

•	 Ringsaker må utvide kapitalfondet som igjen kan være et 
grunnlag å søke for nyetablerere. Vi må ha med Hedmark 
fylkeskommune til å samarbeide om dette

DET ER DITT VALG… 
KANSKJE ER DU EN 
VENSTREVELGER DU OGSÅ?
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