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Våler Venstre - et nytt 
alternativ

Våler Venstre etablerte seg som 

lokallag i mars 2011. Det er viktig 

med et politisk mangfold i demo-

kratiet, og Venstre vil gi Våler ett 

gir ekstra!

Barna og de unge er Vålers viktigste ressurs. 
Vi må derfor investere i et godt oppvekstmiljø.  
Dette er en grunnleggende forutsetning for å 
sikre bosetting og øke folketallet i Våler. 

Fellesskap og opplevelser gjennom kulturakti-
viteter skaper samhold og øker livskvaliteten. 
Venstre vil at Våler skal ha et rikt kulturliv og ha 
god kompetanse innen kulturaktiviteter. 

Våler skal kjennetegnes av god velferd. Eldre-
omsorg er viktig og uttrykker respekt for eldre 
generasjoner og deres innsats. Vi vil også løfte 
folkehelsearbeidet.

Venstre er småbedriftenes parti og vil løfte disse 
i Våler, samtidig som vi vil utforme en tiltaks-
pakke for nyetableringer. Våler Venstre vil ha en 
handlekraftig og langsiktig politikk for nærings-
livet, herunder jord- og skogbruk. 

Venstre er også et miljøparti med troverdighet. 
Vi vil ha en klima- og miljøplan hvor Våler kom-
mune går foran!

Dette vil Venstre stå for i kommunestyret:
Sterkt engasjement på våre 4 hovedområ-•	
der; skole, velferd, småbedrifter og miljø. 
En utviklingsorientert og offensiv holdning.•	
Åpne og reelle diskusjoner hvor den enkelte •	
får stemme etter egen overbevisning.
Ansvarlighet og langsiktighet i økonomi-•	
styring og viktige veivalg.
Ærlighet, åpenhet og raushet.•	
Ta vare på de gode ideene, uansett hvilke •	
partier eller personer som kommer med 
dem. Fellesskapet er viktigst.
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Den gode skolen har dyktige 

lærere og assistenter som kan sine 

fag, som skaper gode relasjoner 

til elevene, og som samarbeider 

nært med foreldrene. 

Gode skoleledere og aktive skole-

politikere må samarbeide for å 

tilrettelegge for dette. Venstre vil 

arbeide for en langsiktig og mål-

rettet utvikling av Vålerskolene.

Venstre vil:
At politikerne skal besøke hver skole jevnlig •	
slik at de er godt kjent med kvaliteter og ut-
fordringer i skolene.
Lage en 4-årsplan for videreutvikling av god •	
kvalitet i Vålerskolene.
Videreutvikle samarbeidet i Vålerskolene.•	
Forbedre foreldresamarbeidet.•	
Ha særlig fokus på tidlig opplæring i lesing •	
og matematikk.
Ha nyskaping som satsingsområde.•	
Ha mer praktisk rettet opplæring.•	
Øke midlene til kompetanseutvikling for læ-•	
rere og assistenter.
Styrke skolefritidsordningen (SFO), tilbud •	
om fysisk aktivitet og leksehjelp.

Arbeide sterkt mot mobbing og tilrettelegge •	
for gode og trygge læringsmiljø både i skole 
og barnehage.
Legge et godt grunnlag for videre skolegang •	
gjennom tidlig innsats og høy kvalitet i bar-
nehagetilbudet.
Arbeide for likeverdig behandling av kom-•	
munale og private barnehager.

Skolestruktur
Våler Venstre ønsker en åpen og reell debatt i 
kommunestyret om framtidig skolestruktur. 
Våler Venstre vil ikke binde eventuelle Venstre-
representanter i denne saken. Vi har imidlertid 
en felles plattform som utgangspunkt:

Dersom skolestrukturen skal endres, må dette 
være nødvendig for å bedre resultatene. En 
samlet ressursinnsats skal i så fall beholdes og 
brukes til å utvikle kvaliteten i skolen. 

En god og framtidsret-
tet offentlig skole
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Venstre vil ta vare på de gode 

fellesskapsløsningene, samtidig 

som vi setter individet først. Det er 

nødvendig med en kraftig satsing 

på forebygging og folkehelse når 

kommunene skal ta mer ansvar i 

helsesektoren. Venstre ønsker å 

tilrettelegge for at eldre skal 

kunne bo hjemme lengre når de 

ønsker det, men samtidig raskt få 

plass på omsorgssenteret når de 

behøver det. 

Venstre vil:
Tilby vaktmestertjeneste for eldre og uføre •	
som ønsker å bo hjemme.
Ta vare på det gode tilbudet på VOS og raskt •	
gi tilbud om plass til de som trenger det.
Ha kultur som drivkraft i lokalsamfunnet.•	
Forbedre fritidstilbudet for barn og unge.•	
Styrke det forebyggende og oppfølgende •	
arbeidet ovenfor utsatte barn og unge.
Styrke ungdomsrådet gjennom å gi et klart •	
mandat og tilrettelegge for aktiv dialog med 
både administrasjon og politikere.

Etablere brukerstyrt senter for psykisk helse i •	
Våler i samarbeid med Mental Helse.
Gi personer med inntekt under 3G mulighet •	
til å søke fritak fra eiendomsskatt.
Arbeide for å få NAV-ombud for brukerne.•	
Utrede muligheten for å bosette og inte-•	
grere flyktninger som del av en internasjonal 
forpliktelse.
Intensivere det rusforebyggende arbeidet •	
og bedre rusomsorgen.
Ta vare på og støtte grendelagene som en •	
positiv drivkraft for bygdene. 
Etablere frivillighetssentral i Våler.•	

Grendene og frivilligheten en stor styrke
For å styrke frivilligheten ønsker Venstre å 
etablere en felles frivillighetssentral i Våler. 
Frivillighetssentralen kan samle de som vil 
hjelpe, og bidra til at de som behøver det får 
den ekstra hjelpen de trenger. 

Varm velferd
når du trenger det
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Venstre vil ha en helhetlig og 

offensiv strategi for bosetting 

og næringsutvikling. Vi vil sette 

sammen en tiltakspakke for å 

gjøre det attraktivt å etablere og 

drive virksomhet i Våler. Bedre vil-

kår for bedrifter og jord- og skog-

bruket, gir flere arbeidsplasser og 

mer verdiskaping i hele Våler.

Venstre vil:
Tilsette næringssjef eller opprette nærings-•	
selskap med resultatansvar. 
Styrke oppfølgingen av strategisk nærings-•	
plan, og videreutvikle denne. 
Skape en langsiktig og god plan for bruk av •	
arealer som virker gunstig for nyetablering.
Arbeide for å skape et godt omdømme for •	
Våler som en attraktiv kommune å bo og eta-
blere småbedrifter i. 
Markedsføre solfylte Våler som mulighete-•	
nes sted, og et sted for å leve det gode liv. 
Ha en aktiv bosettingspolitikk og tilbud til •	
nyinnflyttede familier.
Gi tilskudd til studielån for innflyttere som •	
etablerer egen arbeidsplass i Våler.
Ha rask og effektiv saksbehandling, og sørge •	
for god veiledning av gründere.

Styrke samarbeidet om næringsutvikling •	
med særlig Elverumsregionen.
Samarbeide om regionalt investeringsfond.•	
Invitere handelsstanden til dialog om tiltak.•	
Satse på bredbånd, mobildekning, godstran-•	
sport med tog og trygge veier.
Arbeide for å redusere eiendomsskatten.•	

Småbedriftene er viktige
God næringspolitikk for småbedriftene vil også 
gi gode vilkår for de store bedriftene. Venstre 
vil på denne måten også drive en god politikk 
for alle bøndene i Våler, som på så mange måter 
binder sammen samfunnet vårt.

Et levende handelssentrum er viktig for både 
dagens virksomhet og for nyetableringer. Sam-
tidig bør handelsstanden og kommunen utvikle 
et kompetansemiljø for markedsføring og salg 
på nett. Framtidstro og optimisme skal kjenne-
tegne Våler!

Et kreativt og 
verdiskapende Våler
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Venstre tar klimaendringer og 

trusler mot livsviktige økosyste-

mer på alvor, og vil gi våre barn 

og barnebarn like gode mulighe-

ter til ren natur som vi har hatt. En 

god og rettferdig forvaltning av 

skog- og landbruket i Våler er også 

viktig for oss. Venstre vil samtidig 

arbeide for å tilrettelegge for 

økologisk jordbruk. 

Venstre vil:
Ha en klima- og miljøplan hvor Våler kom-•	
mune går foran som et godt eksempel. 
Ha en planmessig utvikling av Haslemoen •	
som jordbruksområde, som åpner for salg av 
både små og større teiger.
Stimulere til satsing på økologisk jordbruk.•	
Framheve jakt- og fiskeforeningene, sammen •	
med andre friluftsressurser.
Satse på grønn turisme med mange frilufts-•	
aktiviteter og med Finnskogen og Gravber-
get kirke som merkevare.
Ha en kommunal innsats for videreutvikling •	
av Gravberget som nasjonalt elgsenter.
Støtte satsinger på fornybar energi og miljø-•	
vennlig produksjon.

Legge tilrette for innhenting av plastavfall •	
fra husstandene for å øke resirkuleringen.
Om mulig utvide kollektivtilbudet.•	
Ta vare på kulturlandskapet i Våler og ha en •	
ansvarlig rovdyrpolitikk for å få til dette.
Vurdere muligheten for å utvikle Våler sen-•	
trum som en miljøgate i gammel stil med 
lekeplass og flere spesialbutikker som gir 
handlende en opplevelse - og som inviterer 
til å få besøkende og handlende også lang-
veisfra.

Hver og en kan gjøre en forskjell
I anledning årets miljødag 2011, ga Våler Ven-
stre sin miljøpris til alle de i Våler som markerte 
Earth Hour, med følgende begrunnelse:

«Å delta på Earth Hour er en markering av at den 
enkelte av oss kan utgjøre en forskjell i et globalt 
perspektiv. Det viser en personlig involvering av 
stor betydning for våre etterkommere.»

Å ta vare på miljøet er 
en felles oppgave
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Venstres 10 liberale 
prinsipper
1. Friheten skal gjelde overalt, for alle.

2. Det personlige ansvaret 

 er ufravikelig.

3. Alle har ansvar for hverandre,  

 for miljøet og for 

 kommende generasjoner.

4. Virkelig frihet forutsetter 

 felleskap og rettferdighet.

5. Alle er likeverdige, 

 men ingen er like.

6. Politikk skal fremme 

 livskvalitet og menneskelig vekst.

7. Politisk makt skal komme nedenfra.

8. Makt skal spres og balanseres.

9. Den liberale staten er upartisk, 

 sterk og begrenset.

10. Liberalismen er optimistisk 

 og alltid underveis.
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Våre kandidater
1. Ole Frode Mikkelsgård
34 år, rektor.
Lokallagsleder. 

“En stemme til Venstre 
er å satse på en god og 
framtidsrettet skole.”

3. Eli Grøntoft Dybdahl
47 år, tidl. landbrukssjef, 
studerer nå pedagogikk.

“Det jeg forbinder med 
Venstre, er spesielt fram-
tidstro og optimisme.”

5. Marielle Wigaard
39 år, veterinær. 

“Venstre er mulighetenes 
parti, for lokalsamfun-
net og for utvikling av 
grendene.”

7. Karin Alice Mikkelsgård
35 år, studerer master i 
psykisk helsearbeid.

“Venstre satser på velferd 
og vil løfte folkehelsear-
beidet i Våler.”

2. Arild Lande
48 år, kirkeverge.
Ordførerkandidat.

“Sammen kan vi utvikle 
Våler som attraktiv kom-
mune. Bli med på laget!”

4. Arne Myklebust
62 år, lærer og
friluftsmann. 

“Vålerpolitikken trenger et 
friskt pust,  og Venstre er 
klare til å satse!”

6. Kjetil Elsetrønningen
37 år, kaptein i Forsvaret.

“Venstre er et liberalt parti 
som setter folk først, og vil 
satse på bygdene.” 

8. Morten Wenstad
46 år, næringslivsleder.

“Det er viktig å ta vare på 
bygdene, og få fart på 
næringsutviklingen. Ven-
stre har løsningene.”


