
 
 

Kjære Osing! 
 
Henry Ford, den kjente oppfinner og bilprodusent sa en gang: ”Hadde jeg spurt 
mine kunder, hva de ønsket seg mest, ville de svart: ”En raskere hest” .” 
 
Dette viser utfordringen med å tenke nytt. Nytenking har alltid stått sterkt i 
Venstre.   
 
Siden starten for 123 år siden, er det mange eksempler, som har stor betydning 
for det samfunnet vi har i dag: 
 
V Folkestyre, allmenn stemmerett 
V Religionsfrihet, 
V Juryordningen 
V Enhetsskolen  
V Likestilling mellom kjønnene 

 
Visste du at folketrygden ble innført etter Venstres modell i 1967? 

 
Os Venstre tilpasser sentrale prinsipper til lokal virkelighet. Du som velger vet 
hvilke verdier vi bygger på, også når det kommer saker som ikke står i 
programmet.  
 
Blant de endringer som Os Venstre har fått gjennomslag for,  
med en representant, er: 
 
V Kommuneplanen, viktig styringsdokument, får nå et miljøkapittel! 
V Kommunens innovasjonsfond, flere millioner kroner til modernisering av 

driften 
V Kommunen har tatt imot flyktinger igjen! 



Vi har også fokusert på: 
 
V Skolenes situasjon, med dårlige bygg og lite ressurser for de som trenger 

ekstra hjelp. 
 

V Os sin manglende håndtering av miljøet.  
 

V Manglende åpenhet.  
 
 

Våre tre viktigste saker er: 
 
 1: Vi gjør Os til en offensiv miljøkommune.  
 
V Vi skal ha en aktiv klimapolitikk. I dag fyrer vi badelandet med oljefyr! 

 
V Kollektivreiser på ett kort, hele familien, hele fylket 

 
V Kontrollert bygging i strandsonen: Ja til naust, nei til hytter 

 
V Organisasjoner som etablerer og utbedrer turstier og miljøanlegg får 

ekstra tilskudd. 
 

V Vi vil dempe arealbruken og fortette i nye områder. 
 

2: Os, kunnskapskommunen! 
 
V Vi trenger en ny ungdomsskole! 

 
V Vi verner krinsskulane! 

 
V Vi vil videreføre og utvide en suksess: Ordningen med foreldrestyrte 

skoler 
 

V Vedlikeholdet av kommunens bygg skal bedres VESENTLIG! 
 

V Dyktige lærere er kjempeviktig for ungene våre. Vi vil heve nivået og 
utrede et kompetanseår for lærere! 



 
 
Og 3: Os, bygda der kulturer møtes! 
 
V Farget-hvit, ung-gammel, reder-renholder. Vi oppmuntrer til flere 

møteplasser for fri utfoldelse av menneskers mangfold og skapertrang. 
 

V Ingen skal behøve å falle utenfor. Vi vil teste ut fadderordning for unge i 
etablerte lag. Det fremmer mestring og bedrer kontaktnett.. 

 
V Vi øker friluftsfokus med nye turstier og rideanlegg 

 
V Vi etablerer fond for å trygge finansieringen av flerkulturelle 

arrangementer og folkefester 
 

V Vi styrker omsorgsarbeid blant unge gjennom en halv diakonstilling 
 

Selvfølgelig følger vi også opp:  
V E39 
V Spesialpedagogisk senter 
V Nytt kulturhus.  

 
Og vi arbeider for gode omsorgstjenester, med prioritet for de som trenger det 
mest. 
 
Jeg er alene for Venstre i kommunestyret. Mitt ønske er å få inn EN person til. 
DA kan vi gjøre en dobbelt så god jobb med å demme opp for blålyset som 
blinker over bygda.  
 
Blått - ubehagelig 
Rødt - stopp,  
Gult - forsiktig 
Hele regnbuen - Gullgryte eller kaos? 
 
Velg grønt-Velg Venstre! 
 
Grønt lys for miljø! 
 
Grønt lys for kunnskap! 
 
Grønt lys for Os, bygda der kulturer møtes! 


