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 Venstre ønsker en raus og inkluderende kom-
mune, som setter folk, ikke systemet, i sen-
trum. Selve demokratiet er en dugnad, som vi 
ønsker at flest mulig deltar aktivt i gjennom 
deltakelse i politikk, både innenfor og utenfor 
de tradisjonelle partiene.
Få skikk på kommuneøkonomien!
En av de viktigste forpliktelsene kommune-
styret har er å holde orden på kommuneøko-
nomien. Gjemnes kommune står i 2011 på 
ROBEK-lista, som innebærer at kommunen ikke 
har full råderett over sin egen økonomi. Venstre 
vil sørge for at kommunestyret tar grep for å få 
kontroll over økonomien. Vi mener velgerne for-
står at det kan innebære upopulære avgjørelser.
Det er allerede vedtatt å innføre eiendomsskatt 
i Gjemnes. Venstre er prinsipielt imot eien-
domsskatt, og ser ikke at den ekstrainntekten 
eiendomsskatten vil gi kommunen blir stor nok 
til å løse problemene med manglende økono-
mistyring. Men vi vil foreslå at eiendomsskat-
ten øremerkes til oppbygging av en økonomisk 
reserve. Når kommunen har opparbeidet en til-
strekkelig buffer, bør eiendomsskatten avvikles.
Godt å leve, trygt å bo
Gjemnes kommunes slagord vitner om at vår 
beliggenhet midt i en arbeidsmarkedsregion 
som omfatter to byer gjør det mulig å leve av 
å være et bosted – å fungere som en forstad til 
byene og leve av pendling. Mange trives med å 
bo landlig og samtidig nyte godt av et urbant 
og moderne arbeidsmarked. Men utviklingen 
har vist at rollen som soveby alene ikke er bæ-
rekraftig i lengden. Vi trenger et mer mangfol-
dig næringsliv, med arbeidsplasser som kan 

redusere avhengigheten av pendling. Skal dette 
bli noe av, må det tenkes nytt!
Venstre mener at Gjemnes kommune bør alliere 
seg med begge byene med tanke på å finne en 
felles utviklingsstrategi. All utvikling som styr-
ker byene, og ikke minst knytter dem sammen, 
vil gagne Gjemnes. 
Arbeidsplasser er en forutsetning for at det i det 
hele tatt går an å bo et sted, men dette er ikke 
den eneste forutsetningen – stedet må også 
kunne tilby alle de tjenester som alle moderne 
mennesker tar som en selvfølge. Sentralt blant 
disse er de tjenestene vi oppfatter som kommu-
nens kjerneoppgaver, som drift av skoler, barne-
hager, helse- og omsorgstjenester.
Mange søker til ”sentrale utkantstrøk” på leting 
etter ”det gode liv”. Gjemnes har mye å tilby 
disse. De siste årene har vi fått mange nye inn-
byggere i denne kategorien. Det kan bli flere 
om vi markedsfører oss mer aktivt overfor aktu-
elle målgrupper.

Et liberalt
Gjemnes
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Skolene i Gjemnes har fått hard 

medfart i kommunens bestrebel-

ser for å ta kontroll over økono-

mien. Det fins nå ikke flere skoler 

å legge ned. Venstre kan ikke snu 

dette, men vil sørge for at kommu-

nen satser på kvalitet, slik at barna 

våre får den best mulige skolen de 

kan få, gitt de økonomiske ram-

mebetingelsene.

Venstre ønsker en skole som setter kunnskaps-
formidling i sentrum. Derfor vil vi satse på å gi 
lærerne gode arbeidsvilkår. Lærerne må få lov 
til å bruke mest mulig av sin arbeidstid på sine 
elever og ikke på å dokumentere hver minste 
detalj av skolehverdagen. Skal lærerne beholde 
gnisten som kunnskapsformidlere, må de også 
få lov til å bruke tid til faglig fornyelse.

Det økte elevtallet ved Batnfjord skole har ut-
løst behov for flere klasserom. Plassmangelen 
har funnet en midlertidig løsning ved at mø-
terom på Santa Rosa er tatt i bruk til undervis-
ningslokale. Slik kan det ikke fortsette.
 

•	 Venstre vil legge til rette for lærere som øn-
sker faglig fornyelse

•	 Batnfjord skole må få løst behovet for flere 
klasserom snarest

Kunnskap og
like muligheter
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Venstre vil ha mer velferd i kom-

munene. Alt for mange opplever 

at de blir kasteballer i systemet 

eller blir stående i kø i helsevese-

net. Vi vil gi mer behandling i folks 

nærmiljø og økt verdighet for den 

enkelte. Skal dette bli mulig, må 

kommunene styrkes, og det hol-

der ikke med litt påplussing på 

rammeoverføringene – vi må se på 

hele kommunestrukturen.

Det er særlig hensynet til de kommunale vel-
ferdsoppgavene som utløser behovet for en ny 
kommunestruktur. Både endret alderssammen-
setning i befolkningen og høyere ambisjons-
nivå i helse- og omsorgstjenestene innebærer 
høyere kompetansekrav og større behov for 
institusjoner som disponerer avansert utstyr. 
Dette er vanskelig å få til med dagens kommu-
nestruktur.

•	 Venstre ønsker kommuner som har ressurser 
nok til å løse framtidas velferdsutfordringer

Varm velferd 
når du trenger det
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Dagens kommunestruktur er ut-

gått på dato. Samtaler er i gang 

mellom Gjemnes og våre nabo-

kommuner med tanke på utvidet 

samarbeid og mulig framtidig 

sammenslåing. Dette er en nød-

vendig prosess for å få en robust 

kommune som kan løse de opp-

gavene den er pålagt av Staten og 

yte de tjenestene folk forventer.  

Venstre er opptatt av at en prosess 

med sikte på kommunesammen-

slåing gjennomføres på en ryddig 

måte, der alle aktuelle alternativ 

kommer på bordet og blir vurdert 

på en ordentlig måte.

•	 Gjemnes Venstre ønsker en åpen debatt om 
framtidig kommunestruktur

En kommunestruktur 
for framtida
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Fremtidens velferdssamfunn av-

henger av et nyskapende næ-

ringsliv. Framtidens arbeidsplas-

ser er enda ikke skapt, og Venstre 

vil ha en politikk som støtter ny-

skapere og gründere. Samfunnet 

må gi rom for menneskets ska-

pende evner i skoleverk, forskning, 

kultur og næringsliv. Vi må slippe 

fram de som tør å satse, og som 

tør å tro på en idé. Politikk som er 

bra for de små bedriftene er nes-

ten uten unntak bra for de store, 

men ikke nødvendigvis motsatt. 

Derfor er Venstre særlig opptatt av 

gode rammevilkår for de minste 

bedriftene og for selvstendig næ-

ringsdrivende.

 
•	 Venstre vil sikre de samme sosiale rettighe-

ter for enkeltpersonforetak som for lønnsta-
kere

Primærnæringene er fortsatt grunnfjellet i den 
lokale økonomien. De må vi ta vare på. Defor vil 
Venstre
•	 Videreføre ordningen med et håndslag til 

bønder som kjøper melkekvote
•	 Bidra til at fiskerne får overta fiskerihavna 

på Høgset
Fiskeoppdrett er en viktig naturressursbasert 
næring som kunne lagt mer igjen i lokalsam-
funnet. Næringen medfører også miljøutfor-
dringer som den må ta et større ansvar for. Der-
for vil Venstre
•	 Innføre eiendomsavgift/ konsesjonsavgift 

på oppdrettsanlegg
•	 Skjerpe miljøkravene til oppdrettsnæringen

Et kreativt og
verdiskapende Norge
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Dersom vi ønsker å tiltrekke oss 

flere innflyttere, må vi se på de 

faktorene som gjør at folk ønsker 

å bryte opp fra der de bor nå for 

å etablere seg i Gjemnes i stedet. 

Det er opplagt at ingen flytter hit 

fordi de lengter etter urbane ver-

dier. Gjemnes er attraktiv først og 

fremst for dem som søker landlig 

idyll og en avslappet livsstil med 

gode muligheter til friluftsliv.

Gjemnes kan gjøres enda mer attraktiv som 
bosted ved å:
 

•	 Styrke Batnfjordsøra som kommunesenter
•	 Arbeide for et bedre kollektivtransporttilbud 

inn til Batnfjordsøra og til stoppesteder for 
TIMEkspressen

•	 Legge til rette for bruk av el-bil
•	 Arbeide for at nedlagte småbruk legges ut 

for salg
•	 Øremerke områder der det åpnes for frade-

ling av store tomter (5 – 10 da) der villabe-

byggelse kombineres med mikrohagebruk
•	 Øremerke områder der det åpnes for en 

fleksibel praktisering av strandloven, slik at 
det kan bygges boliger på tomter med egen 
strandlinje og nausttomt

•	 Støtte alt frivillig organisasjonsliv som bi-
drar til økt trivsel og identitetsbygging

•	 Ta vare på de kulturtilbudene vi har, samti-
dig som kultursamarbeidet med nabokom-
munene styrkes

Det Gode Liv



www.gjemnes.venstre.no

Våre kandidater

1.  Heidi Hogset (53)
 Førsteamanuensis,
 Gjemnes

2.  Lillian Harstad (29)
 Lektor, 
 Storlandet

3.  Sandra van der 
 Waard (40)
 Selvstendig 
 næringsdrivende,
 Flemma

4.  Nicolaas Richard 
 Andreas Griffioen (43)
 Gartner,
 Storlandet

5.  Per Kåre Tangen (50), Øre.
6.  Karstein Yttervik (60), Torvik.
7.  Gudmund Knutset (64), Gjemnes.
8.  John Halvor Harstad (64), Storlandet.
9.  Gerd Unni Gravem (67), Øre


