
Politisk grunnsyn

Venstre er et sosialliberalt 

sentrumsparti.

Partiet bygger sitt arbeid på kristne, 

humanistiske og nasjonale verdier og på 

våre demokratiske tradisjoner.

Vi understreker både den enkeltes frihet 

og vårt ansvar for hverandre.

Venstre setter mennesket i sentrum. Alle 

mennesker har rettigheter som ikke skal 

krenkes.

Venstre kjemper for å gi videre et godt 

livsmiljø til kommende generasjoner.

Venstre er ikke knyttet til sterke yrkes- og 

næringsgrupper.

hoylandet.venstre.no

3.  Ingebjørg Veivåg

4.  Lornts Arthur Mørkved Romstad

5.  Sissel Storeng

6.  Leif Olav Rosendal

7.  Asbjørg Sellæg

8.  Sigbjørn Grongstad

9.  Else Synnøve Pedersen

10.  Staale Johansen

11.  Siri Mørkved Romstad

12.  Harald Olsen

13.  Anna Marie Mørkved

14.  Per Brembu

1. Anita Østby

2. Karl-Jakob Okstad

Våre kandidater: Høylandet
Venstre

Høylandet Venstre vil arbeide for at 

Høylandet kommune skal være en 

attraktiv kommune der trivsel, trygghet 

og utvikling settes i fokus, og der 

innbyggerne har høg livskvalitet i alle 

livets faser.

Stem på Anita.
Stem på Venstre!
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Venstre vil at politiske avgjørelser skal tas så 

nært som mulig dem det angår. Vi vil derfor 

opprettholde Høylandet som egen kommune, men 

søke samarbeid over kommunegrensene på felt 

der dette er rasjonelt og lønnsomt.

Det kommunale tjenestetilbudet skal være av høg 

kvalitet. Økt sysselsetting og bosetting og et godt 

oppvekstmiljø er nøkkelen til ei god framtid for 

Høylandet.

Det er derfor nødvendig med aktiv nærings-

utvikling, og tilrettelegging for at ungdom 

etablerer seg i kommunen. Kommunen skal 

framstå som åpen, inklude rende og utviklings-

orientert, med humor som særskilt kjennetegn.

Høylandet Venstres program for 2007-2011:

Oppvekst og undervisning
Høylandet Venstre vil bruke kvalitet, trygghet, 
respekt og toleranse som grunnleggende verdier 
i arbeidet for et godt oppvekstmiljø og faglig og 
sosial utvikling.

For å oppnå dette vil Venstre:
• Bruke MOT-verdiene aktivt i Høylandet kommune.
• Videreutvikle det gode barnehagetilbudet kommunen har i dag.
• Prioritere nok midler til grunnskolen for å nå målsettingene i 

Kunnskapsløftet.
• Arbeide for at lovnadene om en nasjonal satsing på skolemåltid 

og daglig fysisk aktivitet i skolen gjennomføres.
• Arbeide for et bredere tilbud til barn og unge i kulturskolen.
• Støtte opp om et allsidig fritidstilbud. 

Natur og miljø
Klimaendringene gir store utfordringer som vi må ta 
på alvor også lokalt. Energispørsmål, forvaltning av 
naturressursene og omsorg for det nære miljøet blir 
hovedoppgaver i åra som kommer. 

Høylandet Venstre vil:
• Utvikle en lokal energi-og klimaplan med sikte på enøk og bruk 

av bioenergi til oppvarming av kommunale bygg.
• Revidere kommuneplanens arealdel for å avklare arealbruken, bl.a. 

til fritidsbebyggelse.
• Gå inn for en smidig tomtepolitikk med hensyn til tomtenes 

størrelse og plassering.
• Arbeide for sammenhengende gang- og sykkelveg fra Grongstadkor-

sen til Skarlandsbrua, og prioritere sikre busslommer langs Rv 17. 
• Arbeide for å ta vare på verdifulle forekomster av biologisk mang-

fold, kulturlandskap og kulturminner, helst gjennom aktiv bruk og 

skjøtsel. Vern og bruksrestriksjoner skal skje gjennom frivillighet 
og kompenseres fullt ut.

• Arbeide for at betingede fellingstillatelser på rovdyr gis til kom-
munen, slik at skadedyr kan tas ut mer effektivt.

• Vurdere tiltak for å gjøre vatnet fra vassverka på Midtre Høylandet 
og i Vassbotn mindre hardt.

Næringsliv
Framtidas velferdssamfunn er avhengig av et 
livskraftig næringsliv. Det er særlig viktig å 
skape miljø for nyskaping, og å stimulere de som 
vil satse.

Høylandet Venstre vil:
• Arbeide for at «Høylandstunet» blir komplett med både aktiv 

reiselivsbedrift, kulturinstitusjon, helsefaglig service og 
kunnskapsbedrift.

• Opprettholde høg kompetanse ved landbrukskontor og nærings-
kontor, slik at tiltaksapparatet kan yte god service til nye og 
eksisterende bedrifter.

• Støtte kompetansetiltak for næringslivet, som for eksempel 
etablererkurs og bedriftslederskole.

• Utnytte de muligheter statlig landbrukspolitikk gir til å utvikle 
tradisjonelt landbruk.

• Stimulere til satsing på økologisk jordbruk, utmarksnæring, bio-
energi og andre tilleggsnæringer. Skogen vil få ny betydning som 
CO2-fanger, noe som bør gi større aktivitet i skogbruket. 

• Arbeide for en form for landbruksvikarordning.

Kultur
Den lokale kulturen gir innbyggerne livsinnhold, 
opplevelser og identitet. Drivverket er mangfol-
det av lag og organisasjoner.

Høylandet Venstre vil:
• At kommunen viderefører satsinga på ungdomsarbeid.
• Støtte og samordne de frivillige organisasjonenes arbeid.
• Støtte Norsk Revyfestival og Norsk Revyfaglig Senter som 

kulturelle fyrtårn.
• Gi menighetsrådet forsvarlige økonomiske rammer for 

virksomheten.
• Arbeide for at eksisterende idrettsanlegg holdes i stand.

Velferd
Et godt helse-og omsorgstilbud i alle livets faser 
er kjennemerke på et godt lokalsamfunn.
 
Høylandet Venstre vil:
• Opprettholde og videreutvikle dagens gode tilbud innen helse og 

omsorg.
• Kommunen må legge til rette for etablering av nye private helse-

tilbud både innen skolemedisin og alternativ behandling.
• Kommunen må gi omsorgslønn til personer med særlig tyngende 

omsorgsoppgaver.
• Satse på forebyggende tiltak som Fysak.
• Gi fortsatt kommunal støtte til frivillighetssentralen og Namas.
• Innføre rettferdig handel i kommunen, i første omgang ved at 

sentraladministrasjonen kjøper te og kaffe 
merka Fairtrade. Dette i solidaritet med småbøn-
der og landarbeidere i utviklingsland.Vil du vite mer? Du fi nner mer informasjon om 

Høylandet Venstre og vår kandidat Anita Østby på 
hoylandet.venstre.no
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