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Venstre er Norges sosialliberale parti. Vår poli-
tikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket 
og skal være et utålmodig arbeid for rettferdige 
løsninger som gir alle mennesker frihet. Partiet 
er sosialt fordi vi vil ta ansvar for det enkelte 
menneske. Det er liberalt fordi vi vil ta ansvar 
for det enkelte menneskes egenverd og ytrings-
frihet. 

Alle skal ha mulighet til å bruke sine evner til 
beste for seg selv og samfunnet. Derfor er vi 
også sterkt opptatt av å ta vare på hverandre. 
Lillehammer skal være en åpen og inkluderen-
de kommune der alle kan finne sitt eget gode 
liv. Hensynet til miljø og framtidige generasjo-
ners valgmuligheter skal være styrende for alle 
viktige avgjørelser som tas.

Lillehammer har blitt styrt av samme parti i 
nesten 70 år. Venstre mener det er behov for et 
systemskifte. Det er viktig for både politikken 
og administrasjonen i kommunen at saker ses 
fra en annen vinkel. Venstre som parti tilhører 
sentrum i politikken, og vi har vist at vi kan fin-
ne løsninger i samarbeid både på sosialistisk og 
borgerlig side.

Uten ansvarsbevisste politikere vil alle som ikke 
har sterke pressgrupper til å tale sin sak stå i 
fare for å tape. Derfor trengs et sterkt Venstre, 
som er uavhengig av særinteresser.

Mange ønsker å bruke fritiden sin på å gjøre noe 
for nærmiljøet, for skolemiljøet, eller for eldre 
på institusjon, uten å tjene penger på det. Dette 
frivillige arbeidet, den tredje sektor, er en av de 
viktigste verdiene i et levende lokaldemokrati.

Venstre vil:
•	 at politikerne i større grad må følge opp en-

keltsaker ved å være ombud for alle innbyg-
gerne i kommunen

•	 sikre større åpenhet og engasjement i kom-
munale beslutningsprosesser ved å arran-
gere høringer i viktige saker

•	 ha en ordfører som kan være en «lagleder» 
for alle partier i kommunestyret

•	 arbeide for anerkjennelse av frivillighet som 
en bærebjelke i lokalsamfunnet

Lillehammer - åpen
og inkluderende



3

MiLjøkoMMunen
Venstre tar miljøet på alvor og er en pådriver i 
kommunestyret for en miljøvennlig politikk. 
Venstre vil føre en politikk som ivaretar hensy-
net til naturmangfoldet. Dette er viktig bidrag 
til utviklingen regionalt og nasjonalt. Lille-
hammer må være en foregangskommune for 
energieffektive bygg og anlegg, blant annet for 
idretten.

Venstre vil:
•	 opprette egen stilling som miljørådgiver
•	 arbeide for et tettere regionsamarbeid i mil-

jøsaker
•	 føre en restriktiv linje når det gjelder ned-

bygging av dyrket mark
•	 bevare det biologiske mangfoldet
•	 utvikle og iverksette program for enøk-tiltak 

i offentlige og private bygninger
•	 bevare de grønne lungene innenfor boligom-

rådene i forbindelse med fortetting
•	 legge til rette for at kollektivtrafikken skal 

bli mer attraktiv
•	 arbeide for å redusere klimautslipp

eFFektiV og FraMtidsrettet transPort
Planlegging av samferdsel må først og fremst 
legge til rette for effektive og miljøvennlige rei-
semåter. Venstre ønsker mindre biltrafikk i sen-
trum. Dette fordrer et godt utbygd og rimelig 
kollektivtilbud. Bedre utnytting av bestillings-
busser kan være et godt alternativ.

Venstre vil:
•	 planlegge og bygge alternative veitraseer 

gjennom byen for å lette trafikkavviklingen
•	 arbeide for å bygge ut jernbanenettet, inklu-

dert høyhastighetsbane mellom Trondheim 
og Oslo, med mål om en reisetid mellom 
Lillehammer og Oslo på 80 minutter

•	 senke priser på kollektivtransport i kommu-
nen og regionen

•	 gjøre byen mer attraktiv for syklister
•	 utbedre veinettet

Et klimavennlig
samfunn
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kuLturkoMMunen
Lillehammer har et rikt kulturliv, med flere store 
kulturinstitusjoner, mange profesjonelle kunst-
nere, viktige mediebedrifter, en høgskole med 
kompetanse innen en rekke kreative fag. Dess-
uten har vi en rekke aktører som skaper kunst- 
og kulturopplevelser på høyt nivå. En kommune 
med et rikt kulturliv gir trivsel og er attraktiv for 
tilreisende og skaper arbeidsplasser. Venstre 
mener at frivillige organisasjoner og tilrettelag-
te kulturaktiviteter er viktig for livskvalitet og 
opplevelse av mestring, tilhørighet og utvikling 
i alle faser av livet.

Venstre vil:
•	 bedre samarbeidet med frivillige lag og or-

ganisasjoner
•	 utvikle kulturskolen med tilbud innen flere 

uttrykk
•	 tilrettelegge kulturopplevelser bedre for 

grupper med spesielle behov, også utenfor 
institusjonene

•	 tilby gratis bruk av øvings- og møtelokaler til 
ideelle organisasjoner og institusjoner med 
tilbud rettet mot barn og unge

•	 inkludere innvandrere i kulturlivet
•	 ha sterkere fokus på kultur som vekstnæring
•	 styrke satsingen på kunst- og kulturuttrykk 

i det offentlige rom
•	 utvikle Lillehammers status som kunst- og 

filmby med fokus på tettere samarbeid mel-
lom profesjonelle, utdanningsinstitusjoner 
og talenter

•	 utvide Lillehammer kino med flere saler

idrettskoMMunen
Lillehammer er en kommune med en aktiv be-
folkning og mange gode idrettutøvere. Klima, 
tilgjengelige anlegg, utdanningsinstitusjoner 
og infrastruktur gjør at mange toppidretts-
utøvere velger å flytte til kommunen vår. Ven-
stre mener at dette også må komme barn og 
unge til gode. Venstre mener at det er behov 
for et sterkere samarbeid med idrettsorgani-
sasjonene for å lage en handlingsplan for byg-
ging og vedlikehold av anlegg. Kommunen bør 
konsentrere sin innsats innen idretten om barn 
og unge. Venstre mener at leieprisene til lag og 
foreninger er for høye.

Venstre vil:
•	 sørge for betydelig redusert leie av idretts-

anlegg for barn og unge
•	 sikre gratis bruk av skoler til øvelser og tre-

ning for aktiviteter rettet mot barn og ung-
dom

•	 styrke bredde- og toppidrettens vilkår gjen-
nom et godt samarbeid mellom kommune 
og idrettsråd

•	 i samarbeid med idrettsorganisasjonene 
utrede muligheten for en ny hall som kan 
romme  innendørs fotball

•	 jobbe for et vellykket ungdoms-OL i 2016, og 
samtidig styrke idretten, kulturlivet og rei-
selivet i kommunen og regionen

•	 øke mulighet for deltagelse i idrett og annen 
aktivitet for grupper med spesielle behov

Aktiv
befolkning
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Venstre vil ha en god offentlig skole som gir alle 
like muligheter til kunnskap. Eleven må følges 
tettere opp i de første skoleårene, og opplæring 
i basisferdighetene lesing, skriving og regning 
må styrkes. Det er viktig med ressurser til kart-
legging av elevenes ferdigheter for å sikre en 
best mulig overgang til videregående skole.

Venstre vil innføre en systematisk videreutdan-
ning for lærere. Alle lærere bør få muligheten 
til et kompetanseår hvert femte år. Dette må 
staten bevilge penger til. Venstre vil sammen 
med lærerorganisasjonene se på om det er mu-
lig å få etablert en modell for etterutdanning i 
Lillehammer

Barnehagene skal være et sted for lek, kreati-
vitet og hvile, men de skal samtidig gi et peda-
gogisk tilbud. Kvalifiserte pedagoger er avgjø-
rende for et tilfredsstillende tilbud.
 
Venstre vil:
•	 se på skolestrukturen i Lillehammer i sam-

menheng med byutvikling for å sikre et godt 
pedagogisk tilbud for alle

•	 jobbe for tryggere skolevei også for elever 
som går eller sykler til skolen

•	 gjeninnføre praktiske tilvalgsfag i 8. – 10. 
klassetrinn

•	 videreutvikle Den kulturelle skolesekken 
som et kunstpedagogisk element i skolen

•	 innføre en systematisk videreutdanning for 
lærere, med blant annet utprøving av kom-
petanseår

•	 sikre at det settes inn vikarer fra første dag 
ved sykemelding

•	 styrke det spesialpedagogiske tilbudet i 
skolen

•	 arbeide for mindre byråkrati for lærere i sko-
len

•	 sikre likebehandling av offentlige og private 
barnehager

•	 støtte drift av alternative skoler
•	 ha økt fleksibilitet i åpningstidene i barne-

hager, kombinert med regler om maksimal 
oppholdstid

•	 styrke SFO 
 
 

En god skole
med gode lærere
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næringsLiV – entrePrenørskaP 
og VerdiskaPing
En aktiv næringspolitikk er en forutsetning for 
en god utvikling av Lillehammersamfunnet. 
Kommunen må spille en langt mer aktiv rolle 
enn hittil som tilrettelegger og hjelper for ek-
sisterende bedrifter, de som ønsker å flytte til 
byen eller gründere som ønsker å starte nye be-
drifter. I nært samarbeid med næringslivet bør 
vi konsentrere oss om områder hvor vi har kom-
petansemessige eller naturgitte forutsetninger 
til å skape bærekraftige miljøer. Høgskolen i 
Lillehammer og Jørstadmoen bør kunne være 
utgangspunkt for slike vekstmiljøer. Reiseliv og 
landbruk er også viktige næringer som må sik-
res utviklingsmuligheter.

Venstre vil:
•	 i samarbeid med grunneiere eller på andre 

måter ta ansvar for at vi kan stille nødven-
dige arealer til disposisjon

•	 organisere det politiske og administrative ar-
beidet slik at det fungerer effektivt i forhold 
til næringslivet og oppfattes som en støtte

•	 samarbeide med nabokommunene om næ-
ringsutvikling

•	 arbeide målrettet for å sikre de mange offent-
lige arbeidsplassene i kommunen og jobbe 
for tilflytting av nye statlige virksomheter

•	 legge til rette for kulturnæringer, blant an-
net gjennom fokus på kunst i det offentlige 
rom, mediebedrifter, film- og TV-produksjon 
og støtte til samlokaliseringsprosjekter

•	 sammen med næringene videreutvikle rei-
selivsproduktet Lillehammer, basert på fri-
luftsliv, idrett og kultur

LiLLehaMMer – internasjonaL koMMune
Nesten en av ti innbyggere i Lillehammer kom-
mune har innvandret til Norge, eller er født i 
Norge med innvandrerforeldre. Integrering er 
en kontinuerlig prosess som i bunn og grunn 
handler om toleranse og gjensidig respekt for 
hverandre. Det er en selvfølge at alle skal ha rett 
til frihet og kunne bruke sine evner til gode for 
seg selv og for samfunnet.

Venstre vil:
•	 opprette et flerkulturelt råd i Lillehammer-

regionen
•	 sikre at flerkulturelt perspektiv ivaretas i po-

litikkutforming i kommunen
•	 øke rekruttering av befolkning med innvan-

drerbakgrunn i kommunale stillinger
•	 sikre Lillehammer kommunes deltagelse 

innen internasjonalt samarbeid der det er 
formålstjenlig

Innovativt og 
internasjonalt
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Trygghet 
og velferd
heLse og oMsorg
Venstre ønsker gode, offentlig finansierte vel-
ferdstjenester. For Venstre er god kvalitet på tje-
nestene viktigere enn hvem som utfører dem; 
det offentlige selv, private eller ideelle aktører. 
Tilgjengeligheten til tjenester for personer med 
både lettere og tyngre psykiske lidelser er for 
dårlig utbygd.

Kommunens eldre skal oppleve trygghet i egen 
hverdag og ha et tilbud om helse- og omsorgs-
tjenester som er tilpasset den enkeltes behov. 
Tilbudet må være godt både når det gjelder sy-
kehjemsplasser, bo- og servicesenter og hjem-
mebasert omsorg, slik at brukeren i større grad 
kan velge. Avlastningsplasser, korttidsopphold 
og trygghetsalarm må fortsatt være tilbud som 
ytes den enkelte etter behov.

Venstre vil styrke og utvikle sykehuset på Lil-
lehammer med et fullverdig og framtidsrettet 
tilbud for befolkningen. 

Venstre vil:
•	 ha en styrket tilpasset tjeneste for mennes-

ker med psykiske problemer, rusproblemer 
og dobbeltdiagnoser

•	 bidra til at alle barn får en trygg oppvekst
•	 jobbe for økt sysselsettingstilbud for men-

nesker med særskilte behov
•	 styrke ungdomstilbudet som forebyggende 

verktøy
•	 arbeide for et fortsatt fullverdig sykehustil-

bud på Lillehammer
•	 opprette flere stillinger og styrke kompetan-

sen til omsorgspersonell i kommunen
•	 utvikle tjenestetilbudet for funksjonshem-

mede i samsvar med Ansvarsreformen
•	 styrke eldreomsorgen med særlig vekt på 

tilbudet for demente
•	 styrke samarbeidet med Frivilligsentralen 

og med andre frivillige organisasjoner
•	 styrke innsatsen for folkehelsa ved å priori-

tere forebyggende arbeid



www.lillehammer.venstre.no

Våre kandidater

1.  terje rønning
 (f. 1957)
 Daglig leder
 Ordførerkandidat

9.  Åse Mari Kessel (1959)
10.  Anne Lofthus (1963)
11.  Jorulf Linberg (1946)
12.  Arne Edsberg (1942)
13.  Borghild Høystad (1959)
14.  Sverre Bergh (1973)
15.  Kirsten Margrete Tingstad (1958)
16.  Wiggo Slåttsveen (1957)
17.  Ellen Espelund (1973)
18.  Halvor Høystad (1957)
19.  Harald Renolen (1966)
20.  Johan Enger (1954)
21.  Per Martin Johansen (1965) 
22.  Elisabeth Jones (1952)
23.  Svein Klausen (1943)
24.  Olaug Aaberge (1949)
25.  Pål Helge Vorkinn (1970)
26.  Lise Agnethe Stauri (1960)
27.  Rune Sarromaa Hausstätter (1972) 
28.  Sigrid Lid Müller (1943)
29.  Gunnar Veastad (1958)
30.  John Tvedt (1938)
31.  Kjersti Solberg Stryken (1945) 
32.  Petter Marum (1950)
33.  Sanna Päivikki Sarromaa (1979)
34.  Kjell Fredrik Løvold (1956)
35.  Anna Helene Velure (1944)
36.  Johan Schei (1940)

Alle foto: Ellen Espelund

2.  Bjørg Lien 
 (f. 1953)
 Sosionom

3.  terje kongsrud
 (f. 1970)
 Kulturrådgiver

4.  nathalie espelund
 (f. 1993)
 Student
 

5.  Per a. Mæhlum 
 (f. 1955)
 Selvst. næringsdr.

6.  arne Chr. stryken
 (f. 1944)
 Lektor

7.  elin B. rossing 
(f. 1964)

 Kunstner/næringsdr.

8.  roger granum
 (f. 1959)
 Adm. direktør


