
1. Sindre W. Mork
Sindre Westerlund Mork fra Moss jobber med 
kommunikasjon og samfunnskontakt. Han er 
gruppeleder i bystyret i Moss, leder i Østfold 
Venstre og medlem av Venstres landsstyre. 
Han har tidligere sittet i fylkestingets hel
seutvalg.

2. Marta D. Lindås
Marta D. Lindås fra Spydeberg er lærer og har 
vært aktiv i lokalpolitikken i seksten år, fire 
av disse også i fylkespolitikken. Hun har hatt 
tillitsverv i Venstre lokalt, i fylkeslaget og i 
sentralstyret.

3. Ulf Trenum
Ulf Trenum fra Fredrikstad er småbedrifts
eier og har vært aktiv i Venstre siden 
1985. Han har representert Venstre i 
Fredrikstad kommunestyre siden 1999. 
Han er tidligere leder i Østfold Venstre og 
har sittet i fylkestingets miljøutvalg.

4. Finn-Erik Blakstad
FinnErik Blakstad er gründer og driver 
Ekeby gård i Rygge. Han er ny i fylkes
politikken. FinnErik har bakgrunn fra 
lagsarbeid og har bred internasjonal 
erfaring.
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Venstre er
et framtidsoptimistisk parti

Vår politikk forener personlig 
frihet med ansvar for felles

skapet og hverandre. Vi legger 
særlig vekt på fire politiske 

hovedområder: Skole, småbed
rifter, sosialt ansvar og miljø.

Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk 

har frihet og mulighet til å skape sin egen vei til det gode liv, 

og der vi tar ansvar for hverandre og miljøet. Venstre tar ut

gangspunkt i enkeltmennesket, uansett sosial status, nasjonal

itet, bosted, hudfarge eller legning. Friheten skal gjelde for alle. 

Vi ønsker et mangfoldig samfunn hvor forhold mellom mennesker 

bygger på toleranse og respekt. Ideologisk er Venstre tuftet på 

sosialliberalismen. Den finner løsningene i balansen mellom 

frihet og fellesskap, mellom politisk styring og et fritt marked, 

mellom individet (borgeren) og staten, mellom by og land.

Det kreative og nyskapende Østfold                                                    
Venstre vil ha en nærings og innovasjonspolitikk med 
økt innsats på forskning og utvikling, og en politikk som 
hjelper gründere og småbedrifter fram.

Vi vil:
• Bruke fylkeskommunens virkemidler til å utvikle et kul

turbasert næringsliv basert på de sterke kulturklyngene i 
fylket

• Innføre en prøveordning for fjerning av arbeidsgiver
avgiften for lærlingeplasser og nyetablerte bedrifter

Mer til dem som trenger det mest!
Et velferdssamfunn måles etter hvordan vi tar vare på 
hverandre. I Norge handler det ikke lenger om å løfte 
hele befolkningen, men om å hjelpe enkeltmennesker som 
trenger det.

Vi vil:
• Ha særlig fokus på barns og unges oppvekst
• Gi et tilbud om begrenset juridisk hjelp til 

enkeltpersoner
• Velge en prøvekommune for utvidet gratis tannpleie
• Arbeide for at fylkeskommunen forplikter seg til å handle 

varer som har merket for rettferdig handel
• Opprettholde internatskoletilbudet i Halden for elever 

med spesielle opplæringsbehov

Et moderne miljøfylke
Klimaendringer og truslene mot de livsviktige økosystemene må 
tas på alvor. Venstre vil fortsatt være et moderne, optimistisk og 
ansvarlig miljøparti.

Vi vil:
• Bruke flere fylkeskommunale midler på miljø, i første rekke på 

vassdragene
• Satse på bioenergi og stille strenge miljøkrav til eventuell 

gassterminal i Østfold
• Gjøre hele Østfoldkysten tilgjengelig for allmennheten
• Lage en komplett kulturminnevernplan for Østfold
• Være pådriver for realisering av høyhastighets jernbane
• Arbeide for at flere benytter kollektivtilbudet og at dette er 

tilpasset skolestrukturen
• Påse at Rygge sivile lufthavn overholder gjeldende miljøkrav
• Utrede tunnelforbindelse mellom Østfold og Vestfold

Skole for kunnskap og like muligheter
Venstre vil styrke den offentlige skolen ved å styrke læreren. Lær
eren skal være en autoritet for sine elever i kraft av faglig tyngde 
og være et menneske som bryr seg, stiller krav og setter grenser.

Vi vil:
• Innføre kompetanseår til lærerne for kompetanseoppbygging som 

en prøveordning på en valgt skole eller avdeling
• Utvide tilbudet på VG 1 videregående skole i fylket
• Bidra til åpenhet og medvirkning fra ansatte, elever og foreldre i 

videre utvikling av skolene og skoletilbudet
• Styrke elevtjenesten i den videregående skolen

Åpenhet og lokaldemokrati
Åpenhet og innsyn i beslutningsprosessene er viktig for at alle 
borgere skal kunne orientere seg i og delta i folkestyret. Borgerne 
skal kunne delta på egne premisser, uten at det kreves spesialkom
petanse. Åpenhet hindrer maktmisbruk og er en forutsetning for 
tillit.

Venstre er Norges sosialliberale parti.



1. Reidun Sørlie
Reidun Sørlie jobber som miljøvernrådgiver  
i Grønn Hverdag. Har politisk erfaring fra 
skolestyret og teknisk utvalg. Hun har hatt verv 
i Råde IL, bygdekvinnelag og diakoniutvalget 
i menigheten. Reidun er miljøengasjert og 
vil jobbe for god tilrettelegging både for det 
fysiske og sosiale miljøet i Råde.

2. Rune Aaboen
Rune Aaboen kom som innflytter til Saltnes for 
7 år siden, og har vært aktiv i Venstre lokalt 
siden den gang. Han jobber til daglig som ad
junkt i ungdomsskolen, og er spesielt opptatt av 
barnehage, skole, og utdanningspolitikk. Rune 
er også opptatt av integrering, og arbeide mot 
ulike former for diskriminering.

Venstre er Norges

sosialliberale parti
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3. Randi Sundby
Randi Sundby har jobbet i Gjensidige i forskjel
lige stillinger, men er nå pensjonist. Hun var 
med å starte Venstre i Råde i 1999 etter 62 års 
fravær. Satt i kommunestyret fra 19992003. 
Randi, som er leder av Råde Venstre, er opptatt 
av miljø, kultur og eldreomsorg.

4. Dag Mørkland
Dag Mørkland er drosjeeier i Moss. Han var 
tidligere drosjeeier i Råde. Dag er interessert i 
eldreomsorg, samferdsel og miljø. Han er meget 
opptatt av Rygge Sivile Lufthavn og dens påvir
kning på nærmiljøet.

En moderne miljøkommune
Klimaendringer og truslene mot de livsviktige økosystemer 
må tas på alvor. Råde Venstre er et miljøbevisst parti og vil 
starte kampen i eget nærmiljø.

Vi vil:
• I samarbeide med MOVAR arbeide for miljøstasjoner og 

tilbud om bedre kildesortering.
• Stimulere til gode holdninger slik at naturen vår, og i 

særdeleshet strandsonen ikke forsøples
• Fremme forslag om sykkelstativer ved stasjonen, buss

holdeplass og butikker.
• Følge nøye med i utviklingen av Rygge Sivile Lufthavn 

(RSL), og påse at konsesjonsgrensene overholdes.
• Arbeide for å sikre Vansjø som en god drikkevannskilde 

og rekreasjonsområde.
• Arbeide for å bevare grønne lunger i tilknytning til 

utbygningsområder.

Nyskapende og næringsutvikling
Råde er en landbrukskommune, og Råde Venstre vil jobbe 
for å videreutvikle næringsvirksomheten.. Vi må ta vare på 
jordbruksområdene og kulturlandskapet, og ønsker også 
annen næringsvirksomhet velkommen.

Vi vil:
• Stimulere til økt satsing på alternative driftsformer i 

landbruket, som for eksempel gårdsturisme og økologisk 
landbruk.

• Legge til rette for nysatsing på småbedrifter.
• Være aktive med hensyn til satsing på kollektivtransport 

i nærmiljøet. Bussrute MissingmyrKarlshusTombSalt
nes. Dette må koordineres med togene.

• Jobbe for 24 timers drossjeservice i Råde til lokale tak
ster.

Skole, kulturliv og ungdomstilbud
Venstre vil styrke den offentlige skole. Elevene må lære 
grunnleggende ferdigheter og kunnskap og gis like mu
ligheter til personlig vekst. Lærerne må være autoriteter 
for sine elever i kraft av faglig tyngde og et menneske som 
bryr seg, og stiller krav

Vi vil:
• Gi lærerne mulighet til kompetanseheving i forbindelse med 

den nye lærerplanen..
• Skape et godt utemiljø i skolene.
• Videreutvikle ungdommens mulighet til engasjement, også på 

Allaktivitetshuset.
• Styrke kulturskolen. Vi ønsker et mer aktivt musikk og kul

turliv i Råde
• Støtte tiltaket med natteravner
• Jobbe for oppgradering av Spetalen skole, og også se på even

tuelle flerbruksmuligheter.

Mer til de som trenger det mest
Et velferdssamfunn måles etter hvordan vi tar vare på hverandre. 
Det er også  Råde Venstres mål. Råde skal være en god og trygg 
kommune å vokse opp i.

Vi vil:
• Jobbe aktivt for integrering
• Forbedre kvaliteten på hjemmebaserte tjenester ved å sette 

den enkelte bruker i sentrum.
• Bygge flere eldreboliger i tilknytning til eksisterende, og plan

legge tilsvarende i Saltnes.
• Sette i gang tiltak for sosialt samvær både for ungdom og 

eldre i Saltnes.
• Jobbe for å fortsette Helsestasjonen i Saltnes

Åpenhet, lokaldemokrati
og kommunens virksomhet
Åpenhet og lokaldemokrati i beslutningsprosesser er viktig for 
at alle borgere skal kunne orientere seg i og delta i folkestyret 
Åpenhet hindrer maktmisbruk og er en forutsetning for tillit.

Vi vil:
• Arbeide for åpen og lett tilgjengelig informasjon fra politiske 

organer
• Arbeide for en ryddig arbeidsdeling mellom politiske organer 

og kommunens administrasjon

Den sosialiberale visjonen skal være tydelig i 
Venstres utøvelse av politikken.


