
Villy Tjerbo
Venstres førstekandidat  i Rakkestad

Folk først     

«Menneskene 
er viktigere enn 
systemet. Venstre 
prioriterer folk 
først.»  

Venstre er Norges sosialliberale parti. Vår po-
litikk forener personlig frihet med ansvar for 
fellesskapet og hverandre. Partiet legger særlig 
vekt på fi re politiske hovedområder: Skole, sosi-
alt ansvar, miljø og småbedrifter. Her følger noen 
eksempler på saker vi jobber for: 

Skole
Bygge ny Kirkeng skole. Oppgradere de slitte bygningene på 
Os skole. Etablere en god vikarordning med kvalifi sert perso-
nell (f.eks. pensjonerte lærere) og hvor alle skolene sees under 
ett. Skaffe midler til en skolepsykolog for å følge opp signa-
lene fra ungdomsundersøkelsen (Østfoldhelsa 2008). Arbeide 
for å etablere prosjekt 0-toleranse for arbeidsleding ungdom.

Helse
Heve tilbudet med helsesøster på skolene tilnærmet helse-
direktoratets anbefalte normtall. Dette vil også i stor grad 
avlaste lærerne. Øke jordmorstillingen fra 40 til 80%. Syke-
hjemsplasser til alle som har behov for det.

Miljø
Motarbeide all nedbygging av matjord (unntatt viktige syk-
kelstier). Sette i gang et prøveprosjekt for lokal vindkraftpro-
duksjon med små lettvindsmøller. Jobbe for energiøkono-
misering i alle kommunale bygg og en plan for utfasing av 
oljefyring. Arbeide for at kommunens bilpark ved utskifting 
erstattes med elbiler eller andre miljøvennlige alternativer.

Les hele programmet på venstre.no/ostfold/rakkestad

Et liberalt 
Rakkestad 

www.venstre.no/ostfold/rakkestad

Venstres kandidater i 
Rakkestad

1.  Villy Tjerbo (67)
Venstres ordførerkandidat. Han har mer en 
40 år i arbeidslivet med bla. lederstillinger 
i Luftforsvaret, Riksrevisjonen, mfl . Villy er 
særlig opptatt av kultur og næringsliv.

2.  Espen Storeheier (39)
Har arbeidet på sykehus både i Norge og 
Sverige. Espen er sykehjemslege og har skole 
og helse som interessefelt.

3.  Ola Martin Wergeland Krog (52)
Selvstendig næringsdrivende innen biologi og 
IT. Ola er spesielt opptatt av natur, miljø og 
landbruk. Han er leder i Rakkestad Venstre.

4.  Sølvi Brekklund Sæves (33)
Sølvi er pedagog og fi rebarnsmor. Hun 
er levende opptatt av barn og unges 
oppvekstsvilkår.

... se hele valgprogrammet vårt på  vår web-side.
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5.  Elin Gjerberg (29)
Elin er lektor med fagene norsk, religion 
og etikk.  Hun er opptatt av skole og 
oppvekstvilkårene for barn og unge.

6.  Kaisa Storeheier (32)
Kaisa er vernepleier og jobber med psykisk 
utviklingshemmede. Hun har helse og skole 
som sine hjertesaker.

7.  Alban Gjegji (34)
8.  Jan Tore Gjøby (47)
9.  Magne Andre Bjørnstad (40)
10. Kirsti Svendsen (55)
11. Øyvind Westad (50)
12. Laila Kristin Holtet (32)
13. Bjørn Glosli (61)
14. Torhild Hanne Fossli (49)
15.�Niels Erling Orud (39)

16. Heidi Fjeldbraaten 
Lyngstad (36)

17. Martin Østensvik (61)
18. Terje Chr. Romfog (48)
19. Hanne Fosser (43)
20.�Vermund Lyngstad (67)
21. Ole Jørgen Myhrvold (69)
22. Tor Nakkim (41)



Venstres visjon
Venstre vil ha et sosialt og liberalt 
kunnskapssamfunn hvor folk har frihet 
og mulighet til å skape sin egen vei til 
det gode liv, samtidig som vi tar ansvar 
for hverandre og miljøet.
Venstre tar utgangspunkt i 
enkeltmennesket og setter det først, 
uansett sosial status, nasjonalitet, 
bosted, hudfarge eller legning. 
Friheten skal gjelde for alle. Vi ønsker 
et mangfoldig samfunn hvor forhold 
mellom mennesker bygger på toleranse 
og gjensidig respekt.

Venstres ideologi 
Venstres politikk bygger på ideologien 
om størst mulig frihet for individet 
og kollektivt ansvar for fellesskapet. 
Den fi nner løsningene i balansen 
mellom frihet og fellesskap, mellom 
politisk styring og et fritt marked, 
mellom individet (borgeren) og staten 
og mellom by og land. Venstre er et 
nytenkende parti med vilje til analyse 
og reformer og hører tradisjonelt til 
sentrum i Norsk politikk. Vi vil blant 
annet ha en kraftig forenkling av 
unødvendig regulering og byråkrati 
som kompliserer samfunnet. Kort sagt: 
Størst mulig frihet for den enkelte så 
lenge det ikke går ut over andre!

Venstre i Rakkestad 
Venstre har i inneværende periode 4 
representanter i kommestyret.  Venstre 
har dessuten varaordføreren som er 
Villy Tjerbo. Etter valget i 2007 – hvor 
vi fi kk 14,9 % av stemmene – ble 
det inngått et teknisk samarbeid 
mellom Senterpartiet, Venstre og 
Fremskrittspartiet som til sammen har 
13 av de 25 plassene i kommunestyret. 
Venstres representanter har vært blant 
de mest aktive på talerstolen i perioden.
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