
Venstres visjon:
Venstre vil et sosi-

alt og liberalt kunn-
skapssamfunn, hvor 

folk har frihet og 
mulighet til å skape 
sin egen vei til det 

gode liv, der vi 
tar ansvar for 
hverandre og 

miljøet.

Fire av Telemark Venstres kandi-
dater til Fylkestingsvalget 2007. 

Gustav Søvde, Skien, Daniel 
Heggelid-Rugaas, Notodden, 

Johan Tønnes Løchstøer, 
Kragerø og Tonje Løwer 

Gurholt, Siljan

telemark
venstre

Venstre er et liberalt parti, også kalt sosialliberalt. 
Å være sosialliberal innebærer en sterk tro på men-
neskets skaperevne, kreativitet og ansvarsfølelse. 
Alle mennesker er likeverdige, men ingen er like. 
Økt frihet gir nye muligheter for menneskelig vekst.

Et solidarisk og varmt samfunn fordrer at alle har frihet og 
like muligheter til å skape seg det gode liv for seg og sine 
nærmeste. Personlig frihet gjelder kun inntil den begren-
ser andre frihet. Dessuten; skal friheten være reell også 
for kommende generasjoner, er bærekraftig forvaltning av 
natur og miljø avgjørende. Stikkord for Venstres politikk er 
derfor ”Personlig frihet og sosial rettferdighet”.

I den kommende perioden vil 
Venstre prioritere fire saksfelt:

n Småbedrifter

n Miljø

n Sosialt ansvar

n Skole

KJÆRE VELGER VED VALGET I 2007
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Johan Tønnes 
Løchstøer
1. plass på 

fylkestingslista

Jeg er 59  år og bor  i Tallakshavn 
i Kragerø. Jeg er gift med Bente og 
det er 3 barn i huset. I tillegg er det 
en hund, en fugl og 2 katter. Jeg har 
sittet 6 perioder i kommunestyret i 
Kragerø og 3 perioder i formann-
skapet.
Jeg er Venstres eneste representant 
i Telemark Fylkesting og i fylkesut-
valget i Telemark. I Fylkestinget er 
jeg felles gruppefører for Høyre, 
Krf, Sp og Frp som har flertall i Fyl-
kestinget.
 
Hvorfor Venstre?
Venstre har tro på  menneskets fri-
het, kreativitet og ansvarsfølelse. 
Dette grunnlaget kan gi et åpent, 
desentralisert, dynamisk og mang-
foldig samfunn med stor grad av 
menneskelig vekst.Det er samspillet 
og balansen mellom  demokratiet, 
rettsstaten , markedsøkonomien og 
det sivile samfunnet som skaper dy-
namikken og mulighet for mennes-
kelig vekst.
 
Dette vil jeg bidra med for Telemark 
i Fylkestinget
n En forpliktende klimaplan slik at vi 
regionalt tar vår del av ansvaret for 
å bli en bærekraftig region/fylke.

n Opprettholde trykket mot Stor-
tinget for å få bygget Eidangertun-
nellen.

n Gi Telemark landets beste videre-
gående skoletilbud.
 
 Disse tre utfordringene vil jeg ta 
tak i som fylkespolitiker
n Sikre næringsutviklingen i hele 
 fylket.

n Sørge for at færre elever i den 
videregående skolen faller fra uten 
å ha et  alternativt tilbud å gå til.

n Videreutvikle kollektivtilbudet i 
Grenland med bl.a. planlegging av 
bybane.

I år er det kommune- og 
fylkestingsvalg, og du har 
mulighet til å påvirke vik-
tige avgjørelser i ditt lokal-
samfunn og fylke. Benytt 
den sjansen. La ikke ”hjem-
mesitterpartiet” bli vinne-
ren, men vær med å påvirk 
hvordan du vil at samfunnet 
rundt deg skal være.

Venstre er det liberale partiet i Te-
lemark. Utgangspunktet er det en-
kelte menneske, ikke systemer eller 
klasser. Liberal politikk er et utål-
modig arbeid for rettferdige løsnin-

ger som gir alle mennesker frihet. 
Alle skal ha mulighet til å bruke sine 
evner til beste for seg selv og sam-
funnet. 

I år stiller Venstre liste i 14 av Te-
lemarks 18 kommuner. Det betyr at 
96 prosent av befolkningen i Tele-
mark har mulighet til å stemme på 
en lokal Venstreliste. Fylkestings-
listen vår kan du stemme på i alle 
kommuner selv om vi ikke har lokal 
liste.
Ved lokalvalget har Venstre mange 
spennende og flinke kandidater 
som ønsker å bruke tid og energi på 
å jobbe for Venstres politikk i sin 
kommune fordi de ser det som så 
viktig. Ved fylkestingsvalget stiller 

vi med en meget erfaren lokal og 
fylkespolitiker i Johan Tønnes Løch-
støer som toppkandidat. På andre 
plass har vi en erfaren og dyktig 
lokalpolitiker i Gustav Søvde.

Ønsker du å gi din stemme til et 
parti som er uavhengig av særinte-
resser og som har fokus på miljø, 
småbedrifter, sosialt ansvar og 
skole, bør du vurdere Venstre.

Du gjør en forskjell. Bruk stemme-
retten din. Og stem gjerne Venstre!

Leder i Telemark Venstre
Tonje Løwer Gurholt

DU gjør en forskjell
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GROTID FOR 
SMÅBEDRIFTER
Framtidas utfordringer krever en ny næringspolitikk. 
Verdiene må skapes før de brukes for å trygge fel-
lesgodene. Venstre vil gi grobunn for nyskaping og 
etablering i alle deler i fylket. Vi stoler på menneskets 
skaperkraft og vil slippe frem dem som tror på en ide 
og tør satse. Det må bli like naturlig å skape sin egen 
arbeidsplass som å finne sin plass innenfor det eta-
blerte arbeidslivet.

Venstre vil ha en nyskapingspolitikk hvor de små bedriftene står i 
sentrum. Vi vil gjøre det enklere å starte egen bedrift, med stabile og 
gode rammevilkår, forenkling og opprydding i regelverk og skjemavelde. 

n  Råstofftilgangen til den petrokjemiske industrien i Grenland må 
sikres gjennom et gassrør. Grenland har de beste forutsetninger 
for å utvikle en miljøvennlig bruk av gass som råvare i den petro-
kjemiske industrien. Gass skal ikke brukes til oppvarming.

n  Grenland Havn med bedre jernbanetilknytning (Grenlandsbanen og 
Eidanger tunnel) må utvikles videre som en port mot Europa med 
klare krav til ivaretakelse av miljøet og eksisterende boområder.

n  Rammevilkårene må legges til rette for utvikling og omstilling i 
landbruket, stimulering av nisjeproduksjon basert på råvarer fra 
Telemark, samt for utvikling av turisme og reiselivet i fylket.

n  Fylkeskommunen må som regional utviklingsaktør medvirke til næ-
ringsutvikling i samarbeid med eksisterende næringer og kunn-
skaps- og forskningsmiljøene i fylket.

n  Innovasjon Norge må bli bedre integrert i det regionale og lokale 
næringsarbeidet i tettere samarbeid med regionene, regionale 
næringsselskap og kommunene.

Telemark Venstre vil:

Kunst og kultur er sjølve grunnlaget for utvikling som 
menneske og som samfunn. Venstre vil ha omfattande 
økonomiske overføringar til kulturlivet, ikkje som 
passiv støtte, men for å gje kulturell fridom, stabile 
rammevilkår og samtidig stimulere til kreativitet, sam-
handling, skaparkraft og næringsutvikling. 
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Viktige saker for
Telemark Venstre

n	Som eit profilert kulturfylke skal Telemark i løpet av komande 
valperiode framstå som eit av dei 5 beste fylke på bevilgninger 
til kultursektoren (pr.innbyggar)

n	Sikre heile fylket ein rimeleg tilgang på kunstforestillingar 
innan alle kunstuttrykka ved å vidareutvikle fylkekommunens 
formidlingsordning gjennom Telemarkkonsertar.

n	Sikre eit minstetilbod av kunst- og kulturtilbod og aktivitet på 
institusjonar i Telemark.

n	Tilrettelegge for kulturbaseerte arbeisplasser og sikre at Te-
lemark har profesjonelle kunstnere (musikere, skuespillere og 
lignende) boende i fylket).

n	Arbeide for ei likestilling av dei statlege støtteordningane til 
idrettsanlegg og bygg til kulturformål

Telemark Venstre vil:
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Kommune og fylkestingsvalget 2007 �Løsningen i sentrum

”Venstre vil gjøre det lønnsomt for alle å velge miljøvennlige løsninger.”

Et godt samferdselstilbud er avgjørende for å opp-
rettholde spredt bosetting. Et overordnet mål er at all 
transport skjer på en mest mulig miljøvennlig måte. 
Venstre vil føre en samferdselspolitikk som sikrer god 
og effektiv framkommelighet for folk og bedrifter, blant 
annet for å skape sammenhengende bo- og arbeids-
markedsregioner

Utslippene av klimagasser fra transportsektoren 
står for en fjerdedel av klimagassutslippene. Der-
som det ikke tas noen store grep, vil transportsek-
toren stå for en stadig større del av utslippene. 
 
Men bilen er en nødvendighet de aller fleste steder i Norge, spesielt i store 
deler av Telemark. I senter av Grenland derimot, kan flere med fordel kjøre 
mer kollektiv. Det forutsetter at kollektivtilbudet er bra nok og ikke minst 
rimelig. Derfor ønsker Telemark Venstre at bussprisen i Grenland skal re-
duseres til å koste 20,- kr for voksen og 10,- for barn. 

Kr. 20,- og 10,- 
for buss i Grenland

n  Utvikle samarbeidet mellom høgskulen, dei vidaregåande skulane, 
grunnskulane, lokalsamfunn og arbeidsliv.

n Innføre gradvis ei ordning der lærarar i grunn-og vidaregåande 
skule får rett til eit kompetanseår, for etterutdanning og forny-
ing. Ein kommune i Telemark bør peikast ut til å vere pilotkom-
mune.

n Styrke oppfølgingstenesta i den vidaregåande skulen i Telemark 
for i samarbeid med NAV og kommunane å redusere talet på 
elevar som fell ut av den vidaregåande skulen.

n  Sette rådgivingstenesta både i vidaregåande skule og i ungdoms-
skulen i eit spesielt fokus.

n Arbeide for at HIT får universitetsstatus.

Kunnskap er grunnlaget 
for fridom og demokrati. 
For Venstre er det ei vik-
tig oppgåve å sikre alle den 
same tilgang til utdanning, 
utan omsyn til sosial, kultu-
rell og geografisk bakgrunn. 
Samfunnsutviklinga stiller 
utdanningssektoren overfor 
store utfordringar, som krev 
evne og vilje til utvikling og 
omstilling. Det er eit mål at 
kompetansen som elevane 
tileignar seg, er tilpassa eit 
samfunn og eit arbeidsliv i 
endring, og at kompetanse 
er ei plattform for livslang 
læring. 

KUNNSKAP

Venstre vil stå i front 
for å ta vare på miljøet 
og sikre ei berekraftig 
utnytting av ressursane 
i Telemark, Norge og re-
sten av verda. Venstre vil 
arbeide for at Telemark 
tar sin del av ansvaret 
for dei globale miljøut-
fordringane, m.a. kli-
mautfordringane. Noreg 
som eit rikt land bør leia 
utviklinga mot eit meir 
berekraftig samfunn.

EIN MODERNE MILJØPOLITIKK

SAMFERDSEL

Telemark Venstre vil:

n	Arbeide for vesentlig forbedring av veistandarden for å redu-
sere merkostnadene ved transport til og fra distriktene. 

n	Bussprisene i Grenland må reduseres til 20,- for voksne og 
10,- for barn.

n	Være pådriver for utbygging av høyhastighetsbane Oslo - 
Bergen over Haukeli som del av et høgfartsbanenett i Norge. 

n	Være pådriver for å bygge ny jernbanetunell mellom Porsgrunn 
og Larvik – Eidangertunellen. 

n	Øke tilgangen på biodrivstoff. 

Telemark Venstre vil:

n	At Telemark fylkeskommune må oppdatere sin eigen klimaplan 
med konkrete mål, samt vere pådrivar for lokale klimaplanar. Te-
lemark skal ved lokale tiltak medverke til dei nasjonale klimamål-
settingane om reduksjon i utslepp av klimaøydeleggande gassar.

n	Verne dyrka mark. Det skal sterke samfunnsinteresser til før ein 
kan godta nedbygging av dyrka mark.

n	Motarbeide nedbygging av strandsona i kystkommunane og langs 
innsjøar i alle kommunane.

n	Legge til rette for utbygging av småkraftverk, men samtidig vere 
svært restriktiv med nedbygging av urørte vassdrag, som f.eks. 
Ramsåi i Tinn.

n	Rydde opp i dei gamle miljøutsleppa som ligg i Frierfjorden og 
Gunnekleivfjorden.

Telemark Venstre vil:

Vi vil ha kø inn på bussen istedenfor bilkø på veien

Viktige saker for
Telemark Venstre

Venstre vil styrke innholdet i skolen.
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BAMBLE 
Vil tilbake i kommunestyret

n Miljø – Stillingen som miljøkon-
sulent gjenopprettes og at ”Hjem 
for en 50-lapp” – dvs. tilbudet 
med ungdomstaxi gjeninnføres.
n Helse – Psykisk utviklingshem-
mede får et bedre tilbud enn i dag 
og at støtteordningene for fami-
lier med tunge omsorgsoppgaver 
utvides.
n Skole - Driftsbudsjettet og 
antall lærere i grunnskolen økes, 
samt at alle elever sikres gratis 
frukt hver dag.
n Kultur - Ungdommens kultur-
hus med ungdomsklubb på Stat-
helle blir en realitet, støtten til 
skolekorpsa økes, samt at Rugt-
vedt-anlegget med løpebaner får 
en skikkelig opprusting.
n Næring – Stillingen som næ-
ringskonsulent gjenopprettes. 
Gründere, små- og mellomstore 
bedrifter tilbys gode tomter, 
samt at det legges til rette for 
videregående opplæring innen 
fiskeriutdanning i kommunen.

n Partiet håper på nytt å bli re-
presentert i Bamble kommune-
styre. Denne gang har vi mange 
sterke navn og flere yngre kan-
didater på valglista vår, bl.a. 
skoleelev Kristine Moüm Larsen 
på 6. plass!

De fem første kandidatene:
1. Knut Magnus
2. Tone Valland
3. Roger Normann
4. Wenche Simonsen 
5. Kjell Kjær

Knut Magnus
1. kandidat i Bamble

KVITESEID 
Åpenhet og samarbeid

n Gjennom openheit og samar-
beid, bidra til å få dei beste løy-
singane for folk flest
n betre samspelet mellom fagle-
ge vurderingar og politisk skjøn, 
slik at ein får tilfredsstillande 
og demokratiske resultat, fri for 
Kong Salomo og Jørgen Hattema-
ker-politikk
n styrke det interkommunale og 
regionale samarbeidet, der dette 
inneber økonomiske fordelar og 
tener innbyggjarane sine 
  interesser og behov
n regional miljøvernsjef i Vest-
Telemark, og eventuelt Hjartdal
n kommunal miljø- og klimaplan, 
med konkrete tiltak og målsetjin-
gar
n klare og heilskapelege føringar, 
frie for bit-for-bit-strategiar, i 
plan- og arealbrukspolitikken, 
spesielt når det gjeld hytteut-
bygging
n samordne informasjon og 
kompetanse vedk. busetjing, byg-
deutvikling, kultur og næringsliv i 
samarbeid mellom kommunen og 
ulike prosjekt
n betre vegar, gode ålmenne 
kommunikasjonstiltak, busetjing 
og næringsetablering i heile kom-
munen, og at Brunkeberg blir sta-
sjonsknutepunkt på ein framtidig 
Haukelibane

n vidareutvikle dei tre skule-
/barnehagesentra, Brunkeberg, 
Kviteseid og Vrådal, og Fjåge-
sund som ei avdeling
n barnehageplass til alle som 
ønskjer det, og med eit tilbod 
om naturbarnehage
n vidareutvikle fagtorget innan 
familieomsorg som eit regionalt 
knutepunkt for arbeid med barn, 
familie og psykisk helse
n behalde og gjerne vidareut-
vikle det gode helse- og om-
sorgstilbodet som kommunen 
har i dag
n styrke det ålmenne kultur-
livet, idrett og friluftsliv med-
rekna, i alle kommunen sine 
bygdelag
De fem første kandidatene:
1. Jon Ingebretsen
2. Eli Taugbøl
3. Gørild Botner Kanstad
4. Emil Fillingsnes
5. Målfrid Ommedal

Jon Ingebretsen
1. kandidat i Kviteseid

SKIEN 
Et løsningsorientert alternativ 
n Vi har 4 hovedsatsingsområ-
der som vil være meget viktige de 
neste 4 årene
1. Skien –vi skal bli en moderne 
miljøby
2. Skolen i Skien - en skole for 
kunnskap og like muligheter
3. Mer til dem som trenger det 
mest i Skien - ivareta vårt sosiale 
ansvar
4. Et kreativt og nyskapende 
Skien - med særlig vekt på næ-
ringsutvikling
n Skien Venstre ønsker å være 
det pågående og løsningsorien-
terte alternativet.
Vi skal løfte frem gründere, vi 
skal gi skolene et løft med inn-
hold og opprusting av skolebygg, 
og vi skal sørge for en verdig og 
omsorgsfull helse- og sosialpoli-
tikk!

n Vi vil gjøre Skien til en mo-
derne miljøby – kommunen skal 
være lokomotivet for å ta  mil-
jøansvar!

De fem første kandidatene:
1 Geir Arild Tønnessen 
2 Susanne Rimestad 
3 Gustav Søvde 
4 Beate Pedersen Bratterud 
5 Jon Rasmus Lassen

Geir Arild Tønnessen
1. kandidat i Skien

PORSGRUNN 
Fokus på miljø

n Verne Bymarka, Frydentopp 
og Breviksåsen
n Gjøre Eidangerhalvøya og Eid-
angerfjorden til et godt bo- og 
rekreasjonsområde.
n Verne strandsonen og bevare 
en byggefri sone i og på hver 
side av Porsgrunnselva
n Fremme mer bruk av vannbå-
ren varme basert på biobrendsel 
og spillvarme fra industrien.
n Frede den gjenværende del av 
Gunneklev.
n Gå inn for bygging av barne-
skole på Heistad
n Arbeide for å opprettholde 
utkantskolene
n Stimulere frivillige lag og 
foreninger til innsats i lokal-
miljøene og la dem bli en reell 
høringsinnstans. Gå inn for en 
støtteordning til dekning av nød-
vendige driftsutgifter
n Verne turstier og turtereng 
nærboligområder mot nedbyg-
ging
n Viderutvikle kulturskolen
n Gi 16-åringer stemmerett

n Øke tilbudet til foreldre med 
funksjonshemmede barn
n Gå inn for mer differensierte 
løsninger innen eldreomsorgen

n Bidra til økt samarbeid 
mellom offentlige og private 
forskningsmiljøer og stimulere 
til flere forskningsbaserte 
næringsetableringer

De fem første kandidatene:
1 Siren Johnsen 
2 Åge Frisak
3 Bjørn Erik Kristiansen
4 Kristin Clemmensen
5 Leif Stige

Siren Johnsen, 
1. kandidat i Porsgrunn 

NOTODDEN 
Fantastiske muligheter

n Notodden har i lang tid slitt 
med dårlig økonomi og vinglete 
politisk styring. Vinglingen skal 
opphøre! Jeg vil gjenreise kom-
munens soliditet og bærekraft. 
Jeg vil bygge en solid kommune 
som du kan stole på.
Med JA-mentalitet og service-
innstilling skal ny vekst skapes.
Jeg vil aktivt bygge opp Notod-
denskolen. Skole, oppvekstmiljø 
og kultur skal sette Notodden 
på kartet og disse skal sammen 
bygge identitet og stolthet som 
tiltrekker seg både mennesker 
og kapital.
Notodden har fantastiske mulig-
heter. Jeg vil gjøre noe med dem!

De fem første kandidatene:
1 Torgeir Fossli
2 Jørund Cronblad Krosshus 
3 Anette Dalen Pedersen
4 Jon Eivind Svagård 
5 Gunnbjørg Fisketjøn

Torgeir Fossli
1. kandidat i Notodden

Gustav Søvde
2. plass på 

fylkestingslista

- Jeg bor i Skien, er jurist av ut-
danning, er tingrettsdommer i 
Nedre Telemark tingrett i Skien, 
56 år. Sitter på 4.periode i by-
styret i Skien og er leder i Skien 
Venstre. Har sittet i diverse ut-
valg i Skien, er nå vara til for-
mannskapet. Er ellers bl.a. med-
lem av menighetsrådet i Skien 
menighet. 
Jeg har også min egen Venstre-
blogg. Den finner du her: www.
venstre.no/blog/gustavsovde
 
 - Hvorfor Venstre?
- Jeg er engasjert i Venstre 
fordi Venstre er et miljøparti. 
Samfunnet står foran svært 
store utfordringer. Jeg tror det 
er Venstres politikk som best 
er egnet til å møte disse utfor-
dringene. Bl.a prinsippet om at 
forurenser skal betale og fra 
røde til grønne skatter, dvs fra 
skatt på arbeidskraft til skatt 
på forurensing og energibruk, er 
viktig. Den andre hovedgrunnen 
er at Venstre er et sosialliberalt 
parti, dvs frihet for enkeltmen-
nesket uten å skade andre, og 
et samfunn med et nettverk som 
fanger opp borgere som trenger 
hjelp. 

 Dette vil jeg bidra med for Tele-
mark i Fylkestinget
- Jeg vil prøve å gi Telemark et 
bedre kollektivtrafikktilbud og 
på sikt et universitet. 
 
Disse tre utfordringene vil jeg ta 
tak i som fylkespolitiker
n Flere kollektivtransportruter
n Billigere kollektivtransport 
n Flere gang- og sykkelveier 

Telemark Venstres lokallag ved Kommunevalget 2007
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Kommune og fylkestingsvalget 2007 �Løsningen i sentrum

Bodil Irene Nordjore
�. plass på 

fylkestingslista
 
Ein av dei viktigaste grunnane til at 
Venstre er viktig for meg er at det er 
stor takhøgde og rom for mange grunn-
verdiar utan at nokon er fordømande. 
Det er rom for utvikling og også rom for 
å utvikle det tradisjonelle til noko som 
kan få nytt liv og nye mogelegheitar. Eg 
trur at både by og land treng å tenkje 
attende på historia for å utvikle fram-
tida.Alt heng i hop med alt.

I fylket vårt er det viktig å sjå på Tele-
mark som eit heilskapleg fylke. Heile
fylke er like naudsynt for alle. Dette 
gjeld kultur- natur og kunnskapsbyg-
ging.

Om korleis taka vare på og utvikle fyl-
ket vårt.
n I eit reisemålsland som Noreg, er det 
viktig og at Telemark tek vare på og 
nyttar tradisjonar og kulturbasert rei-
seliv som næring på ein kvalitativ måte.

n Vegane er like viktige i øvre delar av 
fylket som i nedre om det skal hange i
hop for alle hyttefolka!

n Det lyt setjast av alvorleg mykje mid-
lar til å rydde kulturlandskapet vårt, om 
ikkje gror fylket att av lauvskog.

n Satsing på primærnæringar i eit heil-
skapleg perspektiv....

n Utvikling av goe næringsvegar for 
distrikta

n Sats på kunnskapen

n Rydding av kulturlandskap

n Vegane

n Fast og godt grep om rovdyrforvalt-
ninga i høve til husdyr

KRAGERØ
Ønsker å være handlingsretta

n Initiere og støtte opp om 
nyskaping innen øko - og  
miljøtiltak som kan få flere 
arbeidsplasser og tilflytting . 
 De fem første kandidatene:
1. Solfrid Rui Slettebakken
2. Johan Tønnes Løchstøer 
3. Wenche Lønnerød
4. Mohammad Shafi
5. Trine Jørgensen

n Ønsker å  være en handlings-
retta og  framoverlent lokalpoli-
tiker med følgende ledetråd.
- Med respekt for Kragerø og for 
framtida!
n Få på plass en nyskapende og 
forpliktende klima og miljøplan 
Skape respekt for Kragerø sitt 
særpreg, og  jobbe for beva-
ring og videreutvikling av dette 
særpreget.
n Få på plass flere arenaer for 
kultur, både utendørs og innen-
dørs, som kan stimulere hele 
lokalsamfunnet.
n Jobbe for høyskole og folke-
høyskolestudier i Kragerø.
n Få innholdet i skolen mer 
knyttet  opp mot lokalsamfun-
net.

BØ 
Økt folkevalgt styring

n Makta må flyttast tilbake til 
kommunestyret/utvala. Kritisk 
gjennomgang av delegasjonsre-
glementet er nødvendig. Det in-
terkommunale samarbeidet må 
ha meir folkevald styring.
Dei politiske prosessane skal vere 
opne for alle. Vi vil skape arenaer 
der også stemma til brukarane og 
dei som blir råka av vedtak, blir 
høyrde. Venstre vil innføre opne 
høyringar før viktige avgjerder. 
Det vil sikre brukarmedverknad 
og skape engasjement for lokal-
demokratiet. 
n For Venstre er det viktig å 
setje tæring etter næring slik at 
vi får orden på kommuneøkono-
mien.
n Vi vil drive førebyggande ar-
beid, spesielt for barn og ung-
dom. 

n Helsestasjonen bør flyttast 
til nåverande legesenter og der 
samle den førebyggande delen 
av helsetenesta i Bø. 
De fem første kandidatene:
1 Olav Kasland
2 Ingebjørg Ørnulfsdotter 
 Nordbø
3 Sveinung Astad
4 Kristina Riis Iden
5 Per Espen Fjeld

Olav Kasland 
1. kandidat i Bø 

DRANGEDAL 
Skole og barnehage

n Ombygging og nybygg til en 1 
– 10 skole i Prestestranda.

n Utvide Kroken skole.

n Sikre fortsatt full barnehage-
dekning framover.

n SFO-tilbudet må bedres med 
bedre lokaler, og SFO må være 
åpen i skolens ferier og fridager.

n Øke standarden på kommunale 
veier gjennom opprettelsen av et 
veifond.

n Få i stand en ”dugnad” der 
kommunen, grunneierne og Veg-
vesenet rydder langs riksvei 38 
slik at Toke blir mer synlig.

n Legge til rette for at tilbudet 
til brukerne av pleie- og om-
sorgstjenester kan tilpasses den 
enkeltes behov og ønsker best 
mulig. 

n Bygge 8 omsorgsboliger ved 
sjukeheimen, samt et dagsen-
ter, og lage en handlingsplan 
for opptrapping av kvaliteten 
innen eldreomsorgen.

n Støtte mer aktivt opp om 
frivillige arbeidet ved å doble 
støtten til lag og foreninger.

De fem første kandidatene:
1. Arnt Olav Brødsjø
2. Turid Anita Løite
3. Ola Nesland
4. Bodil Gautefald
5. Mette Tufte

Arnt Olav Brødsjø
1. kandidat i Drangedal 

Felleslista i Siljan:
De tre første kandidatene:
1 Tonje Løwer Gurholt, Venstre
2 Brynjar Rismyhr, Krf
3 Ragnhild Myrholt, Høyre

SILJAN 
Nye friske tanker

n I Siljan stiller Venstre felles-
liste med Krf og Høyre hvor jeg 
er toppkandidaten og felles ord-
førerkandidat for listen. Mitt mål 
i Siljan er å få til et maktskifte, 
fordi jeg mener at det er sunt for 
lokaldemokratiet med forandring 
og nye friske tanker. Felleslista 
har visjonen “frihet, trygghet og 
ansvar for hverandre - med inn-
byggerne i sentrum”. Dette er be-
greper som sier mye om hva jeg 
vil prioritere. I tillegg vil jeg jobbe 
for et mer åpent og vitaliserende 
lokaldemokrati. Styrking av Gren-
landssamarbeidet er viktig for 
Siljan og regionen, fordi vi ved 
slikt samarbeid kan dra nytte av 
hverandre til gode for alle.

Tonje Løwer Gurholt
1. kandidat i Siljan 

SELJORD 
Nyskaping og grundere

n Natur og miljø.
Arbeida for å få tilsett miljø-
konsulent saman med dei andre 
Vest-Telemark-kommunane.
At Seljord kommune skal ta sin 
del av ansvaret for dei globale 
klimautfordringane, bl.a. ved å 
støtte bioanlegg og leggja til ret-
te for andre miljøvenlege anlegg 
som t.d. vassboren varme.
n Samferdsel.
Arbeida for ein betre vegstandar 
for å redusere meirkostnadene 
ved køyring på dårlege vegar.
Vera pådrivar for bygging av 
høgfartsbane Oslo – Bergen over 
Haukeli.
n Næring.
Stimulera for ein nyskapingspoli-
tikk der småbedriftene står i sen-
trum. Støtte dei som har idear og 
som tør satse.
Styrke næringslivet i regionen 
ved å arbeida for eit breiare og 
betre samarbeid på tvers av kom-
munegrensene.
n Skule.
Halde oppe det skulemønsteret vi 
har i dag med grendeskular, bar-
nehagar og SFO.

For at opplæringa i skule og 
barnehage skal styrkje vår kul-
turelle identitet, må opplæringa 
gi rom for lokale innslag i alle 
fag.
n Kultur.
Gjera Seljord til ein attraktiv 
kommune å bu og virke i for ak-
tive borgarar.
Sikre Granvin ei god og trygg 
utvikling mot å bli samlingsstad 
for alle viktige kultur- og aktivi-
tetstilbod, både leik og alvor.
De fem første kandidatene:
1. Stig Høgetveit
2. Iselin Stundal
3. Dag Sveinung Moen
4. Bjørg Oseid Kleivi
5. Peder Lindhjem

Stig Høgetveit
1. kandidat i Seljord

TINN 
Turisme og næringsliv

n Venstre har fokus på åpenhet, 
tilgjengelighet og engasjement i 
lokaldemokratiet. Derfor trenger 
Tinn kommunestyret at Venstre 
blir representert. Jeg ønsker økt 
fokus på folkevalgt styring i Tinn
n Gode veier er viktig for boset-
ting, turisme og næringsliv. Jeg 
vil ha fokus på å forbedre infra-
strukturen i hele kommunen.
n Turismen må bli enda viktigere 
for Tinn. Vi har et enormt poten-
siale bare vi ser mulighetene og 
legger bedre til rette for det. Det 
vil jeg bidra til.
n For at Tinn skal ha den vek-
sten og utviklingen vi ønsker, 
må vi legge mye bedre til rette 
for gründerne og småbedriftene. 
De må ikke møtes med hinder og 

byråkrati, men med åpenhet, 
forenkling og tilrettelegging.

De fem første kandidatene:
1 Aslak Høgetveit
2 Knut Rudshaug
3 Jan-Anders Dam-Nielsen
4 Morten Langelid Nørstegård
5 Ola Kveseth Berge

Aslak Høgetveit
1. kandidat i Tinn

Telemark Venstres lokallag ved Kommunevalget 2007

Solfrid Rui Slettebakken
1. kandidat i Kragerø 
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Viktige saker for 
Unge Venstre i Telemark

Daniel 
Heggelid-Rugaas

�. plass på 
fylkestingslista

Jeg heter Daniel Heggelid-Rugaas, 
er 19 år og fra Hjartdal. Til høsten 
flytter jeg til Oslo for å gå på UiO. 
Var med i Telemark Ungdomsting 
og Hjartdal Ungdomsråd på ung-
domsskolen og er per d.d. fylkesle-
der i Telemark Unge Venstre.

Hvorfor Venstre?
Jeg valgte Venstre da jeg leste den 
politiske plattformen i 2005, og 
jeg ble bergtatt. Min liberalisme 
springer ut fra et dypt sosialt 
engasjement, og troen på at en-
keltmennesker overalt har evnen 
og viljen til å velge det som er best 
for seg og sine. Det er ikke staten 
eller andre som skal bestemme hva 
som er best for oss, det klarer vi 
alle selv.

Dette vil jeg bidra med for Tele-
mark i Fylkestinget
Hvis jeg får din stemme vil nye 
tanker strømme inn i fylkestinget. 
Jeg er ingen politiker, men en helt 
vanlig guttunge som er på vei ut i 
den store verden – kanskje jeg tar 
noe av den med meg hjem igjen.

Disse tre utfordringene vil jeg ta 
tak i som fylkespolitiker
Jeg er ung og relativt uerfaren, 
og det er selvsagt begrensninger 
for hva jeg kan få til. Jeg velger å 
fokusere på én sak som jeg mener 
er viktig, nemlig ungdomskort på 
kollektivtransport. Kommer jeg inn 
vil jeg foreslå dette i fylkestinget. 
Går denne saken igjennom så vil 
det være 16-årig stemmerett som 
står på sakskartet for meg. Jeg vil 
arbeide for at Porsgrunn skal få 
lov til å være en prøvekommune 
for dette.
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En av fire dropper ut 
av videregående!
En av fire (27 %) som begynte på videregående i Telemark i 2000 
sluttet før fullført utdanning. Bare �� prosent av elevene fullfører 
på normert tid. Det viser nye tall fra SSB, og nå krever Unge Venstre 
i Telemark handling.
- Dette er en skremmende utvikling. Det er gjort en alt for dårlig jobb i 
mange år, sier leder i Telemark Unge Venstre, Daniel Heggelid-Rugaas.
Når videregående skole begynner å bli en obligatorisk oppbevaringsinsti-
tusjon med rigide regler hvor enkeltmennesket forsvinner, som i tillegg ikke 
hjelper elevene nevneverdig på veien - da er det nødvendig å diskutere 
fremtiden. 15 elever har droppet ut av Notodden Videregående skole alle-
rede i år, og dette bør være et varsku på at det er systemet som svikter. 
Unge Venstre foreslår 5 konkrete tiltak for å gjøre den videregående opp-
læringen i Telemark bedre:
Styrk rådgivningstjenesten!
Det må stilles faglige krav til rådgivere på ungdomstrinnet og på videregå-
ende. Disse bør på sikt være profesjonsutdannet til å veilede elever som er 
usikre på utdanningsvalg. Inntil dette er mulig må etter- og videreutdan-
ningsmulighetene forbedres slik at ALLE elever har god kjennskap til de 
ulike utdanningsmulighetene.   

Mer praksis på yrkesfag!
Unge Venstre vil har praksis fra første år på yrkesfag. Yrkesopplæringslø-
pet må være preget av stor fleksibilitet både for fagretningene og for den 
enkelte elev og lærling. Ikke alle bør tvinges gjennom skoleår med vekt på 
teori før det blir gitt mulighet til  praksisplass. 

Avskaff dagens eksamensform!
Dagens sentralgitte skriftlige eksamen bør erstattes med mappevurdering. 
Det vil si at det eleven produserer gjennom året i form av skoleprøver, 
innleveringer, prosjekter o.l. samles i en mappe, og arbeidet blir karakter-
vurdert underveis i forhold til målene i læreplanen. På slutten av året kan 
mappen bli vurdert av ekstern lærer som erstatning for eksamen. Dagens 
sentralgitte skriftlige eksamener er et hinder for tilpasset opplæring, fordi 
eksamenene på slutten av året blir selve målet for undervisningen.

Mer individtilpasset opplæring
Undervisningen må i større grad tilpasses den enkelt elev. Hver elev er 
forskjellig og har forskjellige metoder for best å tilegne seg kunnskap. I 
følge Elevundersøkelsen (2006) sier 50 prosent av elevene at de ikke har 
innflytelse på arbeidsplaner i noen fag.

Bedre lærere
Gode lærere er nøkkelen for en bedre skole med tilpasset opplæring. For 
å videreutvikle gode lærere, bør alle lærere etter et visst antall år få et 
kompetanseår for enten å praktisere et annet arbeid og øke kunnskapen 
om samfunnet omkring, eller for å ta videre utdannelse.
- Skolen må gi hver enkelt elev en opplæring basert på egne evner, for-
utsetninger, behov og ønsker. Skolen er ikke og skal ikke være en  fabrikk 
for reproduksjon av kunnskap, eller et sted for tilpassing av mennesker til  
samfunnets behov.

Ungdomskort:
Med Ungdomskort kan de reise så ofte du vil og så langt du vil med 
buss og lokaltog innen Telemarks grenser. Vår tanke er at du kan 
bruke kortet fra den dagen du fyller 1� år til og med den måneden du 
fyller 20 år. Jo mer du bruker kortet - jo billigere blir hver reise.
Vi i Unge Venstre ser for oss en pris på ca. 200 kroner i måneden. Ordnin-
gene i bl.a. Hordaland og Møre og Romsdal har vist at dette fungerer.
Slik kan unge mennesker venne seg til å bruke kollektivtransport, vi får 
bedre bruk av denne – og mentaliteten vil endre seg. Dette er gjørbart, ef-
fektivt og ikke umulig dyrt!

Angrepille i butikk
Telemark Unge Venstre støtter forslaget om å selge angrepiller i bu-
tikken, og advarer samtidig sterkt mot moralisme. Det må være lov 
å angre for unge jenter i Hjartdal og Edland, ikke bare de som har et 
apotek i nabolaget. 
Angrepillen må tas så raskt som mulig etter samleiet fordi den virker før 
egget er befrukta, og det er ikke en ”abortpille” vi snakker om. Mens Krf 
vil gjøre denne pillen enda mindre tilgjengelig ved å reseptbelegge den, vil 
Telemark Unge Venstre gi enkelt menneske friheten til å styre sitt eget liv, 
og om de vil sette et barn til verden.
Motstanderne av abort spådde i sin tid at loven ville føre til abort som 
prevensjon, og nå er det altså angrepillen i butikk som vekker de samme 
anfektelser. Og fortsatt er aborttallene forbausende stabile. Tallene i 2002 
var til og med lavere enn i 1979. Statens legemiddelverk tar også initiativ 
til at angre pillen skal bli en del av de reseptfrie legemidler som kan selges 
i butikker og på bensinstasjoner.

n Jeg vil jobbe for å opprett-
holde den skolestrukturen vi 
har i Nome i dag.

1 Eirik H.E Ballestad
2 Kari Myrjord Norheim
3 Einar Werner Fredbo 
4 Jon Ivar Betten
5 Robert Leif Offner 

NOME
Økt satsing på turisme

n Jeg ønsker å sette miljøspørs-
mål på den lokale dagsorden i 
Nome. For å gjøre noe med kli-
matrusselen i verden, må vi også 
ta ansvar lokalt med konkrete 
virkemidler. 
n Jeg ønsker å prioritere turisme 
enda sterkere i Nome. Vi har et 
stort potensiale jeg ikke synes vi 
utnytter bra nok.

St
em

 V
en

st
re

! SAUHERAD 
Toget bør stoppe på Gvarv

n Lage ein lokal klima handlings-
plan, som tek miljøutfordringane 
på alvor. Me er ein del av den 
store samanhengen, det me kan 
få til i Sauherad har betydning for 
resultat.
n Grunnskulen og barnehagane 
i kommunen må sikrast nok res-
sursar så dei kan gje alle elevar 
tilrettelagt undervisning og ha 
full barnehagedekning.
n Sauherad er ein viktig kultur-
kommune, med eit høgare gjen-
nomsnitt av kunstnarar enn andre 
kommunar. Eg vil arbeide for at 
me får ein kultursjefstilling, som 
kan legge til rette så kunstnarar 
og frivillige organisasjonar får 
gode arbeidsvilkår. Me vil også 
sikre at Gvarvskule framleis skal 
vera ein nynorsk skulekrins.
n Toget bør stoppe på Gvarv, det 
er dårleg miljøpolitikk at dei som 

bur på Gvarv må kjøre bil til Bø 
eller Nordagutu, når toget like-
vel kjører forbi Gvarvstasjon. 
n Når GS-vegen på Stranna er 
ferdig, er det gang sykkelveg 
mellom Gvarv og Bø som må 
prioriterast.

1 Heine Århus
2 Ola Vea Gustavsen
3 Marit Helene Aanaas
4 Aslak Gunnheim
5 Johanne Halsnes Århus

Heine Århus
1. kandidat i Vinje

www.venstre.no/telemark/sauherad

VINJE 
Infrastruktur og næringsutvikling
n Vinje er rik på menneskelege 
og økonomiske ressursar. Priori-
teringsspørsmål kjem ein likevel 
ikkje utanom, og lovpålagte opp-
gåver må løysast. 
Eg vil spesielt arbeide med spørs-
mål knytt til infrastruktur og næ-
ringsutvikling/busetjing, m.a:
Vi må få gjort noko med dei far-
lege  skulevegane langs E134. 
Vi treng eit landbruk med fleire 
beitedyr og må kunne bruke pen-
gar for å stimulere til dette. 
For å få nyetablering og arbeids-
plassar må kommunen ha klare 
næringsareal/tomter i alle delar 
av kommunen. 
Innsats for auka løyvingar til ved-
likehald av vegane i kommunen.

Eg vil arbeide aktivt for samar-
beid med andre kommunar.

1. Børge Skårdal
2. Oscar J. Garnes
3. Hallbjørg Strøm
4. Jon Tvitekkja
5. Heidi Hegg

Børge Skårdal
1. kandidat i Vinje

www.venstre.no/telemark/vinje

www.venstre.no/telemark/nome
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Viktige saker for 
Unge Venstre i Telemark

Tonje Løwer Gurholt
�. plass på 

fylkestingslista

Jeg er 42 år, er gift og har to sønner. 
Jeg flyttet fra Kongsberg til Siljan i 
1996.
Jeg har tidligere jobbet innen informa-
sjon og reklame. De siste 8 år har jeg 
vært kontorleder i Fritzøe Skoger. Si-
den mars 2007 har jeg kun jobbet for 
Telemark Venstre.
Jeg er leder i Telemark Venstre og 
Siljan Venstre og sitter i Venstres 
landsstyre og sentralstyre. Jeg har 8 
års erfaring fra kommunestyret og 4 
år i formannskap. I tillegg har jeg vært 
aktiv i Grenlandssamarbeidet. Jeg har 
min egen Venstreblog her: http://www.
venstre.no/blog/

Hvorfor Venstre?
For meg så handler valg av parti om 
menneske og samfunnssyn, mer enn 
om enkeltsaker. Den liberale ideologien 
til Venstre har den beste balansegan-
gen mellom det å gi enkeltmenneske 
frihet, og det å ta ansvar for fellesska-
pet og hverandre. Dessuten synes jeg 
det er viktig at politiske beslutninger 
er uavhengig av særinteresser. Derfor 
Venstre.

Dette vil jeg bidra med for 
Telemark i Fylkestinget
n	Jeg vil sette Telemark tydeligere
  på kartet i nasjonal målestokk.
n	Jeg vil jobbe for en bedre 
  samferdselspolitikk. 
n	Jeg vil bidra til en offensiv 
  klimaplan og konkrete miljøtiltak 
  for Telemark fylke.
n	Jeg vil være en ”vaktbikkje” for 
  åpenhet i folkestyret.

Nevn � utfordringer du mener 
Telemark har
n	Samferdsel, kollektivtrafikk 
n Miljø, klima
n	Ungdom som ikke fullfører 
   videregående opplæring

Mulighet for hver enkelt borger til å skape og leve det 
gode liv er Venstres mål for samfunnsutviklingen. Men-
nesker er ulike, og trenger ulike løsninger. Velferds-
tilbudene må alltid bygge på respekt for det enkelte 
menneskes integritet, og i langt større grad tilpasses 
den enkeltes ønsker og behov enn i dag.
For Venstre handler velferdspolitikk om en sterk of-
fentlig velferdsstat som gir like muligheter, tør å priori-
tere dem som trenger det mest og som har respekt for 
at borgerne ønsker ulike løsninger. 

SOSIALT ANSVAR
- mer til de som trenger det mest

Framtidens velferdssamfunn avhenger av et nyska-
pende næringsliv. Framtidens arbeidsplasser er enda 
ikke skapt, og Venstre vil ha en politikk som støt-
ter nyskapere og gründere. Forskning, utdanning og 
skattesystem er viktige forutsetninger for framtidens 
arbeidsplasser og velferd. Samfunnet må gi rom for 
menneskets skapende evner i skoleverk, forskning, 
kultur og næringsliv. Vi må slippe fram de som tør å 
satse, og som tør å tro på en idé.

NÆRING

Norge skal være en moderne miljønasjon. Klimaendrin-
ger og truslene mot de livsviktige økosystemene må 
tas på alvor. Venstre er et moderne, løsningsorientert, 
teknologioptimistisk og ansvarlig miljøparti. Vi vil gi 

n  Ha en sterk økning i satsingen på fornybar energiproduk-
sjon i Norge

n  Innføre avgiftsfritak for kjøretøy med hydrogen som driv-
stoff.

n  Verne de mest verdifulle korallrevene i de norske farvann.
n  Legge inn en ungdoms- og studentrabatt på 50 % i konse-

sjonsbetingelsene for alle kollektivtilbud.
n  Prioritere utbygging og forbedring av jernbanen rundt og 

mellom de store byene.

SKOLE
Venstre vil styrke den offentlige skolen, særlig gjen-
nom å gjenreise respekten for læreren og fagkunn-
skapen. Alle skal ha mulighet til å utnytte sine evner 
og sin skaperkraft. Venstre vil styrke læreren og gi 
mer ansvar til den enkelte skole. Norge skal være en 
førsteklasses kunnskapsnasjon.

MILJØ
Venstre vil:

våre barn og barnebarn minst like gode muligheter 
til ren natur som vi selv har hatt. Venstre har satt i 
gang sin egen klimakampanje, kalt ”framtida kan bli en 
REN fornyelse”. Den bygger på et hovedmål om å få 
på plass vedtak om lokale klimaplaner i kommuner og 
fylker hvor Venstre er representert.

Venstre vil:

n  Bruke 3 milliarder kroner på Kunnskapsløftet til styrking 
av lærerne og skolen i løpet av stortingsperioden 2005 
– 2009.

n  Sikre lærerne systematisk kompetanseheving gjennom å 
innføre et kompetanseår, der lærere kan få permisjon for 
videreutdanning eller å praktisere i et annet relevant yrke.

n  Styrke respekten for læreren og sikre bedre arbeidsro i 
skolen.

n  Sikre at spesialpedagogisk kompetanse er så nær elevene 
som mulig, og tilgjengelig for elevene fra første skoledag.

n  Legge forskning inn under et eget departement

Venstre vil:

n  Ha bedre sosiale ordninger for grundere
n  Ha et enkelt, miljøvennlig og rettferdig skattesystem.
n  Ha gode rammevilkår for hele næringslivet.
n  Ha et enklere Norge ved at skjemaveldet forenkles og å 

avskaffe unødvendige lover.
n  Ønsker en ny nærings- og innovasjonspolitikk i Norge 

– med økt innsats på forskning og utvikling, på mat, kultur 
og opplevelser.

Venstre vil:

n  Utvide støtteordningene for familier med tunge omsorgs-
oppgaver

n  Iverksette et bredt tiltaksprogram for barn og unge med 
adferdsproblemer

n  Sørge for at eldre kan bo hjemme så lenge de selv vil ved 
å tilby utvidede hjemmetjenester. 

n  Ha en garantert minsteinntekt, eller borgerlønn, til dem 
som trenger det mest. Dette for å sette folk i stand til å 
hjelpe seg selv.

n  Ha et system hvor tannbehandling dekkes av det offent-
lige på lik linje med fastlegeordningen. I første omgang 
ønsker vi gratis tannhelsebehandling til sosialklienter og 
minstepensjonister.

Venstre vil styrke innholdet i skolen

Det skal være ærefullt å skape en 
arbeidsplass for seg selv og andre

Stem
 V

enstre!



10 liberale prinsipper:

Slik kan du lese mer om Telemark Venstre:
Vår internettside blir kontinuerlig oppdatert med politisk 
stoff. Her finner du også linker til våre lokallags internett-
sider. 

www.venstre.no/telemark

Venstre er Norges sosialliberale parti.
Vår politikk kombinerer personlig frihet

med ansvar for fellesskapet og hverandre.

 1 Johan Tønnes Løchstøer, Kragerø
 2 Gustav Søvde, Skien
 3 Bodil Irene Nordjore, Vinje 
 4 Daniel Heggelid-Rugaas, Notodden
 5 Tonje Løwer Gurholt, Siljan
 6 Siren Johnsen, Porsgrunn
 7 Ola Nesland, Drangedal
 8 Torunn Natvig Hoen, Skien
 9 Kjell Stundal, Bø
10 Anette Dalen Pedersen, Notodden
11 Karin Brennesvik, Tinn
12 Ingebjørg Ørnulfsdotter Nordbø, Bø
13 Iselin Stundal, Seljord
14 Helge Kiland, Fyresdal
15 Torgeir Fossli, Notodden
16 Ola Vea Gustavsen, Sauherad
17 Bergit Askild Myrjord, Bø
18 Heidi Charlott Hegg, Vinje
19 Jon Ingebretsen, Vrådal
20 Turid Anita Løyte, Drangedal
21 John Arne Rinde, Nome
22 Susanne Rimestad, Skien
23 Stig Høgetveit, Seljord
24 Målfrid Ommedal, Vrådal
25 Knut Magnus, Bamble
26 Solfrid Rui Slettebakken, Kragerø
27 Vegar Nygård, Notodden
28 Åge Frisak, Porsgrunn
29 Anne Mari Mork Sletta, Notodden
30 Per Espen Fjeld, Bø
31 Signy Gjærum, Skien
32 Arnt Olav Brødsjø, Drangedal 

Fylkestingsvalget 2007

telemark
venstre

1. Friheten skal gjelde overalt, for alle
Liberalismens mål er enkeltmenneskets frihet. Venstre vil utvide den enkel-
tes mulighet til å ha makten i eget liv – uavhengig av kjønn, livssituasjon og 
bakgrunn. Vi hviler først når friheten gjelder overalt, for alle. 

2. Det personlige ansvaret er ufravikelig
Alle har ansvar for egne valg. For Venstre er dette like grunnleggende som 
retten til frihet. Vi er overbevist om at den som gis anledning til å ta ansvar, 
griper muligheten – og gjennom det vinner økt verdighet og frihet. De som 
trenger samfunnets hjelp til å leve et verdig liv, skal få det.

�. Alle har ansvar for hverandre, for miljøet og 
  for kommende generasjoner 
Alle har ansvar for hverandre og for å sikre at kommende generasjoner har 
samme muligheter til frihetsutfoldelse som oss. Vi plikter å hjelpe andre 
med å sikre forutsetningene for frie liv, blant annet gjennom å bygge sterke 
felles institusjoner, ved å bekjempe fattigdom og ved å respektere naturens 
egenverdi og bærekraft.

�. Virkelig frihet forutsetter felleskap og rettferdighet 
En fri verden kjennetegnes av rettferdighet, verdighet og muligheter for 
alle. Frie samfunn har lokale, nasjonale og globale felleskapsinstitusjoner 
og et godt sikkerhetsnett for alle. Frie samfunn er rettferdige og åpne – der 
enhver person med de nødvendige evner og innsatsvilje, skal kunne nå en-
hver posisjon i samfunnet.

�. Alle er likeverdige, men ingen er like
Liberalismen er raus. For Venstre er det en verdi i seg selv at mennesker er 
ulike og tar ulike valg. Respekten for ulikhet inkluderer fordi den innebærer 
nysgjerrighet i møte med det ukjente, og toleranse for at det gode liv ikke 
er likt for alle. Toleranse betyr respekt, ikke likegyldighet eller feighet. 

�. Politikk skal fremme livskvalitet og menneskelig vekst 
Det liberale engasjementet for frihet går lengre enn å sikre alle materiell 
trygghet og velstand. Overalt i verden kjennetegnes det gode liv av mer 
enn det materielle – av kultur og åndsliv, frivillig arbeid og læring. Liberal 
politikk skal sikre dette som reelle muligheter for alle i et samfunn. 

7. Politisk makt skal komme nedenfra
Politisk makt og styring skal forankres i demokratiske institusjoner med 
stemmerett for alle. Demokrati, ytringsfrihet, organisasjonsfrihet, og tros-
frihet er grunnleggende liberale rettigheter. De viktigste avgjørelsene som 
gjelder fellesskapet, skal tas av folkevalgte organer.

8. Makt skal spres og balanseres
Et liberalt samfunnssystem består av fire bærebjelker: Demokratiet, retts-
staten, det sivile samfunn og markedsøkonomien. Venstre er opptatt av å 
sikre disse institusjonenes åpenhet, uavhengighet og samspill. Spredning 
av makt og åpenhet om maktutøvelse er nødvendig for å hindre autoritær 
politikk, maktmisbruk og korrupsjon. 

9. Den liberale staten er upartisk, sterk og begrenset
Den liberale staten må bygge sterke fellesskapsinstitusjoner for å sikre fri-
het og muligheter for alle, uten å frata den enkelte ansvar. Staten må være 
nøytral overfor livssyn. Den liberale statsmakten må respektere begrens-
ninger i egen makt, og dens systemer skal være enkle og tilgjengelige for 
borgeren. Staten har et spesielt ansvar for å verne om mindretallets rettig-
heter. For liberale er det forskjell på det vi ikke liker og det vi vil forby.

10. Liberalismen er optimistisk og alltid underveis
Det liberale samfunnet er alltid underveis og åpent for bedre løsninger, 
skapt gjennom kraften i de bedre argumenter og gjennom mennesker som 
får brukt evnene sine. Venstres optimisme er grunnlagt på en sterk tillit til 
menneskenes skaperkraft og en tro på at det i fellesskap er mulig å legge 
grunnlag for frie liv, overalt - for alle.

  Venstre for deg som:
n	har et brennende hjerte for klodens
  framtid gjennom en aktiv miljøpolitikk

n	vil bygge samfunnet på stor grad av
  individuell frihet, men med et sosialt
  ansvar for fellesskapet

n	mener at makt skal spres og 
  balanseres

Vennlig hilsen

 Johan Tønnes Løchstøer
1. kandidat Venstre i Telemark

-mer frihet 
-mer ansvar

Stem Venstre!
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