
Jonas Stein Eilertsen
Venstres førstekandidat  i Tromsø

Et liberalt
Tromsø

«Menneskene er viktigere enn systemet. 
Venstre prioriterer folk først.»  
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•	 Kunnskap og like muligheter 
Tromsø skal være en foregangskommune 
på kvalitet og kunnskap i skolen. 

•	 Tromsø - en moderne miljøby 
Venstre vil gjøre Tromsø til en moderne mil-
jøby hvor det lønner seg å leve miljøvennlig 
og innbyggerne har tilgang til moderne 
miljøløsninger og frisk luft. 

•	 Mer til de som trenger det mest 
Venstre vil endre sosialpolitikken gjennom 
å prioritere mer til de som trenger det mest. 

•	 Et kreativt og verdiskapende Tromsø
Venstre vil skape et godt næringsklima for 
bedrifter og modernisere offentlig sektor.

Et liberalt Tromsø

Marie Fangel og 
Jonas Stein Eilertsen.
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Tromsøskolen har et stort uutnyttet potensi-
ale. Venstre vil på vegne av byens elever, fore-
satte og lærere jobbe for å ta ut det enorme 
potensialet som ligger i skolen. Alle barn som 
vokser opp i Tromsø kommune skal ha tilgang 
på en kvalitetsskole.

Venstre vil:
•	 Stille klare krav om kvalitet og kunnskap i 

skolen
•	 Satse på læreren. Faglig sterke lærere er 

nøkkel for en kunnskapsskole. Venstre vil 
ha et lærerløft som sikrer systematisk et-
ter- og videreutdanning til lærerne. 

•	 Ha mer brukermedvirkning i skolen gjen-
nom skolestyrer hvor representanter fra de 
ansatte, FAU, elever/foreldre er representert 

•	 Bedre vedlikeholdet av skolene og bygge 
nye Sommerlyst skole som et OPS-prosjekt 
(offentlig-privat samarbeid) for å gi lavere 
kostnader, raskere realisering av skolen og 
bedre vedlikehold

Kunnskap og 
like muligheter

•	 Omorganisere svømmeundervisningen for å 
sikre høyere kvalitet og et bedre tilbud

•	 Innføre en læreplan i fjellsikkerhet i ung-
domsskolen

•	 Bedre samarbeid med UiT og studentene 

Øystein 
Nilsen.
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Venstre vil at Tromsø skal bli en foregangs-
kommune og bevisst bruke markedsmekanis-
mer slik at det lønner seg å leve miljøvennlig. 
Venstre vil gjennomføre en  transportreform 
hvor det blir dyrere å kjøre bil, men bedre og 
billigere  å reise miljøvennlig, om det gjelder 
kollektivtrafikanter, syklister  eller fotgjengere. 
På denne måten sikrer vi mindre svevstøv, 
mindre kø og renere luft.

En moderne miljøby
Venstre vil:
•	 Redusere reisetiden med 25% på kollektiv-

trafikk gjennom økt fremkommelighet og 
flere avganger

•	 Bygge nye gang- og sykkelveier
•	 Sikre at 20% av midlene av drivstoffavgif-

ten går til veivedlikehold, resten til miljø-
vennlig transport

•	 Bygge nye ladestasjoner for el-biler
•	 Bevare grøntarealer og ruste opp Tromsø-

marka
•	 Fjerne kommunale avgifter for klimavenn-

lige tiltak
•	 Støtte nye investeringer i fornybar energi 

Elin Sandvik.
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Venstre vil ha 
storstilt satsning 
på vindkraft, 
vannkraft, 
bølgekraft 
og energi
effektivisering i 
Tromsø.
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Venstre vil gi mer til de som trenger det mest, 
fremfor å smøre tynt ut over alle. I et sosialli-
beralt samfunn er det viktig med hjerterom for 
de som faller utenfor det store fellesskapet.
 

Mer til de som 
trenger det mest

Venstre vil ta i bruk alle gode krefter i samfun-
net, også frivillige organisasjoner og private 
aktører for å sikre et godt helsetilbud. Gode 
løsninger for innbyggerne er viktigst for 
Venstre.

Venstre vil:
•	 At utbygging av området Tromsøysund Sy-

kehjem/Otium ferdigstilles i løpet av neste 
kommunestyreperiode i samarbeid med 
private aktører.

•	 Fjerne sykehjemskø og sikre sykehjems-
plass til de som har behov for det.

•	 Sikre rusmisbrukere et godt tilbud og gjen-
nomføre en prøveordning med sprøyterom

•	 Sørge for at ressursene som brukes i helse-
sektoren brukes mest mulig effektivt slik 
at de i størst mulig grad kommer brukerne 
til gode.

Marie 
Fangel.
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Tromsø skal være en  være en motor for 
nyskaping og vekst for hele regionen. For å få 
til  dette fokuserer Venstre på å skape et godt 
næringsklima, spesielt for små og mellomsto-
re bedrifter, og for å forbedre offentlig sektor. 
Dette  er avgjørende for å sikre flest mulig 
arbeid, og for å sikre inntekter  til å bedre 
velferdstilbudet. Venstres holdning er at det er 
lov å lykkes og ønsker flere gründere, entrepre-
nører og bedrifter i Tromsø.

Venstre vil:
•	 Redusere eiendomsskatten
•	 Redusere kommunale avgifter, gebyrer og 

skjemavelde
•	 Vise økonomisk ansvarlighet gjennom god 

kostnadskontroll og ansvarlige budsjetter
•	 Selge kommunale tomter og aksjer (ikke 

Troms Kraft) for å redusere den altfor høye 
kommunale gjeldsbyrden

•	 Konkurranseutsette offentlig virksomhet 
der det vil gi lavere kostnader og opprett-

Kreativt og 
verdiskapende Tromsø

holder høy kvalitet
•	 Ha en liberal og forutsigbar skjenkepolitikk
•	 Være et ”Ja-parti” som er positiv til regule-

ringssaker som bidrar til næringsutvikling i 
hele kommunen

Nils Arne Johnsen.
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Kulturell virksomhet gir byens innbyggere 
opplevelser, mangfold og livskvaliet og skaper 
økonomiske verdier for lokalsamfunnet. Derfor 
vil Venstre videreutvikle Tromsø som kulturby 
gjennom gode rammevilkår for kunst og 
kultur.
 
Venstre mener også at det er veldig viktig med 
en overordnet  byutvikling i Tromsø, som ivare-
tar balansen mellom fortid, nåtid og  fremtid. 
Sentrum skal både opprettholde sine viktige 
historiske  kvaliteter, og være et vitalt sentrum 
for handel, opplevelser, kultur og  reiseliv.

Kultur og byutvikling
Venstre vil:
•	 Ivareta sentrums unike historiske kvaliteter 

og samtidig gjøre sentrum attraktivt for 
næringsliv, kultur og reiseliv.

•	 Utvikle byens parker i samarbeid med lo-
kale sponsorer og byens botaniske miljø.

•	 Tilrettelegge større deler av sentrum for gå-
ende og syklister.

•	 Utvikle aktive og bærekraftige lokalsam-
funn.

•	 At Tromsø skal være en kulturby med man-
ge kulturelle uttrykk, arenaer og festivaler.

•	 Prioritere bygging og vedlikehold av idretts-
anlegg for breddeidrett.
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Sammen for 
et liberalt Tromsø

      

F.v.: Øystein Nilsen, Jonas Stein Eilertsen, Elin Sandvik, Marie Fangel og Nils Arne Johnsen.
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Venstres visjon er et sosialt og liberalt kunn-
skapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet 
til å skape sin egen vei til det gode liv, og der vi 
tar ansvar for miljøet.
 
Roar Sollied er Venstres toppkandidat ved fyl-
kestingsvalget. Nå vil han ha nr 2, Elin Sandvik 
fra Tromsø, med seg på fylkestinget. Venstre 
var bare 140 stemmer fra to mandat i 200! 
Resten av lista med 43 liberalere finner du på 
nettsidene www.venstre.no/troms

Venstre ved 
fylkestings valget!

Venstre vil:
•	 Ha en politikk for videregående skole som 

har fokus på høy kvalitet og gode arbeids-
vilkår.

•	 Innføre en systematisk etter- og videreut-
danning til lærerne i videregående skole.

•	 Satse på en sterk fellesskole, men være 
åpen for friskoler.

•	 Satse på kollektivtrafikk i Tromsø gjennom 
å redusere pris på månedskort og flere 
avganger.

•	 Bedre veivedlikehold på fylkesveiene.
•	 Redusere takster for tannhelsebehandling 

til ungdom mellom 19 og 25.

Roar Sollied.
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Venstre har i kommunestyreperioden 2007 
til 2011 hatt to representanter, Marie Fangel 
(gruppeleder) og Jonas Stein Eilertsen. Venstre 
samarbeidet med de rødgrønne partier om 
to budsjetter hvor vi blant annet fikk igjen-
nom økt etter- og videreutdanning for lærere, 
satsing på energieffektivisering og innkjøp av 
el-biler i kommunen. De rødgrønne  brøt sam-
arbeidsavtalen ved at de økte eiendomsskat-
ten med 50%. Venstre er i dag i opposisjon til 
Ap-styret og vil bidra til borgerlig styre dersom 
det er borgerlig flertall.

Venstre i 
kommunestyret 0711

Venstre har:
•	 Vært det partiet som har foreslått flest 

miljøvennlige tiltak
•	 Konsekvent satset mest på kunnskap og 

kompetanse i skolen
•	 Stemt mot økning av eiendomsskatten
•	 Stemt mot at Tromsø skal bli en del av for-

valtningsområdet for samisk språk
•	 Har stemt mot den altfor store utbyggnin-

gen på Prostneset
•	 Foreslått en rekke tiltak for å modernisere 

kommunen
•	 Stemt for å bruke private tilbydere for å få 

ned sykehjemskøen 

Marie Fangel og 
Jonas Stein Eilertsen.
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www.tromso.venstre.no

Venstres kandidater 
i Tromsø

1.  Jonas S. Eilertsen (27)
 Lektor

2.  Marie Fangel (70)
 Kunsthåndverker 

3.  Øystein Nilsen (36)
  Seniorrådgiver 

4.  Elin Sandvik (19)
 Skoleelev

5.  Nils Arne Johnsen (45), Direktør
6.  Irene Dahl (39), Førsteamanuensis
7.  Bitten Barman-Jenssen (74), Pensjonist
8.  Knut Figenschau (20), Skoleelev
9.  Maria G-Markussen (33), Rådgiver
10.  Morten Skandfer (45), Lege
11.  Berit Kirckpatrick (70), Pensjonist
12.  Håvard Sørlie (30), Adjunkt
13.  Charlotte Salomonsen (19), Skoleelev
14.  Jan Tore Olsborg (45), Advokat
15.  Else Marie Øvrebøe (61), Høgskolelektor
16.  Leif Longva (53), Bibliotekar
17.  Mbachi R. Msomphora (35), Fagreferent
18.  Bodil Carlson (67), Rektor
19.  Anders Hauge Wien (28), Stipendiat
...
49.  Wenche Schei (62), Farmasøyt

... se hele lista og vårt program på våre nettsider.

Foto: Marius A. Hansen 
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