
Dag Vige og Astrid Bekkenes

Venstre vil verne enkeltmennesket, samtidig som en 
ønsker å ta ansvar for andre. Et velferdssamfunn måles 
på hvordan vi tar vare på de svake. 

Dag Vige har bred erfaring fra bystyret i Kristiansand og 
fylkestinget Vest-Agder, og fra arbeidet i en rekke råd og 
utvalg. Han har også erfaring fra media og det private 
næringsliv, men er nå elevombud i ungdomsskolen. Dag Vige 
er et sterkt engasjert menneske som brenner for å skape 
en by der det er godt å leve og bo. Han mener det enkelte 
menneske, ung og gammel, har ressurser fellesskapet kan ha 
nytte og glede av.  Dag vil ha kvalitet i grunnskolen og mener 
kampen for miljøet må intensiveres. Han ønsker bedre kontakt 
mellom politikerne og enkeltmennesker og vil at også de som 
ikke er «sterke» skal få frem sine synspunkter.
Tlf. 91584484, e-post:  dag.vige@chello.no

Astrid Bekkenes kom som en frisk vind inn i det politiske liv 
for fi re år siden. Plass i bl.a. byutviklingsstyre og bystyre har 
gitt erfaring som gir trygghet og kompetanse. Hun underviser 
i videregående skole og driver samtidig eget fi rma.  Astrids 
fokus er å støtte de selvstendige næringsdrivende, spesielt 
gründerne. Hun er i tillegg opptatt av folkehelse. Hun gleder 
seg over barn og unge i fysisk aktivitet, og mener sykkelen er 
et «smart» transportmiddel.
Tlf. 41665496, e-post:  astrid.bekkenes@broadpark.no 

Dine kandidater i KristiansandVenstre er
Norges sosialliberale parti

Vår politikk forener personlig frihet med ansvar for 
fellesskapet og hverandre. Vi legger særlig vekt på fi re 
politiske hovedområder: Skole, småbedrifter, 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 utgangspunkt i enkeltmennesket, 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 respekt.

Ideologisk er Venstre tuftet på sosialliberalismen. Den fi nner 
løsningene i balansen mellom frihet og fellesskap, mellom 

politisk styring og et fritt marked, mellom individet (borgeren) 
og staten, mellom by og land.  Venstre er et nytenkende parti 

med vilje til analyse og reformer.

kristiansand.venstre.no
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Stem på Venstre!
Stem på Dag Vige.

Best på skole 
– best på miljø
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Kristiansand Venstre vil at byen vår skal bli 

Norges fremste miljøby. Skolen i Kristiansand 

skal gi elevene kunnskap, vitebegjær og like 

muligheter videre i livet. Venstre vil satse 

ressurser på de som trenger det mest innen 

velferd og omsorg.  Venstre ønsker åpenhet og 

maktfordeling i den offentlige forvaltning. 

Vi har ikke råd til å gjennomføre alt som 

er ønskelig, derfor hører vi gjerne på dine 

synspunkter før vi tar endelige beslutninger.

6. Solveig Nilsen
7. Øystein Kostøl
8. Elin W. Johannessen
9. Rune Bjørgo
10. Vibeke Meihack Engen
11. Øyvind Ottersen
12. Anne Austad
13. Lasse Stray
14. Eilert Gahrsen
15. Rita Rocha
16. Kay C. Jørgensen
17. Torun Sandvand
18. Vegard Øksendal Haaland
19. Bjørg Vestrheim
20. Kjartan Aasebø
21. Emil Pedersen
22. Nansy Janbu
23. Rune Isaksen
24. Liv Kristiansen
25. Sverre Johannes Aune
26. Kirsten Leidal
27. Kim Strømme
28. Svein Otto Fredriksen
29. Karin Vige
30. Kjell Spinnangr
31. Inger Melbye

32. Roald Hodne Larsen
33. Oddrun Bortelid
34. Vladimir Marsalek
35. Gerd Synnøve Tøfte
36. Torun Stølen
37. Jan Berg
38. Ståle Hoven
39. Kai Otto Jørgensen
40. Agnes-Margrethe Bjorvand
41. Osmund Dønnestad
42. Jan A. Stølen
43. Jens E. Fjeld
44. Bjørn Sæther
45. Anne Lise Gjul
46. Tore Ragnar Neset
47. Olav Kristian Nygaard
48. Ove Brun
49. Ingar Rostvåg Ulltveit-Moe
50. Rolf T. Tønnessen
51. Kay A Fosberg
52. Magne Heie
53. Peder Børtnes Kalvatn
54. Øystein Grøntoft
55. Åse Rostvåg
56. Hans Petter Mjølund

3. Eirik Skoge Vagle
Eirik er 20 år. På videregående skole 
ble Venstre hans parti. Han avtjener nå 
verneplikten som sivilarbeider på Loland 
behandlingssenter. Han sier: Gi frihet for 
den enkelte - ta ansvar for hverandre.

4. Olga Nesland
Olga er selger og har vært i Venstre i en 
årrekke. Hun sier: Venstre er det fremste 
miljøpartiet. Skolen er viktig. Den må få 
nok ressurser slik at den enkelte elev kan 
få tilpasset og god opplæring.

5. Jan K. Stavenes
Jan Kenneth er sykepleier og soneleder i 
hjemmetjenesten. Han er opptatt av en 
god omsorgstjeneste for eldre og funk-
sjonshemmede og sosialt ansvar for de 
rusavhengige. Han har politisk erfaring fra 
lokalpolitikk og sentralstyret i Unge Venstre.

1./2. Dag og Astrid baksiden

En moderne miljøby
Kristiansand skal bli Norges mest miljøvennlige by. Den viktigste 
utfordringen er å redusere klimautslippene. En by skal være god å 
leve i. Dette er Venstres utgangspunkt i miljøpolitikken. Vi ønsker 
å anlegge P-plasser i byens randsoner og ha gratis buss til og fra 
Kvadraturen. Vi vil tilrettelegge for sykkelbruk, erstatte oppvarm-
ing fra olje med miljøvennlig brensel og bygge ut fjernvarme. Miljø 
handler også om de lokale tiltakene: Lekeplassene for småbarna må 
vedlikeholdes, vi må redusere utslipp av svevestøv på vinteren, vi 
må ta vare på viktige friluftsområder i kommunen og de små, grønne 
arealene i boområdene. Folk må ha allmenn tilgang til skjærgården. 
Venstre vil miljøsertifi sere alle skoler, barnehager og andre kommu-
nale enheter. Nye byggefelt skal tilrettelegges for bruk av miljøriktig 
energi.

En skole for kunnskap og like muligheter
Skolen er grunnlaget for velferdssamfunnet. Gjennom å få kunnskap 
og læreglede skapes like muligheter for alle elever. Venstre vil styrke 
den offentlige skolen ved å innføre et kompetanseår for lærere – at 
en etter et visst antall år kan få permisjon for å ta videre utdannelse, 
eller praktisere i annet arbeid som er relevant for skolen. Venstre vil 
sikre at den spesialpedagogiske kompetanse er så nær elevene som 
mulig. I Kristiansand vil vi at det innføres gratis PC til alle ung-
domsskoleelever, og at barn og unge har fysisk aktivitet på skolen 
hver dag. Miljøundervisningen i skolen er overmåte viktig.

Kultur
Det er mye som skjer i Kristiansand: Nytt teater- og konserthus, 27 
festivaler, nye Sør Arena, fl ere idrettsanlegg i bydelene, Samsen, 
amfi scenen på Odderøya og havnekvartalet under utvikling. Venstre 
ser på alle deler av kulturlivet som viktig for å skape trivsel og glede. 
Vi vil at tilbudene skal være mangfoldige og tilgjengelige for alle. 
Venstre er også opptatt av estetikk og arkitektur. Vi ønsker å bevare 
byens sjel, men samtidig være moderne. Våre vakre bygninger og 
naturområder må vernes, men byen må være i utvikling. Det som 
skapes i dag er fremtidens kulturarv!

Omsorg og sosialt ansvar
Venstres velferdspolitikk tar utgangspunkt i den deltagende 
borgeren. Vi vil prioritere ressursene til de som trenger det mest. 
Dette er blant annet eldre med omfattende hjelpebehov, personer 
som trenger psykisk helsehjelp og rusavhengige.  Vi ønsker at de 
eldre kan bo hjemme så lenge de selv vil gjennom tilbud om utvidet 
hjemmetjenester. I sykehjemmene må kompetansen styrkes og 
tilstrekkelig helsehjelp sikres. Venstre vil doble antall legetimer i 
sykehjemmene, og forankre dette i en kommunal norm. Mennesker 
med ulik helse må få ulike tilbud om fysisk aktivitet. «Kulturrulla-
toren» som tilbyr kulturopplevelser til de som ikke selv kan oppsøke 
kulturtilbud, må videreutvikles. I Kristiansand vil vi bedre rehabiliter-
ingsarbeidet blant rusmisbrukere. Vi ønsker at det opprettes stilling 
som kommunepsykolog med særlig ansvar for det psykiske helsear-
beidet. 

Næring og småbedrifter
I  Kristiansand må det sikres arealer slik at der er varierte og nok 
tomter for bedrifter som vil etablere seg. Vi vil satse på å utvikle 
det kompetansebaserte næringsliv. For å tiltrekke oss kompetent 
arbeidskraft, er et rikt kulturliv overmåte viktig. Kultur, kompetanse 
og næring er hjørnesteinene for å sikre dynamisk utvikling. Samtidig 
er det helt nødvendig å støtte gründere og mindre bedrifter.

Vil du vite mer?
WEB: kristiansand.venstre.no
E-POST:  kristiansand.venstre@venstre.no
TLF. 38 02 27 71 
ADR: Kongensgt 34, 4610 Kristiansand, 
E-POST TIL DAG VIGE: dag.vige@chello.no


