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Venstre stod for innføringen av allmenn 
stemmerett i Norge. Venstre var også par-
tiet som ga kvinner stemmerett. Venstre har 
vært demokratiets fremste forsvarer i snart 
130 år. Vi står fremdeles først i kampen for 
utvidelsen av demokrati og det lokale folke-
styret, mot overstyring, overvåking og over-
dreven maktbruk.

Venstres ideologi er den sosiale liberalis-
men; frihet uten egoisme, solidaritet uten 
sosialisme.

Alle skal ha mulighet til å bruke sine evner 
til beste for seg selv og samfunnet. Dette 
innebærer frihet for den enkelte og ansvar 
for hverandre. Frihet og demokrati bygges 
nedenfra, og beslutninger skal tas så nær 
borgeren som mulig.

Fremdeles er det mye som skiller et sosial-
liberalt parti fra andre: Vi ønsker en stat 
som aktivt bekjemper sosial urettferdighet 
i samfunnet. Samtidig ønsker vi å unngå at 
staten og utvalgte interesseorganisasjoner 
får for stor makt på bekostning av enkelt-
mennesket og mangfoldet i det sivile sam-
funnet. 

Den sosiale liberalismen står aldri stille, 
men er i stadig utvikling.

En liberal politikk setter alltid folk først, 
før systemer og særinteresser!  

Stokke Venstre vil:   
•	 Arbeide	 for	åpenhet,	høy	etisk	standard	og	

ytringsfrihet	 i	 kommunen.	 Venstre	 vil	 føre	
en	systematisk	kamp	mot	korrupsjon	og	ka-
meraderi.

•	 At	 kommunepolitikere,	 administrasjon	 og	
saksbehandlere	 for	 eierorganene	 ikke	 bør	
sitte	i	styrer	for	virksomheter	hvor	kommu-
nen	er	hel	eller	deleier.

•	 Sørge	for	full	åpenhet	om	offentlige	anskaf-
felser.

•	 Stille	strenge	krav	til	folkevalgtes	habilitet.
•	 At	kommunen	skal	være	en	god	arbeidsgiver	

som	gir	de	ansatte	muligheter	for	videreut-
vikling.	

•	 At	det	legges	til	rette	for	et	aktivt	ungdom-
mens	kommunestyre,	som	arbeider	med	de	
rette	sakene.	

•	 Utvikle	Stokke	som	en	kommune	for	rettfer-
dig	handel	(Fairtrade).

•	 Si	nei	til	forslag	om	innføring	av	eiendoms-
skatt.

Et liberalt
Stokke
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Venstre vil at skolen skal være et 

trygt og lærerikt sted for elevene. 

De er bærere av spirene til mor-

gendagens samfunn. Lærerne skal 

ha en god arbeidsplass. En god 

skole skaper nysgjerrige og vite-

begjærlige elever. Verdiskaping 

skjer gjennom kunnskap.

Stokke Venstre vil:
•	 La	lærere	få	være	lærere.	Arbeid	med	rund-

skriv	 og	 spørreskjema	 må	 reduseres	 til	 et	
akseptabelt	antall.

•	 At	skoleleder	må	få	bruke	mer	tid	på	å	være	
en	reell	leder	for	lærerne.

•	 Kvalitetssikre	 at	 spesialpedagogisk	 kompe-
tanse	 er	 tilgjengelig	 for	 elevene	 fra	 første	
skoledag.

•	 Gi	skolene	frihet	til	å	utvikle	sin	egen	profil	
tilpasset	nærområdets	egenart.

•	 Heve	statusen	for	lærerne	og	innføre	kompe-
tanseår	for	å	sikre	høy	kvalitet	i	skolen.	

•	 Tilrettelegge	 for	 at	 praktisk	 opplæring	 må	
videreutvikles	i	skolen.	Praktiske	ferdigheter	
er	en	viktig	kunnskap.

•	 At	alle	skoleveier	i	kommunen	må	ha	gang	
og	sykkelsti.

•	 At	skolen	aktivt	skal	bekjempe	mobbing	og	
rasisme.

•	 At	Stokke	kommune	må	sikre	opprettelse	av	
lærlingplasser	 innenfor	 kommunens	 egne	
fagområder.

•	 Ha	tilstrekkelig	 fornyelse	og	vedlikehold	av	
skolene,	 slik	 at	 lærere	 og	 elever	 har	 gode	
arbeidsforhold.	 Planlegging	 av	 nybygg	 ved	
Stokke	ungdomsskole	og	planlegging	av	ny	
skole	i	Arnadal	har	høy	prioritet..

•	 Øke	satsingen	på	skolens	utearealer	som	en	
arena	for	fysisk	aktivitet	og	trivsel.

•	 Styrke	helsesøsterfunksjonen	i	skolen.
•	 Arbeide	for	en	styrking	av	kulturskolens	til-

bud,	som	kan	skje	i	samarbeid	med	frivillige	
lag	og	organisasjoner.

•	 Sikre	 et	 mangfoldig	 barnehagetilbud	 med	
god	balanse	mellom	kommunale	og	private	
barnehager.

•	 Prioritere	satsing	på	læreren	før	bruk	av	kro-
ner	på	frukt	og	grønt	i	skolen.

•	 Først	sikre	et	godt	innhold	i	skolen	før	vi	sier	
ja	til	en	utvidelse	av	timetallet.

Kunnskap og
like muligheter
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Miljøhensyn må være ivaretatt 

i alle vedtak i kommunen både 

ved innkjøp, utbygging og drift. 

Stokke må bli en miljøfyrtårnser-

tifisert kommune som følger den 

vedtatte klima- og energiplanen. 

Stokke Venstre vil:
•	 At	kyst	og	skjærgård	må	bevares	og	utvikles	

for	 allmennheten,	 med	 tilrettelegging	 for	
funksjonshemmede.

•	 At	 det	 stilles	 miljøkrav	 til	 de	 bedrifter	 som	
ønsker	å	levere	varer	og	tjenester	til	Stokke	
kommune.

•	 At	det	benyttes	vannbåren	varme	fra	forny-
bar	energi	i	kommunale	bygg.

•	 Arbeide	for	en	klimarådgiverfunksjon	i	kom-
munen.

•	 I	 samarbeide	 med	 lokale	 velforeninger	 be-
vare	de	særegne	verdiene	i	lokalsamfunnet.	
I	så	måte	er	Melsomvik	og	Bogen	særlig	vik-
tig.

•	 At	det	sikres	lokal	innflytelse	gjennom	nær-
miljømøter.

•	 Ikke	 akseptere	 frikjøp	 av	 parkeringsplasser	
ved	 utbygging	 av	 boliger	 i	 sentrumsområ-
der.

•	 At	minstekravet	 til	 felles	uteareal	pr.	boen-
het	alltid	skal	være	oppfylt.

•	 At	Stokke	jernbanestasjon	må	opprettholdes	

på	den	framtidige	dobbeltsporede	Vestfold-
banen.

•	 At	Akersvannet	bevares	ved	bruk	til	frilufts-
interesser,	rekreasjon	og	forskning.	I	samar-
beid	 med	 fylkesmannen	 tilrettelegges	 det	
for	adkomst	fram	til	vannet	og	det	opparbei-
des	natursti	rundt	Akersvannet.

•	 Ha	et	styrket	busstilbud	i	kommunen.
•	 Ha	 en	 fortsatt	 satsing	 på	 planlegging	 og	

bygging	av	gang-og	sykkelveier.
•	 At	etablering	av	en	ny	veiforbindelse	til	Nøt-

terøy	 også	 medfører	 trafikkløsninger	 for	
Stokke	 og	 Vear	 sentrumsområder,	 samtidig	
som	trafikken	tilknyttet	Nord-Europas	stør-
ste	konferansesenter	på	Brunstad	vil	kunne	
få	en	god		løsning.

•	 Ha	 en	 styrking	 av	 veivedlikeholdet	 i	 kom-
munen.

•	 At	det	må	planlegges	for	økende	kommuni-
kasjonsbehov	til	områdene	ved	Torp	øst	ved	
en	eventuell	utbygging.

Miljø, areal og 
kommunikasjon
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Et velferdssamfunn måles etter 

hvordan vi tar vare på de svakeste. 

Det viktigste er ikke å gi mer til 

alle, men å hjelpe enkeltmennes-

ker som trenger det. Venstre setter 

folk før systemer.
	

Viktige saker for Stokke Venstre:
•	 Ved	utbygging	av	nye	boligområder	må	det	

stilles	krav	til	utbygger	at	boligsosial	hand-
lingsplan	er	ivaretatt.

•	 Det	 skal	 arbeides	 for	 etablering	 av	 frivillig-
hetssentral	i	Stokke.

•	 Rusavhengighet	knyttet	til	bruk	av	narkoti-
ka	er	en	av	vår	tids	største	sosiale	utfordrin-
ger.	 I	 narkotikapolitikken	 må	 en	 bekjempe	
rusmisbruket,	og	ivareta	misbrukerne.

•	 Det	må	bygges	tilstrekkelig	omsorgsboliger	
med	betjening	som	dekker	den	enkelte	bru-
kers	behov.

•	 Vi	må	styrke	hjemmebaserte	tilbud,	som	for	
eksempel	 ambulerende	 vaktmestertjeneste	
for	de	som	har	behov.

•	 For	 å	 styrke	 integreringen	 må	 det	 innføres	
språkopplæring	for	innvandrere,	allerede	fra	
småbarnsalder.	Å	lære	norsk	er	en	rett	og	en	
plikt	som	er	nødvendig	for	å	fungere	og	delta	
aktivt	i	et	samfunn.

•	 Med	 en	 god	 integrering	 i	 samfunnet	 vil	 vi	
oppnå	en	vinn-vinn	situasjon	for	alle	parter.

•	 Overføre	oppgaver	fra	regionen	til	den	kom-
munale	barnverntjenesten	for	på	den	måten	
styrke	tjenesten.	Den	høyeste	kompetansen	
i	barnevernet	må	ligge	i	kommunens	første-
linje;	hos	dem	som	har	hovedkontakten	med	
barnet	og	familien.

•	 Vi	må	ha	et	utbygd	helse-	og		servicetilbud	
som	kan	møte	Samhandlingsreformens	krav	
(helsereformen)	og		gi	innbyggerne	best	mu-
lige	tjenester.

•	 Samhandlingsreformen	 byr	 på	 så	 store	 ut-
fordringer	 at	 Stokke	 Venstre	 kan	 akseptere	
en	sammenslåing	av	flere		kommuner	til	en	
større	 enhet,	 for	 eksempel	 Andebu,	 Sande-
fjord	og	Stokke.	Her	er	det	allerede	 inngått	
et	samarbeid	for	å	løse	utfordringene		refor-
men	gir.

Varm velferd
når du trenger det
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Venstre vil ha en politikk som støt-

ter nyskapere og gründere. Fram-

tidens arbeidsplasser er ennå ikke 

skapt.  I et sosialliberalt samfunn 

skal kulturen avspeile bredde og 

mangfold. Investering i frivil-

lige organisasjoner gir mange-

dobbelt tilbake til samfunnet. 

•	 Med	 effektiv	 kommunal	 saksgang	 må	 det	
legges	til	rette	for	etablering	av	små	og	mel-
lomstore	bedrifter.

•	 Det	 må	 arbeides	 for	 en	 videreutvikling	 av	
samarbeidet	 mellom	 kommunen	 og	 næ-
ringslivet.

•	 Vi	 må	 verne	 om	 Stokkes	 svært	 verdifulle	
landbruksområder	 og	 være	 restriktive	 til	
nedbygging	av	dyrkbar	mark.

•	 Et	variert	næringsliv	er	viktig	for	å	skape	et	
levende	sentrum.

•	 Kommunen	må	tilrettelegge	for	nye	arbeids-
plasser.	Utviklingen	av	Torp	Øst-arealene	må	
forbeholdes	 arbeidsplassintensiv	 og	 kunn-
skapsbasert	næring,	da	det	her	vil	være	god	
kollektiv	kommunikasjon.

	
	

•	 Frivillig	 arbeid	 (idrettslag	 etc.)	 må	 gis	 økt	
støtte	gjennom	tildeling	av	betalte	arbeids-
oppgaver.

•	 Leiesatsene	for	bruk	av	kommunale	 lokaler	
til	 frivillige	 bør	 differensieres	 til	 fordel	 for	
barn-	og	ungdomsaktivitet.	

•	 Det	bør	gis	kommunal	støtte	til	fritidsklub-
ber.

•	 Venstre	 vil	 styrke	 utvikling	 av	 alle	 typer	
kunnskapsinstitusjoner.	Biblioteket	utvikles	
videre	som	en	moderne	mediesentral.	Flek-
sibel	åpningstid	vurderes	ut	fra	behov.

•	 Venstre	 vil	 ha	 utvidede	 åpningstider	 ved	
Bokemoa	svømmehall.

•	 Et	godt	og	variert	idrettstilbud	fremmer	fol-
kehelsen.	I	så	måte	ser	Venstre	idrettslage-
nes	innsats	som	svært	viktig.

•	 Venstre	vil	prioritere	bygging	og	vedlikehold	
av	idrettsanlegg	for	breddeidrett.

Et kreativt og
verdiskapende Stokke 
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Hvorfor Venstre?
Stokke Venstre vil i neste valgperiode ha et 
sterkt fokus på partiets hovedområder;  
     
-en	 god	 skole	 med	 trygge	 og	 gode	 lærere.	
-et	 godt	 fungerende	 velferdstilbud	 som	 setter	
mennesket	før	systemet.	 	 	
-et	 fokus	på	å	bevare	og	utvikle	Stokkes	flotte	
natur	 med	 turområder	 både	 ved	 kyst	 og	 inn-
lands.	 	 	 	 	
-en	god	tilrettelegging	for	at	næringslivet	fort-
satt	skal	vurdere	Stokke	som	en	næringsvennlig	
kommune.	 	 	 	
-en	 kommune	 som	 skal	 tilby	 sine	 inn-
byggere	 gode	 tjenester	 samt	 være	 en	 at-
traktiv	kommune	å	etablere	seg	i.	 	

Noen av sakene Venstre har arbeidet med i 
årene 2007-2011:
•	 Stått	 på	 vårt	 valgløfte,	 men	 utgjorde	 min-

dretallet	som	ville	ha	en	mer	restriktiv	linje	
i	 utbyggingen	 av	 konferanseområdet	 på	
Brunstad.

•	 Som	ett	av	to	partier	stod	vi	for	vårt	valgløfte	
om	å	opprettholde	Feen	skole	da	skolestruk-
tursaken	ble	behandlet	i	kommunestyret.

•	 Hatt	stort	fokus	på	planlegging	og	bygging	
av	et	gang-	og	sykkelveinett	i	Stokke;	trygge	
skoleveier,	god	folkehelse	og	økt	trafikksik-
kerhet.

•	 Vært	med	på	å	sikre	adgang	til	sjøen	i	saken	
om	utbygging	av	nedre	Solnes.	Videre	at	uli-
ke	miljømessige	forutsetninger	skal	være	på	
plass	før	en	utbygging	kan	starte.

•	 Som	ett	av	to	partier	sa	Venstre	ja	til	etable-
ring	 av	 togstopp	 på	 Torp	 da	 saken	 ble	 be-
handlet	i	2007.

•	 Venstre	fikk	flertall	for	forslag	om	ikke	å	til-
late	nye	kjøpesentre	på	mer	enn	1.000	kvm	
utenfor	allerede	etablerte	sentrumsområder	

i	Stokke
•	 Venstre	 fikk	 bare	 støtte	 fra	 ett	 parti	 da	 de	

foreslo	 at	 ordfører	 og	 formannskapsmed-
lemmer	ikke	burde	være	medlem	av	styret	i	
Sandefjord	lufthavn	AS.

•	 Aktiv	 støtte	 til	 etablering	 av	 et	 klimaråd	
i	 Stokke	 kommune	 og	 at	 en	 ny	 klima-	 og	
energiplan	kom	på	plass.

•	 Venstre	satt	fokuset	på	manglende	godkjen-
ning	etter	forskrift	om	miljørettet	helsevern	
for	barnehager	og	skoler	 i	Stokke.	Kommu-
nen	var	1	av	de	61	kommunene	i	landet	som	
ikke	 hadde	 godkjente	 skolebygg.	 Resulta-
tene	 ved	 noen	 av	 skolene	 skulle	 vise	 seg	 å	
være	svært	nedslående.

•	 Venstre	fikk	stort	flertall	for	å	foreta	de	før-
ste	innkjøpene	av	kommunale	kjøretøy	med	
alternativ	 drivstoff	 da	 klimaplanen	 ble	 be-
handlet.

•	 Venstre	 fikk	 også	 flertall	 for	 å	 søke	 fylkes-
kommunen	om	tilskudd	til	prøvedrift	av	en	
bussrute	mellom	Stokke	sentrum	og	Borge-
skogen	ved	arbeidstidens	start	og	slutt.



Les mer på: www.stokke.venstre.no

Våre kandidater

1.  Kåre Pettersen
 Liaveien 39,
 T: 990 22 385

2.  Torhild Kristiansen 
 Melsomvikveien 58,
 T: 952 88 006

3.  Elin Marie S. Tveter
 Stokke Ravei 622,
 T: 922 39 364

4.  Pål Killingmo 
 Hjorteveien 13,
 T: 413 34 171

5. Jørn Steihaug, Bjørneveien 10 
6. Torgunn Revaa, Røsslyngveien 20
7. Mari Hanstad Kristoffersen, Åkerveien 5 
8. Arvid Johan Nodland, Hogsrødveien 162 
9. Eldbjørg Simonsen, Dalenveien 681 
10. Arild Pettersen, Giletoppen 1 
11. Tor Heyerdahl Svensen, Huslyveien 8 
12. Kristi Reed, Bjørneveien 9 
13. Svenn Erik Hansen, Varveien 17 
14. Solveig B. Nodland, Hogsrødveien 162 
15. Grethe Bergsholm, Ragnhildrødveien 32 
16. Tove Moen Pettersen, Giletoppen 1 
17. Knut Hanstad, Vearveien 5

Fra Stokke Unge Venstre:  
Vi startet Stokke Unge Venstre i mai i år og er 
stolte over vår politiske aktivitet, og den innflyt-
elsen vi har overfor Stokke Venstre. Vi jobber
aktivt for å få Stokke Venstre til å fremme flere
saker som er viktige for oss unge; kjempe for mer
penger til idrettslagene, få på plass sykkel- og 
gangveier til alle skolene og et åpent Magasinet. 

Kommunen skal ikke hindre oss i å gjøre det vi 
ønsker, selv om det noen ganger oppleves sånn. 
Vi som er ungdom har muligheten til å endre 
det vi ungdom er opptatt av, og å be politikerne 
om å hjelpe oss med det!   

I Unge Venstre har vi sosiale aktiviteter som 
skoleringer, workshops, filmkvelder og annet 
gøy. Vi er og skal være talerøret for unge inn 
i Venstre og inn i kommunestyret. Så bli med oss 
å forandre Stokke samtidig som du har det gøy! 

Kontakt oss: leder Sondre Stålerød, 
922 67 575, mail stokkeuv@gmail.com 


