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Program for Marker Venstre 2019 – 2023 

  

Våre hovedsaker er skole, miljø og arbeidsplasser. Marker 
Venstre vil arbeide for å bevare mangfoldet i naturen og 
for å gjøre det enklere å leve miljøvennlig. Og med din hjelp 
kommer vi i mål! 
  

Venstre er tuftet på toleranse, mangfold, frihet, fellesskap, internasjonal solidaritet og 

framtidsoptimisme. 

Marker Venstre er opptatt av å skape en bedre kommune for alle. Følgende er hva vi spesielt 

vil arbeide aktivt for å oppnå i bygda vår.  

Vern om Markers naturmangfold 
Naturen er viktig for oss i Venstre. Vi ønsker å gi naturen en hørbar røst. Innbyggerne i 

Marker skal vite at en stemme på Venstre er en stemme for vern av naturmangfold. Og ikke 

minst for å sikre allmenhetens tilgjengelighet til disse ressursene. 

Vi vil spesifikt følge opp disse punktene: 

• Følge opp jordbruk og skogbruk på en miljømessig måte for å bedre vannkvaliteten i 

hovedvassdraget og hindre tap av naturmangfold ved f.eks. randsoner, vegetasjonssoner, 

grøfting av myr og utbygging i utmark. 

• Sikre allmenheten god tilgjengelighet til all vår særegne natur. Samtidig ivareta naturen og 

grunneiers interesser. Merkede og tilrettelagte stier gir redusert slitasje på naturen. 

 

Vindkraft i Marker 
Marker Venstre ønsker ikke vindkraft i kommunens vakre natur.  

 

Vindkraften har medført store irreversible naturinngrep. Energiøkonomisk er vindkraft 

symbolpolitikk. Realøkonomisk er det tvilsomt. NVE er åpen for utvidelser av eksisterende 

vindkraftanlegg. Venstre mener det er feil at befolkningen skal bære en ytterligere belastning. 

Marker Venstre er det eneste partiet som har vært imot utbygging av vindkraft i kommunen, 

og det eneste partiet som med troverdighet kan love kamp mot videre vindkraftutbygging i 

kommunen. 
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Skolen 
Skolen i Marker er en trygg og god skole. Men den har måttet tåle sterke kutt i bevillinger fra 

januar 2019. Flere lærere har sluttet og flere må slutte til høsten. Dette er uheldig og har 

allerede fått konsekvenser for elevene, og særlig de svakeste. Venstre mener at skolen må 

skjermes mest mulig mot økonomiske kutt. Vi må sørge for at skolen i kommunen er en 

attraktiv og trygg arbeidsplass. Slik at vi beholder de gode og entusiastiske lærerne og andre 

medarbeidere. Marker skole må forbli et trygt og godt læringssted som favner alle elever.  

 

 

Barn og unge er viktig 
De er det viktigste vi har. Skal vi sikre reell frihet for alle, må ingen falle fra. Kampen mot 

barnefattigdom og utenforskap er en viktig frihetskamp.  

Marker Venstre mener at barnevernet må bli interkommunalt. Tjenesten må løftes ut til et 

større fagmiljø med bedre ressurser. Og til en lavere kostnad for kommunen. 

Venstre vil: 

• Bevare UKH  

• Styrke frivilligheten innen ungdomsarbeidet 

• Tilrettelegge muligheter for dem som faller utenfor 

• Styrke et e-sport-miljø i Marker 

 

Lærlingeplasser 
Ved offentlige innkjøp kan kommunen sette krav til at leverandører skal ha en andel lærlinger. Venstre 

ønsker dette inn i kommunens innkjøpsreglement. 

 

Størrelsen avgjør 
Marker kommune er for liten til å ha egne KAD-plasser (Kommunal Akutte Døgnplasser). 

KAD-plasser er for dem som er skrevet ut fra sykehus, men er for syke til å være på f.eks 

pleiehjem. Kommunen er for liten til å ha et fullt tilbud om videregående skole, for liten til å 

ha et brannvesen som kan håndtere katastrofebranner, for liten til å ha egen døgnåpen 

legevakt, osv. 

 

Vi er store nok til å holde en høy standard på barnehager og barne- og ungdomsskolen, vi skal 

beholde bo- og servicesenteret, vi skal ha lokal hjemmehelsetjeneste osv.  

 

Men der tjenestene kan bli bedre ved å samarbeide i en større organisering så vil Venstre søke 

slikt samarbeid utenfor kommunen. 
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Langsiktighet for næringslivet i Marker 
Vi vil jobbe for en sterkere og bedre næringsutvikling. Småbedrifter bør få enklere tilgang til 

tomter og ledige lokaler. God infrastruktur og et velfungerende bredbånd er viktig for nye 

etableringer. Småbedrifter må fortsatt skjermes for eiendomsskatt. 

Vi må også ta vare på de store. En mer langsiktig næringspolitikk må vektlegges sterkere. En 

stemme på Venstre er en stemme på aktiv næringspolitikk. 

Marker er en landbrukskommune. Marker Venstre ønsker et miljøvennlig landbruk, satsing på 

norsk matkultur og stimulering til nyskaping innenfor landbruket. Vi tror at et grønt landbruk 

med satsing på kortreist mat vil gi et levende bygdesamfunn. I samarbeid med næringen 

støtter Marker Venstre etableringer av utsalg for lokalt produserte matvarer.  

Sentrumsutvikling  
Vi må beholde Ørjes særegne profil som «Slusebyen». Ørje ble valgt for innspillingen av 

«Kielergata» nettopp på grunn av det litt landsbyaktige sentrum med sin lavhusbebyggelse. 

Dette kulturhistoriske preget må beholdes ved videre utvikling. Fortetting med kvalitet i 

sentrum er positivt, og kan skape økt aktivitet og attraktivitet. En opprustning av torget er en 

viktig start, som kan gi positive ringvirkninger til resten av sentrum.  

 

Vi vil jobbe for trygge og gode gang- og sykkelmuligheter gjennom og ut av sentrum. Dette 

vil knytte tettstedet vårt tettere sammen og øke tilgjengeligheten for alle. Konkret vil vi f.eks 

arbeide for å få åpnet gangveien over dammen ved Bruket.    

 

Besøkssenter for vindindustri 
Venstre er i mot å bruke fellesskapets midler til å bygge et markedsføringssenter for vindindustri. 

Investeringene vil påføre kommunen store låneforpliktelser og driftsutgifter. Vi er redd senteret vil bli 

et årlig pengesluk 

 

Kultur 
Biblioteket er en inkluderende arena som er gratis og åpen for alle. Venstre ønsker at biblioteket også 

kan fungere som en “digital allmenning” i et moderne samfunn, der innbyggere og næringsliv har 

tilgang til digitale møteplasser som møterom med videokonferanseutstyr. Vi vil sikre alle tilgang til 

den digitale infrastrukturen. Slik kan institusjonen utvikles for økt deltakelse i samfunnet, integrering, 

gi økt kunnskap og dannelse. Venstre vil jobbe for å støtte alle initiativ for å fysisk flytte biblioteket 

slik at kulturtilbudet får en synlig plass i sentrumsbildet. Dette vil samtidig bidra til et skikkelig 

områdeløft for sentrum. 

 

På alle områder er berikelsen som frivillige organisasjoner utgjør et vesentlig gode. Venstre ønsker å 

styrke støtten til de frivillige organisasjonene som gjør en uvurderlig innsats for bygda vår.  
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Viltforvaltning 
Til nå har viltnemndas medlemmer fungert som ettersøksgruppe for påkjørt vilt. Flere 

lovendringer og innskjerping av kompetansekrav gjør at Venstre vil ha en endring på dette. 

Venstre vil at man klart skal skille mellom oppgaven som politisk tillitsvalgt og kommunal 

tildeling av ettersøksoppdrag. For ettersøksoppdrag skal det være pris, kvalitet og formell 

kompetanse som gjelder, uavhengig av politisk farge. 

 

Åpenhet i Marker kommune 
Marker Venstre vil fortsatt arbeide for at alle beslutninger og prosesser skal være åpne, 

lovlige, transparente og etterprøvbare. Beslutningene skal tas på en måte som utelukker at 

kameraderi skal kunne mistenkes. 

Politikere og ansatte i kommunen kan sitte med flere hatter. Det er ikke uvanlig i små 

kommuner. Men kommunestyret må trekke opp retningslinjer og vedta prinsipper for 

forvaltningen, slik at sammenblanding av roller ikke skjer.  

Kollektivtilbud 
Alle partier i Marker prioriterer bedre kollektivtilbud høyt. For Marker Venstre er det en fanesak. 

Kollektivtilbudet i Marker, og til og fra Marker, må bli et reelt alternativ til privat transport. Det må bli 

mulig å besøke lokalsykehuset også på lør- og søndager, uten privatbil. 

Valgløfter 
Marker Venstre mener at valgløfter er en kontrakt med dem som stemmer på listen. Derfor lover vi 

ikke så mye. Men vi vil sloss for det vi lover, så langt vi får mulighet til å gjennomføre det. 

Marker Venstre kan utgjøre en forskjell.  

 

Bruk stemmen!  

 

Velg endring! 


