Trygt tilbake
til hverdagen

Slik skal Høyre i Vest-Agder få fart på Norge igjen!

Vi tror på Norge

Høyre

Kunnskapsskolen
Høyre mener at kunnskap alltid må
vinne kampen om ressursene i skolen.
Høyre vil tette kunnskapshullene
som har oppstått under pandemien.
Kunnskapen barna våre får i skolen
er det viktigste verktøyet de har
til å skape det livet de ønsker.

Skape mer og inkludere flere
Over 7.000 er helt eller
delvis arbeidsledige i
Agder, og for flere av
bedriftene våre har
pandemien vært tøff.

Høyre vil ta landet ut av krisen og få
fart på Norge igjen. Arbeidsplassene
vi har mistet, er i privat sektor. Det er
verdiskaping fra disse som betaler
for sykehus, skole og eldreomsorg.
For å få fart på Norge, må vi få fart
på bedriftene. Valget står mellom
venstresidens økte skatter eller flere
jobber. Flere i arbeid gir mer velferd.
Vi må skape mer for å inkludere flere.
Det viktigste vi gjør for å redusere

ulikhet, er å tilby folk jobb. Alle som
ønsker å arbeide, skal få sjansen. For
å lykkes, må vi øke kompetansen til de
som trenger det og styrke integreringen.
Det skal alltid lønne seg å jobbe.

Høyre vil:
> Styrke norsk eierskap
ved å fjerne skatten på
arbeidende kapital.
> Gjøre det enklere å skape
nye arbeidsplasser, ved å
fjerne unødvendig byråkrati
> At flere skal ta fagbrev

> La de som har droppet
ut av videregående skole
få prøve seg i en jobb

Fremdeles dropper en av fem ut av
videregående skole. De som fullfører,
har en mye større sjanse for å få seg
jobb enn de som dropper ut. Når andre
partier vil fjerne kompetansekrav
for lærere, fjerne fraværsgrensen
og innføre skolemat, vil Høyre heller
sørge for bedre oppfølging av elever
som sliter på skolen, og gi større
utfordringer til dem som trenger det.

Høyre vil:
> Sikre læring og trivsel ved å
styrke laget rundt eleven
> Gi alle elever tilpasset
undervisning, både de som
sliter i et fag og de som
trenger flere utfordringer.
> At alle lærere skal ha
fordypning i fagene
de underviser i.

Pasientens
helsetjeneste
Helsekøene har økt under pandemien.
Ventetiden må bli kortere slik at flere får
raskere behandling og gode liv. Høyre
vil skape pasientenes helsetjeneste
med mer informasjon, større valgfrihet,
rask behandling og bedre oppfølging.
God psykisk helse gir god livskvalitet.
Derfor er et løft for den psykiske helsen
et av Høyres viktigste prosjekter. For
å få ned helsekøene og sikre rask
psykisk helsehjelp, vil Høyre at det
offentlige kjøper ledige plasser hos
private. Da får alle, og ikke bare de
med tykk lommebok, muligheten
til rask behandling og valgfrihet.

Høyre vil:
> Få ned helsekøene
ved å kjøpe plasser av
private virksomheter.
> Etablere mer oppsøkende hjelp
for unge som sliter psykisk
> Utvide retten til fritt
behandlingsvalg
> La folk selv bestemme
behandlingssted for sine
psykiske plager, på det
offentliges regning
> Sikre gode behandlingstilbud
på alle de tre
sykehusene i Agder
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Jobb nr. 1 er å skape
flere arbeidsplasser og
inkludere flere i arbeid.
Det er grunnleggende
viktig både for den enkelte
og for samfunnet.

2

Agders næringsliv
skal ta ledertrøye i
det grønne skiftet.

3

Vi skal kutte utslippene
og skape nye
grønne jobber.

4

Vi må fortsette å stille
krav til både lærere
og elever i skolen.

Ingunn Foss

Aase Marthe J. Horrigmo

Amalie Gunnufsen

Nicolai Østeby

> Født: 1960

> Født: 1982

> Født: 1996

> Født: 2003

Mine hjertesaker

Mine hjertesaker

Mine hjertesaker

Mine hjertesaker

> Ingen barn skal oppleve
vold og overgrep

> En god skole, tilpasset elevene, men
med klare krav til læring og trivsel

> Skape grønne jobber

> Kunnskap og valgfrihet i skolen

> Ingen skal falle utenfor

> Alle som kan må få en jobb å gå til.

> En helsetjeneste med kvalitet,
fritt behandlingsvalg for alle, ikke
bare de som kan betale selv.

> Få flere unge i jobb

Hobby: Skattejakt i bruktbutikker,
diverse håndarbeid og interiør.

> Et sterkt næringsliv, rigget for
det grønne skiftet og med EØSavtalen som bunnplanke.

Stortingsrepresentant
> Bosted: Lyngdal

Statssekretær

> Bosted: Vennesla

Hobby: Turgåing, løping,
musikk og lesing.

Student

> Bosted: Kristiansand

> Flere skal fullføre
videregående skole

Hobby: Politikk

Elev

> Bosted: Kristiansand

> Flere unge i jobb

> Psykisk helse og rus
Hobby: Glad i å være på sjøen.

Klima og miljø

Samferdsel

Klimaendringene er en av vår tids
største utfordringer, og Norge må
halvere utslippene innen 2030. Derfor
vil vi gjøre det lønnsomt for bedriftene
å omstille seg til grønnere løsninger
og satse på nye næringer som
hydrogen, havvind og batterifabrikker.

En god og trygg infrastruktur er
avgjørende for at mennesker skal
kunne bo og jobbe i hele Agder.
Høyre er garantisten for firefelts
motorvei gjennom Agder, noe flere
partier på venstresiden vil stoppe.
Høyre har etablert Nye Veier som
bygger raskere og billigere, noe som
gir oss tryggere ferdsel og mer vei.

Norge løser ikke klimakrisen
alene. Når EU og Norge går i front
med klimavennlige løsninger,
følger resten av verden etter.

Høyre vil:
> At det alltid skal lønne seg
å velge klimavennlig
> Bruk bistandsmidlene til
klimatiltak i utviklingsland

Vi skal trygge arbeidsplassene vi
allerede har, og skape mange tusen
nye. Da må både digital og fysisk
infrastruktur bli en konkurransefordel
for bedriftene våre. Høyre vil prioritere
veier som er viktige for store
næringsaktører, som GE Healthcare
i Lindesnes, biozin-fabrikken i Åmli
og batterifabrikken i Arendal.

5. KANDIDAT

6. KANDIDAT

7. KANDIDAT

Kjetil Aga
Varehussjef

Hannah B.T. Dybesland
Sykepleier

Benedichte L. Hellestøl
Advokat

Født: 1981

Født: 1970

Født: 1987

Bosted: Farsund

Bosted: Lindesnes

Bosted: Lyngdal

8. KANDIDAT

9. KANDIDAT

10. KANDIDAT

Odd Grønberg
Selvstendig
næringsdrivende

Isak A. Liland
Daglig leder

Gitte M. Johannessen
Pedagogiskpsykologisk rådgiver

Født: 1950

Bosted: Sirdal

Bosted: Vennesla

Født: 1962

Født: 1969
Bosted: Flekkefjord

> Sette Sørlandet i førersetet
for å elektrifisere fritidsbåter
> Øke produksjonen
av fornybar kraft

Høyre vil:

> Sikre olje- og gassnæringen
forutsigbare rammer for
å skape aktivitet og grønn
omstilling i Agder.

> Ha 4-felts motorvei
gjennom Agder

> Satse på karbonfangst og
-lagring, også på Sørlandet

> Prioritere vei, strøm og nett
til store industrietableringer

> Sikre digital infrastruktur
til hele landet

11. KANDIDAT

12. KANDIDAT

Terje Ø. Pettersen
Selvstendig
næringsdrivende

Steinar J. Olsen
Arbeidende styreleder

Født: 1965

Bosted: Kristiansand

Bosted: Kristiansand

Født: 1970

Bli med i

teamerna.no

10

gode grunner
til å stemme
Høyre

1

Hjelpe,
ikke straffe
- gjennomføre
rusreformen

3

2

Stoppe
klimautslippene,
ikke utviklingen

Fritt skolevalg til
alle elever

4

5
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Alle skal ha en
jobb å gå til

La pasienter velge

Større frihet i skolen
- la elevene forme
sin egen hverdag

7

behandling selv
- fortsette
med fritt
behandlingsvalg

Bygg broer,
ikke murer
- ja til mer
internasjonalt
samarbeid

8
Mer
fornybar
energi

9
Mer energisamarbeid
med Europa

10

Lavere skatter og avgifter

Agder Høyre
hoyre.no
agder@hoyre.no
Besøk oss på sosiale medier
Foto: Mona Haugli, Hans Kristian Thorbjørnsen og Getty Images.

Les om Høyres
politikk her

