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Nes Venstre er partiet som først og fremst fremmer prinsippet om at 
en beslutning bør tas av dem som blir berørt av den. Vi vil jobbe for å 
få tverrpolitisk enighet om gode løsninger for kommunens 
innbyggere, ikke skrike høyest om særpolitiske kjepphester.

1. TOM FIDJE (1978) Årnes Barne-/ungd.arb.                       
2. OLE ANDREAS SØRLI-SIDSELSSØNN 
(1993) Bodding Lærer/Student 
3. Kesorn Seeyotha (1985) Årnes 
Hjelpepleier 
4. Henrik Langbråten (1988) Årnes VA-
ingeniør 
5. Sonja Sandbakk (1974) Årnes NHF Øst 
6. Erik Holm Melby (1967) Seterstøa 
Rådgiver DGI 
7. Arnfinn Solberg (1972) Årnes NHF lokalt 
8. Lisa De Bruyne (1993) Auli Student 
9. Øystein Smidt (1947) Årnes Pensjonist 

Våre listekandidater 2019-2023

I tillegg til å støtte administrasjonens 
effektivisering og digitalisering av 
tjenesteproduksjonen, og å jobbe for 
bedre bredbåndsdekning i hele 
kommunen, samt drive aktivt for 
lavere kostnader ved politisk styring, 
så har Nes Venstre valgt å kun ha tre 
hjertesaker som ledestjerner i 
kommende kommune-styreperiode:

Gjøre Nes-skolen enda bedre.

✓ Fortsatt sikre kompetanseheving blant 

lærerne i skole og barnehage. 
✓ Øke tilstedeværelsen av helse-

sjukepleiere og andre fagpersoner. 
✓ Videreføre løftet i Nes-skolen , med 

fortsatt fokus på lesing, regning og digital 
kompetanse.

Sikre fokus på klima og miljø.
✓ Opprette miljø- og klimakoordinator 

og føre kommunalt klima- og 
miljøregnskap 
✓ Fortsette arbeidet med å gjøre Nes 

mer gang- og sykkelvennlig, samt 
fremdeles jobbe med regionale og 
nasjonale myndigheter for å øke tog- og 
busstrafikken 
✓Trappe opp fokuset på, og bevaring 

av, naturtyper som lagrer klimagasser 
(myr, skog og eng)

Ha fokus på nesbuers helse.

✓ Tilrettelegge for økt 

brukermedvirkning 
✓ Sikre relevant kompetanseheving for 

ansatte  
✓ Fremme tiltak som bedrer folkehelsa 

i kommunen

Forord ved Nes Venstres ordførerkandidat:

«Hei og hopp! 
 
Etter tjue år i lokalpolitikken, og to perioder 
som leder av rådet for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne, er jeg veldig stolt av å 
stille som ordførerkandidat på ei liste med så 
mange gode mennesker med ulik bakgrunn 
og erfaringer.  

10. Lars Eirik Mobæk (1975) Årnes 
Sivilingeniør 
11. Olav Sjøstrøm (1960) Bodding 
Bedriftsleder 
12. Bent Dehli (1959) Årnes Lastebileier 
13. Ann Kristin Weng Lundberg 1974 
Østgård Lærer 
14. Geir Ole Hansen (1978) Årnes 
Bedriftsleder 
15. Ane Marie Helth Lundberg  (1961) 
Østgård Lærer 
16. Pål Rønnevig (1945) Husmo Pensjonist 
17. Kari Malin (1959) Årnes Skolesekretær

Tom Fidje
Det viktigste for oss i Nes Venstre er å høre på deg som innbygger og 
bruker av tjenestene og tilbudene i kommunen vår. Derfor ønsker ikke vi å 
binde oss til et stort og detaljert program. Vi i Nes Venstre har tre 
fokusområder, og disse er: SKOLE, MILJØ og HELSE. Dette fordi det er disse 
områdene som berører hverdagen til nesbuer flest.    
 
Er du enig i våre tre fokusområder og ønsker at Nes Venstres kandidater 
skal være med og forme Nes kommunes fremtid, ja, da er det bare å bruke 
Nes Venstres stemmeseddel! 
 
Godt valg!»
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Stem på 
Viken Venstre

Solveig Schytz 
1. kandidat

Det må bli enklere og billigere å velge det 
miljøvennlige alternativet. Derfor vil vi 
knytte hele Viken sammen med et felles, 
sømløst og billig kollektivsystem.

Ole Andreas 
Lilloe-Olsen 
2. kandidat

Mye er bra i skolen, men en god skole har 
alltid nye utfordringer. Vi vil kutte i byråkrati, 
la elevene velge den skolen de selv vil, styrke 
skolehelsetjenesten og gi elever som faller 
utenfor hjelp tidlig.

Tove Hofstad 
3. kandidat

Klimaendringer og tap av natur er vår tids 
største utfordringer. Derfor vil vi styrke 
vern av sårbare naturområder, og omstille 
Viken til et nullutslippsfylke.

Marcus Holst-
Pedersen 
5. kandidat

Viken Venstre tror på ungdommen, og mener det er 
viktig å ta deres interesser på alvor uansett om det 
handler om musikk, speiding, teater, idrett eller 
gaming. Vi mener det er viktig at ungdommenes 
hobbyer blir anerkjent og sett. Utfordringen i dag er 
at en av de største hobbyene ungdom bruker tid på, 
ofte ikke snakkes om og glemmes.


