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På lag med 

Skien Venstre



Ta vare på naturen

Skien Venstre vil: 

 ✔ sikre rent vann, ren luft, mattrygghet og artsmangfold.

 ✔ rense og gjenvinne farlig avfall. Vi sier nei til deponi i Brevik.

 ✔ framforhandle en byvekstavtale for ren luft, effektiv og miljø-
vennlig transport og menneskevennlig byutvikling.

 ✔ jobbe for togstopp i fjellet ved Landmannstorget.

 ✔ at dyrkbar mark ikke skal nedbygges.

 ✔ at avfallsminimering skal lønne seg.

 ✔ ha en Grenlandskommune som vil gi bedre arealplanlegging.

 ✔ bygge ut egne kollektivfelt for busser og ha adskilte sykkelfelt 
i vegbanen.

 ✔ at 80% av nye boliger skal ligge innenfor bybåndet.

 ✔ at kommunens egne biler skal være utslippsfrie.

 ✔ at gummigranulat på kunstgressbanene skal skiftes ut med 
miljøvennlige produkter.

 ✔ stille miljøkrav som stimulerer til bærekraftig innovasjon.

Skien må ta sin del av ansvaret for å forvalte natur-
ressurser og redusere utslipp av klimagasser. All kommunal 
virksomhet skal sees i et klima- og miljøperspektiv.

skien.venstre.no



 ✔   

 ✔ gradvis gjøre kommunen uavhengig av eiendomsskatt.

 ✔ bygge nytt bibliotek i Meierikvartalet.

 ✔ at kommunal drift ikke skal være konkurransevridende.

 ✔ styrke samarbeid mellom offentlige og private aktører.

 ✔ sikre rask, ryddig og forutsigbar saksbehandling.

skien.venstre.no

Det skal lønne seg 
å ta miljøriktige valg.

Skien Venstre vil

Attraktiv by - nye jobber

”

Gustav Søvde 
1. kandidat

Levende bysentrum med næring, boliger, aktiviteter og 
tjenestetilbud. Kommunen må tilby varierte næringsarealer.



Barn og unge skal ha en trygg og 
inkluderende oppvekst i Skien.

Den beste investeringen er å sørge for at våre barn mestrer  
livet og blir aktive og engasjerte borgere. En større andel av  
kommunebudsjettet skal gå til oppvekstsektoren.

Sats på skolen

Cathrine Gundersen
2. kandidat

skien.venstre.no

 ✔ prøve ut effekten av ett måltid i løpet av skolehverdagen.

 ✔ gi skolen og lærerne ansvar, myndighet og handlingsrom.

 ✔ gå inn for forenklet målstyring og metodefrihet.

 ✔ prøve ut leksefri skole.

 ✔ at praktiske fag og fysisk aktivitet skal fylle mer av skoleda-
gen.

Skien Venstre vil: 

”



De som ikke har en egen stemme, 
skal også bli hørt.

skien.venstre.no

 ✔ ha løpende barnehageopptak og minimal ventetid.

 ✔ gratis kjernetid og lokale friplasssordninger i barnehagen.

 ✔ alminneliggjøre utsatt skolestart.

 ✔ prioritere sikre skoleveier.

 ✔ innføre digitale aktivitetskort for alle barn i grunnskolealder.

Skien Venstre vil: 

Marianne Birkeland Øvrebø 
3. kandidat

Samarbeid for barnets beste
Barn fortjener at vi voksne samarbeider om en trygg 
barndom. Barn og unge skal oppleve å være inkludert i 
sosiale fellesskap.

”



Jennie Nicola Johnsen 5. kandidatAtle Rui 4. kandidat 

Ole Røed 8. kandidat 

Albert Islam Poliku 10. kandidat 

Geir Arild Tønnessen 6. kandidat Signy Gjærum 7. kandidat 

Kenneth Berg 9. kandidat 



Skien Venstre vil:

Helse og velferd 
for hver enkelt 

Alle skal få individuelt tilpassede tilbud når behov oppstår.
Vi vil ha gode offentlige tjenester og supplere med private
tjenestetilbud dersom det er best for brukeren.

 ✔ ha forebyggende tiltak slik at alle kan bo hjemme lengst mulig.

 ✔ styrke lavterskeltilbud for ungdom med rusproblemer og psykis-
ke og sosiale vansker.

 ✔ ha større andel heltidsstillinger i pleie- og omsorgstjenesten.

 ✔ bygge et godt ettervern, gjerne i samarbeid med Crux Tilja.

 ✔ styrke samarbeid med frivillige organisasjoner.

 ✔ sørge for opptrening for alle som er på avlastningsopphold.

 ✔ utvikle teknologi som gir økt livskvalitet og selvstendighet.

skien.venstre.no

Det grønne og liberale sentrumsalternativet

EØS er viktig for næring og klima

Sirkulær økonomi for å redusere avfall

Offentlig og privat samarbeid for innovasjon
og mangfold

”
”
”
”



Våre kandidater

www.skien.venstre.no

1 Gustav Søvde
2 Cathrine Natalie Gundersen
3 Marianne Birkeland Øvrebø
4 Atle Rui
5 Jennie Nicola Johnsen
6 Geir Arild Tønnessen
7 Signy Gjærum
8 Ole Røed
9 Kenneth Berg
10 Albert Islam Poliku
11 Marion Lukkari Arnesen
12 Kari Monia Authen
13 Lars Martin Borlaug
14 Karl Martin Brendmo
15 Jim Danielsen
16 Sidsel Devik
17 Stein Devik
18 Grete Eriksrød
19 Rune Flatha
20 Sigrunn Øygarden Gundersen
21 Terje Thalset Gundersen
22 Marit Halvorsen
23 Lars Øyvind Hoksrud
24 Hans-Otto Jaegels
25 Hilde Kristin Johnsen
26 Arve Daae Jonassen

27 Hans Kåre Lia
28 Knut Magnussen
29 Bengt Atle Mathisen
30 Ragnvald Melaas
31 Per Ragnar Møkleby
32 Siri Mørch
33 Live Landfall Nielsen
34 Freddie Nordhov
35 Heidi Roheim
36 Linda Rui
37 Mathias Rui
38 Per Bjørn Sandøy
39 Terese Kolberg Seynaeve
40 Anne-Louise Slorbakk
41 Lars Solbakken
42 Nicolai Staurvik
43 Beate Stensrud
44 Harald Susaas
45 Bjørg Øya Tefre
46 Morten Tefre
47 Arnt Christian Teigen
48 Per K. Thingstad
49 Harald Tveit,
50 Haakon Wærstad
51 Sigvall Rørtveit
52 Eva Berg

@skienvenstre

skienvenstre

Vi skal selvsagt gjøre Skien mer 
liberalt og ta større sosialt ansvar. 
Stem Venstre for frihet, raushet
og respekt for individet.

Lars Martin Borlaug
Leder Skien Venstre


