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På lag med 

Søndre Land Venstre

Venstres kandidater i Søndre Land.

1. Juel Sagbakken, Enger
Juel er opptatt av nærings- og bostedsutvikling,
gode oppvekstmiljø for barn og unge og velferd
for eldre, samt å knytte kommunen til
arbeidsmarkedene i regionen.

2. Per Espen Eid, Hov
Per Espen ivrer for kvalitet i
barnehage og skole. Videre
er han opptatt av å sette
folk først i møte med
storsamfunnet.
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Les mer om vår politikk og våre kandidater 
på våre nettsider.

6. Mikko Nicolayssen,
Fall
7. Arne Vegard Sløttet,
Fluberg
8. Rita Neraker,
Hov
9. Kåre Lindset,
Fall
10. Gunn Anita Nersveen,
Landåsbygda
11. Odd Fjone,
Vestsida
12. Kent Rolid,
Enger
13. Åge Sløttet,
Fluberg
14. Bent-Arild Storløkken,
Halmrast
15. Jan-Ove Halden,
Hov

3. Dagfrid Landsverk, Vestsida
Dagfrid er opptatt av
kvalitet i velferdstjenester og
at folk får utviklingsmulig-
heter.. I tillegg er hun
engasjert i skolepolitikk.

4. Merete Brenden, Landåsen
Merete gløder for
grendeutvikling som kan
gjøre Søndre Land attraktiv
som bokommune. I tillegg er
hun opptatt av bærekraftig
bruk av natur og miljø.

5. Shahid Umar Nasir, Fall
Shahid ivrer for bedre
infrastruktur som knytter
Søndre Land til arbeids-
markedene i regionen, samt
næringsutvikling i
kommunen.



” Søndre Land trenger
økonomisk styring.
Juel Sagbakken
Ordførerkandidat

Bærekraftig tjenestestruktur
Venstre vil ikke bidra til at
Søndre Land havner i en
kommunal luksusfelle.

Venstre vil:
4kutte i de administrative
utgiftene
4kreve budsjettdisiplin slik at
det oppnås budsjettbalanse.
4be om at samfunnsplanen
fungerer som arbeidsverktøy
og styringsdokument.

Ny giv og grønn vekst
Venstre ønsker en Ja-
kommune som er framoverlent 
for de som bor og driver 
virksomhet i Søndre Land.

Venstre vil:
4styrke næringsutviklingen 
med en handlingsplan.

4jobbe for næringsareal rettet
mot Stor-Oslo.
4arbeide for å ta tilbake
kommunale arbeidsplasser 
som i dag kjøpes i regionen.
4bygge ut høyhastighets-
bredbånd til hele kommunen.

Velferd og omsorg
Venstre vil være en pådriver for 
et godt helse- og sosialtilbud i
kommunen.

Venstre vil:
4prioritere de yngste, de
eldste og de som trenger mest
hjelp.
4fokusere på tidlig innsats i 
alle ledd.
4satse på kompetanseheving 
og velferdsteknologi.
4ha en god hjemmebasert
eldreomsorg.

Et attraktivt Søndre Land
Venstres kandidater vil aktivt
jobbe for at kommunen skal
satse på barnehage og skole,
nyskaping i næringsliv og bli
en bedre klimakommune.

Venstre vil:
4aktivt jobbe for innflytting
og bosetting i kommunen.
4prioritere barnehage som et
ledd i tilflytting og bosetting.
4arbeide for å bedre
vegstandarden inn til og
innen kommunen.
4jobbe for flere
bussavganger til regionale
arbeidsmarkeder.

Styrking av Oppvekst
Venstre vil ikke datostemple
barn, og mener at alle barn
bør få tilbud om barnehage-

plass, når barnet fyller ett år.

Venstre vil:
4prioritere «tidlig innsats» i
barnehage og skole.
4fokusere på det
pedagogiske tilbudet i
barnehage og skole.
4ha løpende
barnehageopptak slik at vi
kan ta imot familier som vil
flytte hit.
4jobbe for at kommunen
budsjetterer med ledig
kapasitet i antall
barnehageplasser.
4samordne barnehage/SFO
tilbudet i forhold til bosted
og arbeidssted.
4styrke kulturskolen og
legge flere aktiviteter i
SFO-tida.
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Ansvarlig politikk.
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