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Marnardal Venstre ønsker et sterkt lokaldemo-
krati ledet av et bredt representativt kommu-
nestyre med større politisk og ideologisk enga-
sjement. 

Venstre vil:
•	 at kommunetstyret gir tydeligere styring 

til administrasjonen og tar mer ansvar i 
kommunens politiske landskap.

•	 at rådgivende høringer blir brukt i større 
utstrekning for at kommunens innbygge-
re skal bli hørt og at deres meninger skal 
kunne veilede de folkevalgte. 

Marnardal Venstre mener at kommunens infor-
masjonsnettverk trenger modernisering. 

Lokaldemokratiet i fokus
Venstre vil:
•	 at kommunens nettsider og brosjyrer 

inneholder oppdatert og relevant infor-
masjon og at dette blir lettere tilgjengelig 
og forståelig for alle. 

•	 at alle kommunestyremøter blir overført 
direkte på internett slik at flere får anled-
ning til å følge med.

 

Venstre er det sosialliberale partiet innen norsk 
politikk. Vi setter folk først og systemer og sær-
interesser i andre rekke.

Marnardal Venstre ønsker velgernes tillit ved 
lokalvalget 2011 til å gjennomføre en nysatsing 
på utdanning og nyskapende næringsliv og 
gjøre Marnardal kommune til en miljøpolitisk 
foregangskommune. Vi vil fokusere på et sterkt 
lokaldemokrati og varm velferd til dem som 
trenger det mest.

Vi bor i en langstrakt kommune med tre be-
stemte og fargerike bygdesentrum. Marnardal 
Venstre mener det er viktig å stimulere til ny-
utvikling i kommunen som helhet og ønsker å 
se at våre bygdesentrum forblir levende og ut-

Venstres visjon for Marnardal 
vikles til å bli sterke, bærekraftige og fristende 
handelssteder. Vi ønsker en kommune som er 
fremtidsrettet, en kommune hvor folk trives og 
hvor flere ønsker å bosette seg, en kommune 
som setter folk først.

Marnardal er en flott kommune å bo i, men vi 
ønsker at den skal bli enda bedre. Stem Venstre!



Omsorgstjenester
Marnardal kommune står overfor et økende 
behov for omsorgstjenester i fremtiden og har 
behov for å omstrukturere sitt omsorgstilbud 
til eldre, syke, pleietrengende og utviklings-
hemmede. Marnardal Venstre støtter innsatsen 
kommunen gjør for å bedre tilgangen til hjem-
mebasert eldreomsorg og samle et sterkt og 
bærekraftig omsorgstilbud til kommunen som 
helhet. Vi skal være rustet for samhandlingsre-
formens utfordringer.

Venstre vil:
•	 at kommunen skal være pådriver til eta-

blering av et frivillighetstilbud som kan 
dekke ulike behov som ikke dekkes av det 
offentlige.

•	 at nåværende dagsentertilbud utvides for 
å inkludere alle som trenger det.

Rusomsorgen
I Marnardal kommune finnes det mennesker 
med rus- og avhengighetsproblemer. Per idag 
er det et udekket behov for lokale tiltak og be-
handlingstilbud. Marnardal Venstre mener at 
kommunen må synliggjøre sin ruspolitikk og 
være aktive pådrivere i å hjelpe individer og på-
rørende til en bedre livsituasjon.

Venstre vil: 
•	 at informasjonstilbudet forbedres og blir 

lettere tilgjengelig når det trengs.
•	 at kommunen stimulerer til et effektivt 

tverrfaglig samarbeid mellom offentlige, 
private og frivillige tiltak, for å skape et 
sammenhengde behandlings- og oppføl-
gingstilbud.

Venstre mener et velferdssamfunn måles etter 
hvordan vi tar vare på de svakeste. Vi mener det  
viktigste er ikke å gi mer til alle, men å hjelpe 
enkeltmennesket som virkelig trenger det.

Barnefattigdom
I følge de siste tallene fra Statistisk Sentralbyrå 
er Marnardal kommune blant de 10 kommuner 

Varm velferd når du trenger det
i Norge med høyest prosentandel lavinntekts-
familier. Barn kan ikke velge sin egen barndom. 
Marnardal Venstre mener det er nødvendig å 
iverksette tiltak i kommunen for å forebygge og 
redusere fattigdom og sosial eksklusjon blant 
barn, unge og barnefamilier.

Venstre vil:
•	 at kommunen skal øremerke midler i bud-

sjettet og benytte seg av tilskuddsordnin-
ger som kan være med å bekjempe fattig-
dom og sosial eksklusjon blant barn.

•	 at ordningen med “Opplevelseskortet” blir 
innført.

•	 at kommunen skal være pådriver til at det 
etableres frivillige tilbud til barna.



Å satse på læreren er å satse på eleven. En skole 
for kunnskap og like muligheter krever faglig 
sterke lærere. Framtida begynner i klasserom-
met og skolens viktigste oppgave er å gi den 
enkelte elev best mulig kunnskapsnivå, gode 
grunnleggende ferdigheter og tro på egne ev-
ner.

Venstre vil:
•	 at det skal øremerkes midler i budsjettet 

slik at våre lærere får tid og ressurser til 
faglig påfyll gjennom systematisk etter- og 
videreutdanning.

En skole for kunnskap og 
like muligheter

•	 at kommunen, gjennom et tverrfaglig til-
bud, skal ta ansvar for å gi bedre veiled-
ning til barn og deres foreldre om riktig 
kosthold kombinert med aktivitet. Vi me-
ner at dette er et viktig tiltak for å bedre 
barnas læringsevne, skoleprestasjon og 
helsesituasjon. 

•	 at alle barn får en trygg skolevei. Kommu-
nen har ansvaret for å utbedre forholdene 
slik at sikkerheten til barna ivaretas.

dele tilskudd til grønne bedrifter - nye og 
eksisterende bedrifter som ønsker å om-
stille seg til grønnere drift. Vi vil også at det 
utdeles en premie til Årets Grønne Bedrift 
og Årets Grønne Gründer.

•	 at kommunestyret jobber aktivt for å ha et 
bedre, hyppigere og billigere kollektivtil-
bud innen både tog og buss, som gjør det 
enklere å reise kollektivt og som er bedre 
for klimaet. 

Vi skal bevare naturen og miljøet for å sikre oss 
selv og våre barnebarn en ren framtid. Vi me-
ner at Marnardal må bli en foregangskommune 
innen miljøsatsing. 

Venstre vil:
•	 at kommunen skal tilrettelegge for over-

gang til grønn energi i alle kommunale 
bygg. 

•	 at kommunestyret skal bevilge midler i 
budsjettet til å igangsette bygging av et 
bioenergianlegg og utrede andre forny-
bare energikilder i kommunen.

•	 at det opprettes et Grønt Næringsfond 
med hensikt å fremme grønn næring i 
kommunen. Vi ønsker at fondet skal ut-

En miljøvennlig framtid



Venstre vil:
•	 at kommunen bygger eller tildeler lokaler 

til en næringspark for småbedrifter med 
fokus på produksjon av varer og tjenester 
som ikke nødvendigvis er avhengig av en 
lokal kundekrets.

•	 lansere konseptet “Ung Næring” i kommu-
nen. Dette er tiltenkt å være et samarbeid 
mellom næringsparken og skolen for barn 
og ungdom i kommunen. Hensikten er å 
være et kompetansesenter hvor de unge 
kan utveksle erfaringer, lære om nærings-
livet og stimuleres til kreativitet og nyska-
ping.

•	 at kommunen blir mer offensiv i å rekla-

Marnardal Venstre er opptatt av gode vilkår 
for selvstendig næringsdrivende og de mindre 
bedriftene fordi velferdssamfunnet er avhen-
gig av et nyskapende næringsliv. Framtidas 
arbeidsplasser er ennå ikke skapt. Derfor tren-
ger vi en politikk som støtter småbedriftene og 
gründere. Vi må støtte dem som tør å satse.

Et rikt kulturlivmere for hvilke etableringsmuligheter for 
næring som finnes. Hensikten er å tiltrekke 
gründere og bedrifter for å styrke nærings-
veksten i kommunen. 

•	 at det skal ytes bedriftslån til oppstart av 
nye bedrifter opptil 90% finansiering til-
svarende det som gis nabokommunene. 
Dette kan gjøre Marnardal kommune mer 
attraktiv til bedriftsetablering. 

•	 at Marnardal kommune må gi billigere el-
ler gratis tomt til nyetablering av bedrifter.

•	 at det søkes om midler til opprustning 
og vedlikehold av hovedveiene gjennom 
kommunen. Kvaliteten på veinettverket er 
av betydning for den økte næringsutvik-
ling som ønskes i kommunen. 

•	 være delaktig i å utarbeide en ny regule-
ringsplan for området mellom Heddeland 
og Laudal og utnytte de mulighetene som 
er der.

En kreativ og verdiskapende 
kommune I de siste årene har det vært et fantastisk løft 

innen idrett i kommunen. Marnardal Venstre 
mener at det er på tide at det gis et tilsvarende 
løft innen musikk, teater og kunstfag. I tillegg 
mener vi at utstillingen av Marnardals flotte his-
toriske arv må forbedres. 

Venstre vil:
•	 at det satses på et bredere tilbud på kul-

turskolen
•	 at det tilknyttes faglig kompetanse i form 

av en stilling i kommunen til å ta seg av 
videreutvikling av vår museumssamling, 
samt å gjøre denne bedre tilgjengelig.



Venstres førstekandidat Venstres andrekandidat
Navn: Shelley Veelo

Alder: 30

Sivilstatus: Gift, 2 barn

Utdannelse: Bachelor i Sykepleie

Yrke: Tilflyttingskoordinator i Audnedal, 

Marnardal og Åseral

’’Som småbarnsmor og sykepleier er jeg opptatt 

av barns oppvekstvilkår og velferdstilbudet i kom-

munen. Jeg ønsker å se at kommunestyret setter et 

større fokus på tiltak som kan bedre hverdagen til 

de yngste og de eldste innbyggerne og alle i mel-

lom. I tillegg mener jeg at kommunen må satse på 

å tiltrekke friske og kreative næringsmuligheter 

som kan styrke og heve verdigrunnlaget i Marnar-

dal.’’

Navn: Graham Cordwell

Alder: 55

Sivilstatus: Gift, 2 barn

Utdannelse: Sosionomutdanning

Yrke: Tidligere yrkesmilitær, politimann, miljø-

arbeider i rusomsorgen, sosialkurator

’’Mitt sterkeste ønske for valgperioden som 

kommer er at Venstre i Marnardal kan bidra til 

at kommunen setter folk først. Vi må ta hånd 

om de aller svakeste og bruke ressursene der 

hvor de trengs mest. Jeg mener at det må vi-

ses et større engasjement for å bli en grønnere 

kommune og at det skapes muligheter for ny-

utvikling, etablering og grønn verdiskaping.’’



www.marnardal.venstre.no

Venstres kandidater i Marnardal
  1.   Shelley Veelo   (1980)
  2.    Graham Cordwell  (1956)
  3.    Hilde Heiberg   (1949)
  4.    Åsmund Rygnestad (1986)
  5.    Else Rosseland  (1976)
  6.    Robert Veelo  (1978)
  7.    Astrid Lagarhus Rue (1942)
  8.    Arvid Svindland  (1942)
  9.    Unni Benoni Nergaard (1956)
10.   Stig Skjævesland  (1950)
11.   Finn Skuland  (1937)

Ønsker du mer informasjon 
om Marnardal Venstre eller 
om å bli medlem i vårt 
lokallag, se gjerne på våre 
nettsider eller ta kontakt!

Epost: marnardal@venstre.no

Du finner oss også på 
Facebook!


