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Magnar Mæland

Alder: 51 år       Yrke: Pastor/Bonde       Bosted: Vølstad

ORDFØRERKANDIDAT FOR GJESDAL KRF

Mesteparten av mitt voksne liv har jeg brukt som leder i organisasjons- og menig-
hetsarbeid. Jeg er født og oppvokst på Ålgård og mye av mitt liv har jeg bodd i Gjes-
dal kommune. Jeg er nå motivert for å bruke mer av min tid til beste for alle som bor 
i kommunen. I Gjesdal har vi mye å være stolte over og glade for. Samtidig kan ting 
alltid bli bedre. 

For meg er det grunnleggende å møte alle mennesker med respekt, samtidig som jeg 
ønsker å være tydelig på mitt kristne verdigrunnlag. I Norge har den kristne kulturarven 
formet vårt samfunn i hundrevis av år, og slik ønsker vi fortsatt at det skal være. I man-
ge år har jeg hatt mye kontakt med innvandrere og det er min erfaring at et tydelig 
ståsted skaper trygghet, muliggjør dialog og fremmer respekt.

I tillegg driver jeg gårdsbruk med bostedsadresse Vølstad, så det er naturlig å være 
opptatt av natur, næringsliv, jordbruk og at hele kommunen skal utvikles. 

Som familie har vi vært mye involvert i omsorgsarbeid, og jeg mener at politikk særlig 
handler om å stå på de svake sin side. Derfor må kommunen levere gode tjenester til 
barn, unge og eldre. 

Tidlig innsats og inkludering av de som faller utenfor er avgjørende. Familien er sam-
funnets viktigste byggestein. Jeg vil forsvare familienes valgfrihet. Gjesdal skal være en 
kommune hvor folk har lyst til å bo og hvor verdier skapes.

En stemme til KrF vil være en stemme for videreutvikling av Gjesdal med enkeltmennes-
ket i sentrum bygd på solide verdier.
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I tillegg til å ha noe å leve for, så trenger 
vi noe å leve av. En kommune i vekst er 
avhengig av et mangfoldig næringsliv 
som gir Gjesdal flere bein å stå på i gode 
og dårlige tider. Det må stimuleres til 
innovasjon innenfor nye og eksisterende 
bedrifter. Dette vil gjøre kommunens 
tjenestetilbud mer stabilt og mindre 
avhengig av skiftende tider i næringslivet. 

Gjesdal er en kommune full av muligheter. 
Vi er vertskap for flere av de største 
turistattraksjonene i Rogaland og vi har 
et sterkt landbruksmiljø. Smart Gjesdal-
prosjektet har lært oss å utnytte ressursene 
våre på enda mer effektive måter. Men for 
å hente ut flest mulig gevinster også fra 
dette prosjektet, må det legges til rette for 
raskt bredbånd og god mobildekning i hele 
kommunen.

KrF vil:

•   at kommunes reguleringsplaner skal 
inneholde den forutsigbarheten og 
fleksibiliteten som næringslivet har 
behov for. 

•   utøve et strengt jordvern for å sikre et 
aktivt landbruk i hele Gjesdal.

•   at Gjesdal kommune i størst mulig grad 
skal benytte seg av lokale leverandører 
og entreprenører i forbindelse med 
innkjøp og utbygninger.

Verdier må skapes før de 
kan fordeles 

Matjord må vernes,  
ikke fjernes.”
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Etter en lang periode med folkevekst 
har trenden snudd i Gjesdal. Det bli født 
færre barn og tilflytningen til kommunen 
har bremset ned. Det viktigste tiltaket for 
å snu denne utviklingen er å gjøre det 
mer attraktivt å få flere barn. Dette kan 
best løses gjennom at familiene får mer 
valgfrihet over sin egen hverdag. KrF har 
derfor ambisjoner om at Gjesdal igjen skal 
bli en av Norges mest attraktive kommuner 
for barnefamilier.

KrF vil:

•   innføre gratis barnehageplass fra og 
med barn nummer 3. 

•   ha større fleksibilitet og mulighet 
for graderte plasser i barnehagene 
(deltidsplasser). 

•   bevare og styrke tilbudet om åpen 
barnehage. 

•   etablere mer fleksible 
barnehageopptak.

Mer valgfrihet til familiene  

Familiene må styrkes, 
ikke styres.”
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Vi lever stadig lengre og mange av oss har 
bedre helse enn tidligere generasjoner. 
Samtidig er alle mennesker unike og har 
forskjellige behov. Derfor må vi ha en 
eldreomsorg som tar høyde for dette. 
Gjesdal må ha et tilbud som ser behovene 
til hver enkelt og ivaretar dem på deres 
premisser. 

KrF vil:

•   at det til enhver tid skal være tilstrekkelig 
med sykehjemsplasser tilgjengelig for 
dem som har behov for det. 

•   styrke hjemmesykepleien for å gjøre 

det enklere for dem som ønsker å bo 
hjemme lengre.

•   opprette en sykevaktsordning for syke og 
eldre, hvor de får tilbud om skyss til ulike 
aktiviteter eller noen å prate med for de 
ensomme. 

En verdig eldreomsorg

Eldre er en ressurs, ikke et 
problem.”
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1. Magnar Mæland 
Bonde/pastor 
1968, Vølstad

LISTEKANDIDATENE VÅRE

2. Britt Elin Veen Mecea 
Lærer 

1971, Dirdal

3. Håkon Faarlund Hetland 
Konsulent 

1990, Ålgård

4. Daniela Lima 
Grafisk kreatør 
1984, Vølstad

5. Ola Andreas Byrkjedal 
Bonde 

1960, Byrkjedal

6. Cecilie S. Skjæveland 
Barnehagelærer 

1986, Ålgård

7. Tore Ulnes 
Lærer 

1965, Ålgård

8. Aurelia Cilan 
Barnehagelærer 

1975, Ålgård

9. Tarje Angelskår 
Ingeniør 

1988, Ålgård

10. Inger Stokkeland 
Regnskapsfører 

1988, Ålgård

11. Per Dirdal 
Pensjonist 

1950, Dirdal

12. Lisa Nudong Awikumca 
Helsefagarbeider 

1982, Ålgård
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LISTEKANDIDATENE VÅRE

13. Kjell Svela 
Lagerleder 

1956, Ålgård

14. Maria Byrkjedal 
Barnehagebestyrer 

1991, Ålgård

15. Henrik Bjerg 
Vaktmester 
1967, Ålgård

16. Frank Erik Bakken 
Datatekniker 
1991, Ålgård

17. Jacob Z. Grastveit 
Lærer 

1994, Ålgård

18. Tha Sui Hnem 
Renholder 

1981, Ålgård

19. Odd Henning Gilje 
TV/film-prod. 
1968, Ålgård

20. Ingrid Øyre  
Pensjonist 

1943, Ålgård

21. Endre Ommund Haus 
Ingeniør 

1958, Ålgård

22. Magnus Holta 
Student 

1997, Ålgård

23. Toralf Hetland 
Bakerisjef 

1964, Ålgård

24. Olaug Vervik Bollestad 
Statsråd 

1961, Ålgård



En stemme på Gjesdal KrF 
er en stemme for

Et samfunn bygd på vår kristne 
kulturarv

Mer valgfrihet til familiene

Gode rammevilkår for frivilligheten

Gjesdal som en god kommune  
å vokse opp i 

Trygg og effektiv samferdsel

God og sunn folkehelse

Verdier som skapes før de fordeles

En verdig eldreomsorg

Mangfoldige og trygge boliger

Gjesdal som en del av en større verden

    www.facebook.com/gjesdalkrf

Les hele vårt program på www.krf.no/gjesdal


