Info om Anders Rosenstand Laugesen
36 år, gift med Jane, 2 børn, bor i Ry

analyser, udligning, selskabsskat (fx LEGO),
budget, placering af finansiel kapital og
forbedret økonomistyring)

Tlf: 3025.3599 (kontakt mig gerne for gode
ideer til politik, eller hvis der er noget, jeg kan
hjælpe med)
Politiske tillidshverv: Formand for
Socialudvalget, næstformand i
Økonomiudvalget, budgetforhandler for
Venstre, medlem af KL’s Internationalt
udvalg, medlem af KKR Midtjylland,
arbejdende suppleant i EU’s Regionsudvalg
Personlige stemmer ved sidste
kommunalvalg: 1.624
Uddannelse: Nationaløkonom, ph.d., fra
Aarhus Universitet i 2013
Arbejde: Ekstern lektor og forsker på Aarhus
Universitet og embedsmand i Billund
Kommunes økonomiafdeling (fokus på

https://www.facebook.com/AndersRLaugesen
https://www.facebook.com/arlaugesen/
Hjemmeside: https://anderslaugesen.venstre.dk/
Seneste læserbrev:
https://www.midtjyllandsavis.dk/artikel/06eac37
c-e036-4629-8593-a073ba9a53eb/
E-mail: anders.laugesen@skanderborg.dk

Jeg genopstiller til posten som borgmesterkandidat for Venstre, fordi: 1) Jeg brænder for
lokalpolitik, og fordi et uafsluttet arbejde med at erobre flertallet skal færdiggøres; 2) Jeg har både
tiden, styrken og energien til arbejdet; 3) Skanderborg Kommune er slået ind på en meget uheldig
kurs med overdrevet centralisering og et overforbrug på driften, der er ved at tømme
kommunekassen; 4) Jeg mener, at hvis Venstre står sammen og kæmper energisk i flok, så kan den
borgerlige lejr (Venstre, DF og Konservative) vinde næste kommunalvalg. 5) Jeg er det
byrådsmedlem med suverænt flest personlige stemmer (Tage Nielsen er nr. 2 med 754 stemmer.
Jeg har desuden erfaringen med at føre kampagne på øverste niveau, og jeg fik et udmærket
personligt valg ved KV17 efter kun 11 måneder i politik). 6) Jeg har et godt samarbejde med De
Konservative, og Venstre/jeg laver også en del politik med DF, fx i Økonomiudvalget (se også
seneste læserbrev, link ovenfor). 7) Jeg er den klart mest synlige Venstre-politiker i Skanderborg
Byråd (Jeg udtaler mig ofte til medierne, og jeg skriver mange læserbreve for at få Venstres politik
frem i lyset, så borgerne kan se, at der er et klart og seriøst alternativ til flertalsgruppen i Byrådet.
For tiden arbejder jeg meget med følgende sager, der er vigtige for Venstre og mig: 1) Udvikling
af de mindre byer og landdistrikterne. Dette er en stor politisk kampplads, og flertalsgruppen vil
tilsyneladende ikke rigtig udvikling uden for centerbyerne. 2) Skolestruktur. Jeg står naturligvis ved
Venstres løfter i valgkampen. 3) Sikring af nødvendig plejeboligkapacitet – også i Låsby. 4)
Overordnet økonomi for Skanderborg Kommune, for vi skal gerne undgå de skattestigninger, som
flertallet ønsker. 5) Synlighed. 6) Samarbejde med K, DF, (R og Å). 7) Hvervning af kandidater.

