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Alstahaug Venstre

Venstres kandidater i Alstahaug.

1. Hanne Nora Nilssen
Hanne arbeider som lærer, og har hatt mange 
ulike politiske verv siden 2003.  Hun kjemper for 
åpenhet og likebehandling, og vil gjenåpne 
servicetorget på rådhuset.

2. John Andre Selnes
John Andre er mannen bak 
støttegruppen for Sandnes-
sjøen  sykehus. Han jobber 
som fagarbeider, og brenner 
for frivilligheten.

venstre.no/Alstahaug

Les mer om vår politikk og våre kandidater 
på våre nettsider.

5. Brita Annie Rødli
Austbø
6. Åse Albertsen
Sandnessjøen
7. Danuta Bieszke 
Sandnessjøen
8. Tomine Flæsen Dalen 
Sandnessjøen
9. Rose Rølvåg
Sandnessjøen
10. Hilde Edvardsen 
Sandnessjøen
11. Vegard Forfang 
Sandnessjøen
12. Cato Selnes 
Sandnessjøen
13. Siv Flæsen Almendingen 
Sandnessjøen
14. Liv Selnes
Sandnessjøen
15. Oddrun Iversen, 
Sandnessjøen
16. Harry Ludvigsen 
Sandnessjøen

3. Lisbeth Ann Johansen
Lisbeth Ann er sykepleier. 
Hun jobber som avdelings-
leder ved Helgelandssyke-
huset og har lang erfaring 
med tillitsvalgtarbeid.

4. Odd Rikard Wik-Iversen
Odd Rikard er opptatt av 
næringslivspolitikk og har 
bred erfaring innen lokalt 
næringsliv. Han arbeider i 
dag som leder ved Seløy 
undervannsservice.

Venstre vil ta vare på 
naturen!



” Omsorg når
du trenger det.
Hanne Nora
Ordførerkandidat

Venstre er miljøpartiet
Bærekraft må være 
gjennomgående i all virksomhet. 
Ved all næringsutvikling skal 
hensyn til miljø og bærekraftig 
utvikling tillegges mer vekt enn 
økt økonomisk gevinst. 

Vi vil:
4 Ta vare på biologisk mangfold.
4 Stille krav om fornybar energi   
ved nybygg. 
4 Ha kommunale kjøretøy over på 
lav- eller nullutslipp. 
4 Øke tilgangen til hurtiglade-
stasjoner. 
4 Bygge flere gang- og 
sykkelstier.  
4 Bevare Åsen som friområde.
4Bevare grønne lunger.
4 Innføre klimabudsjett og 
klimaregnskap.
4 Øke innsats mot plast og annet 
avfall på avveie.
4 Utvide åpningstidene på  
SHMIL

Venstre ønsker et velferdsløft
Alstahaug skal være en fore-
gangskommune innen velferd og 
omsorg. Sikring av gode 
velferdstilbud vil være høyt 
prioritert. Vi vil tilby en trygg, 
tilpasset og verdig omsorg til alle 
som trenger det.

Vi vil:
4Samordne og utvikle gode 
tjenester innen rus- og psykiatri..
4 Styrke folkehelsearbeidet.
4 Bygge nye sykehjemsplasser og 
kommunale boliger. 
4 Sikre gode avlastnings-
ordninger for pårørende.
4Tilby gode støttekontakt-
ordninger.
4 Tilby dagtilbud for demente.
4 Styrkehjemmebasert omsorg
4 Utvide de kommunale drifts-
tilskuddene til fysioterapauter.
4Styrke det forebyggende 
helsearbeidet.
4Sikre et godt fastlegetilbud.

Et godt sted å vokse opp
Venstre ønsker at Alstahaug 
skal være en god kommune å 
vokse opp i, en kommune hvor 
alle barn blir sett og får lov til å 
være seg selv.  Venstre ønsker 
derfor å sikre rekruttering av 
flere dyktige fagfolk inn i barne-
hagene og i grunnskolene. 

Vi vil:
4 Sikre et godt SFO-tilbud. 
4 Styrke skolehelsetjenesten.
4 Styrke svømmeundervisning-
en og fysisk aktivitet i skolen.
4 Satse på e-sport og gaming.
4 At lærerne skal skoleres innen 
temaet psykisk helse.
4 Gjeninnføre to-
kontaktlærerordningen.
4 Bygge ny idrettshall.
4 Sikre forutsigbare støtte-
ordninger for frivilligheten.
4 Innføre aktivitetskort.
4 Bevare støtteordningen til  
kirken.

En sterkere region
Venstre ønsker å legge bedre 
tilrette for dem som ønsker å 
skape arbeidsplasser, og sikre 
vilkårene for eksisterende 
nærings-virksomhet.

Vi vil:
4Utvikle byen som regionsenter
4Jobbe for gode 
samferdselsløsninger.
4 Ta initiativ til å få etablert et 
utviklingsforum for lufthavnen.
4 Gjenåpne servicekontoret.
4 Arbeide for kommune-
sammenslåing.
4 Opprette et næringsselskap 
sammen med nabokommuner.
4Innføre bunnfradrag på 
eiendomsskatten.
4 Satse på infrastruktur.
4 Skape attraktive 
arbeidsplasser.
4 Legge mer til rette for økt 
turisme og reiseliv.
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Med Alstahaug inn i framtida.


