
K
om

m
un

e-
 o

g
 

fy
lk

es
ti

ng
sv

al
ge

t 
20

19
Frøya Venstre

● Skole, barnehage, oppvekst
● Eldreomsorg

● Åpenhet i kommunen
● Samferdsel og infrastruktur 

● Næringsutvikling 
● Natur og miljø

● Integrering
● Boligpolitikk

● Kultur

Program 2019–2023

Arvid Hammernes
Venstres ordførerkandidat

2. Ellen Hansen 3. Halgeir Hammer 4. Robert Kløven
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POLITIKKEN
Holde den etiske fanen høyt 
Vi må ha høye tanker om det politiske arbeidet. De samme krav til anstendighet må 
gjelde i politikken som ellers i samfunnet. Vi vil tilstrebe saklighet og pålitelighet. 
Saklig uenighet er en  demokratisk ressurs, ikke et problem. Vi tror på kraften i gode 
argumenter.

FOLKESTYRET
Åpent, levende lokaldemokrati
Folkestyret forutsetter åpen saksbehandling, fri informasjon, involvering og opplyst 
debatt. Folkestyret er i fare når viktige debatter og viktig informasjon holdes unna 
velgerne og kritiske tanker blir oppfattet som et problem. Sterk polarisering skader også 
debatten, og dermed demokratiet.

Det kommunen ikke lykkes med, skal ikke 
skyves under teppet, men trekkes fram og ryddes 
opp i. De ansatte har grunnlovsfestet rett til å 
delta i den offentlige debatten, også med kritikk av 
kommunens politikk.

KOMMUNAL PLANLEGGING
Planene må etterleves
Gode kommuneplaner er avgjørende for styring og forutsigbarhet. Men planene 
må også etterleves. De mange dispensasjonene gjør at planene ikke fungerer som 
styringsredskap. Sakene blir ikke grundig behandlet, og det blir umulig å praktisere 
likebehandling og skape forutsigbarhet.

SISTRANDA
Et attraktivt kommunesenter 
Vi ønsker et godt tilrettelagt kommunesenter med mange tilbud. Det er viktig både for 
tilhørighet, trivsel, bosetting, vekst og tilflytting. Det kreves god arealplanlegging med 
åpne prosesser i dialog med næringsliv og andre interessenter, og der beboerne på 
Sistranda er med.

GRENDENE
Viktige deler av Frøya-samfunnet
Frøya Venstre er opptatt av grendene og øyrekka. Venstre vil støtte nærings-, 
infrastruktur- og kulturtiltak som kan fremme bosetting, trivsel og aktivitet i grendene. 
Lokalt engasjement må støttes både økonomisk 
og praktisk. Det er ofte de små tiltak som 
engasjerer og aktiviserer. Grendene har en 
viktig funksjon når det gjelder å inkludere 
tilflyttere, og dette må kommunen støtte opp 
under.

Det sosialliberale Venstre

FRIHET OG ANSVAR
Frihet for enkeltmennesket og ansvar for hverandre er kjernen i den sosiale 
liberalismen. Hvert menneske skal ha frihet til å skape sin egen veg til 
det gode liv. Men mennesker som har frihet, har også ansvar – for å finne 
fellesskapsløsninger som tar vare på alle, og som er framtidsrettet. En sterk 
offentlig sektor er viktig når samfunn skal bygges.

Venstre er helt uavhengig av særinteresser og ligger i «navet» i det politiske 
landskapet. Der ligger ofte de beste løsningene, og sentrum er en gunstig 
posisjon for politisk gjennomslag.

MÅLET
Livskvalitet og bærekraft 
Målet med det politiske arbeidet vårt er å fremme livskvalitet og menneskelig vekst, og 
samtidig bevare livsbetingelsene for dem som kommer etter oss.

UTVIKLINGEN
Utvikling med omtanke
Vi ønsker vekst og utvikling, men vi ønsker også å ta vare på det særegne og verdifulle 
ved Frøya, både samfunnskvaliteter og naturkvaliteter. Rask utvikling medfører raske 
oppbrudd og omstillinger. Samfunns- og livskvaliteter som stabilitet, trygghet, åpenhet 
og tillit vil da lett gå tapt.

SISTRANDA. Foto: Stein Olav Sivertsen, Vindfang

Skal folket styre, 
må folket og de 
folkevalgte 
være informert!

Grendene ligger vårt 
hjerte nær. Viktige 
kvaliteter ved Frøya-
samfunnet ligger der.
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BOLIGPOLITIKK
Et boligtilbud som svarer til behovene
Frøya Venstre vil at det skal bli lettere å skaffe seg en egnet bolig. Kommunen 
må tilrettelegge for gode, attraktive boligfelt og tomter der det også kan bygges 
leiligheter.

Kommunen har også et bolig-sosialt ansvar for vanskeligstilte grupper. 
Husbankens virkemidler med bl.a. startlån må utnyttes maksimalt.

KOMMUNEØKONOMIEN
Alltid ha handlingsrom 
Vi må ha kontroll på kommune-økonomien. Kommunens lånegjeld er blitt svært 
høy. Det må vises tilbakeholdenhet med å ta opp nye lån og etablere nye faste 
utgifter. Kommunen må ha reserver, slik at inntektssvikt og uforutsette utgifter ikke 
rammer tjenestetilbudet og kommunens evne til å delta i samfunnsutviklingen, som 
utbygging av infrastruktur.

KOMMUNAL SERVICE
Gode tjenester og fornøyde brukere  
For å sikre kvaliteten på tjenestene må det foretas brukerundersøkelser. 
Tjenestene må ha moderne hjelpemidler og en bemanning og som er på høyde 
med behovet. Frøya kommune skal være en god arbeidsgiver for sine ansatte. De 
ansatte og deres organisasjoner ønskes som aktive medspillere i utviklingen.

EFFEKTIVISERING
Utnytte ressursene effektivt
Kommunens datasystem må være oppdatert og fungere effektivt, og de ansatte må 
få tilstrekkelig opplæring. Kommunens nettside må bli bedre og utnyttes bedre med 
tanke på kundebetjening. Basisarbeidet og tjenesteproduksjonen må prioriteres. 
Administrasjon og ledelse i kommunen må ikke få ese ut.

EIENDOMSFORVALTNING
Kommunens verdier må sikres
Det er uansvarlig å la kommunens bygninger og anlegg forfalle. Frøya Venstre 
ønsker god planlegging og gode styringssystemer for eiendomsforvaltningen.

Kommunale innkjøp
Venstre ønsker at kommunen gjennomgår innkjøpsreglementet for å sikre at lokale 
virksomheter ikke utlukkes fra å delta i konkurranser om leveranser. Der det er 
mulig, bør innkjøpskonkurranser deles opp, slik at mindre virksomheter kan gi 
tilbud.

Samarbeid med Hitra kommune
Frøya Venstre vil legge opp til et godt samarbeid med Hitra på områder av 
felles interesse. Dette kan bedre tjenestetilbudet og gjøre oss sterkere overfor 
fylkeskommunen og andre.

NATURVERN
Vern om hav og landskap
Naturen er under press, gjennom global oppvarming, tap av naturområder, tap av 
livsformer (eks. insekter), ved forurensning og forsøpling av havet, og ved at havet 
blir surere pga. økt CO2. Frøya må ha fokus på det som skjer i havet. Vi må ha 
reint hav. Arbeidet med å fjerne forsøpling må støttes.

Men vi må også ha mer fokus på det som skjer på land. Venstre ønsker ikke 
ytterligere utbygging av vindkraft på Frøya. Den sterke motstanden mot vindkraft 
har skapt ny forståelse for verdien av naturen, og for at hensynet til naturen 
må settes først. Arealforvaltningen skal være langsiktig, kunnskapsbasert og 
bærekraftig.

STRANDSONA
Bærekraftig utnytting
Strandsona og øyriket i Frøya er den viktigste delen av naturarven vår – «verdens 
vakreste landskap». Venstre vil at denne arven skal forvaltes, ikke brukes opp. 
Vi kommer likevel ikke unna å bruke av strandsona; vi må utnytte vår styrke i å 
ligge ved sjøen. Men vi må også ta forvalteransvaret på alvor når det gjelder de 
unike verdiene som ligger her, av landskapskvaliteter, dyre-/planteliv, mulighet for 
friluftsliv og tilgjengelighet.

LANDSKAPSPLEIE
Hindre at Frøya gror igjen
Det må treffes raske og kraftige tiltak for å hindre at Frøya gror igjen av sitkagran. 
Her trengs det et stort dugnadsprosjekt med kommune, grunneiere, frivillige 
organisasjoner og befolkningen forøvrig. Venstre tar mål av seg til å være 
sitkagranas verste fiende på Frøya!

GRØNN OMSTILLING
På lag med framtida
Venstre vil bidra til at det tenkes grønt, klimavennlig og naturvennlig i alle 
sammenhenger, offentlige som private.
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NÆRINGSPOLITIKK
En næringsoffensiv kommune
Venstre vil ha en næringsvennlig politikk der både nyskapere til veletablerte 
møter en offensiv kommune med god service. Næringslivet på Frøya er sterkt og 
ekspansivt, men trenger flere bein å stå på.  Reiseliv og turisme er et viktig område. 
Næringsforeningene (også for fiske og jordbruk) ønskes en aktiv rolle i tiltaks- og 
næringsarbeidet.

Kommunen må være i forkant med næringsarealer og god infrastruktur slik at 
tilbud kan gis når behov dukker opp. God bredbåndsdekning, særlig med fiber, er i 
dag en helt nødvendig.

Venstre vil fortsatt arbeide for å få på plass en ordning med stønadslån til 
fiskerinæringa, og Venstre vil videreføre Venstres fiskeripolitiske utvalg. Dette 
utvalget har gjort meget godt arbeid og blir lyttet til som faginstans.

SAMFERDSEL
Framkommelighet og trafikksikkerhet
Kommunikasjonene utgjør livsnerver i det moderne samfunnet. Venstre vil 
arbeide for å bedre rutetilbudet både til Fast-Frøya og øyrekka. Standarden på 
fylkesveiene er for dårlig, bl.a. som følge av mye tungtransport. Det må øves press 
på fylkeskommunen for utbedring av veiene. Dårlige bruer med tredekke må skiftes 
ut. Gang- og sykkelvei Dyrvik–Hellesvik må bli bygd så snart som mulig, i tillegg til 
Sistranda–Hammarvik. 

ØYREKKA
Støtte utviklingsarbeidet
Venstre vil sørge for at kommunen holder fokus på øyrekka, ikke bare i festtalene. 
Tildelinger fra havbruksfondet må også brukes til utvikling i øyrekka. Frøya Venstre 
støtter utredning av veiforbindelse Sula–Bogøya–Mausund, og arbeidet med å få 
etablert folkehøgskole i øyrekka. Venstre er «folkehøgskolepartiet».

KULTUR
Frøya – en kulturkommune
Kultur er viktig i et samfunn som vektlegger livskvalitet, trivsel og menneskelig 
vekst og utvikling. Kultur og frivillig arbeid er også viktig for det helsefremmende 
arbeidet og for integreringen. Det må satses på breddeaktiviteter og aktiv deltaking 
og utøving. Sentralt her står kulturskolen. Frivillige lag og organisasjoner skal føle 
at de har kommunen i ryggen. Frivilligsentralen har en viktig rolle.

Frøya kommune tar dårlig vare på kulturarven vår. Bygdemuseet og kulturvernet 
ligger nede. Det må tas opp igjen. Museets verdifulle samlinger må sikres, og 
samarbeidet med Kystmuseet må gjenopprettes.

TITRAN. Foto: Stein Olav Sivertsen, Vindfang

INTEGRERING
Avgjørende for Frøya-samfunnet
Tilflytting for fast bosetting er en berikelse for et samfunn. Det flerkulturelle 
samfunnet er kommet for å bli. Alle tilflyttere har noe å bidra med, ikke bare 
arbeidskraft. Men tilflyttingen må ikke være større og raskere enn at den kan 
håndteres på en god måte.

Det er avgjørende for Frøya-samfunnet at vi lykkes med å inkludere og 
integrere tilflytterne. Vi må skape felles vi-følelse og unngå parallellsamfunn. God 
norskopplæring er avgjørende for å lykkes. Kommunen bør samarbeide med 
grendalag o.a. frivillige organisasjoner om opplegg og arrangement der tilflytterne 
trekkes inn og kultur utveksles og 
kommuniseres. 

Integreringsarbeidet stiller også krav til 
kommunens boligpolitikk.

BARN OG UNGDOM
Positivt og engasjerende oppvekstmiljø
Frøya Venstre vil bidra til å skape positive, engasjerende og utviklende 
oppvekstmiljø, og også bidra til at barn og unge lettere kan delta i aktivitetene. 
Gode idretts- og nærmiljøanlegg er viktig.

Grunnlaget for god fysisk og psykisk helse 
legges i barne- og ungdomsårene. Venstre ønsker 
et tettere samarbeid mellom helsetjenesten, 
barnehager, skoler og foreldre for å gi barn og 
unge i Frøya en god start i livet. Folkehelse-
perspektivet skal tas med i alt arbeid i kommunen.

En god barndom 
varer livet ut.

Integreringsarbeidet er 
noe vi må lykkes med.
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HELSE- OG OMSORG
Frøya – god på omsorg!
Venstre har store forventninger til «Morgendagens omsorg» og vil følge den tett. Vi 
er redd for at helsehuset bygges med for liten kapasitet når eldrebølgen slår inn.

I enkelte grender som Mausund ønsker Frøya Venstre at det fortsatt beholdes 
eldreboliger, slik at de eldre kan bli boende i grenda lengst mulig.

Kommunen må arbeide planmessig for å skaffe nok kvalifisert personell til 
tjenestene. Et grunnleggende tiltak er å sørge for at det er nok stillinger, slik at 
arbeidsbelastningen ikke blir for stor, dessuten å utnytte arbeidskraftreserven 
gjennom heltidsstillinger, og opprette gode lærlingeplasser.

Psykisk helse kommer stadig mer i fokus og krever plan og tilak fra kommunens 
side. Ensomhet er også et fenomen som griper om seg, og som kommunen må ha 
tiltak for å avhjelpe, gjennom omsorgstjenestene og gjennom Frivilligsentralen. 
Et samfunn kan måles på  hvordan det tar vare på sine svakeste.

RUSPOLITIKK
- Et stadig viktigere område
Rusproblemene ser ut til å tilta i omfang og er et område som kommunen må ta 
kraftigere tak i, både når det gjelder forebygging og ettervern. Den ruspolitiske 
planen må oppdateres, bl.a. med rusforebyggende program for ungdom, og planen 
må følges opp.

BARNEHAGE
Gode tilbud, god dekning, gode bygninger 
I likhet med skolene må barnehagene sikres kompetent, fagutdannet personale. 
Alle barnehagene må også sikres gode lokaler, og de må ha kapasitet som dekker 
behovet for barnehageplasser.

SKOLE
En skole for kunnskap, mestring og like muligheter
Skolen på Frøya har i en årrekke hatt resultater blant de dårligste i landet. Dette ser 
vi som en hovedoppgave å få rettet på. Vi må få problemene opp på bordet og få 
en åpen og kompetent gjennomgang og få forklaring på hva som gjøres feil.

Skole og barnehage skal levere både kunnskap og dannelse, både framtidens 
arbeidskraft og framtidens skaperkraft. Da må frøyaungdom også ta høyere 
utdanning. Respekten for skole og utdanning må styrkes.

Skolen må sikres faglig sterke og trygge lærere, og lærerne må få tid til å 
konsentrere seg om læringsarbeidet og ikke om alt annet. Så må det fokuseres 
sterkere på skoleledelse. Pedagogisk arbeid må ikke forsvinne i drift.

Alle elever skal ha tilpasset opplæring, og alle skal oppleve at de mestrer skolen. 
Mobbing skal ikke forekomme. Tidlig innsats overfor barn som sliter må prioriteres 
enda sterkere, både i barnehage og skole. Skolehelsetjenesten og samarbeidsteam 
må styrkes og spesialpedagoger må være tilgjengelige. Ressurstilgangen til skolen 
må gjenspeile dette.

Foreldresamarbeidet må styrkes, bl.a gjennom forventningsavklaringer mellom 
heim og skole. Vi har forventninger til «Øya-prosjektet».

Frøya Venstre ønsker å beholde dagens 
skolestruktur, så lenge det er pedagogisk 
forsvarlig og et sterkt ønske lokalt. 

Kommunen har også en viktig oppgave 
med å skaffe lærlingeplasser for elever i 
videregående skole.

Vi er på veg inn i 
kunnskapssamfunnet, og 
der skal Frøya være med.

En vanskelig periode er tilbakelagt
Etter valget i 2015 har det ikke vært enkelt for Venstre og 
de andre borgerlige partiene å drive politisk arbeid i Frøya. 
Ap pg SV har sittet med makten og avvist gode forslag 
som er kommet fra opposisjonen – det være seg kjøp av 
gamle videregående skole eller etablering av ladestasjoner 
for el-biler.

SULA. Foto: Stein Olav Sivertsen, Vindfang
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Her er våre folk
Venstre stiller med 26 kandidater, med Arvid Hammernes som ordførerkandidat. 
Yngste kandidat er 21 år, eldste 70 år. Kvinneandelen er 42 %. 9 av kandidatene 
har erfaring fra kommunestyret.

Våre kandidater
1 Arvid Agnar Hammernes Sistranda f. 1955
2 Ellen Marie Hansen Sistranda f. 1961
3 Halgeir Arild Hammer Hamarvik f. 1955
4 Robert Kløven Nesset f. 1966
5 Arild Jan Holmen Titran f. 1955
6 Barbro Flaahammer Hallaren f. 1978
7 Ole Norborg Mathisen Hamarvik f. 1995
8 Rachel Tørum Dyrøya f. 1972
9 Edvin Paulsen Sula f. 1949
10 Cecilie Bogø Hamarvik f. 1974
11 Per Johan Johansen Flatval f. 1962
12 Susan Sæther Dyrøya f. 1963
13 Albert Martin Stålskjær Nesset f. 1950
14 Ronja Østheim Rimol Sandvika f. 1996
15 Anders Herbjørn Espnes Sistranda f. 1962
16 Arild Trygve Nordvik Mausund f. 1966
17 Grete Hilmarsen Uttian f. 1998
18 Ole Thorleif Sandvik Sandvika f. 1962
19 Tore Gåsø Sistranda f. 1952
20 Kristine Kristiansen Hamarvik f. 1982
21 Tron Krutvik Krutvika f. 1976
22 Bente Flaahammer Titran f. 1958
23 Svein Erlandsen Sula f. 1948
24 Ranveig Slettun Mausund f. 1982
25 Anne-Mari Hansen Sula f. 1947
26 Johan Pettersen Sistranda f. 1975

1. Arvid Hammernes 
Arvid Hammernes stiller for femte gang som Venstres 
ordførerkandidat. Han har gjort svært gode valg 
ved alle de foregående valgene. Han var ordfører 
2003–07. De to siste periodene har han vært 
opposisjonsleder, og har befestet sin posisjon som 
pålitelig, innsiktsfull og dyktig politiker, innstilt på 
samarbeid.

– Jeg vil at Frøya kommune skal få en god og 
framtidsrettet uvikling innen oppvekst, forebyggende 
arbeid og eldreomsorg. Det er viktig at det føres en 
politikk som er helhetlig, gir trivsel og som gjør oss 
attraktive. Gode kommunale planer som ivaretar både utvikling og bærekraft og 
som gir forutsigbarhet, er viktige redskaper i samfunnsutviklingen.

2. Ellen Hansen  
– Jeg er opptatt av Morgendagens omsorg og vil gjerne være 
med og styre den i et godt spor. Så er jeg glad i øyrekka og 
vil bidra til at kommunen gjør sitt for å få en positiv utvikling 
der, bl.a. med å stå på for å få folkehøyskole. Mausund 
feltstasjon fortjener støtte. Og så må det legges til rette for at 
ungdommer som vil satse på fiskerinæringa, får anledning til 
det.

3. Halgeir Hammer  
– Alle innbyggere, uansett stilling og stand, må være sikre 
på at de blir hørt i kommunale saker som angår dem og 
deres nærmiljø. Jeg har ellers tro på samarbeid. I de fleste 
sammenhenger er det en nøkkel til å lykkes.

4. Robert Kløven
– Vi må ha fokus på ungdommen, framtidas frøyværinger. 
Vi må legge til rette for at bedrifter får konkurransedyktige 
betingelser på Frøya. Uten gode vilkår for næringslivet, blir 
det heller ingen arbeidsplasser til ungdommen. Vi må kjempe 
videre for vei i Sørværa, med ett anløpssted for ferja. Et 
visninsgssenter for næringslivet på Frøya vil være flott.
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Arild Jan Holmen
– Jeg er opptatt av at grendene og øyrekka blir ivaretatt, 
samt fiskerinæringen, både de etablerte og dem som ennå 
går på videregående skole. Naustprosjektet må videreføres i 
ungdomsskolen. Miljøstasjonen på Mausund gjør en veldig viktig 
jobb som må støttes.

Susan Sæther
– Bedre vedlikehold og standardheving på veiene og økt 
trafikksikkerhet. God og verdig eldreomsorg. Gode oppvekstvilkår 
for barn og unge.

Barbro Flaahammer
– God eldreomsorg og bedre forhold for barnefamiliene opptar meg. 
Gratis eller billigere sfo vil være et godt tiltak. Jeg er veldig imot at vi 
skal ha vindkraftverk på Frøya. Vi må verne om folk og natur.

Albert Stålskjær
– Som medlem av Eldrerådet og leder i Frøya pensjonistforening 
er jeg opptatt av Morgendagens omsorg og kommunens arbeid for 
eldre. Jeg har ellers sans for tiltak som bedrer kårene for folket i 
øyrekka, både unge, gamle og yrkesaktive.

Anders Espnes
– Vi må ha en sterk kommune der alle er med og former Frøya-
samfunnet. Jeg vil at det skal legges til rette for utvikling i grendene. 
Barn og ungdom må ha en solid læringsarena, og eldreomsorgen 
må være et viktig satsingsområde. Livsglede for eldre varmer hjertet 
mitt. Et motto er at hvis du har det bra, så har også jeg det bra.

Edvin Paulsen
– Vi trenger en standardheving på veiene. Vi trenger et 
kommunesenter med mange tilbud og funksjoner, men ikke et som 
tapper grendene. Øyrekka må komme på kartet i neste periode, og 
det gjøres ved å stemme Venstre.

Arild Trygve Nordvik
– Jeg er opptatt av at Mausund får folkehøgskole. Det er viktig for 
øya og framtida her ute. Eldreomsorg er viktig, at de eldre får en 
trygg alderdom og kan bo hjemme så lenge det går an. Jeg er ellers 
opptatt av at det legges til rette for kommende generasjoner fiskere. 

Per Johansen
– Jeg vil fortsette arbeidet for barn og unge. Gode idrettsanlegg er 
viktig for helse og trivsel i lokalsamfunnet. Så er det viktig å utvikle 
Mortendagens omsorg best mulig. Viktig er det også å øke trafik-
ksikkerheten på Frøya.

Ole Thorleif Sandvk
– Noe av det viktigste for meg er å få hevet standarden og bedret 
vedlikeholdet av veiene. Og ta vare på grendene. Hjelpe barn og 
unge som sliter. Sørge for en god og verdig eldreomsorg.

Tore Gåsø
– Satse på å rekruttere dyktige og topp motiverte skoleledere. Øke 
trivselen i skolehverdagen ved å tilby flere praktisk/estetiske fag 
(jfr. naustprosjektet). Helsereformen: Vurdere utbyggingsbehov i 
forhold til antall brukere (jfr. alderssammensetningen om 20–30 år). 
Øke inntaket av helsefagarbeidere ved Guri Kunna vgs. Sørge for 
utdanning av flere sykepleiere.

Johan Pettersen
– Frøya må etterstrebe høy kvalitet og god tilgjengelighet i alle 
sine tilbud og tjenester. Tenker da spesielt på skole, helse, 
kommunikasjon med innbyggerne, samt sikring og utvikling av gode 
fritidstilbud. Samfunnssikkerhet og beredskap, og gode vilkår for 
næringslivet, er også viktig for meg. Og åpne og gode prosesser i 
politisk og administrativ ledelse.
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Tove Eivindsen fra Trondheim er førstekandidat på Venstres fylkesliste. Hun 
er medlem i fylkestinget nå (den ene av Venstres 3 representanter) og er 1. 
vara til Stortinget, for Jon Gunnes. Til daglig er hun kommunikasjonsleder på 
NTNU Vitenskapsmuseet. Hun er kjent på Frøya bl.a gjennom sitt engasjement 
i vindkraftsaka. 

Toves hjertesaker er klassisk miljøvern, mestring og muligheter for alle, og 
frihet til å gjøre egne valg.

Mer om Trøndelag Venstres program finner du på 
www.venstre.no/lokal/trondelag.

Viktig med 
sterk Venstre-
gruppe også i 
fylkestinget

Trøndelag Venstre vil 
 ✔ Opprettholde alle videregående opplæringstilbud i alle regioner,  

og ønsker fritt skolevalg. 

 ✔ Verne matjord, myr, skog og kulturlandskap og sikre store områder 
uten inngrep for å bevare natur og artsmangfold.

 ✔ Ikke tillate vindkraftutbygging der det er i konflikt med samiske 
interesser eller naturmangfoldet.

 ✔ Prioritere kampen mot marin forsøpling for å nå målet om et rent og 
plastfritt hav.

 ✔ Styrke kollektivtilbudet i hele fylket. Tilbudene må komme oftere, 
bli billigere og korrespondere. Tilbud om bestillings transport i hele 
fylket.

 ✔ Stimulere til lokalt eierskap innen havbruk og tilhørende 
leverandørindustri.

 ✔ Støtte videreutvikling av natur- og opp levelsesbasert reiseliv med 
utgangspunkt i fiske, natur, mat og kulturopplevelser.

 ✔ Styrke kulturtilbudene i hele fylket, med spesielt vekt på 
kulturskolen, biblioteker, lag og foreninger.

 ✔ Støtter etablering av folkehøgskole i øyrekka på Frøya.

– Venstre ønsker samarbeid i utdanningssektoren mellom kommune 
og fylkeskommune. Vi vil gjenreise respekten for yrkesfagene. 
Entreprenørskap må erfares i videregående skole, i nært samarbeid 
med næringsliv og offentlig virksomhet. Etablerte virksomheter kan 
dermed også bli beriket med entreprenørskap og innovasjon.

MAUSUND. Foto: Stein Olav Sivertsen, Vindfang
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Venstre – et viktig 
parti i Frøya-politikken
Frøya Venstre er opptatt av folkestyre. Det krever åpenhet. 

Perioden 2015–2019 har vært preget av at Ap har hatt rent 
flertall, og at de fleste saker er avgjort før de kommer til politisk 
behandling.

Venstre er partiet for deg
• som vil ha et nytt politisk regime i Frøya kommune, 
• som vil ha mest mulig åpenhet og gode, reelle diskusjoner i de 

politiske organene,
• som vil ha en skole som leverer den gode undervisningen 

elevene har krav på,
• som vil ha omsorgstjenester som sikrer de eldre en god 

alderdom,
• som er opptatt av natur og miljø,
• og som vil ha Arvid Hammernes som ordfører.

Arvid Hammernes 
Stiller for femte gang som Venstres ordførerkandidat. Han har 
gjort svært gode valg ved alle de foregående valgene. Han 
var ordfører 2003–07. De to siste periodene har han vært 
opposisjonsleder, og har befestet sin posisjon som pålitelig, 
innsiktsfull, samarbeidsvillig og dyktig politiker.

– Jeg er innstilt på å påta meg ansvar i 
politikken. God politisk erfaring kommer 
godt med. En motivasjon er at det polit-
iske arbeidet skal bedre livskvaliteten for 
innbyggerne. Arbeidet må være rettet mot 
å gi klare forbedringer i det kommunale 
tjenestetilbudet. Samtidig er det viktig 
at det arbeides helhetlig og forutsigbart, 
bl.a. gjennom gode kommunale planer, 
for å sikre en god og bærekraftig utvikling 
av samfunnet.  

Venstre har hatt 4 representanter i kommunestyret de 
siste to periodene. Venstre trenger minst like mange i 
neste periode.

Gi Arvid og Venstre et fornyet mandat!


