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Med Nordland inn i framtida.

Attraktive lokalsamfunn gjør det godt å bo i Nordland. Men bedre
er alltid mulig. Befolkningsnedgang er vår største utfordring. Vi
trenger flere nordlendinger for framtida. Det skal vi jobbe for!

Nordland Venstre sine kandidater  
til fylkestingsvalget 2019 er nå 
klare til å gjøre Nordland til et 
enda bedre fylke å bo i.

Vårt prosjekt er å skape nye 
grønne jobber, ta vare på naturen 
og det biologiske mangfoldet, en 
skole som ser alle og 
samferdselsløsninger som gjør det 
mulig å utvikle hele fylket.

Vi vil lytte til ungdommen og 
redusere klimautslippene i fylket, 
redusere mengden plast i havet 
og rydde opp i gamle miljøsynder. 
På sikt må Nordland bli et 
klimanøytralt fylke for at vi skal 
nå forpliktelsene i Paris-avtalen.  

Vi skal videre. Stem Venstre ved
fylkestingsvalget i Nordland 2019

Flere folk
Når vi jobber med politikk i 
Nordland, rundt om i kommunene 
og på fylket, er det overordnede 
målet å gjøre det så bra og 
attraktivt å bo her at flere flytter 
til, og færre flytter fra. Med flere 
folk vil vi være rustet til å takle 
morgendagens utfordringer. 

Våre hovedsaker er:
4 En skole som løfter alle elever
4 Et nyskapende og fremtids-
rettet næringsliv som tiltrekker 
seg unge med kompetanse
4 Gode og attraktive 
lokalsamfunn med gode 
reisemuligheter
4 Et samfunn som tar klimakrisen 
på alvor



Ta vare på naturen
Menneskeskapte klimaendringer
og tap av natur og arter er vår
tids største utfordring og krever
en radikal omstilling av 
samfunnet. Vi har et ansvar for
å sikre jorda for generasjonene
etter oss.

Vi vil:
4 at Nordland skal bli et 
klimanøytralt fylke
4 redusere mengden plast i 
havet og naturen
4 sikre at fylkeskommunens
innkjøp er energieffektive og
miljøvennlige
4 ta vare på det biologiske 
mangfoldet
4 være kritisk til nye 
vindmølleparker, spesielt i 
sårbare områder
4 at Nordland skal bli pilotfylke 
for elfly

Samferdsel
Systematisk investering i 
infrastruktur er helt nødvendig 
for grønn vekst i Nordland. 
Venstre vil kjempe for mer 
miljøvennlig transport der vi 
legger om fra fossilt drivstoff til 
elektrisitet og klimanøytralt 
drivstoff.

Vi vil:
4 bygge Nord-Norgebanen
4 bygge dobbeltspor på
Ofotbanen
4 Oppgradere Nordlandsbanen
4 oppgradere fylkes-, riks- og 
europaveiene i Nordland
4 ha billigere og bedre 
kollektivtilbud i bygd og by
4 behandle samferdselskart for
hurtigbåt og ferge på nytt
4 at ungdomskortet skal kunne
brukes i hele Nord-Norge og
Trøndelag

venstre.no/nordland



”

Sats på skolen
Videregående opplæring er et av
fylkeskommunens viktigste
ansvarsområder. For skolepartiet 
Venstre er utdanning et høyt 
prioritert felt, og vi vil jobbe for en 
videregående skole som løfter alle 
elever.

Vi vil:
4 innføre ei prøveordning med
 elevboliger i Nordland
4 ha flere helsesykepleiere og
psykologer i skolehelsetjenesten
4 oppheve fristen for å ta ut
ungdomsretten til videregående
opplæring
4 jobbe for å opprette teknisk
allmennfag (TAF) i Nordland
4 fjerne arbeidsgiveravgiften for
lærlinger og øke lærlingtilskuddet
4 ha praktisk erfaring fra første år
på yrkesfag
4 bygge ut fagskoletilbudet og gi 
flere mulighet til å velge høyere 
yrkesfaglig utdanning

Flere nye jobber
Vår verdiskaping er avhengig av
at initiativrike personer satser, tar
risiko og omsetter ideer til
handlinger. Venstres vil gi
næringslivet gode og forutsigbare
rammevilkår. Vi heier på de som
skaper jobber.

Vi vil:
4 gi fylkeskommunale stipend til
forskere som vil utvikle nye
løsninger til nytte for bedrifter i
Nordland
4 jobbe for en langsiktig satsing
på bioøkonomi i Nordland
4 støtte aktivt opp om ungdom
som ønsker å satse i fiskeri og
landbruksnæringa
4 forenkle kravene til søknads-
prosedyrer og rapportering
4 sikre industrien gode 
rammevilkår slik at den forblir 
konkurransedyktig 
4støtte opp om et naturbasert
reiseliv

Jeg vil jobbe for 
flere pedagoger i 
skolen.
Anja Johansen
2. kandidat til fylkestinget



” Eksportfylket Nordland trenger 
EØS-avtalen og at Nord-
Norgebanen bygges.  

Ida Gudding Johnsen
6. kandidat for Nordland Venstre

”
Tarjei Svalbjørg
3. kandidat for Nordland Venstre

”
May Valle
4. kandidat for Nordland Venstre

” Jeg vil jobbe for tunnel gjennom 
Bustneslia og gode rammevilkår for 
industrien i Nordland.

Mats Hansen
5. kandidat for Nordland Venstre

venstre.no/nordland

Nordland må ha et ferge- og 
hurtigbåttilbud som legger til rette 
for folk og næringsliv. 

Vi må ta klimaopprøret på alvor og 
redusere utslippene. Samtidig må vi 
gjøre Nordland attraktivt for unge. 



Arne Ivar Mikalsen
1. kandidat til fylkestinget

Vi må løfte i optimistisk flokk! Vi i 
Venstre er distriktsoptimister! Vi 
ser store muligheter i nord! 

Ei alvorlig utfordring, som vi må jobbe 
konkret og aktivt med, er at folketallet 
i landsdelen går ned. Men svartmaling 
og negativitet fungerer ikke for å 
fremme framtidstro og stå-på-vilje. 
Enkelte har gjort syt til sin eneste 
kampsak. Alt er galt, overalt!  Vil noen 
flytte hit hvis klagesangen får 
overdøve oss optimister? 

Mye går storveies i gullfylket Nordland, 
men bedre er alltid mulig. Vi 
nordlendinger kan begynne å unne 
hverandre ting. Om det bygges et sted 
i fylket, må vi heie det frem. Neste 
gang blir det din tur! Vi nordlendinger 

må løfte i flokk. Vi er få, og blir sterke 
når vi forener krefter, ikke når vi 
bekjemper hverandre. Vi må peke på alt 
det som er bra og på mulighetene våre.

Nordland Venstre vil alltid jobbe for 
Nordland. Vi vil alltid jobbe for 
løsninger som gjør det mer attraktivt å 
bo, leve og jobbe i hele fylket. Det er 
ingen andre som vil gjøre det for oss. 

Vær distriktsoptimist, du også! Stem 
på sosialliberal politikk for næring, 
utdanning, samferdsel, miljø og velferd. 
Stem på noen som tror på framtida for 
gullfylket Nordland! Godt Valg! 

Arne Ivar Mikalsen
1. kandidat til fylkestinget



Tarjei Svalbjørg
Ungdomskandidat

For unge uten lappen er mer buss, 
båt og tog avgjørende for å trives i 
Nord. Å løfte kollektiv er å løfte mye 
mer. Det gjør møteplasser og kultur 
tilgjengelig for flere. Det skaper en 
bedre hverdag for alle som pendler 
til skole og jobb. Det handler om å 
binde by, bygd og folk sammen. 

Billig og bra kollektivt i en 
langstrakt landsdel er ikke bare et 
gode, det er helt nødvendig- både 
for folk og klima. Min hjertesak er 
derfor å gjøre det mulig å bruke 
ungdomskortet i hele Nord-Norge 
og Trøndelag. Vi vil at kortet også 
skal kunne benyttes på tog. Og 
prisen på kortet må ned.

Vår største utfordring er at vi må bli 

flere nordlendinger. Flere må ønske 

å flytte hit, det må være godt å bo 

her. Fylkeskommunen skal aktivt 

legge til rette for at Nordland skal 

være attraktivt å bo i, og for at 

nordlendinger flest skal kunne leve 

gode liv her. Et skapende kulturliv 

og godt folkehelsearbeid skal bidra 

til dette.

Det er godt å bo i Nordland. 

Nordland Venstre vil ta ansvar for 

at det skal bli enda bedre. Bedre er 

alltid mulig.

Vi vil:
-styrke integreringsarbeidet og 

gjøre det lettere for innvandrere å 

få godkjent og dermed brukt sin 

utdanning

-vektlegge psykisk helse i 

folkehelsearbeidet 

- jobbe for å øke forståelsen for 

bevaring av Nordlands kulturminner 

av nasjonal og internasjonal 

interesse

- sikre statlig og fylkeskommunal 

støtte til regionale kompetanse-

sentre i musikklivet

Gode liv i Nordland



Nordland Venstres øverste kandidater.

1. Arne Ivar Mikalsen
fra Hadsel har sittet på fylkestinget siden 
2011. Han har også sittet i sentralstyret i 
Venstre og har et stort kontaktnett. Er 
utdannet samfunnsviter og jobber som 
lærer i Nettskolen i fylkeskommunen.

2. Anja Johansen
er fra Vågan og jobber som 
lærer på videregående. Hun 
er menneskerettighet-
saktivist som gløder for like 
muligheter for alle uansett 
bakgrunn. 

3. Tarjei Svalbjørg
er vår ungdomskandidat og 
fra Steigen. Han er student 
og er opptatt av klima, miljø 
og kollektivtransport. Han 
vil gjøre Nordland mer 
attraktivt for ungdommer. 

6. Ida Gudding Johnsen, Bodø
7. Gro Helene Klingenberg, 
Narvik
8. Lars G. Marken, Hattfjelldal
9. Emilie-Linnéa Bronder, Bodø
10. Gaute Wahl, Vågan
11. Hilde Nystad, Fauske
12. Andreas Poléo, Lødingen
13. Rolf Zimmermann, Vestvågøy
14.Wibeke Aasjord Juul, Steigen
15. Vilde Sofie Nohr, Sørfold
16. Svein Helge Martinussen, Bø
17. Amanda Helen Bronder, Rana
18. Ken Henry Solhaug, Meløy
19. Tor-David Davidsen, Bodø
20. Franziska Wika, Vefsn
21. Anne Kalstad Mikkelsen, 
Tysfjord
22. Roy Arne Bull-Kvitfjell, 
Hattfjelldal
23. Tommy Bjørnødegård, Bodø
24. Petter Yksnøy, Hemnes
25. Per Christian Enger, Vefsn
26 Geir Allan Martinussen, Bodø
27. Ingrid Kjevik, Hamarøy
28. Geir Wilhelm Vold, Sortland
29. Svein Roger Bådsvik, Fauske
30. Bente Waag Pettersen, 
Hadsel

venstre.no/nordland

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

4. May Valle
fra Hamarøy har sittet på 
fylkestinget i en årrekke og 
er gruppeleder i dag. Hun 
har et brennende 
engasjement for bedre 
samferdsel og har vært 
samferdselsråd tidligere. 

5. Mats Hansen
fra Mo i Rana er sivilingeniør 
og jobber i Momek Group. 
Han brenner for samferdsel, 
miljø og industripolitikk. 


