
Bruk stemmeretten og støtt folkestyret!
Stem Hamarøy Venstre ved kommunevalget!
Stem Nordland Venstre ved fylkestingsvalget!                           

GODT VALG.

Hamarøy

Kjære velgere! 
I juni 2014 vedtok Stortingets flertall å gjennomføre en kommunereform. 
Det er slått fast at det i fremtiden skal være tre folkevalgte nivå kommu-
nalt, regionalt og statlig nivå. Det arbeides for større kommuner og fylker 
ved justering av grenser og sammenslåinger. 
Avstander i Nord-Salten gjør det ekstra krevende for disse kommunene 
å utvikle felles bo-, arbeids- og servicesentra med andre kommuner, med 
krav om maks en times pendlertid. Reformen skal være en demokrati-
reform med tilførsel av flere oppgaver til større kommuner. 
Hamarøy Venstre vil kreve at regjeringen legger statlige kompetansear-
beidsplasser til distriktet. Nord-Salten-kommunene må arbeide sammen 
om det. Utredningsarbeidene som er igangsatt, bygger i stor grad på 
etablerte funksjoner og oppgaver. 
Kommunale planer forholder seg ikke til utfordringer i pågående utred-
ninger i forbindelse med kommunereformen. 
Periodens valgbrosjyre for Hamarøy Venstre vil i hovedsak omhandle 
kommunale oppgaver og målsettinger innenfor dagens kommune-
grenser.
VALGLISTEN. Vi går til valg med en ordførerkandidat som vil at 
Hamarøy kommune skal gis de beste vekstmuligheter som egen kommu-
ne og i samarbeid med nabokommunene. Utvidede samarbeidsløsninger 

er ikke udemokratiske så lenge det er åpenhet. 
Vår liste består av engasjerte kandidater 

med ulik teoretisk og praktisk bak-
grunn. Kandidatene har stort nettverk 
fra både arbeidsliv og politisk virk-
somhet.  

Vi trenger gode samarbeidsløsninger, vi 
trenger arbeidstakere og arbeidskapere. 
Vi trenger politikere som bryr seg, som ser 
sammenhenger og kjemper for helheten. 

Tett samarbeid i Nord-Salten kan være 
utfyllende og styrke tilbud uten en 

fullstendig integrering. 
Da holder vi oppe både kon-

kurransekraft internt og 
drivkraft i utvikling av 

tjenester.

1 May Valle, 
Oppeid 

12 år fast i Nordland 
Fylkesting. Tidligere 
8 år som ordfører i 
Hamarøy. Lærer ved 
KH vgs. Tidligere sam-
ferdselsråd i Nord-
land, nå gruppeleder 
for Venstre i Nordland 
fylkesting, lærer Knut 
Hamsun vgs. m.m.

2 Stein Valle, 
Ulvsvåg

Kommunestyre- og
formannskapsmedlem 
i flere perioder. 
Nå adm.direktør i 
Nord-Salten Kraft AS.

3 Kitty Aira, 
Innhavet

Pensjonist, tidligere 
underdirektør på Árran. 
Samfunnsengasjert 
økonom, vararepre-
sentant kontrollutvalg 
og kommunestyret i 
Hamarøy.

4 Britt-Linda 
Nystad 

       Winsjansen, 
       Skutvik
Hjelpepleier, sam-
funnsengasjert, PLO  
Hamarøy kommune.

5 Fred-Eddy 
Dahlberg,   

       Tranøy
Pensjonert offiser. 
Leder for Kunstpark 
Tranøy og Tranøy Båt- 
og Velforening. Har 
stort samfunnsenga-
sjement, er produktiv 
og har stor gjennomfø-
ringskraft.

6 Arne André 
Solvang, 

       Oppeid 
Museumskonsulent 
Hamsunsenteret, 
Nordlandsmuseet.

● Hamarøy-samfunnet trenger politikere som arbeider både på lokalt, regionalt 
og nasjonalt nivå. På Nordland Venstres liste til Fylkestinget 2015–2019, stiller 
May Valle, Stein Valle, Kitty Aira, Ingrid Kjevik og Tor Valle. May Valle står på 
3. plass, som regnes som kampplass. Ingen er kummulerte på listen, så forand-
ringer kan selvsagt skje dersom det settes ekstra kryss på kandidaten.

Første-
kandidater

   

MÅLSETTING
■ Å leve opp til vårt verdigrunnlag!
■ At Hamarøy Venstre skal få reell innflytelse etter valget.
■ Utnytte Hamarøys muligheter til vekst på egne ressurser.
■ Rullere stedsutviklingsplanene – med nye folk – nye idéer 
    – nye planer – nye tiltak.
■ Gjennom støtte til kulturaktiviteter skape tilhørighet 
    og engasjement i lokalmiljøet.

VI LØFTER 
I FLOKK.

Kommunevalget 
2015–2019.

Venstre er tuftet på 
sosialliberale verdier: 
Frihet, likeverd og tole-
ranse. Friheten skal 
innrammes av ansvar 
for helheten i et lokalt, 
regionalt og globalt 
perspektiv. 
Det er bruk for alle. 
Gjennom positive og 
inkluderende hold-
ninger vil vi ivareta 
forskjelligheten, den 
enkeltes skaperevne, 
kreativitet og ansvars-
følelse. 
Det skal være godt 
å komme til, og å bo 
i Hamarøy.

7 Andreas Lødemel, Oppeid
Stipendiat UIN, Hamsunsenteret.

8 Anniken Rafnung Kristiansen, Skutvik
Lærer KH vgs., samfunnsengasjert.

Hamarøy

Vårt verdigrunnlag:

www.venstre.no

– ET GODT VALG!



Kommunale planer
● Geografi og alderssammensetningen skaper utfordringer i kommunene 
i Nord-Salten. Samtidig som avstander gjør det viktig å utvikle dagens 
sentra, kan interkommunale løsninger mellom kommunen styrke og gi 
grunnlag for nye oppgaver. 
Hamarøy Venstre vil at nytt kommunestyre som en del av politikeropp-
læringen blir kjent med  dagens vedtatte planer, utfordringer og mulig-
heter som ligger i fremtiden. Planene skal angi mål for utviklingen og gi 
forutsigbarhet. 
Kommuneplanens samfunnsdel mangler tiltaksdel. Dette må utarbeides 
og gjennomføres, dette gjelder tiltak knyttet til stedsutvikling, mineralske 
ressurser og havbruk. 
«Det grønne skiftet» med mindre oljeavhengig økonomi vil åpne behov 
for utvikling av nye næringer knyttet til mineraler, skog-/jordbruk, kraft 
og hav. Her har Hamarøy uutnyttede muligheter for vekst. Første steg 
kan være felles landbruksplan, felles havbruksplan og felles miljø- og 
klimaplan i Nord-Salten, gjerne i samarbeid med Sørfold.

Samferdsel – veg, båt, ferge, bredbånd
● Lang reisetid og stor avstand til regionale sentra er en utfordring. Ny 
tid og nye generasjoner krever bedre samferdselsløsninger.
Venstre ønsker å fortsette utviklingen av bredbåndsatsingen i Nord-Sal-
ten i samarbeid med Nordland fylkeskommune og Nord-Salten Kraft AS. 
Venstre vil arbeide for bedre mobil- og internettdekning slik at samar-
beid med fagfolk i de tre kommunene bli enklere og mer effektivt.
Venstre vil være pådriver for at fylkes- og riksvegnettet utbedres. Flere av 
fylkesvegene er nå i svært dårlig forfatning. 
Nordland Venstre har programfestet helårig drift på sambandet Skutvik–
Skrova–Svolvær. 
Fem av Hamarøy Venstres kandidater stiller også til valg på Nordland 
Venstres fylkestingsliste – May Valle, Stein Valle, Kitty Aira, Ingrid Kje-
vik og Tor Valle. Bruk Venstre-lista ved fylkestingsvalget også!
Hamarøys havområder gir muligheter for bedre sjøverts kommunikasjon 
både nordover, vestover og sørover. En båtrute nordover fra Tranøy mot 
Evenes flyplass som sommerrute vil kunne åpne for økt turisme. 
Det skal tas initiativ overfor Kystverket om å få Tranøy havn inn som del 
av Kystverkets regime.

● For øvrig vises til Nordland Venstres program – www.venstre.no

Økonomi/forvaltning
● Hamarøy kommune må tilpasse tjenestenivå til økonomi. Opparbeidet 
underskudd gjør at kommunen fortsatt er en Robek-kommune. Til tross 
for dette har kommunen kunnet initiere større boligprosjekt gjennom 
OPS (offentlig, privat samarbeid). Det har derfor også skjedd stor byg-
gevirksomhet i kommunen. Fremtidige forpliktelser kan være et usikker-
hetsmoment i denne satsingen.
Alle kommunale tjenesteområder skal gjennomgås med sikte på kvali-
tet, effektivitet og smidige løsninger. I fokus skal være at tilbudet skal 
være best mulig for innbyggerne, for den som trenger omsorgstjeneste, 
for barnet og ungdommen som vokser opp her, og for de som ønsker å 
etablere egen virksomhet. Om de økonomiske rammene er knappe, skal 
utgangspunktet være hvordan klarer vi likevel å gi gode tilbud. 
Forvaltningsrapport om økonomistyringen viser at omorganiseringen, 
som skjedde under og etter perioden 2003–2007, ikke har  gitt den øn-
skede effekt. Anvisningsmyndighet er uklar og ivaretatt av flere personer. 
Kommunen mangler tilfredsstillende kontroll. Dette skal endres!

Skole
● Dagens vedtatte grunnskole og barnehagestruktur vil være grunnlaget 
for tilbudet i neste valgperiode. 
Kulturskoletilbudet er et viktig tilbud som når mange. Venstre ønsker 
samarbeid med nabokommunene for å styrke dette ytterligere, også for å 
gi dette innhold mot det flerkulturelle og integrerte samfunnet vårt. 
Den videregående skolen er viktig for kommunen. Hamarøy kommune 
skal være våken for nye utfordringer og muligheter, og være en aktiv 
medspiller i utvikling av tilbud. 
Sentralt fokus på helsefremmende arbeid i skolen som eget fagområder, 
aktualiserer nært samarbeid med folkehelsekommunen Hamarøy på nye 
og spennende områder.
Hamarøy kommune må forpliktes til å gi lærlingeplasser til elever der 
dette er aktuelt i forhold til fagutdanningen som ligger til grunn.

Helse/omsorg
● Ingen er i samme livssi-
tuasjon – derfor må det tas 
høyde for å utforme indivi-
duelle løsinger for de som 
trenger støtte og omsorg 
– både heimebasert og i 
institusjon. 
● Forebyggende profil i alt 
helsearbeid med aktivisering 
av den enkelte som mål. 
Det er viktig å ha stabile 
helsetjenester – så som lege, jordmor, tannhelse, helsesøster etc.
● Hamarøy Venstre vil bruke sin innflytelse og kontaktnett sentralt for å 
sikre arbeidsplassene ved Hamarøy Vekst AS.  
● Familieomsorg bør vies større oppmerksomhet med vekt på egne forel-
drekurs og nettverksbygging. Det må arbeides for å få styrket barnefami-
lier gjennom tilbud i heimen.

Klima og miljø
● Hensynet til klima og miljø skal være en naturlig del av all planlegging 
og virke i Hamarøy. Venstre vil arbeide for å sikre statlig finansiering av 
pågående prosjekt knyttet til «reint hav», med rydding i strandsonen. 
Flere el-biler bør inn i kommunens leasingsavtaler. ENØK og fjernvarme 
må vurderes inn i alle større bygg. 

Hamarøy kommune 
● Må i fremtiden være offensiv og «på høgget» når avgjørelser som angår 
oss tas på et annet forvaltningsnivå – det gjelder både muligheter for 
inntekter, arbeidsplasser, samferdselsløsninger og regionalt utviklingsar-
beid.

Våre største utfordringer
● Det pågående arbeid arbeid med utvikling av Skutvik som fiskerihavn 
må følges tett opp. Det skal tas initiativ for å sikre virksomhet i Skutvik 
lakseslakteri dersom Cermaq flytter.  
Endringer med krav om skille mellom produksjon og nett som følge av 
ny energilov, kan også skape utfordringer knyttet til Nord-Salten Kraft 
AS som integrert selskap og påvirke arbeidsplasser.
Som de fleste utkantkommuner er alderssammensetningen også i Hama-
røy skjev. Vi treng tilflytting av barnefamilier. Etablering av arbeidsplas-
ser i privat så vel som offentlig regi er påkrevd.

Ny tid og nye generasjoner 
krever bedre samferdsels-
løsninger.

Det du vil, får vi til – ved 
samarbeid og samhandling! 
Alle kan bidra.

Hamarøy


