
Hitra Venstre.

Venstre utgjør 
en forskjell.



Venstre er Norges sosialliberale 
parti. Vårt utgangspunkt er det  
enkelte menneskes personlige  
frihet og det ansvaret vi har for  
fellesskapet, for miljøet, for  
arbeidsliv og for hverandre. Derfor 
er miljø, barn og unge, voksne,  
attraktive lokalsamfunn og  
verdiskaping våre viktigste  
saksområder.

Frihet og ansvar er ett og udelelig. 
Økende økonomisk frihet i dag må 
ikke bli ufrihet for neste generasjon. 
Vår frihet kan ikke frikobles fra  
ansvaret for dem som kommer 
etter oss.

Du holder nå et stykke verdipapir i hånden, et politisk 
program som forteller hva Hitra Venstre forplikter seg 
til å arbeide for i Hitra kommunestyre i de kommende 
fire årene. Vi er stolte over kandidatlisten vi går til  
valg med.

venstre.no/hitra
facebook.com/hitravenstre

Venstre har i inneværende periode 
vært i posisjon, med «en liten hånd 
på rattet» og hatt lederen i Helse- 
og omsorgskomiteen.  Vi trives i 
posisjon og er fornøyd med hva vi 
har oppnådd, spesielt innenfor barn 
og unge, eldreomsorg og økonomi- 
styring. Hitra fortjener å ha oss i 
posisjon også i neste periode.

Bruk stemmeretten og godt valg!

Torfinn Stub
Ordførerkandidat

 Sten Andreas Ulvær
 Leder i Hitra Venstre  

Venstre utgjør 
en forskjell.



Bli med og skap ei 
grønnere, rausere og 

mer sosialliberal framtid

Stem Venstre

Torfinn Stub
Ordførerkandidat i Hitra.

“For Venstre er det viktig at vi 
hver eneste dag kan leve i et 

nærmiljø som innbyr til trivsel 
og god helse, at vi har det 

trivelig og pent rundt oss, tar 
vare på hverandre og gir  

folk muligheten til å  
bidra i samfunnet  
med de ressurser 

de har.”



Ta grønne valg.
Vekst må skje gjennom helhetlig 
arealforvaltning med fokus på 
naturverdiene. Vi har ansvaret for 
naturmangfoldet og kvalitetene og 
verdiene som ligger i strandsonen. 

Det er avgjørende at dyre- og  
planteliv, landskapskvaliteter,  
friluftsliv og tilgjengelighet for  
allmennheten, blir ivaretatt også 
for kommende generasjoner. 

Venstre vil:
 ✔ Sette miljøet først i en  

langsiktig og bærekraftig  
arealforvaltning

 ✔ Ta vare på naturmangfoldet
 ✔ Jobbe for en mere bærekraftig 

havbruksnæring
 ✔ Jobbe for å forby bruk av  

engangsplast i kommunal  
sammenheng

 ✔ Styrke oljevernberedskap, 
havariberedskap og overvåking 
av kystmiljøet

 ✔ At Hitra kommune skal bli  
karbonnøytral innen 2025

 ✔ Øke innsatsen for bevaring av 
kulturlandskapet

Åpne og attraktive  
lokalsamfunn. 
Venstre er opptatt av grendene  
og ønsker å støtte nærings-, 
infrastruktur- og kulturtiltak som 
kan fremme bosetting og trivsel og 
aktivitet i grendene. 

Et attraktivt kommunesenter 
med mange tilbud er viktig både 
for tilhørighet, trivsel, bosetting, 
vekst og tilflytting. Vi er åpen for å 
revidere arealplanen med mål om i 
større grad å sette mennesket og 
miljøet i sentrum.

Venstre vil:
 ✔ Ha et attraktivt kommune-

senter med mange tilbud som 
er viktig for både tilhørighet, 
trivsel, bosetting, vekst og  
tilflytting

 ✔ Føre en aktiv grendepolitikk for 
videre utvikling av gode lokal-
samfunn med fokus på  
bosettting, næringsutvikling, 
miljø og attraktivitet

 ✔ Ha gode kommunale tjenester 
med fokus på brukernes behov

 ✔ Ha gode kulturtilbud som er 
viktig for livskvalitet, trivsel og 
menneskelig vekst og utvikling

 ✔ Videreutvikle eksisterende 
næringsarealer med sikte på 
nye, framtidige arbeidsplasser

Miljøet - vårt ansvar.
Befolkningsvekst er viktig for at Hitra skal være et 
robust og bærekraftig lokalsamfunn i framtida



Vis varme. 
Venstre ønsker fortsatt fokus på 
god opplevd kvalitet og på god 
effektivitet i omsorgstjenestene 
sammenlignet med andre  
kommuner. Det gode skal vi 
selvfølgelig ta godt vare på og 
foredle videre i nært samspill med 
alle gode aktører.

Den enkelte bruker må få et tilbud 
om aktiviteter tilpasset interessene 
og helsetilstanden. Hitra kommune 
må bli flinkere til å fokusere på 
aktivisering av enkeltbrukernes 
mestringsressurser, for å kunne gi 
en mest mulig meningsfull hverdag.

At kommunens resurser skal  
utnyttes mer effektivt og med 
bedre kvalitet gjennom kontinuerlig 
forbedringsarbeid jfr.  
Kommunebarometeret

Venstre vil:
 ✔ Øke senge- og pleiekapasiteten 

innenfor pleie og omsorg 
 ✔ At den enkelte bruker skal få et 

tilbud om aktiviteter tilpasset 
interesser og helsetilstand

 ✔  At all tjenesteyting skal bli 
flinkere til å fokusere på enkelt-
brukernes mestringsressurser

 ✔ At tjenestene skal bli mer 
samordnet med fokus på  
gjennomgående, tverrfaglig 
samarbeid

 ✔ Ta i bruk velferds-/medisinsk 
teknologi for å lette hverdagen 
og hverdagsmestring for både 
brukere og pårørende

 ✔ Ha sterkt fokus på  
kompetanseheving 

 ✔ Aktivt støtte det gode arbeidet 
med videre utvikling av Hitra 
Helsetun som livsglede- 
sykehjem

 ✔ Prioritere forebygging i alle  
tjenester som gis



Barn og unge. 
Vi må bli flinkere til å se og bruke 
de kvalitetene som ligger i vårt 
nærmiljø. Grunnlaget for god fysisk 
og psykisk helse legges i barne- og 
ungdomsårene.

Venstre ønsker tettere samarbeid 
mellom helsestasjoner, barnehager, 
skoler og foreldre for å gi barn og 
unge i Hitra en god start i livet.

Venstre vil:
 ✔ Prioritere/arbeide for utbygging 

av gang-/sykkelveger gjennom 
samarbeid og forenklete  
tekniske løsninger

 ✔ Bidra til å skape positive, 
engasjerende, utviklende og 
trygge oppvekstmiljø

 ✔ Ha et tettere samarbeid  
mellom skolehelsetjenesten, 
barnehager, skoler og foreldre, 
for å gi barn og unge på Hitra 
en god start i livet

 ✔ At tverrfaglig samarbeid 
må prioriteres med fokus 
på kvalitet og tidlig innsats, 
mestring innenfor en helhetlig 
ramme

 ✔ Arbeide aktivt for å samle  
hjelpetjenestene i «familiens 
hus»

 ✔ At barnevernet fortsatt skal 
være et lavterskelbarnevern

Et godt sted å bo.
Venstre vil bidra til å skape positive, engasjerende, 
utviklende og trygge oppvekstmiljø.



Venstre satser på skolen. 
Vi vil ha fokus på læringsmiljøet og 
resultatene i skolen, der lærernes 
kompetanse er viktig. Vi vil  
gjenreise respekten for lærerne. 

En god skole skaper nysgjerrige  
og vitebegjærlige elever.  
Fremtidens verdiskaping skjer 
gjennom kunnskap.

Venstre vil:
 ✔ Jobbe for ny ungdomsskole i 

Fillan
 ✔ Fortsatt satse på tidlig innsats 

på lesning, skriving og regning 
 ✔ Bedre samarbeidet og få en 

forventningsavklaring om  
oppgaver/ansvar heim og skole 

 ✔ Ha fokus på kriteriene for et 
godt arbeidsmiljø/læringsmiljø, 
elevmiljø og resultatene i skolen

 ✔ At Hitra skal bli mer attraktiv 
for de beste lærerne gjennom 
gode, faglige utfordringer og 
utvikling, et attraktivt bomiljø 
og jobb til eventuelle partnere

 ✔ Beholde dagens grendaskole-
struktur så lenge det er  
pedagogisk forsvarlig og et 
sterkt ønske lokalt

Skap verdier. 
Skal folket styre, må folket være 
informert og informasjonen må 
foreligge før beslutninger tas. I det 
øyeblikk viktige debatter og viktig 
informasjon holdes unna velgerne 
og kritiske tanker blir oppfattet 
som et problem, er folkestyret i 
fare.

Venstre vil ha god styring på  
kommuneøkonomien. Det må vises 

tilbakeholdenhet med å ta opp nye 
lån og etablere nye faste utgifter. 

Venstre vil:
 ✔ I samarbeid med næringslivet, 

få på plass tiltak for at en 
større del av sysselsettings-
veksten i næringslivet skjer  
gjennom fast ansettelse

 ✔ At søknads- og planprosessene 
blir enklere med enklere språk.

 ✔ Ha en forenkling og optimaliser-
ing av planverket for å redusere 
antall dispensasjonssaker

 ✔ At innflytterne skal føle seg  
integrert og inkludert i Hitra-
samfunnet gjennom at det  
skapes en felles “vi-følelse” 
med krav om minimum  
språkkunnskaper

 ✔ Ha visjoner, men også  
virkelighetssans og bakke- 
kontakt, ikke minst når det 
gjelder kommunens økonomi

 ✔ At bruken av midlene fra  
Havbruksfondet må prioriteres 
lovpålagte oppgaver i trangere 
tider

 ✔ At kommunen skal være blant 
de beste i næringsutvikling og 
sørge for å få flere bein å stå på

 ✔ Få på plass fiskekvoter som 
grunnlag for en framtidig sterk 
kystflåte

 ✔ At fergesambandet  
Kjørsvikbugen - Laksåvik blir 
realisert snarest mulig

 ✔ Øve press for bedre bredbånd- 
og mobildekning over hele øya 
og påskynde utbygging av fiber

 ✔ Ha fokus på bedring av samar-
beidet med Frøya kommune for 
å utnytte «vinn, vinn-potensialet»



Venstres kandidater på Hitra
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1. Torfinn Stub (f. 1946)
Siviløkonom, Børøysundet
Torfinn har 20 års fartstid fra 
Hitra kommunestyre, derav 12 år i 
Formannskapet, valgt  
varaordfører i 1991, samt 12 år 
som rådmann i Hitra kommune.

2. Inge Dahlø (f. 1955)
Pensjonert politimann,  
Sandstad 
Inge har hovedinteresse for  
friluftsliv, jakt og fiske og særlig
politisk interesse for bevaring av 
artsmangfold, natur og miljø.

3. Roger Sørensen (f. 1961)
Administrerende direktør, 
Dolmøy
Roger har to perioder bak seg 
som kommunestyrerepresentant. 
Roger har også vært rådmann og 
jobber i dag som administrerende 
direktør i Åkerblå AS.

1. Tove Eivindsen (f. 1977)
Trondheim

2. Anne Cecilie Holm (f. 1958)
Namsos

4.  Sten Andreas Ulvær 
  (f. 1966), Ulværet

5.  Bjørn Rønning 
  (f. 1964), Hestvika

6.  Ragnhild Stub 
  (f. 1946), Hestvika

7.   Edvard Ulvan 
  (f. 1953), Knarrlagsund

8.  Anne Merete T. Ulvær 
  (f. 1967), Ulværet

9.  Helge Elnar Burø 
  (f. 1942), Kvenvær

10. Anne Brit Berg
  (f. 1943), Fjellvær

11. Marius Jektvik Rønning
  (f. 1996), Hestvika

12. Martin Pearson 
  (f. 1961), Fillan

13. Kolbjørn Ulvan
  (f. 1963), Knarrlagsund

14. Audun Norbotten Liland
  (f. 1982), Fillan

venstre.no/trondelag
Les mer om vår politikk og våre kandidater på våre nettsider.

Venstres kandidater i Trøndelag

3. Torgeir Anda (f. 1955)
Malvik
Mine hjertesaker er å få et effektivt kollektiv-
tilbud i hele Trøndelag. Jeg brenner også for 
å bedre tilbudet til de som trenger det mest, 
som funksjonshemmede, utviklingshemmede 
og de som sliter med rus og psykiatri.

Mine hjertesaker er å få et effektivt kollektiv-tilbud i hele Trøndelag. 
Jeg brenner også for å bedre tilbudet til de som trenger det mest, 
som funksjonshemmede, utviklingshemmede og de som sliter med 
rus og psykiatri.

Mine hjertesaker er reint hav og muligheter for den enkelte. Marin  
forsøpling er en enorm utfordring både lokalt og globalt, og jeg er stolt 
over at Venstre har løftet dette på den nasjonale agendaen – og at 
regjeringens innsats blir lagt merke til lokalt. Klassisk naturvern står 
mitt hjerte nært, og ingen steder henter jeg mer energi enn ute på tur.


