
Hitra Venstre.

Forandring.



Venstre er Norges sosialliberale 
parti. Vårt utgangspunkt er det 
enkelte menneskes personlige 
frihet og det ansvaret vi har for 
felles skapet, for miljøet og for 
hverandre. Derfor er skole, miljø, 
verdiskaping og velferd våre 
viktigste saker.

Frihet og ansvar er ett og 
udelelig. Uten at vi erkjenner våre 
forpliktelser er det alltid en fare for 
at friheten undergraves for noen 
andre. 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. 

Vi i Venstre er opptatt av at det er 
velgerne som skal være arkitekten 
for at vårt fellesskap utvikles i 
en retning hvor alle er med, ikke 

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

venstre.no/hitra
facebook.com/hitravenstre

bare på valgdagen, men også i 
hverdagen.

Venstre stod for innføring av 
allmennstemmerett i Norge. 
Venstre var også partiet som 
ga kvinner stemmerett. Venstre 
har vært demokratiets fremste 
forsvarer i snart 130 år. Vi står 
fremdeles først i kampen for 
utvidelse av demokratiet og det 
lokale folkestyret, mot overstyring, 
overvåking og overdreven 
maktbruk. 

Bruk stemmen, og godt Valg!

Torfinn Stub
Ordførerkandidat

 Audun Norbotten Liland
 Leder Hitra Venstre

På tide med 
forandring.



Grønn vekst.
Befolkningsvekst er viktig for at Hitra 
skal være et robust, bærekraftig 
lokalsamfunn i framtida. Denne 
veksten må skje gjennom helhetlig 
arealforvaltning med fokus på natur-
verdiene. Vi har også ansvar for at 
kvalitetene og verdiene som ligger i 
strandsonen når det gjelder dyre- og 
planteliv, landskapskvaliteter,  
friluftsliv og tilgjengelighet for  
allmennheten, blir ivaretatt også for 
kommende generasjoner. 

Venstre vil:
 at Hitra kommune skal bli  

karbonnøytral innen 2025.
 øke innsatsen mot fremmede ar-

ter og for bevaring av kulturland-
skapet.

 styrke oljevernberedskap,  
havariberedskap, og overvåking 
av kystmiljøet.

 Sette miljø først i en langsiktig og 
bærekraftig arealforvaltning.

Torfinn Stub
Ordførerkandidat.

“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.”  



Et positivt og 
engasjerende 
oppvekstmiljø og et godt 
og trygt vosenliv.

Barn og unge.
Venstre vil bidra til å skape  
positive, engasjerende, utviklende 
og trygge oppvekstmiljø. 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 et tettere  
samarbeid mellom folkehelse-
koordinator, helsestasjoner,  
barnehager, skoler og foreldre for å 
gi barn og unge i Hitra en god start 
i livet. 

Venstre vil:
 bidra til å skape positive, 

engasjerende, utviklende og 
trygge oppvekstmiljø

 ha et tettere samarbeid mellom 
skolehelsetjenesten, barne-
hager, skoler og foreldre, for å 
gi barn og unge på Hitra en god 
start i livet

 at tverrfaglig arbeid må priori-
teres med fokus på kvalitet og 
tidlig innsats/mestring innenfor 
en helhetlig ramme

 at barnevernet skal  
ufarliggjøres og bli et  
lavterskelbarnevern

Venstre satser på skolen. 
Vi vil gjenreise respekten for  
læreren - skolen trenger lærere 
med høy faglig kompetanse og 
standard. Vi vil derfor arbeide for 
økt ressurstildeling, slik at det gis 
mulighet for etter- og videre- 
utdanning for lærere.

Vi vil prioritere trygge skoleveier,
og arbeide for at gang og sykkel-
stier bygges ut. 

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

Venstre vil:
 la lærere være lærere -  

byråkratiet i skolen må  
reduseres og tidstyvene må 
bort

 satse på tidlig innsats på  
lesing, skriving og regning

 ha forventningsavklaring om 
oppgaver/ansvar heim og skole

 ønske de beste lærerne  
velkommen ved å tilby dem 
muligheter for faglige  
utfordringer, samhold og  
utvikling

 beholde dagens skolestruktur 
så lenge det er pedagogisk for-
svarlig og et sterkt ønske lokalt

 prioritere utbyging av trygge 
skoleveier

Et godt sted å bo.



Voksne.
Venstre ønsker fortsatt fokus på 
god opplevd kvalitet og på god 
effektivitet i sammenligning 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 enkelt-
brukernes mestringsressurser, for å 
kunne gi en mest mulig meningsfull 
hverdag. 

Venstre vil:
 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 hverdags-
mestringen for både brukere og 
pårørende

 ha sterkt fokus på  
kompetanseheving

 aktivt støtte arbeidet med 
Livsgledesykehjem

 prioritere forebygging i alle  
tjenester som gis 



Vi ønsker vekst og 
utvikling, men vi ønsker 
også å ta vare på det 
særegne og verdifulle 
ved Hitra, både 
samfunnskvaliteter og 
naturkvaliteter. 

Attraktive møtesteder.
Venstre er opptatt av grendene og 
ønsker å støtte nærings-,  
infrastruktur- og kulturtiltak som 
kan fremme bosetting, 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 
å i større grad sette mennesket i 
sentrum.

Venstre vil:
 ha et attraktivt kommune-

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

 ha levende grender og aktivt 
støtte nærings-, infrastruktur- 
og kulturtiltak som kan fremme 
bosetting, trivsel og aktivitet i 
grendene

Et åpent og attraktivt 
lokalsamfunn.



 ha gode kommunale tjenester, 
med fokus på brukernes behov

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

 snarest få utredet  
konsekvensene av en mulig 
omlegging av FV714 i Fillan-
området

 at fergesambandet  
Kjørsvikbugen-Laksåvik blir 
realisert snarest mulig

 at det øves vedvarende press 
mot Sør-Trøndelag fylkes-
kommune for snarest mulig å få 
realisere utbygging av gang-/
sykkelveger

 at kommunen skal være blant 
de beste i næringsutvikling og 
at vi får flere bein å stå på

 øve press for å bedre  
bredbånd- og mobildekningen 
over hele øya og påskynde  
utbygging av fiber 

Venstres verdier er  
raushet, toleranse, 
rettferdighet, ærlighet, 
åpenhet, engasjement og 
ansvarlighet.

Åpenhet. 
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.

Kommunens problemer og det man 
ikke lykkes med, skal ikke skyves 
under teppet, men trekkes fram 
og ryddes opp i. De ansatte har 

grunnlovsfesta rett til å delta i den 
offentlige debatten, også med  
kritikk av kommunens politikk
Gode kommuneplaner er viktig 
for styring og forutsigbarhet, men 
planene må også etterleves av 
politikerne. Søknads-/plan- 
prosessene må bli enklere, mer 
åpne og demokratiske, mer  
inkluderende og med et enklere 
språk. 

Venstre vil ha god styring på kom-
muneøkonomien. Det må vises 
tilbakeholdenhet med å ta opp nye 
lån og etablere nye faste utgifter. 

Venstre vil:
 føre en politikk for å fremme 

livskvalitet og menneskelig 
vekst og samtidig bevare  
livsbetingelsene for dem som 
kommer etter oss

 ha en forenkling og optimal-
isering av planverket for å  
redusere antall  
dispensasjonssaker

 at det skal være viktigere å 
gjøre gode vedtak for  
Hitras innbyggere enn å slå 
partipolitisk mynt

 at innflytterne skal føle seg 
integrert og inkludert i Hitra-
samfunnet gjennom at det 
skapes en felles vi-følelse 
med krav om minimum språk-
kunnskaper

 ha visjoner, men også virke-
lighetssans og bakkekontakt, 
ikke minst når det gjelder  
kommunens økonomi

 at kommunens ressurser skal 
utnyttes mer effektivt gjennom 
kontinuerlig forbedringsarbeid

 være en garantist for at folkets 
røst blir hørt samband med 
kommunereformen



Venstres kandidater på Hitra

Fo
to

:  

1. Torfinn Stub (f.1946)
Siviløkonom, Børøysund

2. Vigdis Norbotten Lossius  
(f. 1953)
Assistent / Kinesiolog, Fillan 

3. Audun Norbotten Liland 
(f. 1982)
Fagleder, Fillan

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

5. Aleksandra Konarska  
(f. 1978)
Lærer , Ansnes

6.  Gunhild Tellebon Koksvik 
(f. 1996), Ulværet

7.  Jøran Hilmar Burø 
(f. 1972), Hernes

8.  Ragnhild Stub 
(f. 1946), Børøysund

9.  Inge Dahlø 
(f. 1955), Sandstad

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

11. Arve Morten Glørstad 
(f. 1968), Glørstad

12. Ragnhild Vollan Burø 
(f. 1974), Hernes

13. Bjørn Rønning 
(f. 1964), Hestvika

14. Silje B. T. Grønli 
(f. 1989), Melandsjø

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

16. Vilde Jektvik Rønning 
(f. 1996), Hestvika

17. Øyvind Helsø 
(f. 1971), Kvenvær

18. Ragnhild Holt 
(f. 1949), Kvenvær

19. Kenneth Nordgård 
(f. 1987), Akset

20. Tove Kvalvik Holm 
(f. 1975), Dolmøya

21. Kolbjørn Schei
(f. 1952), Kvenvær

22. Oda Norbotten Isaksen 
(f. 1987), Hestvika

23. Hege Agnethe N. Liland
(f. 1985), Fillan

24. Anne Merethe T. Ulvær
(f. 1967), Ulværet

25. Morten Holm
(f. 1972), Dolmøya

26. Anne Vollan
(f. 1953), Snekkvika

27. Edvard Ulvan
(f. 1953), Knarrlagsund

venstre.no/hitra

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


