
framtida.
På lag med 

Fauske Venstre

Venstres kandidater i Fauske.

1. Hans Måseide
Venstres ordførerkandidat. En kommune med 
sosialliberale verdier hvor individet er i sentrum er 
en god kommune.

2. Marit Vorren
Tror på mangfoldet og 
individets rett til en 
meningsfylt hverdag. Støtter 
og ønsker mest mulig 
lokalprodusert mat.  

venstre.no/Fauske

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

3. Hilde Nystad
Et godt samarbeid mellom 
frivillige og kommunen bidrar 
til et bedre velferdstilbud for 
innbyggerne. 

4. Janicke T Flack
Forebyggende tiltak for barn 
og familier gir bedre 
livskvalitet enn  å hjelpe i 
ettertid.

 5. Øyvin H.  Thuv

 6. Vegard Dybvik

 7. Nansy M. Schulzki



” Bedre er alltid mulig
Hans Måseide
Ordførerkandidat

Nyskaping og grønn vekst
Fauske Venstre vil legge til rette 
for nyskaping av arbeidsplasser i 
Fauske, og bidra til det grønne 
skiftet. Vi mener det må bli 
enklere å starte for seg selv som 
gründer.

Vi vil:
4  bidra til å etablere en 
"Inkubator" for oppstartsbedrifter
4  gjøre det attraktivt å etablere 
flere grønne 
industriarbeidsplasser i Fauske
4  benytte Gründerfondet 
målrettet for etablering av grønne 
arbeids-plasser
4  være medspiller til 
næringsaktører og gründere

Skole
Skolen er stedet der fremtidens 
ingeniører, fotballstjerner og 
rørleggere skapes. Kunnskap er 
drivkraften i samfunnet, og 

Venstre fastholder at alle skal ha 
like muligheter til å tilegne seg 
kunnskap.

Vi vil:
4  styrke lærerne med mer etter- 
og videreutdanning
4  vedlikeholde skolegårdene for 
å holde dem trivelige og 
attraktive
4  oppgradere og vedlikeholde 
inventar og datautstyr
4  videreutvikle samarbeidet 
foreldre/skole gjennom 
foreldrestøttearbeid
4  jobbe aktivt mot fylke for å 
beholde og utvikle videregående 
skole
4 gi skolene frihet – lærere kan 
skole
4 at barn som faller utenfor skal 
få hjelp tidlig

Økonomi
Vi tar den nødvendige jobben 
med å si nei til uansvarlig 
pengebruk. Kommunen må sette 
tæring etter næring og skape 
økonomisk handlingsrom 
gjennom en sterkere styring av 
og lojalitet til kommunens 
budsjett.

Vi vil:
4  vurdere nivået og 
organisering av kommunale 
tjenester
4  vurdere økt bruk av inter-
kommunalt samarbeid
4  sikre at nødvendige 
kommunale planer er utarbeidet
4  ta godt vare på fellesskapets 
eiendommer
4  aktivt rekruttere vikarer fra 
skole/universitet
4  avvikle driften av Sagatun

Livskvalitet
Livskvalitet er grunnlaget for et 

godt liv. Vi skal jobbe for et 
trygt og inkluderende fellesskap. 
I utforming av tjenester skal den 
enkeltes behov settes i fokus 
med mål om meningsfylte dager 
i alle livets faser. 

Vi vil:
4  styrke hjemmebaserte 
tjenester og ha gode 
avlastnings- og 
rehabiliteringsmuligheter
4  ha dagsenter og aktivitets-
tilbud til eldre og demente
4  ha bedre oppfølging av og 
støtte til rusavhengige
4  styrke folkehelsearbeidet
4  øke stillingsprosenten for 
deltidsansatte
4  samarbeide med frivillige og 
private for et enda bedre 
velferdssamfunn
4  gi kulturlivet gode rammer til 
å utfordre, utvikle og underholde
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Med Fauske inn i framtida.


