
framtida.
    På lag med 

Hattfjelldal Venstre



Flere nye jobber.

Det må bli lettere å skape arbeidsplasser i Hattfjelldal kommune. 
Venstre støtter gründere og småbedrifter. De som våger å satse 

skal ha like rettigheter som andre arbeidstakere.

Vi vil:
4Ta bort unødvendige regler 
og skjema for småbedrifter

4Legge til rette areal og 
infrastruktur slik at 
bedriftsetableringer kan gå 
raskt

4Stimulere eksisterende 
næringsliv, småbedrifter og 
tilleggsnæringer

4Styrke Hattfjelldal vekst, 
saksbehandling av søknader 
innen næringsutvikling og 
prosjekter flyttes til 
Hattfjelldal Vekst

4Satse langsiktig ved å bygge 
opp et stort næringsfond

4Sikre kapasitet i forhold til å 
ha god og effektiv 
næringsutvikling og 
planarbeid.

4Sikre kompetanse innen 
samisk næringsutvikling, ha 
kompetanse og medvirkning 
rundt samisk næring i 
arealplanlegging

4Minst mulig næringssaker til 
kommunestyret

4Grunderpakke som kan 
forvaltes av Hattfjelldal vekst



Sats på skolen

Barn lærer mer når de har 
det bra. En god skole er en 
skole der barna trives. Alle 
barn fortjener lærere som gir 
dem mulighet til å skape sin 
egen framtid.

Vi vil:

4 La læreren bruke mer tid 
på barna og mindre på 
byråkrati

4 Styrke lærerne med mer 
videreutdanning

4At barn som faller utenfor 
skal få hjelp tidlig

4Ha gratis barnehage og 
SFO

4Innføre skolemat – etter 
skolenes ønske og behov. 
Utøvelsen bør ligge hos 
andre enn lærerne

4Se på dagens 
skolestruktur

4Gi tilskudd til etablering 
av familiebarnehager i 
grendene

4Gi svømmeopplæring i 
barnehagen
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”

Vi lever lenger enn noen gang 
tidligere. Det at vi lever lenger 
er grunnleggende positivt, 
men det stiller også krav til en 
effektiv og treffsikker 
helsetjeneste, og en bred 
innsats for forebygging. God 
helsepolitikk forebygger og 
rehabiliterer der den kan, 
pleier og reparerer der den må.

Venstre vil:
4Ha en målrettet rekruttering 
av helsepersonell

4Ta i mot praksiskandidater, 
og benytte alle enhetene i 
løpet av praksisperioden

4Ikke bruke penger som 
lokkemiddel, men heller bruke 
pengene til stipend til etter og 
videreutdanning for 
helsepersonell i kommunen

4Utlyse 100% stillinger innen 
helse

4Tiltak mot vold i nære 
relasjoner og seksuelle 
overgrep

4Sikre BPA også etter fylte 67 
år

4Sikre tidlig innsats og mer 
forebygging

4Sørge for at helsesektoren 
er bygd opp rundt pasientens 
behov

4Styrke lavterskeltilbudet 
innenfor psykisk helse

4Legge til rette for ny 
teknologi

Pasienten i sentrum 

Omsorg når du trenger det!



” Venstre vil selge bygningsmasse 
kommunen ikke trenger å eie selv.

”

”

” Venstre ønsker flere samarbeid med 
andre kommuner for å utvikle bedre 
tjenester

venstre.no/hattfjelldal

Venstre ønsker å bygge på den 
kunnskapen kommunen har for å ta 
i mot flyktninger

Venstre sier Nei til eiendomsskatt



Kultur- og fritidsaktiviteter 
for alle barn og unge 

Barne- og ungdomskultur har 
en egenverdi. Barn vokser når 
de opplever mestring, 
inkludering og utvikling av nye 
ferdigheter gjennom kultur- og 
idrettsaktiviteter. Det at 
mange kultur- og idrettstilbud 
drives av frivillige, sikrer 
bredde i tilbudene. Ulike barn 
må få mulighet til å dyrke ulike 
interesser. 

For å få flere til å etablere seg i 
kommunen vil Venstre satse på 
barn og unge. 

Venstre vil
4Sikre kulturskolen et bredere 
tilbud

4Stimulere eksisterende, og til 
å få etablert flere 
fritidsaktiviteter i et offentlig 
– frivillig samarbeid.

4Opprette et egenandelsfond 
for lag og foreninger som søker 
støtte eksternt.

4Styrke ungdomsklubben

4Gi et bedre tilbud i 
svømmehallen.



Samisk    
Saemien

Venstre er glad for at 
kommunen er en sørsamisk 
forvaltningskommune. Dette 
styrker kommunens 
institusjoner og deres 
arbeidsplasser, gir mulighet for 
økt aktivitet og tilfører 
kommunen midler.
Venstre vil:
*Legge til rette for de samiske 
institusjonene
*Ha politisk behandling av de 
samiske midlene.
*Venstre vil prioritere den lokale 
samiske kulturen i det samiske 
budsjettet.

Vi bor i en kommune med 
fantastisk natur. Den har lagt 
grunnlaget for velferden vår. Men 
naturen er sårbar. Derfor vil 
Venstre ta vare på miljøet. Vi vil 
gjøre det enklere å leve 
miljøvennlig.

Vi vil:

*Ikke realisere gitte konsesjoner 
før potensiale er tatt ut i 
eksisterende 
anlegg(oppgradering av 
eksisterende anlegg).   

*Si nei til vindkraft.

*Si ja til private 
mikrokraftanlegg. 

*Sikre skogbruket, landbruket og 
reindriftsnæringens arealer, og 
næringer som er naturbaserte de 
arealer som trengs. 

Ta vare på naturen.



Venstre sine kandidater i Hattfjelldal.

1. Lars Gunnar Marken
Leder for Åarjelsaemien Vierhtiesåafoe. 
Opptatt av næringsutvikling og barn og 
ungdoms oppvekstvilkår. 

2. Trine Sannan Gartland
Miljøterapaut og utdannet 
lærer. Vil ha et samfunn med 
plass til alle. Og ønsker å 
utvikle helse og 
omsorgstilbudet i 
kommunen. 

3. Maria Aune Davidsen 
Jobber på sykehjemmet i 

Hattfjelldal. Engasjert i 
skole, eldreomsorg, tilbud 
for barn og unge.

5. Olga Marken, daglig leder i 
GoMap

6. Yemane Mehari, Arbor

7. Tommy Narmo

8. Gjøran Aune Davidsen, Arbor

9. Hege Dalen, selvstendig 
næringsdrivende

10. Knut Jacobsen, pensjonist
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Les mer om vår politikk og våre kandidater på 
våre nettsider.

4. Roy Arne Bull-Kvitfjell
Ass.leder ved Åarjelsaemien 
Vierhtiesåafoe-Sørsamisk 
Kunnskapspark. Opptatt av 
miljø, distriktspolitikk, 
primærnæringer, levelige 
vilkår for reindriftsnæring, 
vindmøllefritt Norge.

Vi vil at våre barn skal ha 
minst like gode og trygge liv 
i morgen som vi har i dag. 
Derfor er Venstre på lag 
med framtida.


