
Din kandidat i Hemnes

Frode Solbakken

Frode er 35 år og er lærer ved 
Hemnes sentralskole, i tillegg til å 
være gårdsbruker på Baklandet. 

Han er første vararepresentant 
til kommunestyret for Venstre i 
inneværende periode, og var fast 
vararepresentant de to første 
årene.

Han har markert seg som en 
uredd politiker som har sine 
hjertesaker innenfor miljø og 
næring.

01  Frode Solbakken
      

05  Trine Leirvik, 44 år, Hemnesberget
06  Hans-Petter Skjæran, 35 år, Hemnesberget
07  Bernt Kibsgaard, 41 år, Korgen
08  Jorid Ottermo, 46 år, Korgen
09  Thorleif Larssen, 54 år, Hemnesberget
10  Merethe Bjørnbakk, 42 år, Bjerka
11  Merete Langeland, 35 år, Korgen
12  Antoine Chaboud, 35 år, Hemnesberget
13  Rita Veiåker Nilsen, 35 år, Hemnesberget
14  Tove Solbakk, 34 år, Finneidfjord
15  Kai Sjåvik, 44 år, Hemnesberget
16  Tage Vedal, 32 år, Hemnesberget

02  Geir Valla
       Korgen

Geir er 49 år gammel, automasjonsingeniør 
i Aqua Group. Vil ha fornuftig bruk og lokal 
styring av ressursene til reiseliv og annen 
næringsvirksomhet i kommunen. Ønsker 
bedre dialog mellom kommunens ledelse og 
innbyggerne - ”Hvem er til for hvem”?

03  Lars Sivert Larssen           
       Hemnesberget

Lars Sivert er 40 år og sitter i kommunestyret 
i inneværende periode. Han arbeider i kom-
munens psykiatritjeneste og holder på med 
musikk og dukketeater på fritiden. Opptatt av 
å utvikle kommunens kulturtilbud.

04  Kirsten Dille           
       Korgen

Kirsten er 48 år og opprinnelig fra Brønnøy-
sund. Hun arbeider som lærer ved Korgen 
sentralskole. Hun er interessert i språk, lit-
teratur og hytteliv. Opptatt av at kommunen 
skal ha gode tjenester med kvalitet.

Stem på Frode.
Stem på Venstre!



 

Miljø
• Utarbeide kommunal klimaplan
• Videreutvikle Røssåga som lakseelv   
   og Sørfjorden som nasjonal lakse-
   fjord og attraktiv sportsfi skefjord
• Alle skal ha tilgang til strandsonen 
  og ha friluftsområder nært tett- 
  stedene
• Nye hyttefelt legges i nærheten av 
   eksisterende vei
• Bygge opp bestanden av skogsfugl 
   og begrense utttaket av rype
• Arbeide for en mer balansert rov-
   viltforvaltning
• Utvikling av begrenset løypenett 
   for snøscooter, og være garantist 
   for en streng barmarkkjørings- 
   politikk 
• Stimulere til ryddige og stelte sen-
   trumsområder og offenlige felles-  
   arealer 

Sosialt ansvar
• Sikre gode tjenester innen om-
   sorg, psykiatri og barnevern
• Tverrfaglig nysatsing på rusfore-
   byggende arbeid blant ungdom
• Bedret oppfølging av unge sosial-
   klienter
• Sikre tilskudd til frivillig rusfore-
   byggende arbeid blant ungdom
• Utvide støtteordningene for fami-
   lier med tunge omsorgsoppgaver
• Sørge for at eldre kan bo hjemme 
   lengst mulig, ved å tilby 
   utvidede hjemmetjenester. Dette 
   gir en verdig alderdom.

Næring
• Styrke næringsarbeidet i kommu- 
   nen med egen næringskonsulent
• Legge til rette for tilleggsnæringer i 
   landbruket (”Landbruk+”), f.eks.
   Grønn omsorg, gårdsturisme, samt 
   ta vare på de unge i landbruket
• Sørge for fortsatt kompetanse- 
   utvikling innenfor miljø, landbruk 
   og skogbruk
• Satse på reiselivsnæring og øko-
   turisme
• Legge bedre til rette for gründere 
  og nyskapning i Hemnes
• Aktivisere Aktiv Næringsservice A/S
• Evaluere Polarsirkelen Reiseliv

 

Skole og barnehage
• Kommunen skal være en bevisst 
   skoleeier, og legge vekt på faglig  
   kvalitet i skolen
• Skoler og barnehager skal ha gode 
   og vedlikeholdte uteanlegg
• Skolematordning skal innføres for 
   alle 5.-10. klassinger
• Kommunen skal ha et variert 
   barnehagetilbud som også 
   inkluderer private aktører

 

Kultur
• Videreutvikle kulturskolen med 
   nye tilbud og kulturuttrykk
• Bygge fl erbrukshall i Korgen 
   tilsvarende Hemneshallen
• Bygge nytt allaktivitetshus på 
   Bjerka
• Ivareta og stimulere sør-samisk 
   språk og kultur
• Videreføre tilskudd som befester 
   kommunens renommé som 
   festivalkommune 
• Stimulere til kulturnæringer og 
  «Levende museer», 
•  Gå inn for skulpturlandskap 
    Nordland/Hemnes  
  

Hemnes Venstre vil arbeide for at 
Hemnes kommune skal være en god 
bostedskommune med et variert kul-
tur- og næringsliv, med riktig miljøfor-
valtning og trygge og gode kommunale 
tjenester.

Hemnes Venstre vil arbeide for våre 
saker i kommende periode. Gjennom-
slagskraften avhenger av hvor mange 
stemmer vi får. I mange saker vil vi 
være avhengige av å søke samarbeid 
for å lykkes.

Andre saker
• Det utarbeides en egen infor-
   masjonsstrategi for Hemnes kom-
   mune
•  Hemnes kommune skal søke sam-
   arbeid med andre kommuner 
   innenfor områder hvor det er 
   naturlig og hvor det kreves særlig 
   kompetanse
• Hemnes kommune skal praktisere 
   meroffentlighet og legge ut all 
   offentlig informasjon på nett
• Lage lønnspolitisk plan og kompe-
   tansehevingsprogrammer som 
   sikrer at vi rekrutterer og beholder 
   fagfolk i Hemnes kommune
• Det utarbeides planer for tett-
   stedsutvikling for alle kommunens 
   tettsteder

Hemnes Venstre vil at alle beslutnin-
ger i kommunen tar hensyn til natur og 
miljø.


