
1. Roar G. Andersen
Roar Günther Andersen ønsker tillit til å ta fatt 
på sin fjerde periode i kommunestyret. Roar har 
drevet egen bedrift, vært sjømann og har de 
siste årene kjørt drosje. Roar har vært man
geårig leder i Halden Venstre og har vært leder 
av havnestyret. Roar er opptatt av næringspoli
tikk, miljø og sosialt ansvar.

2. Tone Skråning
Tone Skråning jobber til daglig som veileder 
for studenter ved Høgskolen i Østfold. I tillegg 
til dette har hun fungert som barnets talsper
son i fylkesnemnda for sosiale saker, siden 
2001. Etter noen år som medlem av lokallaget 
bestemte Tone seg for å delta mer aktivt. Hun 
ber om tillit for å få en plass i kommunestyret, 
og vil jobbe for å gjøre Halden til en mer åpen 
kommune som er spesielt god i forhold til skole, 
oppvekst, kultur og sosialt ansvar.

4. Eirin Finnanger
Eirin Finnanger er kvalitetsrådgiver ved 
sykehuset Østfold. Hun har erfaring som 
sjukepleier, leder og kvalitetsutvikler i 
kommunal virksomhet og ved sykehus.
Eirin er kasserer i Halden Venstre. Hun  
er spesielt interessert i sosialt ansvar, 
helsepolitikk, kultur og oppvekst. 

5. Michael Ha
Michael Ha er IKTingeniør og arbeider 
med systemutvikling. Han er leder av 
Østfold Unge Venstre og nettansvarlig/
sekretær i Halden Venstre. Michael er 
spesielt opptatt av næringspolitikk, skole 
samt tiltak for barn og ungdom.
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En moderne miljøkommune
Klimaendringer og truslene mot de livsviktige økosys
temene må tas på alvor. Venstre vil fortsatt være et mo
derne, teknologioptimistisk og ansvarlig miljøparti.

Vi vil:
• Sørge for at klimaplanen blir fulgt opp
• Stimulere til økt bruk av stier og natur for fysisk aktivitet
• Arbeide for helhetlig løsning for sentrumstrafikken og 

innfarten fra E6

Nyskaping og næringsutvikling
Halden er preget av at vi har store levedyktige industribed
rifter som lever side om side med nyetablerte høyteknologi
bedrifter i vekst. Utfordringen her vil være å understøtte 
de tradisjonelle bedriftene med god infrastruktur, fram
tidsrettede miljøkrav og arbeidskraft samtidig som disse 
rammebetingelsene også bidrar til nyetableringer og vekst 
i nye virksomheter.

Vi vil:
• At næringsfondet skal spesielt rettes mot nyetableringer 

og framtidsrettede småbedrifter, gjerne kulturbasert 
virksomhet

• Bidra til etablering av kompetansesenter knyttet til 
kunnskapsmiljøet i Halden

• Arbeide for kompetent, miljøvennlig og langsiktig drift 
av Halden havn

Skole, kulturliv og ungdomstilbud
for kunnskap og like muligheter
Skolen er samfunnets viktigste redskap for kunnskap og sosial 
utjevning. Elevene må lære grunnleggende ferdigheter og kunnskap 
og gis like muligheter til personlig vekst. Venstre vil derfor styrke 
den offentlige skolen ved å satse på læreren.

Vi vil:
• Gi elevene bedre grunnlag for valg av videregående opplæring 
• Gjøre skolegårdene hyggeligere og mer attraktive
• Tilby rimelig, sunn mat til alle elever i ungdomsskolen
• Styrke kulturlivet gjennom stimulans til mangfold, nytt kulturhus 

og utvidet kulturskoletilbud
• Videreutvikle ungdommens mulighet til engasjement og menings

fylt aktivitet
• Arbeide for en langsiktig og godt vedlikeholdt skolestruktur. 

På kort sikt skal det skaffes ferdige skolebygg på Risum og ved 
Tistedal stadion

Mer til dem som trenger det mest!
Et velferdssamfunn måles etter hvordan vi tar vare på de svakeste. 
I Norge er det ikke lenger viktigst å gi mer til alle, men å hjelpe 
enkeltmennesker som trenger det.

Vi vil:
• Sette i verk tiltak for å skaffe flere støttekontakter
• Bidra til gode forbindelser mellom fengselet og næringslivet i Halden
• Bygge flere omsorgsboliger
• Bygge flere sykehjemsplasser

Åpenhet, lokaldemokrati
og kommunens virksomhet
Åpenhet og innsyn i beslutningsprosessene er viktig for at alle skal 
kunne forstå og delta i folkestyret. Innbyggerene skal kunne delta 
på egne premisser. Åpenhet hindrer maktmisbruk og er en forut
setning for tillit. Åpenhet er også et viktig virkemiddel i kampen 
mot slik korrupsjon som vi desverre har sett for mange eksempler 
på også i Norge den siste tiden.

Vi vil:
• Bidra til forsvarlig økonomisk drift blant annet gjennom begrens

ing av låneopptak
• Innføre rutiner for ettersyn og vedlikehold av kommunale bygninger.
• Arbeide for en ryddig arbeidsdeling mellom politiske organer og 

kommunens administrasjon
• Arbeide for åpen og lett tilgjengelig informasjon fra politiske organer

www.venstre.no/ostfold/halden

3. Geir Helge Sandsmark
Geir Helge Sandsmark er forsker ved forsvarets 
forskningsinstitutt. Han har bred erfaring fra 
ledelse og utvikling i bedrifter og ved insti
tutter. Han har også vært med på å starte 
ny virksomhet. Geir Helge er leder av Halden 
Venstre og nestleder i Østfold Venstre. Han er 
spesielt opptatt av åpenhet, skole, kultur og 
næringsutvikling.

Grip makten!


