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FOLK FØRST – Det sosialliberale Venstre
Frihet for enkeltmennesket og ansvar for hverandre er kjernen i den sosiale liberalismen. 
Hvert menneske skal ha frihet til å skape sin egen veg til det gode liv. Men mennesker 
som har frihet, har også ansvar – for å finne fellesskapsløsninger som tar vare på alle, og 
som også tar vare på livsgrunn-laget for våre etterkommere. Liberale bryr seg.

Venstre er helt uavhengig av særinteresser. Venstre ligger i «navet» i det politiske og 
ideologiske landskapet. Det er der de beste løsningene finnes, og sentrumsposisjonen er 
en gunstig plassering for politisk gjennomslag.

VERdiEnE:
Verdiene våre er raushet, toleranse, rettferdighet, æ rlighet, engasjement, ansvarlighet 
og framtidsglede.

MÅLET: Livskvalitet og bærekraft
Venstres politikk har som mål å fremme livskvalitet og menneskelig vekst, og samtidig bevare 
livsbetingelsene for dem som kommer etter oss.

UTViKLinGEn: Utvikling med omtanke
Vi ønsker vekst og utvikling, men vi ønsker også å ta vare på det særegne og verdifulle ved Frøya, 
både samfunnskvaliteter og naturkvaliteter. Rask utvikling medfører raske oppbrudd og omstillinger. 
Samfunns- og livskvaliteter som stabilitet, trygghet, åpenhet og tillit vil da lett gå tapt. Dess større 
utviklingstempoet er, dess viktigere er det å ta seg tid til å tenke seg om.

FOLKESTYRET: Åpent, levende lokaldemokrati.
Skal folket styre, må folket være informert. Vi må ha åpen saksbehandling, fri informasjon og opp-
lyst debatt. 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, tas tak i og rettes opp. I kommunens reglement skal det slås fast at de ansatte har rett til å 
delta i den offentlige debatten, og at kritiske synspunkter fra de ansatte er velkomne. Prinsippet om 
meroffentlighet (i henhold til Offentlighetsloven) skal legges til grunn i kommunens saksbehandling. 
Kommunens nettside skal brukes til å skape åpenhet rundt kommunens virksomhet, ved at så mye 
som mulig av dokumenter og aktiviteter legges ut på nettet.

For å sikre informasjon og åpenhet ønsker Frøya Venstre at kommunestyret minst én gang i året 
avholder møte med kommunens virksomhetsledere og tillitsvalgte.

Skal folket styre, må folket og de folkevalgte være informert!



3

Frøya Venstre - Program 2011-2015

POLiTiKKEn: Holde den etiske fanen høyt
Vi må ha høye tanker om det politiske arbeidet. De samme krav til anstendighet må gjelde i 
politikken som ellers i samfunnet. Vi vil tilstrebe saklighet og pålitelighet. Saklig uenighet er en  
demokratisk ressurs, ikke et problem. Vi tror på kraften i de gode argumentene. Det er viktigere 
å gjøre gode vedtak til beste for Frøyas innbyggere enn å slå partipolitisk mynt.

KOMMUnAL PLAnLEGGinG: ny samfunnsplan.
Venstre ønsker styring og forutsigbarhet gjennom god kommuneplanlegging. Det nye kommune-
styret må snarest sette i gang arbeid med ny samfunnsplan, med god involvering av innbyggerne og 
de folkevalgte, og med ny målstruktur. Livskvalitet og bærekraft må inngå i overordnede mål.

Kommuneplanleggingen – viktig redskap for styring og forutsigbarhet.

SiSTRAndA: Et attraktivt kommunesenter
Et attraktivt kommunesenter med mange tilbud er viktig både for tilhørighet, trivsel, bosetting, vekst 
og tilflytting. God utvikling av kommunesenteret forutsetter god arealplanlegging. Vi er åpen for 
å se på arealplanleggingen på nytt og i større grad sette mennesket i sentrum. Det må skje med 
åpne planprosesser i dialog med næringsliv og andre interessenter, og der innbyggerne er med. 
Prosjekter kan gjerne gjennomføres med privat/offentlig partnerskap, der private aktører velges etter 
konkurranser.

BOLiGPOLiTiKK: Et boligtilbud som svarer til behovene
Frøya Venstre vil at det skal bli lettere å skaffe seg en egnet bolig. Kommunen må tilrettelegge for 
gode boligfelt, helst sjønært eller med sjøutsikt, der man vet at folk ønsker å bygge. Kommunen 
må tilrettelegge tomter også for boligbygg med leiligheter i forskjellig størrelse, med tanke på 
nyetablerte og tilflyttere.

Kommunen har også et bolig-sosialt ansvar for vanskeligstilte grupper. Husbankens virkemidler med 
bl.a. startlån må utnyttes som tilbud til mennesker som har problemer med boligetablering.

GREndEnE: Viktige deler av Frøya-samfunnet
Frøya Venstre er opptatt av grendene, ikke minst utkantgrendene og øyrekka. Men grendene kjemper 
i motvind. Kommunens omtanke og støtte er da ekstra viktig. Venstre vil støtte nærings-, infrastruk-
tur- og kulturtiltak som kan fremme bosetting, trivsel og aktivitet i grendene. Lokalt engasjement må 
støttes både økonomisk og praktisk. Det er ofte de små tiltak som engasjerer og aktiviserer, ikke bare 
store. Grendene har en viktig funksjon når det gjelder å inkludere tilflyttere, og dette må kommunen 
støtte opp under. 

Grendene ligger vårt hjerte nær,
fordi viktige kvaliteter ved Frøya-samfunnet ligger der.
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KOMMUnEØKOnOMiEn: Alltid ha handlingsrom
Venstre vil ha god styring på kommuneøkonomien. Den høye lånegjelden kan gi kommunen 
alvorlige problemer ved renteoppgang. Det må vises nøkternhet og tilbakeholdenhet med å ta opp 
nye lån og etablere nye faste utgifter.Vi står foran store utfordringer bl.a innen omsorgstjenestene. 
Kommunen kan oppleve inntektssvikt og uforutsette utgifter, og da er det viktig å ha penger slik at vi 
slipper å «pine inn» på drifta og redusere tjenestetilbudet, og slik at vi har reserver til å kunne være 
med på samfunnsutvikling, bl.a utbygging av infrastruktur.

Det er viktig at partiene og politikerne har visjoner, men det er også viktig at de har virkelighetssans 
og bakkekontakt. Det gjelder ikke minst i forhold til kommunens økonomi.

KOMMUnAL SERViCE: Gode tjenester og fornøyde brukere 
Venstre vil ha gode kommunale tjenester, med fokus på brukernes behov. For å sikre kvaliteten, 
må det foretas brukerundersøkelser. 

Det er en forutsetning at tjenestene har en bemanning som er på høyde med behovet. 
Frøya kommune skal være en god arbeidsgiver for sine ansatte. For å få en velfungerende og 
forbedringsvillig organisasjon, må de ansatte og deres organisasjoner være aktive medspillere.

For en kommune finnes bare én veg til godt omdømme:
godt arbeid og gode tjenester.

EFFEKTiViSERinG: Utnytte ressursene effektivt
Kommunens ressurser må utnyttes effektivt. Kommunens datasystem (maskiner, nettverk, pro-
gramvare) må være oppdatert og fungere effektivt, og de ansatte må få tilstrekkelig opplæring.
 
Kommunens nettside må utnyttes bedre med tanke på kundebetjeninging. 

Det er nødvendig å se på tidsbruken i kommunen. Mye tid til møter, prosjekter osv kan gå ut 
over det daglige arbeidet, og utbyttet står ofte ikke i forhold til ressursbruken. Basisarbeidet, 
tjenesteproduksjonen, må prioriteres.

På alle kommunens virkeområder må en se på muligheten til effektivisering gjennom kommune-
samarbeid.

Tidsbruken i kommunen, bl.a til møter og prosjekter, må vurderes kritisk. 

STRAndSOnEn: Bærekraftig utnytting
Frøya Venstre vil at det skal være god balanse mellom vern og bruk av vår unike strandsone. Det 
er viktig at vi utnytter vår styrke i å ligge ved sjøen. Men 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. Dette er forsøkt 
ivaretatt i den nye arealdelen av kommuneplanen. Det er viktig at videre utbygging skjer i henhold til 
arealplanen og ikke gjennom utstrakt bruk av dispensasjoner. 
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EiEndOMSFORVALTninG: Kommunens verdier må sikres.
Frøya Venstre vil sikre kommunens bygninger og anlegg gjennom bedre eiendomsforvaltning og 
bedre vedlikehold. Det er uansvarlig å la kommunens verdier forfalle. Vi ønsker klare mål og krit-
erier, god planlegging og gode styringssystemer for eiendomsforvaltningen. 

Kommunale innkjøp
Venstre ønsker at kommunen gjennomgår innkjøpsreglementet for å sikre at lokale virksomheter 
ikke utlukkes fra å delta i konkurranser om leveranser. Der det er mulig, bør kommunen sørge for at 
innkjøpskonkurranser kan deles opp slik at mindre virksomheter kan gi tilbud.

Venstre er også kritisk til brede og langsiktige rammeavtaler for kjøp av varer og tjenester, fordi dette 
verken bidrar til å øke konkurransen eller fremme lokale innkjøp.

KOMMUnESAMARBEid: Store muligheter som må utnyttes
Utviklingen gjør det både fornuftig og nødvendig for kommuner å samarbeide. Gjennom samar-
beid kan vi utnytte de offentlige ressursene bedre, vi kan øke kvaliteten på tjenestene, vi kan styrke 
fagmiljøene og bedre muligheten for rekruttering av kvalifisert arbeidskraft. Gjennom samarbeid 
får vi også bedre muligheter til å drive utviklingsarbeid, og vi får større tyngde overfor sentrale 
myndigheter.

Samarbeidet i Orkdalsregionen åpner store muligheter på alle disse områdene. Frøya Venstre har 
forventninger til dette samarbeidet. Men samtidig må vi bygge ut samarbeidet med Hitra. 
Også i Orkdalsregionen trenger Øyregionen å stå samlet. Det må bygges opp gjensidig tillit. 
Lokaliseringsstrid må ikke lenger få ødelegge for samarbeidet. Frøya Venstre har i flere perioder vært 
den fremste pådriveren for å utvikle samarbeidet med Hitra, og vi vil fortsatt være det. Venstre og 
Arvid Hammernes’ samarbeidslinje har troverdighet på begge sider av Frøyfjorden.

Samarbeidet med Hitra må styrkes.
Arvid Hammernes er den ordførerkandidaten som best kan bidra til det.

MiLJØ: Miljøtruslene må tas på alvor
Venstre ønsker at kommunen tar truslene mot miljøet på alvor. Det gjelder klima, naturmangfold og 
forurensning. Vi vil bidra til at kommunens Klima- og energiplan følges opp. Arealpolitikken må vise 
at kommunen setter hensynet til miljøet først. Arealforvaltningen skal være langsiktig, kunnskapsba-
sert og bærekraftig.

Venstre vil fortsatt være en pådriver for å få en best mulig beredskap mot oljeforurensning, og for å 
redusere trusselen fra atomgjenvinningsanlegg i Storbritannia og Frankrike (det siste kan gi foruren-
sningskatastrofer av en art og et omfang som vi ikke greier å forestille oss).

Stilt overfor klima- og miljøtruslene blir det meste 
av det vi driver med uvesentlig.
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LAndSKAPSPLEiE: Hindre at Frøya gror igjen
Frøya Venstre ønsker at det treffes tiltak for å begrense gjengroingen av Frøya-landskapet. Det kan 
skje gjennom beiting, gjennom økt produksjon av ved, og gjennom bevisstgjøring av befolkning og 
grunneiere.

nÆRinGSPOLiTiKK: En næringsoffensiv kommune
Frøya Venstre vil ha en næringsvennlig politikk der alle næringsaktører, fra nyskapere til veletablerte, 
møter en offensiv kommune med god service. Det er viktig at næringslivet på Frøya får flere bein 
å stå på. Næringsforeningen sammen med en regional næringshage/ kompetansesenter ønskes en 
aktiv rolle i tiltaks- og næringsarbeidet. Samtidig må også kommunens administrasjon ha næring-
skompetanse. Det kommunale næringsfondet bør tilføres midler også fra kommunen.

Kommunen må være i forkant med næringsarealer og god infrastruktur slik at tilbud kan gis når 
behov dukker opp. Dypvannskai/liggekaier er viktig infrastruktur i en kommune som Frøya.  En an-
nen viktig infrastruktur er nye, moderne bredbåndsteknologier, først og fremst fiber.

Primærnæringene landbruk og fiskeri må stimuleres gjennom lokal støtte. De er viktige fordi de har 
med Frøyas identitet å gjøre. Venstre vil fortsatt arbeide for å få til en ordning med stønadslån over 
kommunebudsjettet for å bidra til å rekruttere og opprettholde kommunens fiskeflåte. Venstre støtter 
Frøya fiskarlags ønske om å få til en fiskerihavn på Siholmen.

Både nyetablerere og veletablerte skal møte en 
offensiv kommune med god service.

SAMFERdSEL: Framkommelighet og trafikksikkerhet
Venstre vil arbeide for at rutetilbudet til øyrekka snarest blir forbedret. Vi er åpne for Dyrøya som 
felles anløpssted for å få mer ruteproduksjon. Tilbudet må bli utvidet morgen og kveld, og i helger. 
Større ferjekapasitet med tilpasset rutetilbud må settes inn om sommeren. Samtidig må fylkesveien 
Hellesvik–Dyrøya og enkelte strekninger i øyrekka rustes opp. 

Gang- og sykkelvegen fra Sistranda må fullføres helt til Hellesvik. Videre må det settes i gang plan-
legging og bygging av gang- og sykkelveg langs Nordhammarvika, slik at Sistranda og Hamarvika 
bindes sammen på en trafikksikker måte. Venstre vil også være en pådriver for å få realisert omleg-
ging av Fv 716 forbi Flatval. 

Ny Fv 714 fra Frøya til Orkanger ønskes forsert ved at realiseringen skjer snarest og med kortest 
mulig byggetid.

Robust infrastruktur for strøm og iKT
Frøya må satse på utbygging av nye, moderne bredbåndsteknologier, først og fremst fiber. Med 
utdatert teknologi vil Frøya bli mindre attraktiv både for bedrifter og for innflyttere som har tilgang 
til moderne teknologi i mer sentrale strøk. Frøya må få bredbåndsleverandører til å bygge ut nytt 
og moderne bredbånd, og det må settes krav om at det leveres overkapasitet (flere føringsveier, 
duplisert utstyr).
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ØYREKKA: «Atlantertangenten» neste
Ferjeforbindelse til Sula og Mausund har gitt nye muligheter for utvikling av næringsliv og 
bosetning i øyrekka. Men forbindelsen sliter både med frekvens, korrespondanse og kapasitet. En 
veiforbindelse Sula–Bogøya–Mausund, «Atlantertangenten», vil forenkle sambandet og skape et 
større og mer robust samfunn. Venstre vil arbeide for å få bygd denne vegen, gjerne i kombinasjon 
med vindkraftutbygging. Forbindelsen til nordværa må bli hensyntatt.

KULTUR: Bygge en kulturkommune
Kultur blir stadig viktigere, både for den enkelte og for samfunnet. Kultur har med livsinnhold å 
gjøre. Venstre vil at vi skal «bygge en kulturkommune». Dit går det ingen snarveg. Vegen går 
gjennom en kulturinteressert befolkning, gjennom bredde-aktiviteter og gjennom å vektlegge aktiv 
deltaking og utøving. Sentralt i kultur-byggeprosjektet står kulturskolen. Den må bygges ut både i 
faglig bredde og kvalitet, og alle som ønsker det, må få plass. Det nye kulturhuset vil bety svært mye 
for arbeidet med å «bygge en kulturkommune».

Men kulturen omfatter også frivillige lag og organisasjoner, som idretten og grendalaga. Også disse 
laga og deres ildsjeler skal føle at de har kommunen i ryggen. Frivilligsentralen spiller en viktig 
rolle. Kultur og frivillig arbeid er viktig for trivselen i samfunnet. Kulturell aktivitet er også viktig i det 
helsefremmende arbeidet, i integreringsarbeidet og i det rusforebyggende arbeidet.

Museum og kulturvern har ligget nede, men må tas opp igjen, gjerne i samarbeid med Kystmuseet. 
Andre viktige kulturoppgaver er bibliotek, kino og festivaler. For å styrke bevisstheten og interessen 
for lokal byggeskikk og bygningsvern ønsker Frøya Venstre å innføre en pris for god, lokaltilpasset 
byggeskikk. Kultursatsing vil kreve ressurser. Vi ser for oss at kulturadministrasjonen opprettholdes 
som egen virksomhet. I den forbindelse er kulturfaglig kompetanse viktig.

Arbeidet med å «bygge en kulturkommune», må begynne med en kulturplan. I dette arbeidet er det 
nødvendig å søke kulturfaglig bistand.

Venstre ønsker at vi skal «bygge en kulturkommune».

inTEGRERinG: Avgjørende for Frøya-samfunnet
Tilflytting for fast bosetting er nesten alltid en berikelse for et samfunn. Det flerkulturelle samfunnet 
er kommet for å bli. Alle tilflyttere har noe å bidra med, ikke bare arbeidskraft. 

Det er likevel en fordel at tilflyttingen har et moderat tempo og omfang, ikke større enn at den kan 
håndteres på en god måte. Det er svært viktig for kvaliteten av Frøya-samfunnet at vi lykkes med å 
inkludere og integrere tilflytterne, både voksne og barn. Vi må skape en felles vi-følelse og unngå at 
det etableres parallellsamfunn. Her må kommunen sette inn ressurser, og næringslivet må utfordres 
til å bidra. Det må også legges til rette for at tilflytterne får utnyttet sine menneskelige og faglige 
ressurser (realkompetanse).

integreringsarbeidet er noe vi må lykkes med.
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BARn OG UnGdOM: Positivt og engasjerende oppvekstmiljø
Venstre ønsker at kommunen skal bidra mer til å skape et positivt, engasjerende og utviklende opp-
vekstmiljø. Det finnes knapt noen oppgave som er viktigere enn dette. Det må etableres flere gode 
tilbud og arenaer som kan engasjere barn og unge til positiv og kreativ utfoldelse, innen kultur, 
idrett og friluftsliv. Gode idretts- og nærmiljøanlegg er viktig. Foreldre, grendalag og andre må 
engasjeres i dette arbeidet, som bør samkjøres med Hitra.

Vi vet ikke om noen viktigere oppgave enn å utvikle
en god skole og et godt oppvekstmiljø.

SKOLE: En skole for kunnskap, mestring og like muligheter
Skolen er en grunnpillar i samfunnet. Skolen skal levere både kunnskap og dannelse, og den skal 
bidra til å levere framtidens skaperkraft. Vi er på veg inn i kunnskapssamfunnet, og der skal Frøya 
være med. Respekten for kunnskap og læring må økes, både i og utenfor skolen. Det må skapes 
kultur for læring. En god skole er avgjørende både for den enkelte og for utviklingen av Frøya.

Den viktigste faktoren for å få til en god skole, er læreren. Den jobben kan ikke settes bort til 
ufaglærte. Faglig sterke og trygge lærere vil også takle krevende forhold. Men lærerne må også 
få tid til å konsentrere seg om læringsarbeidet. Venstre ønsker å redusere byråkratiet i skolen og 
avlaste lærerne mest mulig for utenomarbeid. Vi er for skoleutvikling, men ser samtidig behovet for 
å begrense endringstempoet, slik at det ikke går ut over fastheten og tryggheten i skolen.
Alle elever skal ha tilpasset opplæring, og alle skal oppleve at de mestrer skolen. Tidlig innsats 
overfor barn som sliter, er svært viktig og må prioriteres, både i barnehage og skole. Samar-
beidsteam må styrkes og spesialpedagoger må være tilgjengelige. Ressurstilgangen må gjenspeile 
dette. Lærere trenger å fornye seg og få tilbud om påfyll av kompetanse. Venstre ønsker gradvis å 
innføre et kompetanseår for lærere.

Frøya Venstre ønsker å beholde dagens skolestruktur, så lenge det er pedagogisk forsvarlig og et 
sterkt ønske lokalt. Skole er et av områdene som Frøya og Hitra bør samarbeide om, bl.a for å 
sikre tilgang på spesialpedagoger og for å bedre fagmiljøet. I forhold til videregående skole har 
kommunen en svært viktig oppgave med å skaffe lærlingeplasser. Det gjelder særlig innen helse 
og omsorg.

Vi er på veg inn i kunnskapssamfunnet, og der skal Frøya være med!

BARnEHAGE: Full dekning og gode tilbud
Det er viktig både for barnefamiliene og for kommunen at Frøya har full dekning med gode barneha-
getilbud. Brakkeløsninger er ikke akseptabelt. Venstre har ikke noe imot private barnehager, men 
foretrekker kommunale, fordi de lettere lar seg integrere i en helhetlig plan og et helhetlig opp-
læringsløp. Tilskuddsmessig bør private og kommunale barnehager stille likt.
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HELSE- OG OMSORG: Frøya – god på omsorg!
I de nærmeste åra vil vi oppleve store endringer innen helse- og omsorgstjenestene. Samhandling-
sreformen har som mål å styrke det lokale og regionale helsetilbudet og det forebyggende arbeidet. 
Samarbeid om dette er under utvikling i Orkdalsregionen. Frøya Venstre har store forventninger til 
dette arbeidet. Et godt samarbeid med Hitra er viktig også her.

Kommunen må sikre seg økonomiske ressurser til å møte eldrebølgen, og det må arbeides planmes-
sig for å skaffe nok kvalifisert pleiepersonell. Her er lærlingeplasser er viktig.

Utbygging av omsorgsboliger med pleie- og omsorgstilbud er viktig, men Frøya Venstre er skeptisk 
til å redusere antall sykeheimsplasser.

Vi ønsker også å videreutvikle kvaliteten på de heimebaserte tjenestene, også med vaktmester-
tjeneste.

Alle over 75 år skal ha tilbud om en gjennomgang av sin livssituasjon med hensyn til bolig, støtte- 
og pleiebehov, og at det utarbeides en omsorgsplan for hver enkelt.

Et samfunn kan måles etter hvordan det tar vare på sine svakeste – 
utviklings- og funksjonshemmede, pleietrengende eldre 

og barn som opplever omsorgssvikt. 

RUSPOLiTiKKEn – et stadig viktigere område
Rusproblemene tiltar i omfang og er et område som kommunen må ta kraftigere tak i, både når det 
gjelder forebygging og ettervern. Den ruspolitiske planen må ikke legges til side, men følges opp. 
Vi anser opplysningsarbeidet blant barn, unge og foreldre som særlig viktig i det forebyggende 
arbeidet. Samtidig må det søkes etter årsakene bak rusmisbruken, slik at det kan ytes god hjelp og 
målrettet forebygging. Etablering av ettervernsgruppe, dagtilbud og aktiviteter er viktig for å unngå at 
rusmisbrukere faller tilbake etter endt rusbehandling. Det kan også være behov for overgangsboliger 
etter institusjonsopphold. Det må opprettes en egen stilling som ruskoordinator (SLT-koordinator) i 
samarbeid med Hitra, slik det er forutsatt i den ruspolitiske planen.

Vi må utnytte de mulighetene Samhandlingsreformen gir til å etablere 
lokale helsetilbud og drive forebyggende arbeid.

Gull og grønne skoger
Vi innser at vi ikke greier å få gjennomført alt det som er nevnt i dette programmet. Det skyldes 
først og fremst at vi også ønsker å føre en ansvarlig økonomisk politikk. Men programmet 
angir sakene vi vil prioritere og kursen vi vil følge. Vi lover å gjøre det vi kan for å få 
sakene gjennomført.
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Venstre – et pålitelig
sentrumsalternativ

det øverste målet for politikken 
må være livskvalitet og menneskelig vekst. 
Samtidig må vi bevare livsbetingelsene 
for dem som kommer etter oss.

Vi har et sterkt lag
Også ved dette valget er Venstre det eneste partiet 
i Frøya som stiller med full liste, 29 kandidater. 
Åtte av kandidatene våre har tidligere erfaring fra 
kommunestyret. Kvinneandelen er på 41 %.

Kommunestyrevalget i 2007 ga Frøya Venstre 
5 representanter. Vi mener Venstre også i siste 
periode har vært en viktig aktør i Frøya-politikken. 
Venstre kan bli enda viktigere i neste periode.

Venstre vil føre en selvstendig politikk
Frøya Venstre er innstilt på å føre en selvstendig 
politikk, men vi vil samarbeide med andre for å 
få innflytelse og gjennomslag, og for å få en god 
politisk ledelse i kommunen.

Arvid Hammernes
stiller på nytt som Venstres ordførerkandidat. Han 
gjorde et godt valg i 2003 og et brakvalg i 2007. 
Han har også i den siste perioden befestet sin 
posisjon som en pålitelig og dyktig politiker.

Gi Arvid og Venstre 
et fornyet mandat!




