
«Programuttalelser» fra våre listekandidater:

1. Arvid Hammernes, ingeniør, 56 år, gift. Venstres ordfører-
kandidat. Han har to perioder bak seg i kommunestyre, formannskap og 
hovedutvalg, én periode (2003–2007) som ordfører. Arvid gjorde et 
godt valg i 2003 og et brakvalg i 2007, da han var den som fikk langt 
flest tilleggsstemmer. Han har også i den siste perioden befestet sin 
posisjon som en pålitelig og dyktig politiker.
– Jeg ønsker å bidra til god utvikling innen skole og kultur,  
eldreomsorg, boligpolitkk og næringsutvikling, samferdsel,  
interkommunalt samarbeid og kommunens service og tjenester. Gode  
kommunale planer og god kommuneøkonomi er viktige grunnlag for  
ønsket utvikling.

2. Vibeke Franck Sehm, adjunkt, 37 år, gift og har tre barn. 
Har en periode bak seg i kommunestyret og hovedutvalg for drift.
– Jeg vil at Frøya skal være et åpent samfunn preget av respekt for  
mennesker, miljø og mangfold. Alle skal ha en god og trygg hverdag 
med muligheter for personlig utvikling. Dette gjelder både unge og 
eldre, både gamle og nye frøyværinger.

3. Edvin Paulsen, fisker, 62 år, gift og har to barn. 
Er leder i Sula fiskarlag og leder i Sula grendalag. Har vært 
vararepresentant i kommunestyret i tre perioder.
– Vi må få øynene opp for mulighetene for verdiskaping som ligger i  
øyrekka, innen fiskeri, havbruk, reiseliv og annet.

4. Ellen Marie Hansen, fagarbeider, 50 år, Sistranda. 
Har en periode bak seg i kommunestyret og formannskapet.
– Det som opptar meg mest, er skole, eldreomsorg, botilbud for  
nyetablerte, et godt rutetilbud for øyrekka og åpenhet i kommunen.

5. Per Johan Johansen, styrmann, 49 år, Flatval. 
Har to perioder bak seg i kommunestyret:
– Jeg vil fortsette arbeidet for barn og ungdom, og for at vi som bor i  
distrikta i hovedsak skal ha samme tilbud som de i byene. Gode 
idrettsanlegg er viktig for trivselen i lokalsamfunnet. En annen viktig  
oppgave er å øke trafikksikkerheten på Frøya.



6. Axel Henrik Wold, daglig leder, 41 år, Bogøya:
– Jeg er opptatt av at vi skal ha en god skole der vi ser hvert enkelt  
barn og deres behov og tilrettelegger både for ekstra oppfølging og 
ekstra utfordringer. I tillegg er jeg opptatt av øyrekka, at det legges til  
rette for fast bosetting også i framtida, og at øyrekka fortsatt blir et  
attraktivt reisemål.

7. Fritz Magne Rudolfsen, lærer, 46 år, Sistranda:
– Vi må legge til rette for at grendesamfunnene skal overleve, både på  
Fast-Frøya og i øyrekka. Vi må ikke legge ned flere skoler.

8. Tonje Iren Stoksvik Holmgren, sosionom, 33 år, Nesset:
– Jeg ønsker en mer aktiv boligpolitikk for å dekke boligmangelen på 
Frøya, jeg ønsker økt satsing innen rusomsorgen, sikring av gode 
skole- og oppvekstvilkår for barn og unge, og en positiv utvilking innen 
eldreomsorgen.

9. Halgeir Arild Hammer, fagarbeider, 56 år, Hamarvik. 
Har en periode bak seg i kommunestryret og hovedutvalg for drift:
– Mye er viktig i politikken, men barn og unge en noe av det viktigste.  
Gjennom å investere i gode barnehager, skoler og fritidsaktiviteter  
innvesterer vi i framtida.

12. Ingrid Skjærstein Johansen, adjunkt, 51 år, Mausund:
– Eg er opptatt av framtida for øyrekka, at det er levedyktige samfunn 
her, og gode kommunikasjonar. Eg vil arbeide for vegforbindelse  
Mausund–Bogøya–Sula slik at vi får eitt fergeanløp. Elles er eg opptatt  
av at vi skal få til ein god skule i Frøya.



13. Arne Olav Bjørnnes, driftsleder/adjunkt, 44 år, Kverva:
– To viktige oppgaver er å styrke skolen og styrke samarbeidet mellom 
Hitra og Frøya. Det må skapes kultur for læring – og kultur for  
samarbeid. Hitra og Frøya er mer og mer blitt et felles bo- og 
arbeidsmarked, og kommunene må innrette seg etter det.

14. Lillian Holm, adjunkt, 50 år, Norddyrøy:
– Valget handler om lokalsamfunnet vårt. Sammen med Venstre vil jeg  
bidra til å skape et lokalsamfunn der alle får muligheten til å utvikle  
seg selv og nærmiljøet sitt. Vi setter mennesket først.

15. Bjørnar Skjønhals Johansen, serviceleder, 42 år, Auka:
– Fornuftig forvaltning av mulighetene som Frøya gir, slik at  
kommunen fortsatt blir et attraktivt sted å leve, i alle stadier av livet.

16. Harald Aursøy, fisker, 64 år, Mausund:
– Jeg er opptatt av fiskerinæringa på Frøya. Frøya trenger 
fiskerinæringa både for å bestå som aktiv sjøkommune, for å ha flere  
bein å stå på, og for ringvirkningene for reiseliv og andre næringer.  
Rekrutteringskvoter og stønadslån må til for å sikre rekrutteringa.

18. Ola Grønskag, lærer, 64 år, Sistranda:
– En god skole er et viktig fundament for utvikling av lokalsamfunnet.  
Tilegnelse av kunnskaper og dannelse er forutsetninger for å lykkes  
som enkeltindivid og samfunn. Åpenhet rundt det arbeidet skolen gjør  
er viktig for utvikling og forbedring. Vi må ha godt kvalifiserte lærere,  
og primæroppgaven deres skal være undervisning, ikke rapportskriving  
og møteaktiviteter.



19. Christine Vatn, avdelingsleder, 27 år, Nesset:
– Det viktingste for meg i politikken er barn og unge, satsing på 
barnehage og skole. I tillegg er jeg opptatt av eldreomsorg.

26. Dordi Hammer, pedagogisk leder, 54 år, Hamarvika:
Jeg ønsker å jobbe for at Frøya skal være en god kommune å leve i, fra  
vugge til grav. Det krever gode helsetjenester, gode barnehager og 
skoler med interesserte og kunnskapsrike voksne, et godt og variert  
arbeidsmarked og gode tilbud til eldre og syke.

29. Inger Lise Espnes, kantinebestyrer, 37 år, Sistranda:
– Mitt sterkeste ønske er økt satsing på rusomsorgen. Jeg er også 
opptatt av å sikre god skole, gode oppvekstvilkår og bredere 
fritidstilbud, samt et godt omsogstilbud for de eldre. Og like stor  
satsing i næringslivet på små bedrifter som de store!


