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Om Venstre

Vår 1. kandidat
Evenes Venstre har valgt Per-Anders Robertsen som 1.
kandidat for kommunestyrevalget 2015.

Valgliste
1.

Per-Anders Robertsen
Bogen (kumulert)

Per-Anders er 31 år, født og oppvokst på et gårdsbruk i
Vestvågøy kommune. Han er utdannet utmarksforvalter ved
Høgskolen i Hedmark og har vært ansatt ved Plan og
utviklingsavdelingen i Tjeldsund kommune siden august
2012. Per-Anders flyttet til Bogen i august 2014 sammen
med fuglehunden Bella.

2.

Sigmund Zylla
Liland

3.

Lizandra Barroso Mendes
Liland

4.

Kristoffer Robin Nikolaisen
Evensmark

5.

Trude Mortensen
Liland

6.

Solomon Gebremedhin
Liland

7.

Brage Zylla Riise
Liland

8.

Barbro Zylla
Liland

Venstre vil at politikk skal handle om folk. Det skal
handle om å gi alle muligheten til å finne sin egen
måte å leve livet på, og om å bygge en trygg og
moderne velferdsstat som tar vare på oss når vi
trenger det.
I det gode velferdssamfunnet er menneskene mye viktigere
enn systemene. Derfor vil Venstre finne rettferdige
løsninger som er tilpasset den enkelte sine evner og
ambisjoner, i stedet for å behandle mennesker kun som del
av en gruppe.
For Venstre handler det om å skape de gode
fellesskapsløsningene som skal gi neste generasjon minst
like trygge og gode liv som vi har i dag. Vi kan bare skape en
god og trygg velferdsstat når vi inkluderer hver enkelt av oss
i den.

Derfor setter Venstre folk først.

Venstre er det sosialliberale partiet i Evenes. Kjerna i
politikken vår er ideen om frihet for den enkelte og ansvar
for hverandre og fellesskapet. Enkeltmenneskets frihet til å
utvikle evner og interesser og til å utfolde sin livslyst er
grunnleggende. Like grunnleggende er enkeltmenneskets
sosiale samvittighet og et engasjement som gjør at vi alle
tar samfunnsansvar.
Venstre, Norges eldste parti, har i betydelig grad bidratt til
innføringa av folkestyret, utbygginga av den offentlige
skolen og hele utviklinga av velferdsstaten. Et sikkerhetsnett
og gode ordninger for de som trenger støtte fra samfunnet
har alltid vært avgjørende for oss.
Miljøhensyn påvirker Venstres politikk på alle områder. Det
grønne skiftet må komme nå. Vi må handle i tråd med det
forvalteransvaret som skal sikre generasjonene etter oss et
godt liv med tilgang på naturressurser, naturopplevelser og
en hverdag uten forurensning.
Evenes Venstre ble etablert nylig og er dermed det nyeste
partiet i Evenes. I Venstre er vi glade i Evenes, kommunen
midt i opplevelsen. Vi vil bidra til å forme kommunens
framtid. Venstre ønsker å bidra til en grønnere, sunnere og
tryggere tilværelse i Evenes.

www.venstre.no
https://www.facebook.com/venstre.no
https://twitter.com/venstre
https://instagram.com/stemvenstre/
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Evenes Venstre

Klima og miljø

Samferdsel og kommunikasjon

Evenes Venstre vil:

Evenes Venstre vil:

Evenes Venstre vil:













Få fortgang i oppbyggingen av et oppvekstsenter.
Jobbe for bedre skoleskyssordning, spesielt for elever
bosatt langt fra skolen.
Tilrettelegge for at Evenes kan ha et fungerende og
aktivt ungdomsråd.
Tilrettelegge for møteplasser i bygdene.
Arbeide for at flest mulig ungdommer kan få tilbud
om sommerjobb
Bidra til at kommunale kulturmidler i størst mulig
grad rettes direkte mot frivillige organisasjoner som
gir innbyggerne gode fritidstilbud.








Kreve at offentlige nybygg innfrir miljøvennlige krav
med et lavt energiforbruk.
Støtte frivillighet som bidrar til at Evenes fortsetter å
være en kommune med gode muligheter for fysisk
aktivitet.
Sørge for at alle nye kommunale biler er el- eller
hybrid fremfor bensin- eller dieseldrevne.
Arbeide for etablering av ladestasjon til elbiler i
Bogen og på Liland
Bidra til å ha større fokus på kildesortering.
Arbeide for å minimalisere utslipp ved Evenes
Lufthavn.








Nedkorting av E10 er svært viktig for hele
storregionen.
Etablere bussrute mellom tettstedene i Evenes
Bidra til økt fokus på Evenes som storregionens
flyplass.
Større utnyttelse av Ofotbanen med gods og
persontrafikk.
Etablere flere gang- og sykkelveier.
Arbeide for at Evenes kommune blir godkjent som
trafikksikker kommune innen 2017
Arbeide for utbedring av bredbånd og fibernett i
Evenes.

Helse og omsorg

Næringsliv

Kommunens framtid

Evenes Venstre vil:

Evenes Venstre vil:

Evenes Venstre vil:














Arbeide for at det gis økte trivselstilbud for eldre og
personer med spesielle behov, som i størst mulig
grad fanger opp ulike ønsker på individuelt nivå
Eldre og pleietrengende skal behandles med
verdighet.
Arbeide for å videreutvikle kompetanse innen psykisk
og fysisk helse i kommunen med mål om å etablere
et nasjonalt kompetansesenter for
funksjonshemmede
Mat på institusjon skal holde ernæringsmessig høy
kvalitet
At barnevernet i høyest mulig grad fokuserer på
utadrettet og forebyggende arbeid.
Folkehelse skal fortsatt være en naturlig del av
kommunens arbeid i samarbeid med innbyggerne.








På sikt bidra til at Evenes gjennomgår et grønt skifte
i næringslivet
Styrke samarbeidet om næringslivet i de
nærliggende kommunene.
Utvikle flere tilbud i nærheten av Evenes Lufthavn og
jobbe for ei sterkere reiselivsnæring i regionen.
Arbeide for høyere satsing på fornybare næringer
som fiskeri, havbruk, reiseliv og grønn
kraftproduksjon.
Arbeide for at ETS-regionen blir et kraftsenter for det
norske forsvaret
Bidra til at innvandrere skal kunne skape sine egne
arbeidsplasser.










Avgjøre en eventuell kommunesammenslåing
gjennom folkeavstemning.
Ei forutsetning for å gjennomføre
kommunereformen må være for å etablere bedre
tjenestetilbud og sterkere fagmiljøer i kommunene
og et styrka lokaldemokrati.
Beholde Evenes Kraftforsyning som en viktig
nettleverandør.
Arbeide for et forsterket samarbeid mellom Evenes,
Tjeldsund og Skånland.
Være positive til, og arbeide aktivt for å kunne ta inn
flere flyktninger til Evenes.
Bidra til aktiv integrering av alle folkegrupper.
Spesielt gjennom tilbud om utdanning og
arbeidsplasser.
Arbeide for at innvandrere får et likeverdig
norskopplæringstilbud som det flyktninger og
asylsøkere får.
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Oppvekst og trivsel

