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Disse vil jobbe 
for en bedre 
framtid for deg, 
din familie og 
Skaun. 

Høyre vil ha trygge lokalsamfunn i 
hele Skaun, med gode velferdstilbud 
for innbyggerne og et mangfoldig 
næringsliv, og et sterkt 
lokaldemokrati. Skaun skal være 
blant de beste kommunene å vokse 
opp, bo, leve, arbeide, drive næring, 
og ha en aktiv fritid i.

Høyre vil sørge for at kommunens 
tjeneste- og velferdstilbud har høy 
kvalitet; bidra til valgfrihet og 
muligheter slik at vi kan skape det 
beste for lokalsamfunnet; og sørge 
for at næringslivet har de beste 
vilkårene for nyskaping og vekst. 

Vigdis (6 pl), Jørgen (3 pl), Barbro (2 pl), Erik (1 pl), Mari (Stortinget) og Jan Magnar (5 pl)



DETTE SKAL VI GJØRE 
Skaun Høyre har følgende fire 
hovedområder: 

› Kvalitet i omsorgen
Kvalitet og valgfrihet for alle som 
trenger hjelp og omsorg. 

› Attraktive og inkluderende 
lokalsamfunn
Innvandrere er en ressurs og skal  
raskt i jobb eller utdanning.
Ta i bruk teknologi som gjør 
innbyggernes hverdag enklere. 

› Kunnskap og mestring i skolene
Alle elever skal møte kvalifiserte 
lærere med fordypning i faget.
Tydeligere regler for mobilbruk i 
klasserommet. 
Alle tilfeller av mobbing skal 
følges opp. 

› Grønn transport og bedre veier
Bedre vedlikehold av veiene, og 
økt reasfaltering. 
Bedre kollektivtransporten innen 
kommunen, gjennom smartere 
løsninger.



Mange har det godt i Skaun, men det 
gjelder dessverre ikke alle. Vi må 
stadig arbeide for at alle får gode og 
tilpassede tjenester. Samfunnet 
endrer seg, og folk setter stadig 
høyere krav.

OMSORG gjelder ikke bare de eldre. 
Det gjelder oss alle. Vi er alle 
forskjellige, og situasjonen man er i 
er ofte spesiell for den enkelte. Derfor 
må det være fleksibilitet og 
valgmuligheter i den omsorgen som 
blir gitt. 

Å få god og riktig hjelp når man 
trenger det, er viktig for både 
trygghet og livskvalitet. Det viktigste i 
helsetjenesten er ikke systemet, men 
pasienten. Alle fortjener en verdig 
alderdom.

KUNNSKAP er det viktigste i skolen. 
Et høyt kunnskapsnivå styrker 
elevenes fremtidsmuligheter, og alle 
barn i skolene i Skaun skal få utvikle 
sine evner og sitt talent. Høyre 
mener at de tiltak kommunen setter 
i verk må være rettet inn mot å heve 
kvaliteten og kunnskapsnivået i 
Skaunskolen. 

God INFRASTRUKTUR gir stor nytte for 

samfunnet og Skaun Høyre legger til 
grunn at hverdagsreisen skal bli 
enklere for både innbyggerne og 
næringslivet. Vi må lytte til 
ungdommens ønsker og behov.

Skaun skal være en GOD PLASS å bo. 
Det skal være trygt og godt å vokse 
opp og man skal trives. Kommunen 
skal sette menneskene først og tilby 
gode tjenester. Vi må ha et 
inkluderende lokalsamfunn. Et godt 
samfunn skapes nedenfra, gjennom 
familie, frivillighet og gode nabolag.  

På neste side er det noen flere 
konkrete punkter.

Vi skal redusere og fjerne eiendoms-
skatten. 

SKOLESTRUKTUR og Venn:

Vi vil satse på Venn ved at vi 
behandler og realiserer den nye 
sentrumsplanen for Venn.

Vi vil følge Norconsult-rapporten og 
slå sammen skolekretsene på Venn 
og Jåren, og etablere et nytt 
oppvekstsenter på Venn. Dagens 
struktur favoriserer de små skolene. 

Noe mer om våre fire neste år i 
Skaun. 



Erik Fenstad og Barbro Bolme foran den nye ungdomsskolen i Børsa.

1. Det må bygges flere 
omsorgsboliger tilrettelagt 
for aktiviteter.

2. De "varme hendene" må 
avlastes med velferds-
teknologi. 

3. Som arbeidsgiver skal man 
tilby gode og store nok 
fagmiljø for ansatte i skolen.

4. Prioritere tidlig innsats som 
nøkkelen til bedre læring og 
inkludering. 

5. Etablere en fleksibel 
bussløsning i kommunen 
basert på faste ruter. 

6. Utvikle Trygg Trafikk sine 
"hjertesoner" rundt alle 
barneskolene. 

7. Kommunen må spille på lag 
med frivilligheten slik at 1 + 1 
blir mer enn 2.

8. Legge til rette for at 
innvandrere raskt lærer seg 
norsk. 



1. Erik Fenstad, 1969, Buvika 
(kummulert)

2. Barbro Bolme, 1977, Børsa 
(kummulert)

3. Jørgen Høyem, 1983, Buvika

4. Hilde Marit Skauge, 1969, Skaun 

5. Jan Magnar Leinum,  1945, 
Buvika

6. Vigdis Saltrø, 1980, Buvika

7. Rolf Bratlie, 1958, Buvika

8. Randi Oline Leinum, 1970, 
Buvika

9. Johanne Hammer, 1966,  Børsa

10. Ola Kjærem, 1945, Børsa

11. Tom C Hammer, 1980, Buvika

12. Tove Hepsø, 1973, Buvika

13. Bård Andre Ingvaldsen, 1974, 
Buvika

14. Jon Lyngstad, 1946, Skaun

Dette er våre 
kandidater ...



Erik Fenstad (50) er 
ordførerkandidat. 
Han er sivil-
ingeniør, og har 
jobbet i Telenor. 
Han er nå daglig 
leder i Envina.



Du finner Skaun Høyre på Facebook.
Du treffer Erik Fenstad på Twitter, e-
post, Instagram, Snapchat og på 

telefon: 905 96 519.
Bli gjerne medlem: Vipps kr 440 til 
50014  

Gi oss din 
stemme
Så får du en kommune som 
skal bevare det gode, samtidig 
som man utvikler hele Skaun.




