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ANDØYLISTA – ET TVERRPOLITISK ALTERNATIV! 
En arbeidsgruppe sammensatt av mennesker med ulik bakgrunn og politisk erfaring 
har tatt et initiativ til å få etablert et tverrpolitisk alternativ til kommunevalget 
kommende høst. Den politikken som har vært ført gjennom de siste valgperiodene 
har hatt mange negative konsekvenser for kommunen som helhet. Innen sentrale 
tjenesteområder har vi opplevd en sentraliseringspolitikk som igjen har skapt 
frustrasjon og resignasjon blant innbyggerne. Flere lokalsamfunn føler seg sviktet av 
lokalpolitikerne etter å ha mistet sine lokale tjenestetilbud – spesielt innen 
skolesektoren. Oppslutningen ved siste kommunevalg var svært lav – en 
stemmeprosent på 62 forteller at nesten 40 % unnlot å benytte seg av sin stemmerett. 
Dette er en utvikling som må motvirkes og som forteller oss at de politiske prosessene i 
Andøy representerer en fare for demokratiet. 
ANDØYLISTA har som mål å snu denne utviklingen. Gjennom et folkelig engasjement 
ønsker vi både å gjenreise samt revitalisere lokaldemokratiet i kommunen. 
Lokalpolitikk er langt mer enn å ”leke med fargeblyanter” slik vi ser at det politiske 
landskapet beskrives av etablerte politiske partier. ANDØYLISTA vil arbeide for en 
positiv utvikling i hele kommunen der utkant og tettsted kan arbeide sammen og 
innse at vi alle gjensidig er avhengige av hverandre hvis kommunen skal ha en 
framtid.   
Så langt er initiativet rundt ANDØYLISTA mer å betrakte som en gryende 
folkebevegelse enn et politisk ”parti”. Vi ønsker å skape størst mulig bredde i 
engasjementet og har utarbeidet et utkast til valgprogram samt struktur som vil bli 
presentert på et folkemøte på Åse grendehus søndag 13. mars kl 19.00. Gjennom å 
stille på dette møtet kan alle med engasjement for framtiden til lokalsamfunnet være 
med på å ha innflytelse uten å være bundet av bestemt partitilknytning.  Møteleder 
vil være Asle Amundsen, og det er arbeidsgruppas mål at en etter dette folkemøtet 
kan formalisere en prosess for å velge programkomite samt nominasjonsutvalg.    
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