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For de mange – ikke for de få
Noe av det vakreste med Norge er fjorder 
og fjell. Enda vakrere er det at vi som folk 
har skapt små forskjeller og sterke felles-
skap. Landet ble bygd med en tanke om 
frihet og likhet. Arbeidsfolk tok makt over 
eget liv for å få en større del av verdiene. 
Velferdsstaten ble kjempet fram for å sikre 
helse, kunnskap og trygghet for alle. De 
viktigste ressursene skulle kontrolleres av 
fellesskapet, slik at fisk, skog, vannkraft 
og olje kunne bidra til arbeid og velstand i 
hele landet. En politikk for de mange.
 
Nå er det beste med Norge truet. Arbeids-
livet blir mer utrygt, og skattekutt til de 
rikeste hindrer satsing på velferd og skole. 
Private selskap sikrer seg lønnsomme 
offentlige oppgaver og velferdskroner, på 
bekostning av fellesskapet. Barnehager 
og jernbane kommersialiseres og fiske-
kvoter gjøres til handelsvare. Inntekter og 
ressurser samles på færre hender enn før. 
Ulikhet i makt og rikdom øker. Høyresiden 
fører en politikk for de få.  

Økende forskjeller i makt og rikdom, svek-
ker tilliten mellom folk. Tilliten trues også 
av krefter som tjener på mistenkeliggjø-
ring og fremmedfrykt. Vefsn SV vil ha en 
politikk som bygger på små forskjeller, og 
som møter splittelse med sterke felleskap. 
Sterke fellesskap gir mennesker mulighe-
ter, uavhengig av hvilken bakgrunn vi har. 
Små forskjeller gir økt tillit og større for-
ståelse mellom folk. Vefsn SV vil arbeide 
for et Vefsn for de mange – ikke for de få.

Oppgaver som omsorg, helse og utdan-
ning løses best i fellesskap og skal ikke 
være varer på et marked. Sammen kan 
vi stå opp for hverandre på en måte vi 
ikke kan hver for oss. Fellesskap gir frihet. 
Fellesskapet tar vare på oss, derfor må vi 
ta vare på fellesskapet, og på menneske-
ne som hver eneste dag jobber for det. 
Ungene i barnehagen må ha nok voksne. 
Elevene på skolen må ha kvalifiserte 
lærere som har tid til hver enkelt. Eldre på 
sykehjemmet må få god omsorg og pleie. 
Vi får bedre offentlige tjenester når vi lyt-
ter til de ansatte, sikrer høy nok grunnbe-
manning, kompetanse og sørger for faste 
og hele stillinger.  

Vi skal sikre rene fjorder og hav. Plast skal 
ikke ende i naturen og havet. Vi må føre 
en politikk som kutter utslipp, som brem-
ser de farlige klimaendringene og tar vare 
på kloden. Ren luft, rent vann og grønne 
arbeidsplasser for de mange, er viktigere 
enn kortsiktig profitt for de få. Klima-
endringene er et globalt problem som kun 
kan løses lokalt, ved at alle gjør det de kan 
i sitt nærmiljø, da må også vi i Vefsn ta vår 
del av ansvaret.  

Det er tid for små forskjeller og sterke 
fellesskap. Tid for ren natur og en grønne-
re framtid. Det er tid for forandring. Det 
er tid for en politikk for de mange, ikke for 
de få. 

«	Det	er	tid	for	små	forskjeller	og	sterke	fellesskap.	
	 Tid	for	ren	natur	og	en	grønnere	framtid.	
	 Det	er	tid	for	forandring.	
	 Det	er	tid	for	en	politikk	for	de	mange,	
	 ikke	for	de	få.»
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Miljø
Vefsn SV vil bidra til at kommende genera-
sjon overtar kloden i bedre stand enn den 
er nå.  All framtidig vekst og byutvikling 
må skje på en måte som ivaretar hensynet 
til naturen og miljøet. Vi ønsker å fremme 
gjenbruk og måtehold framfor økt forbruk.   
Det er et stort mulighetsrom for energi-
økonomiserende tiltak, f.eks i kommunale 
bygg, og gjøre endringer som reduserer 
utslipp ved blant annet å bruke LED-lys, 
redusere matkasting og kjøpe inn eller 
lease EL-biler.  

Vefsn SV vil i kommende periode være 
pådriver for å etablere forsøksordninger 
med solceller som alternativ strømkilde, 
f.eks på kommunale bygg.

Vefsn SV vil være en pådriver for gode 
retur- og panteordninger på miljøfarlig 
avfall. 
 
Vefsn SV vil at det skal være gratis å levere 
avfall man plukker med seg fra turer.

Vefsn SV vil utvikle sentrum på en måte 
som ivaretar miljøet.  

Vi vil gjøre Sjøgata til gå- og sykkelgate, 
med unntak for beboere og vareleveran-
ser. Dette vil bidra til å bevare folkelivet på 
en god måte.

Vefsn SV ønsker et bilfritt sentrum, der 
parkering i bygatene reserveres funk-
sjonshemmede. Vi vil prioritere gående 
og syklende, og bidra til at det bygges 
flere gang- og sykkelveier. Det vil redusere 
utslipp og bidra til et sunnere liv.   

Vefsn SV vil arbeide for å få etablert ei 
prøveordning med bysykler på flere strate-
giske steder

Vefsn SV vil jobbe for at kommunen vår 
blir en plastfri kommune. All unødvendig 
plast skal fjernes. Plast i fjorden, havet og 
naturen er noe vi vil bekjempe. Et ledd 
i dette arbeidet er å påvirke kommunen 
til å sette ut flere avfallsbeholdere på 
lyktestolper. 

«Vefsn	SV	vil	bidra	til	at	kommende	generasjon	
	 overtar	kloden	i	bedre	stand	enn	den	er	nå.	»
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Omfordeling gjennom eiendomsskatt
Vi vil ha en by som omfordeler og sørger for 
at folk får like muligheter. I Oslo, der stadig 
flere får større og større privat rikdom, blir 
den offentlige velferden og de kommunale 
tjenestene dårligere. Skal vi som bor i Oslo 
ha gode skoler, godt helsevesen, skikkelig 
kollektivtilbud og idrettsanlegg nær alle, må 
fellesskapet ha penger til dette. SV vil derfor 
innføre kommunal eiendomsskatt.

Eiendomsskatten skal gjelde både for  
næringseiendom og boligeiendom. Det inn- 
føres et bunnfradrag på tre millioner kroner. 
I tillegg ønsker vi at prosentsatsen skal økes 
på sikt, slik at de som eier mest kan bidra 
mer til fellesskapet

Inntektene fra eiendomsskatten skal  
brukes til å bekjempe sosiale forskjeller ved 
å satse på utdanning og oppvekst. 

SV vil:
• Innføre kommunal eiendomsskatt på næringseiendom.
• Innføre kommunal eiendomsskatt på boliger med bunnfradrag på tre millioner kroner.
• Søke staten om å få innføre en egen eiendomsskatt for boliger folk ikke bor i selv, slik at det blir 

mindre lønnsomt å spekulere i bolig. Denne skatten må settes vesentlig høyere enn skatten på 
primærbolig.

Skal vi som bor i Oslo ha gode skoler, godt 
helsevesen, skikkelig kollektivtilbud og 
idrettsanlegg nær alle, må fellesskapet 
ha penger til dette. SV vil derfor innføre 
kommunal eiendomsskatt. VEFSN SV VIL ARBEIDE FOR

● Økt lærerbemanning i grunnskolen
● Styrke fagkompetansen i barnehagene og SFO
● Innføre gratis barnehage/minimal betaling for lavinntektsfamilier
● Styrking av helsesøstertjenesten og miljøterapi-tjenesten.
● Styrke arbeidet mot mobbing i skolen
● Mer seksualundervisning i skolen
● At alle barn skal ha svømmeopplæring
● At alle skoler skal ha godkjent inneklima.
● Økt bevilgning til spesialundervisning
● Tilby heltidsstillinger for barne- og ungdomsarbeidere
● En god kantine med gratis og sunn mat i ungdomskolen
● At alle barn og unge har en trygg vei til skolen eller til bussen
● Motarbeide kommersialisering av barnehagene

Oppvekst
Vefsn skal være en god kommune å vokse 
opp i. Barns hverdag skal være trygg og 
forutsigbar. SV skal være en garantist for 
full barnehagedekning i Vefsn kommune. 
Å holde god kvalitet i grunnskolen er både 
en god investering for den enkelte elev 
og for samfunnet. Undervisningen må 
tilpasses alle elever og alle skal bli sett. SV 
vil motarbeide etablering av kommersielle 
barnehager. 

Forebygging av barnefattigdom og ivare-
takelse av barn og unges helsesituasjon 
er med på å gi gode oppvekstsvilkår og 
like muligheter for deltakelse i samfunnet 
senere i livet.  

Seksualundervisning er ett høyaktuelt og 
viktig tema. Skolen trenger mer og bedre 
seksualundervisning, og undervisningen 
bør også omfavne temaer som: likestilling, 
respekt og grensesetting.  

Barn skal også komme seg trygt til skolen, 
derfor må kommunen fortsette å lage 
flere gang og sykkelstier. De som benytter 
seg av skoleskyss skal kunne komme seg 
til busstoppet på en trygg måte, og skal 
kunne vente trygt til bussen kommer.  

Svømming er ikke bare bra mosjon, men 
kan også berge livet til folk. At barn lærer 
å svømme er viktig for samfunnet, enten 
man skal berge seg selv eller andre, derfor 
er svømming en viktig del av undervisnin-
gen.  

Læreren er viktig. Vi må alltid sørge for 
at det er nok lærere og at det ikke blir for 
mange elever pr lærer. Det må også legges 
bedre til rette for ansattes behov for kom-
petanseutvikling.  
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Helse	og	omsorg
En trygg og likeverdig hele- og omsorgs-
politikk er en av de viktigste bærebjelkene 
i vår kommune. Den befolkningsmessige 
utviklingen vil i årene som kommer, utløse 
en betydelig større ressursbruk enn i dag. 
Den framtida skal Vefsn SV være med å 
sikre.  
 
Mennesker med ulike omsorgsbehov skal 
få bo hjemme så lende de vil og kan.   

Vefsn SV vil styrke de hjemmebaserte 
tjenestene og bemanninga må økes med 
nødvendig antall stillinger slik at bruker-
ne av tjenestene kan bo hjemme lengst 
mulig.
 
Antallet sykehjemsplasser og omsorgsboli-
ger må tilpasses behovene som vil komme 
med en stadig større andel eldre i befolk-
ningen.
 
Pleie- og omsorgstjenesten i kommunen – 
også sykehjemmene – skal ha tilstrekkelig 
med kompetent og fagutdannet persona-
le, der sykepleiere og helsefagarbeidere 
er de sentrale innen eldreomsorgen. 
Leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter 
og ernæringsfysiologer er også viktige 
yrkesgrupper.

Vefsn SV vil være en pådriver for å få 
redusert antall deltidsstillinger, og etablert 
en god og nødvendig heltidskultur i Vefsn 
Kommune. Dette vil bidra sterkt til å styrke 
pleie- og omsorgstjenesten, samt sikre de 
ansatte større økonomisk forutsigbarhet 
og bedre arbeidsmiljøet.  

Vefsn SV vil redusere bruken av midler-
tidige stillinger og vikarer til et minimum, 
og i stedet øke den faste grunnbemannin-
ga, både i hjemmetjenesten og i syke-
hjemmene. Arbeidstidsordningene skal 
sikre arbeidstakernes liv og helse på en 
slik måte at fraværet reduseres.   

Vefsn SV vil jobbe for å fjerne all bruk av 
bemanningsbyrå i Vefsn Kommune.

Vefsn SV vil jobbe for at Vefsn Kommune 
som hovedregel tilsetter i faste hele stillin-
ger. Skolehelsetjenesten og helsestasjonen 
når mange barn og deres familier. De er 
der barna og ungdommene er, og må ha 
de nødvendige ressursene for å ivareta 
disse funksjonene. Mange unge sliter med 
psykiske problemer og oppfølgingen av 
disse må bli enda bedre. Barn i familier 
med dårlig økonomi har statistisk sett 
dårligere helse. 
 
Vefsn SV ønsker ett stort Helgelandssyke-
hus og at det skal ligge i Mosjøen. Ei sen-
tral beliggenhet vil redusere total reisetid 
og lette rekrutteringen av fagfolkene som 
trengs. Vefsn SV vil at det skal utredes 
familievikarordning ved langvarig sykdom.  
Den kommunale rusomsorgen skal styrkes 
slik at hver enkelt får tilbud raskere, og 
bedre ettervern. Vefsn SV vil styrke rus-
forebyggende tiltak for ungdom.

VEFSN SV VIL 
● Få etablert en heltidskultur på kommunale arbeidsplasser
● At Vefsn Kommune ansetter flere kvinnelige toppledere
● At barnetrygda skal holdes utenfor ved beregning av sosialstønad
● Jobbe for at flere av de nye vefsningene får nødvendig arbeidspraksis som kan 
 føre til fast jobb, og oppfordre lokale bedrifter til å stille opp med praksisplasser

Likestilling	og	inkludering	
Vefsn skal være en kommune for de 
mange, ikke for de få. Vefsn SV vil at alle 
som bor i Vefsn skal føle seg hjemme og 
ha like muligheter til å bygge seg gode liv i 
lokalsamfunnet. 

Likelønn og retten til faste heltidsstillinger 
er avgjørende for kvinners mulighet til å 
ta frie valg, være økonomisk uavhengig og 
å kunne forsørge seg selv. Som en stor ar-
beidsgiver med mange kvinnelige ansatte 
må Vefsn Kommune sørge for at faste og 
hele stillinger blir normen i alle sektorer.   
Vefsn kommune er den største arbeids-
giveren i Vefsn, og har et særlig ansvar 
for å fremme likestilling, inkludering og 
mangfold på arbeidsplassen. Vefsn SV vil 
bruke kjønnskvotering i yrker hvor det 
ene kjønnet er underrepresentert, og øke 
innsatsen for å rekruttere flere kvinner til 
lederstillinger.  

Vefsn er en internasjonal kommune, med 
innbyggere fra mange ulike land og kultu-
rer. Dette gjør lokalsamfunnet vårt til et 
spennende sted å bo. Det er viktig å bygge 
et inkluderende fellesskap i lokalsamfun-
net vårt, slik at alle som bor her føler at 
de hører til. Når fellesskapet er stort og 
romslig, gir det gode vekstvilkår for neste 
generasjon Vefsninger. Den felles iden-
titeten vår bygges på alle arenaer hvor 
folk møtes, og Vefsn SV ønsker å satse på 
de gode møteplassene hvor innbyggerne 
i Vefsn kan utvikle sterke fellesskap og 
felles identitet.  

Vefsn er en del av verden, og Vefsn SV me-
ner at det er viktig at Vefsn Kommune en-
gasjerer og orienterer seg ut mot verden 
rundt oss. Vi vil arbeide for videreutvikling 
av vennskapssamarbeidene, kulturut-
veksling og internasjonale prosjekter som 
involverer en bredde av befolkningen.  

«	Vefsn	SV	vil	at	alle	som	bor	i	Vefsn	skal	føle	seg	
	 hjemme	og	ha	like	muligheter	til	å	bygge	seg	
	 gode	liv	i	lokalsamfunnet.»
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Kultur
Kulturlivet er en viktig bærebjelke i 
Vefsn-samfunnet, og kommunen har lange 
tradisjoner for et rikt og aktivt kulturliv. Vi 
har viktige offentlige kulturinstitusjoner 
som Vefsn-Ensemblet, Vefsn Kulturskole, 
Vefsn Bibliotek, Mosjøen kulturhus og 
Helgeland Museum.  

I årene framover ønsker Vefsn SV i tillegg 
å bygge videre på Vefsn Bibliotek som en 
viktig kulturarena, og se på mulighetene 
for å modernisere lokalene til å møte 
behovene til et moderne bibliotek. Vi 
ønsker også å få på plass det som trengs 
av utstyr for å ha meråpent bibliotek, og 
gjøre biblioteket enda mer tilgjengelig for 
innbyggerne våre.  

Mosjøen som festivalby har potensiale 
for videre vekst. Vi har gode, etablerte 
festivaler som Galleria Kunstfestival, 
Byfestveko og Toppen Sommermusikk-
skole. Under en felles festspillparaply kan 
disse arrangementene utvikle seg videre 
inn i fremtiden. Vefsn SV vil at vi i samar-
beid med andre kommuner arbeider for 
at Festspillene på Helgeland skal bli en 
realitet, og sette Vefsn på kartet som et 
kulturelt kraftsenter i Nordland.  

Film er en godt etablert og voksende 
kulturnæring i Vefsn. I tillegg har vi et vok-
sende miljø for produksjon av scenekunst 
og dans. En hindring for vekst i kulturnæ-
ringene er mangel på egnede og tilgjenge-
lige produksjons- og formidlingslokaler for 
film, scenekunst og dans. Dette er viktig å 
få på plass for å legge til rette for videreut-
vikling av kulturnæringene i Vefsn. 

VEFSN SV VIL ARBEIDE FOR
● En moderne, samlokalisert kulturskole
● Meråpent bibliotek
● Å få etablert en kulturnæringsklynge med produksjons- og 
 formidlingslokaler for film, scenekunst og dans
● Gode, lokale støtteordninger for det frivillige kulturlivet
● Gode ordninger for friplasser og redusert kontingent for barn i lavinntektsfamilier
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VEFSN SV VIL ARBEIDE FOR
● Få på plass en prioriteringsliste for renovering og nybygg av idrettsanlegg
● Legge til rette for mer og morsom aktiv aktivitet gjennom 
 f.eks. å sette opp monkeybars i alle underganger.
● Prioritere syklende og gående i bygatene
● Jobbe for en gjenoppliving av gammel kultur for fiske og 
 friluftsliv i tilknytning til Vefsna
● Etablere aktive parker med utendørs treningsapparater

Idrett	og	folkehelse
Vefsn har et stort og variert idrettsmiljø 
som i all hovedsak er tuftet på frivillighet. 
De frivillige kreftene innenfor idretts-
miljøet gjør en formidabel innsats for å 
bevare og videreutvikle idrettstilbudet til 
innbyggerne våre. Vefsn SV vil jobbe for 
at disse skal ha en god samarbeidspartner 
i Vefsn Kommune og legge til rette for at 
de kan fortsette det gode arbeidet som 
gjøres. Vefsn SV vil også sørge for at Vefsn 
utvikler seg videre som vertskapsby for 
større idrettsarrangementer som f.eks.
Kippermocupen.  

Vefsn har mange og store idrettsanlegg, 
noen i særs dårlig forfatning. Vefsn SV vil 
jobbe for å få kartlagt behovet for nye an-
legg og renovering av eksisterende anlegg. 
Det bør i kommende periode utarbeides 
en prioriteringsliste for anlegg i samråd 
med det frivillige idrettsmiljøet.   

Vefsn SV vil legge til rette for lek og fysisk 
aktivitet for hele befolkningen. Vi vil legge 
til rette for aktiv transport gjennom å byg-
ge videre på sykkelbyprosjektet og jobbe 
for at syklende og gående prioriteres foran 
bilen i trafikken.  

Friluftsliv og trening skal være tilgjengelig 
for alle. Vefsn SV vil jobbe for å få etablert 
flere aktive parker med utendørs trenings-
apparater. Dette kan være aktuelt flere 
steder, i noen bydeler gjerne i tilknytning 
til lekeplasser slik at hele familien kan 
være aktive sammen.  Vefsn SV vil bidra 
til at bystranda kan videreutvikles som 
attraktiv møteplass for aktivitet. Bystran-
da har allerede vist seg som et godt og 
gratis tilbud for svømmetrening, og en god 
arena for barna til å øve seg på å svømme 
i havet.  

«Vefsn	SV	vil	legge	til	rette	for	lek	og	
	 fysisk	aktivitet	for	hele	befolkningen.»
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VEFSN SV VIL ARBEIDE FOR
● At miljøhensynet prioriteres når det utvikles nye næringsarealer
● Videreføre arbeidet med å gjøre Helgeland Industripark til en lukrativ næringstomt
● Nye statlige arbeidsplasser i Vefsn
● Vefsn som knutepunkt på Helgeland
● Økt satsing på turisme og reiseliv
● Nei til privatisering kommunale tjenester som skole og helse
● Økt bussfrekvens.
● Støtte alternative prøveordninger som gir redusert miljøbelastning 
 samtidig som tilbudet forbedres
● Forbedring og forlengelse av Nordlandsbanen
● Å beholde, og legge tilrette for landbruk

Næringsutvikling	og	samferdsel
Næringsutvikling og samferdsel er noe 
Vefsn kommune må prioritere høyt. Vi 
har et stort potensial til å være et regio-
nalt knutepunkt. Med jernbane og isfri 
havn gir dette oss gode fortrinn til å være 
et attraktivt etableringsområde for nye 
bedrifter. Vi må også jobbe for å få mer 
gods fra veiene over til tog og båt. Dette 
vil gi mindre utslipp av klimagasser og 
svevestøv, øke trafikksikkerheten, min-
dre slitasje på veier og ikke minst flere 
arbeidsplasser i Mosjøen. Med dette fore-
ligger det naturlig å arbeide for økt satsing 
på nordlandsbanen.  

Vefsn kommune må forstå viktigheten ved 
å jobbe for å ha et godt kollektivtilbud, og 
øke bevilgningene til mer robuste veier på 
busstraséer, nye holdeplasser og busskur 
i glass.  

Vefsn må satse på det grønne skiftet med 
grønn teknologi og næringsutvikling. 

Vefsn trenger flere nye arbeidsplasser 
både i offentlig og privat sektor. Etter tap 
av svært mange offentlige arbeidsplasser 
de siste årene, må det jobbes spesielt for 
etablering av flere statlige arbeidsplasser.
  
Norsk mat, laget i Norge er ingen selv-
følge, men skal Norge forsyne seg selv 
med mat er vi nødt til å legge tilrette for 
næringen. Vefsn kommune skal bidra til 
at matjorda bevares samtidig som vi må 
legge tilrette for nyetablering av bønder.  
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Åshild	Pettersen	
Jeg er 33 år gammel, jobber som teaterinstruktør og er for 
tiden også varaordfører i Vefsn. Jeg stiller til valg fordi jeg 
vil bidra til å utvikle lokalsamfunnet vårt for framtida.
Jeg er særlig opptatt av: Næringspolitikk, hele og faste 
stillinger, kultur, miljø og folkehelse. Det skal være 
inspirerende og inkluderende å bo i Vefsn!

Anita Jensen
Jeg er gift og bosatt i Mosjøen, 56 år og er utdannet anestesisykepleier. 
Jeg har vært sykepleier i snart 35 år.
Mine hjertesaker er: Helsepolitikk, eldreomsorg, 
deltidsproblematikken, et anstendig arbeidsliv og miljøvern.

Sondre Hansen Bråten
23 år, jobber som prosessoperatør ved Alcoa Mosjøen 
Mine hjertesaker er: Næringsutvikling, barns oppvekst, miljø og 
samferdsel. Jeg ønsker at Vefsn skal være positive med å tilrettelegge 
til det beste for kommunen og regionen og til samarbeid innenfor 
kommunale tjenester, utdanning og næringsliv.

Ragnhild	Forså
68 år, avdelingsleder på krisesenteret. 
Saker jeg brenner for er: Kvinners rettigheter, fagforeningsarbeid, 
klimapolitikk, barns rettigheter og integrering i vårt lokalsamfunn.  
Jeg vil jobbe for at vi får flere inn i kommunestyret fra Vefsn SV, slik 
at vi får en reell mulighet til å påvirke vår lokalpolitikk.

Hashim Krow
Jeg er 42 år og jobber i Vefsn kommune. 
Saker jeg kjemper for er: Eldreomsorg og forebygging av ensomhet blant 
eldre. Arbeid til alle, integrering og inkludering i lokalsamfunnet. Målet er: 
Et trygt og varmt samfunn for alle i Vefsn.
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