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TA KAMPEN FOR 
EN VARMERE
KOMMUNE

TA KAMPEN 
FOR FRAMTIDEN
Hemnes SV
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JA TIL NORD-NORGE, JA TIL HEMNES!
-med Hemnes SV for gode oppvekstvilkår, 

miljø og rettferdighet

Hemnes Sosialistisk Venstreparti går til valg på kamp mot klasseskiller 
og for en rettferdig fordeling av penger og makt. Grunnleggende sam-
funnsressurser skal eies og forvaltes av fellesskapet, ikke av markedet. 
Vårt fellesskap bygger på menneskerettigheter, mangfold, frihet og 
toleranse. Vår visjon er et samfunn der ingen har makt til å utnytte 
andre mennesker, og der hensyn til miljøet settes foran profitt. 
Hemnes SV vil arbeide for et lokalsamfunn som gir alle muligheter for 
utvikling og deltagelse. 
Vi arbeider for en kommune der vi løser viktige oppgaver i fellesskap, 
der vi ikke dømmes eller rangeres etter kjønn, etnisitet eller størrelsen 
på lommeboka. 
Vi kjemper på lag med de gruppene som diskrimineres, undertrykkes og 
usynliggjøres.

Godt valg!
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Hemnes SV erkjenner at kommunen 
har betydelige utfordringer knyttet 
til barn og unges levekår. 
Vi vil  sikre barn og unge gode opp-
vekstvilkår og et trygt lokalmiljø, 
med fokus på forebygging av psyko-
sosiale problemer.

•  Styrke helsestasjonstilbudet til   
 familier med små barn og sikre at  
 barnevernet har den kompetansen  
 og ressursene de til en hver tid 
 trenger for å sikre barn god omsorg,  
 rettsikkerhet, og deres rett til å bli  
 hørt.

•   Vi vil jobbe for et kommunalt barne- 
 hagetilbud med solid fagkompetan 
 se, trygge rammer og et godt miljø i 
 små barnegrupper med høy beman-
 ning. Ny felles barnehage i Korgen.

• Skole og SFO skal holde god kvalitet,  
 kjennetegnet av oppdatert fagkom- 
 petanse, planfestede tiltak mot  
 mobbing og ekskludering, høy grad  
 av samhandling med andre etater og  
 foreldre, tilgjengelighet og tilpas-
 sede bygg. Vi vil arbeide for en 
 skolestruktur som sikrer gode opp- 
 vekstvilkår og trygge rammer for  
 alle barn i hele kommunen og er  
 villig til å se på mulige endringer  
 med utgangspunkt i utvikling av  
 elevtall, kommunens økonomi og  
 faglige råd

• Hemnes SV vil ha større fokus på  
 psykisk helse og forebygging av  
 rusproblematikk i skolen, noe som  
 innebærer styrking av helsesøster-
 tjenesten for ungdom og et plan- 
 messig samarbeid  med rus- og psy- 
 kiatritjenesten 

TA KAMPEN FOR GODE OPPVEKSTVILKÅR

JA til en ny skoledag med flere lærere, 
fysisk aktivitet, sunn mat og hjelp til å gjøre 

leksene ferdig på skolen.

Hemnes SV er opptatt av et mang-
foldig kultur- og fritidstilbud til 
kommunens innbyggere, og vil 
aktivt støtte frivillige initiativ i tillegg 
til å styrke kommunale tilbud. Dette 
er et viktig bidrag i det forebyggen-
de arbeidet blant barn og unge

Kulturskolen og fritidsklubbene styrkes. 

Barn og ungdom i Hemnes trenger et 
allsidig tilbud og ulike arenaer for akti-
vitet. Kulturskolen skal i fremtiden være 
en egen institusjon, og ikke legges 
inn under skolene. Elevene kan like-
vel få undervisning i skolen der det er 
mulig og hensiktsmessig. Kulturskolen 
og andre kulturtilbud må sikres gode 
rammevilkår og velegnede lokaler til 
sin virksomhet

TA KAMPERN FOR KULTUR OG FRITID
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•  Bidra aktivt i kampen mot bruk  og  
 utslipp av miljøgifter, samt   
 plastforsøpling på land og i vassdrag  
 og i havet. Dette gjelder lokalt 
 næringsliv, inkludert landbruk, 
 kommunen selv og befolkningen for  
 øvrig. 

•  Arbeide for forsvarlig kartlegging og  
 håndtering av utslipp fra gamle  
 industrideponier i Bleikvasslia og  
 Ranfjorden, og bidra aktivt i kampen  
 mot nye utslipp av miljøgifter. 

•  Vi vil arbeide for en god forvaltning  
 av vår vassdragsnatur og kystsone,  
 og ha en restriktiv politikk for ut- 
 bygging av kraftverk tilknyttet lokale  
 vassdrag. Hemnes SV sier ja til   
 vern av breelver og nei til oppdrett  
 i alle fjorder. Arealplaner i Hemnes  
 må oppdateres for å unngår å miste  
 selvbestemmelse når det gjelder 
 utbygging av vindkraft eller opp- 
 drett av f.eks hoppekreps

•  Være en pådriver for økt satsing på  
 buss og lokaltog, kollektivtransport  
 mellom lokalsamfunnene i Hemnes  
 og nabokommunene skal være et 
 godt alternativ til bilbruk. 

• Nei til kantklipping før blomstringen  
 er ferdig

TA KAMPEN FOR MILJØET

JA til Nord-Norgebanen

Hemnes SV vil arbeide for økt satsing på miljø- og naturvern, miljøvennlig 
landbruks- og næringsutvikling, samt bærekraftig naturforvaltning. 
Vi ønsker muligheter for et mangfoldig friluftsliv, vern av naturmangfoldet 
og opprettholdelse av kulturlandskapet.
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Hemnes SV vil styrke det kommu-
nale tilbudet til mennesker med 
rus-avhengighet, psykiske vansker 
og annen funksjonsnedsettelse. 
Helse- og sosialsektoren skal ikke 
ut på anbud, vi sier klart nei til 
privatisering av offentlige helse- og 
sosialtjenester.

• Øke bemanningsfaktoren og styrke  
 eksisterende kompetanse i den  
 kommunale rus- og psykiatri-
 tjenesten i tråd med de behov som  
 foreligger. Ja til kommunepsykolog i  
 Hemnes i hel stilling

•  Satsningen på arbeidstiltak via   
 NAV må intensiveres. En styrking 
 av HASVO og kontakt mot det 
 private næringsliv vil være sentralt  

 for sysselsetting av mennesker med  
 nedsatt funksjonsevne. 

•  Mennesker med behov for bistand  
 til bolig skal tilbys gode, tilrettelagte  
 og varige botilbud, integrert i   
 eksisterende boområder. 

•  Vi skal arbeide for å bedre leve  
 vilkårene for de utviklingshemmede,  
 herunder styrking av aktivitetstilbud,  
 støttekontakt og ledsagertilbudet,  
 samt at behovet pårørende har for  
 avlastning imøtekommes. 

• Ole-hall prosjektet og Olsenhågen  
 Helse videreføres

TA KAMPEN FOR EN VERDIG HELSE- OG SOSIALPOLITIKK

VIKTIGE samfunnsoppgaver som utdanning, 
helse og omsorg skal løses i fellesskap

TA KAMPEN FOR RETTFERDIG FORDELING

Hemnes SV vil kjempe for en rett-
ferdig fordeling av samfunnsgoder, 
bekjempe fattigdom og bedre leve-
kårene for mennesker med redusert 
inntjeningsevne. 

•  Vi vil jobbe for å bekjempe barne 
 fattigdom. Barnetrygd skal ikke 
 regnes som inntekt når sosialhjelp  
 utmåles. Barnefamiliene som er 

 avhengig av sosialhjelp skal beholde  
 barnetrygden, også dersom denne  
 økes. 

•  Vi vil at fritidsarenaer skal være til- 
 gjengelige, trygge og inkluderende  
 for alle, uavhengig av økonomi,  
 etnisitet og andre mekanismer som  
 gir mennesker ulike muligheter. 
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Eldres levekår
Hemnes SV vil arbeide aktivt for at 
Hemnes skal være en god kommune 
å bli gammel i. Eldreomsorgen skal 
kjenne-tegnes av solid fagkompetanse, 
flere hender og mer tid til den enkelte.  
Vi vil være en aktiv pådriver for SVs til-
litsreform i Hemnes. Økt brukerstyring 
og medbestemmelsesrett for brukerne

Landbruk
Hemnes SV ønsker å opprettholde og 
videreutvikle et sterkt og allsidig land-
bruk, som ivaretar ressursgrunnlag og 
kultur-landskap i hele kommunen. Vi 
vil ha spesielt fokus på å opprettholde 
landbruket i kommunens utkanter.

Næringsliv
Hemnes SV vil arbeide for en aktiv, 
forutsigbar og framtidsrettet nærings-
politikk, preget av gode rammer for 
kommunens næringslivsaktører. 
Kommunen skal tilrettelegge tomter til 
nyetableringer

Samferdsel
Hemnes SV vil arbeide for en miljø-
vennlig samferdselspolitikk, kjenneteg-
net av god veistandard og trygge veier 
for både bilister og myke trafikanter.

Stedsutvikling
Hemnes SV vil arbeide for en stedsut-
vikling med fokus på å skape attraktive 
tettsteder. 

Boligpolitikk
Hemnes SV vil ha en framtidsrettet 
boligpolitikk som gjør det attraktivt og 
lønnsomt å bosette seg i kommunen. 
Tomter på alle tettsteder. Alle som 
bygger ny bolig gis tilskudd på 200 000

Innvandring
Hemnes SV vil arbeide aktivt for en 
lokal innvandringspolitikk som ivaretar 
folk på flukt. Vi vil  bosette flyktninger 
som har fått innvilget oppholdstil-
latelse.

Kommunal forvaltning
Hemnes SV vil være en pådriver for 
åpenhet i kommunal forvaltning, og 
god kommunikasjon mellom kommune-
administrasjonen, de politiske organer, 
kommunens ansatte og innbyggere.

HEMNES SV VIL OGSÅ JOBBE FOR:

Dette er et utdrag fra vårt program. Ønsker 
du å få tilsendt fullstendig program for 
Hemnes SV i perioden 2019-2023?
Ta kontakt med leder i Hemnes SV, 
Johnny Johannessen tlf 91 61 93 81 
eller se vår Facebook-side.

Vi trenger flere medlemmer! 
Se www.sv.no eller send sms 
«INNMELDING» til 2090. 

MER likestilling! 
Rett til heltid og fast jobb 
for de som tar de tunge 
løftene i velferdsstaten.
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JA til Hemnes
NEI til kommunesammenslåing
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VALGLISTE for 
Hemnes Sosialistisk Venstreparti 
ved kommunestyrevalget 2019:

1 Wivian Mediå Horseng (1959)
 Hemnesberget

2 Kenneth Lifjell (1988)
 Korgen

3 Jon Bjarne Ervik (1956) 
 Korgen

4 Grete Bang (1976)
 Hemnesberget

5  Hermann Larsen (1965)
 Hemnesberget

6 Julie Lind Bugge (1984)
 Bleikvassli

7 Øystein Dyrlie (1962)
 Korgen

8 Anne-Grete Langseth (1957)
 Hemnesberget

9 Magne Jacobsen (1945)
 Korgen

10 Hilde Cathrine Sletten (1962)
 Hemnesberget

11 Gunnhilde Boldermo (1986)
 Korgen

12 Kai Ronny Fagerbakk (1974) 
 Korgen

13 Anne Lise Brygfjeld (1952)
 Korgen

14 Johnny Kristian Johannessen (1953) 
 Hemnesberget

15 Hilde Aulie (1960) 
 Korgen

16 Bjørn Hatten (1950) 
 Korgen

17 Sara Brygfjeld (1979) 
 Korgen

Wivian Mediå Horseng

Kenneth Lifjell

Grete Bang

Jon Bjarne Ervik


