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I år vil det være første gang på over 20 år at SV stiller liste 
til kommunevalget. Vi ønsker å videreutvikle et samfunn der 
vi som bor i Flakstad, råder over våre egne ressurser. Vi tror 
på et rettferdig samfunn med små økonomiske forskjeller. Et 
samfunn der man blir møtt med respekt. Et samfunn der man 
sammen finner gode løsninger. Vi vil arbeide for at Flakstad 
består som egen kommune.

I programmet vårt har vi listet opp de, etter vår mening, mest 
grunnleggende byggesteinene i et lokalsamfunn som Flakstad. 
Kulepunktene sier også noe om hva slags saker vi ønsker å 
arbeide for.

Valgprogram for Flakstad 
SV i perioden 2019–2023
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Kommuneorganisasjon
SV har som parti alltid vært opptatt av arbeidsmiljø.  
Vi vil at Flakstad kommune skal være en god arbeidsplass. 
Derfor ønsker vi et et tett samarbeid med fag- og 
interesseorganisasjoner i hele kommunen.

Flakstad SV vil:
• At Flakstad skal bestå som en egen kommune.
• Øke antallet representanter i kommunestyret.
• Arbeide for likelønn.
• Stå for en forutsigbar arbeidsmiljøpolitikk, og herunder være med 

på å redusere andelen ufrivillig deltid, selvsagt i tett samarbeid med 
fagforeningene.

• Arbeide for at kommunen hvert år skal ha lærlingplasser innenfor flere 
sektorer, og at private bedrifter tar inn lærlinger.

• At kommunens virksomheter skal miljøsertifiseres.
• Jobbe for at alle kommunens ansatte og øvrige arbeidstakere i kommunen 

fagorganiserer seg.
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Skole og oppvekst
Skolene og barnehagene er selve fundamentet i et lokalsamfunn,  
og SV ønsker å ta vare på de tilbudene som finnes i dag.

Flakstad SV vil:
• Arbeide for at skole- og helsesektoren skal ha høyeste prioritet i 

kommende budsjetter. En forutsetning for å få dette til er et tett 
samarbeid med de ansatte og deres fagforeninger.

• At foreldrebetalingen i private barnehager skal være lik de kommunale.
• Endre det kommunale regelverket slik at småbarnsforeldre får utbetalt 

full barnetrygd selv om de mottar sosialhjelp.
• At Flakstad fortsatt skal være en MOT-kommune for å forebygge mobbing 

– ikke bare på skolen.
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Helsetilbud
Flakstad har et sykehjem, godt utbygde hjemmehelsetjenester og et 
legekontor som ligger nært der folk bor. SV ønsker at det fortsatt 
skal være slik og vil dessuten vektlegge viktigheten av forebyggende 
helsearbeid i kommunen. Vi ønsker at de offentlige tilbudene skal 
baseres på tillit fremfor ressurskrevende rapportering.

Flakstad SV vil:
• Kjempe for at Lofoten sykehus fortsatt skal ha et fullverdig akutt- og 

ambulansetilbud.
• Arbeide for å sikre tilstrekkelig rekruttering av helsepersonell.
• Opprette flere heltidsstillinger for de som ønsker å jobbe heltid.
• Knytte supplerende tilbud, basert på frivillighet, tettere opp mot det 

øvrige helsetilbudet i kommunen.
• Være åpen for et tettere regionalt samarbeid om helsetjenester under 

forutsetning av at tilbudene styrkes, men ikke sentraliseres.
• Sikre at det i løpet av denne perioden blir utført nødvendig vedlikehold på 

Solhøgda Bo- og behandlingshjem.
• Arbeide for en regional løsning mht. etablering av et krisesenter i Lofoten.
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Natur- og miljøvern
Arealforandringer og naturnedbygging er hovedårsaken til 
det skremmende tapet av naturmangfold verden over, også i 
Norge. Samtidig forsterker pågående og hurtige klimaendringer 
problemet. Flakstadsamfunnet er helt avhengig av fiskeriene, 
og klimaendringene er en stor fare for vår verdiskaping og vår 
folkehelse. Under mottoet «ingen kan berge alt, men alle kan 
gjøre litt», kan Flakstads politikere og øvrige befolkning gjøre 
sitt til at naturen rundt oss blir ivaretatt på best mulig måte. 
Kommunen er den viktigste forvaltern av våre naturverdier, og 
har hovedansvaret for å beskytte viktig natur.

SV Flakstad vil:
• At våre barn skal ha tilgang til en like attraktiv natur som oss, og dermed 

verne viktige naturområder i kommunnen – herunder de gjenværende 
myrene. Vi ønsker en regional plan for naturmangfold, restaurering av 
tapt natur og vi vil bekjempe fremmede arter i vår natur.
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• Via samarbeidsløsninger styrke kompetansen på naturvern i 
Lofotkommunene slik at kommunen får et best mulig grunnlag for sin 
saksbehandling og rådgivning.

• At naturvern alltid skal gå foran næringsinteresser.
• Prioritere gode, miljøvennlige løsninger ved kommunale utbygginger.
• Ha en restriktiv holdning til søknader om fritidsbebyggelse. Kommunens 

pressede økonomi må ikke være avgjørende i disse sakene. 
• Være en pådriver for å få innført en turistskatt som skal gå til finansiering 

av fellesgoder. 
• At oppdrett primært skal skje i lukkede anlegg. 
• At Nappstraumen skal bevares som et viktig gyte-, fugle- og 

rekreasjonsområde. 
• Være tydelig i vår motstand mot oljeboring utenfor Lofoten,  

Vesterålen og Senja.
• Ha et totalforbud mot vannscooterkjøring.
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Næring og samferdsel
Flakstad har betydelige naturressurser i form av fisk, 
jordbruksarealer og naturområder. Flakstad har også vist seg 
å være svært attraktivt for turister. Vi ønsker å ivareta lokalt 
eierskap og kjempe for en bærekraftig forvaltning innen 
fiskeri, jordbruk og reiseliv. Flakstad kommune bør så langt 
det er mulig bidra med gode løsninger for næringslivet.

SV Flakstad vil:
• Opprettholde en balansert flåtestruktur hvor det satses både på små 

og større båter for å sikre lokal verdiskapning, og hvor fiskerne selv 
eier sine båter. Vi ønsker at kystbefolkningen skal ha råderett over 
fiskeressursene.

• Utvikle flere velferdstilbud og servicestasjoner for både gjestefiskere og 
lokale fiskere.

• Ha nulltoleranse for sosial dumping. 
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• Tilrettelegge for at kunstnere og andre selvstendig næringsdrivende skal 
kunne etablere seg i kommunen. Blant annet ved å tilby lavterskeltilbud 
og lokaler med moderne fasiliteter.

• Arbeide for å bedre korrespondansen i kollektivtransporten.
• Arbeide for flere trafikksikkerhetstiltak på Ramberg, som fartsdempere og 

gang- og sykkelsti fra Jusnes og sørover.
• Arbeide for å få E10 og fylkesveier i Flakstad rassikret.
• Presse på for å få gjennomført trafikksikkerhetstiltak i Nappstraumtunnelen.
• Utrede bruken av fritidsboliger med mål om å frigjøre flere boliger for 

utleie eller salg.
• Være en aktiv pådriver for utvikling og salg av næringsarealer. Vi ønsker 

å få solgt unna overflødig bygningsmasse. I de tilfeller hvor byggene 
representerer viktige samlingssteder vil vi gå i dialog med lokalsamfunnet 
om salg og bruk.

• Få utredet et regionalt samarbeid om vann og avløp for å øke kvaliteten 
og redusere kostnadene for våre innbyggere.
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Kultur
Flakstad har med rette vært stolte av sitt ry som en 
kulturkommune. Det har alltid vært et tett samarbeid mellom 
frivilligheten og kommunen. I en liten kommune som vår er 
samarbeid helt nødvendig. I tillegg til dette har vi alltid hatt 
profesjonelle kunstnere av høyt nivå som bor og arbeider her i 
vår kommune.

Flakstad SV vil:
• Beholde og videreutvikle kulturskoletilbudet.
• Støtte opp om frivillighetskulturen, samt lag og foreninger i kommunen. 
• Tilrettelegge for mer interkommunalt samarbeid innenfor kultursektoren 

med mål om økt tilgjengelighet av tjenestene.
• Lage en oversikt over kunstverk og kulturgaver som kommunen eier og 

utarbeide en kommunal plan for utsmykking.
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• Vidreutvikle biblioteket, samt støtte opp om etableringen av 
«Møteplassen» til å bli viktige ikke-kommersielle møteplasser for hele 
kommunen.

• Etablere en sentral for gratis utstyr for utlån til idretts- og 
kulturaktiviteter. 

• Være tydelig på at kommunen har kapasitet og ønske om å huse 
mennesker på flukt.

• Sikre at kommunens mange internasjonale arbeidstakere får tilbud om 
norskkurs.

• At kommunen skal være et raust samfunn hvor ulike mennesker får utøve 
ulike livssyn, og hvor demokratiske og humane verdier og rettigheter 
ligger til grunn.



sv.no

  For de mange
– ikke for de få

Vi ønsker å videreutvikle 
et samfunn der vi som 
bor i Flakstad, råder over 
våre egne ressurser.


