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Ordførerkandidat
Christian Torset
«Jeg stiller til valg for SV fordi klimaet må reddes,
og forskjellene må ned. Vi trenger et samfunn der vi
skaper og fordeler verdier i fellesskap, et samfunn
for de mange, ikke for de få.»

2. kandidat
Ina Beate Jensen
«Jeg stiller til valg for SV fordi jeg ønsker å bidra til
å redusere de økende forskjellene som skaper et
større og større gap i samfunnet, for unge og
gamle.»

3. kandidat
Oddmund Enoksen
«Jeg stiller til valg for SV fordi landbruk, fiskeri og
oppdrett er viktige næringer som vi må satse på i
framtida.»
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Et Sortland for de mange
Sortland SV ønsker en kommune for de mange, ikke for de få!
Vi vil ha små forskjeller, og grønn næringsutvikling som tar vare på klima og miljø. Våre
velferdstjenester må løfte dem som trenger hjelp, og utjevne forskjellene mellom oss
som bor i kommunen.
Skolen skal gi barna en oppvekst for livet, ved å fokusere på læring, men også ved å gi barna
skolemat og nok lærere til at alle får den oppfølgingen de trenger. Bygdene må få støtte til å
vokse videre, og sentrumskjernen må utvikles til et sted for alle.
Vi ønsker et inkluderende samfunn der hverken kjønn, etnisitet, seksualitet eller opprinnelse
skal hindre deg i å delta. Sortland SV ønsker å kutte utslippene i kommunen, og vil ha vekk
miljøskadelig aktivitet. Ren luft, rent vann og godt organiserte arbeidsplasser for mange, er
viktigere enn kortsiktig profitt for de få. Det er tid for små forskjeller og sterke fellesskap –
det er tid for SVs politikk.
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Christian Torset
Ordførerkandidat for Sortland SV
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Byen vår
Sentrum av byen vår er også sentrum av kommunen. Det er der de offentlige kontorene
ligger, det er der vi handler, og det er der vi går på kafé. Det betyr at vi alle sammen har
interesse av at sentrum er så funksjonelt, tiltalende og hyggelig som mulig.
Drømmen om Sortland må derfor ha som mål å omskape sentrum. Det kan ta tid å komme
dit, men vi bør jobbe for vakre omgivelser med de funksjonene vi trenger, uten støy, uten
forurensing, med mulighet for å sette seg ned og se på menneskene som går forbi.

Bolig
•
•
•
•
•
•

Sikre boligtomter og kommunal boligbygging både i sentrum og i bygdene.
Legge til rette for rimeligere boliger for førstegangsetablerere
Gode startlån-ordninger for unge som skal inn på boligmarkedet
Fortsette samarbeidet med Boligstiftelsen om prosjektet
«Fra leie til eie»
Endre regelverket for kommunal bostøtte slik at leietakere i kommunale omsorgsboliger
som ikke har økonomisk grunnlag for å betale husleia med egne midler, får bostøtte.

Bosetning av flyktninger
Aldri tidligere har det vært så mange mennesker på flukt som i dag. De flykter fra krig og
forfølgelse. Og de flykter fra nød og fattigdom. Norge har en soleklar plikt til å hjelpe
flyktningene. Ved å gi økonomisk støtte til land som Libanon og Jordan som har husa
millioner av flyktninger fra Syria. Og ved å ta imot og bosette flyktninger i Norge.
Sortland har bosatt mange flyktninger. SV går inn for at denne praksisen forsetter. Det er
særlig viktig at det legges til rette for ei rask og god integrering av flyktningene som
bosettes.
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Byutvikling og trafikk
SV vil:
• Et levende og kompakt sentrum med byrom og gode møteplasser for barn, ungdom og
eldre
• Opprustning av Torget
• Gjøre Sortland sentrum mer sykkelvennlig.
• Etablering av Havnepromenaden
• Å ta vare på de små byrommene, herunder området ved Minnelunden og den gamle
trehusbebyggelsen
• At det innføres fartsgrense på 40 km/t i Vesterålsgata
• At bilparkeringa i kjernesentrum blir redusert ved tidsbegrensning og reduksjon i antall
plasser.
• Det må etableres nye samleplasser for dagparkering nord og sør for sentrum
• Å bygge nytt fortau på Sortlandsbrua
• Sammenhengende gang- og sykkelvei fra Sigerfjord til Reinsnes, og fra Kleiva til
Frøskeland/Holmstad
• At fartsgrensa fra Sigerfjord til Strand reduseres til 60 km/t
• Opprustning av Sigerfjordveien
• At eksisterende avkjørsler langs RV 85 fra Sigerfjordkrysset til Sortlandsbrua blir
opprettholdt også etter bygginga av Hålogalandsveien
• At kommunen går i dialog med Nordland fylkeskommune for etablering av lokal
kollektivtransport
• Beholde bussterminalen
• Bedre trafikksikkerheten og framkommeligheten i Vesterålsgata
• Støtte bygging av Nord-Norgebanen med sidearm til Vesterålen
• Bidra til økt bruk av båt/jernbane for å minske trailertrafikken
• Koble sammen Bjørklundveien og Vesterveien
• Forbud mot snøskuterløyper for fornøyelseskjøring
• Jobbe for bussruter som gjør det mulig for de som jobber i sentrum å velge kollektivt.
• Ja til trygge skoleveier og plass til parker, sykkelfelt og lekeplasser
• Sikre etablering av ladestasjoner for elbil på offentlige parkeringsplasser
• Innføre fellesfyrverkeri på nyttårsaften
• Jobbe for universell utforming i hele kommunen
• Jobbe for at offentlige og private eiendommer, grøntområder og utearealer holdes i pen
stand.
• Etterse at gårdeiere strør fortauene og sikrer tak mot isfall.
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Deltakende demokrati
For at alle skal kunne bidra, må alle føle eierskap. Det betyr at vi må jobbe for
inkludering, likestilling og demokrati. Dette er honnørord, som vi ofte tar for gitt, men
slik er det ikke. Vår kommune må jobbe mot rasisme, utjevne lønnsforskjeller mellom
kjønnene, og engasjere alle innbyggerne i det fellesskapet kommunen vår er.
SV vil:
• Mer bruk av folkemøter og folkeavstemning i kommunen
• Legge til rette for oppsøkende dialog med utsatte grupper
• Tydelig kommunikasjon og tilgjengelige planer og åpne kommunale prosesser slik at
innbyggerne kan følge prosessene i kommunen.
• Ta til motmæle mot politisk retorikk som fordømmer eller umenneskeliggjør mennesker.
• Kompromissløst forsvare menneskeverdet. Vi skal skape et samfunn der likestilling og
frihet gjelder alle.
• Styrke lokalsamfunnenes forsvarsevne mot fordommer og rasisme.
• Utvikle handlingsplaner mot vold og overgrep i nære relasjoner
• Jobbe for at det offentlige rom skal være reklamefritt
• At Sortland Ungdomsråd skal være et fyrtårn for å fremme stemmene til de unge i
kommunen.
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Bygdene
SV ønsker å styrke og videreutvikle bygdene i Sortland kommune. Slik kan primærnæring
og matproduksjon sikres, og vi kan samtidig tilby tilflyttere et spekter av gode
leveområder - både urbane og landlige.
SV vil:
• Utvikle levende bygder
• Styrke matsikkerheten gjennom å tilrettelegge for ei aktiv primærnæring
• Verne matjord mot større nedbygging
• Ta vare på og gjenbruke matjord dersom denne blir berørt av punktvis boligbygging
• Prioritere nærmiljøanlegg og utemiljøtiltak ved skolene
• Støtte lokale grendelag, idrettslag og foreninger
• At skoler og nærmiljøanlegg fortsatt skal kunne brukes fritt av lokalforeninger
• Jobbe for trygg skolevei til bygdeskolene
• Arbeide for kultur og kulturskoletilbud på bygda
• At bygdelagene skal være første høringsinstans ved etablering av oppdrettsanlegg og
annen utnyttelse av allmenninger, og at uttalelsen vektlegges i videre saksbehandling
• At kystsoneplanen legges fram for berørte bygdelag og revideres i tråd med uttalelsene
fra disse
• Jobbe for gang-/sykkelvei på strekningene Sigerfjord - Strand og Vikbotn - Frøskeland Holmstad/Nygård
• Bedre bussforbindelsene til bygdene
• Arbeide for busstilbud rettet mot unge på bygda, som “Hjem for en 100-lapp”
• Opprettholde en velfungerende avløserordning for aktive bønder
• Sikre strandsonen for fri ferdsel
• Hegne om allmenningen for allmennheten - på hav og land
• At der man aksepterer beslag av allmenningen for å utvikle kommersielle interesser, skal
det sikre ringvirkninger i form av arbeidsplasser og skatteinngang for kommunen
• Legge til rette for naturbasert reiseliv og økoturisme i samarbeid med primærnæringer
• Arbeide for reduserte klimautslipp fra landbruket, i samarbeid med
landbruksorganisasjonene og kompetansemiljø på Kleiva
• Støtte økologisk landbruk og tiltak for insektene
• Støtte bruk av alternative stoffer til plast i landbruket
• Arbeide for mindre bruk av sprøytemidler og minske kjemiske utslipp til miljøet
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Framtidig skolestruktur i Sortland
Sortland SV har vedtatt å kjempe for:
1. Ny barneskole i sentrum
Det bygges en ny barneskole i sentrum. Den nye skolen skal erstatte Sortland barneskole.
Sted for plassering av den nye skolen utredes nærmere.
2. Lamarka skole
Lamarka skole opprettholdes.
3. Overføring av ungdomstrinnet fra Holmstad til Sortland ungdomsskole
Ungdomstrinnet på Holmstad skole overføres til Sortland ungdomsskole med virkning fra
høsten 2020.
4. Elevene ved Holand skole overføres til Lamarka skole
Holand skole legges ned og elevene overføres til Lamarka skole. Dette gjennomføres med
virkning fra høsten 2020.
5. Barnetrinnet ved Holmstad skole opprettholdes
Barnetrinnet (1. – 7. klasse) ved Holmstad skole opprettholdes.
6. Strand skole
Strand skole opprettholdes.
7. Sigerfjord skole
Sigerfjord skole opprettholdes.
8. Maurnes skole
Maurnes skole opprettholdes.
9. Idrettshaller og svømmebasseng
Det bygges ny idrettshall/flerbrukshall i tilknytning til Strand skole.
Det bygges ny idrettshall og svømmehall i Sortland sentrum. Plassering utredes nærmere.
10. Handlingsplan
Handlingsplan for iverksetting av den nye skolestrukturen vedtas av kommunestyret innen
utgangen av 2019.
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Miljø og klima
Miljøperspektivet må være en del av alle planer og beslutninger i kommunens politikk.
SV vil derfor ha et klimabudsjett med konkrete mål for utslippskutt og reduksjon i
bruken av oljeprodukter. SV vil også bedre mulighetene til å bruke naturen til rekreasjon,
både på hav og land.

SV vil arbeide for:
• At Sortland slutter seg til FNs vurdering og erklærer klimakrise
• At det ikke åpnes for oljeleting utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja
• Å lage et lokalt klimabudsjett for kommunen med konkrete mål for utslippskutt
• Å kutte kommunens utslipp med 75% før 2030
• At alle innbyggere får en miljøplakat som gir kunnskap om hva en kan gjøre for
miljøet
• Økt utfasing av fossile energikilder til fordel for miljøvennlige energikilder, særlig
innenfor transportsektoren
• Verne om matjord og hindre nedbygging av dyrka mark
• Kartlegge biologisk mangfold og lage forpliktende planer for å ta vare på viktige
naturmiljø i kommunen
• Å redusere energibruken i alle sektorer
• Å redusere kommunens egen energibruk og klimaavtrykk
• Tiltak for redusert bruk av emballasjeplast, og forebygge at plast kommer på avveie
• Opprydding og innsamling av plast utendørs - “Ruskenaksjon” og strandrydding
jevnlig over hele kommunen
• Øke bevissthet om forbrukermakten som ligger i miljøriktige valg ved innkjøp
• Innføre klima- og miljøkrav ved kommunale innkjøp
• Jobbe for utslippsfrie anleggsplasser når kommunen er byggherre
• At klimakrav skal vektes høyere enn minstekravet på 30 prosent i kommunens anbud
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Stimulere til fornybar energiproduksjon lokalt, f.eks med solcellepaneler på bolighus
og hytter
Styrke naturmangfoldet i kommunen og bidra til å motvirke tap av arter
Innføre regler for bruk av vannskuter av hensyn til sårbart fugleliv og friluftsliv og
miljø
Gjeninnføre påkoblingsplikt til fjernvarmenettet for næringsbygg og større
boligkompleks
Utbygging av landstrømtilbud i havna
Gode avfallsplaner for offentlige havner
Godkjente vedlikeholdsplasser for båter, der avrenning, plast og kjemikalier samles
opp og renses
At det ryddes opp i gamle villfyllinger og forsøplede områder
Fra avfall til ressurs: Større grad av sortering, gjenbruk og materialgjenvinning hos
Reno Vest
Stille ambisiøse miljøkrav i utvikling av tomter som kommunen selv eier.
Lage en klima-, energi- og miljøplan for kommunens egen bygningsmasse.
Lage en plan for utfasing av bruk av plast i kommunal virksomhet der det finnes
fullgode alternativer
Å hegne om allemannsretten
Å vektlegge allmenne interesser sterkere når kommersiell utnytting av våre felles
områder skal vurderes
At all kommersiell/industriell bruk av allmenningen skal gi avkastning tilbake til
lokalsamfunnet
Vi ser det ikke som aktuelt å bygge ut vindkraft på land i neste periode.
Forsert utbygging av kloakkrenseanlegg

Oppdrett
SV ønsker at oppdrettsnæringen skal bli forurensningsfri. Det kan innebære lukkede
anlegg eller andre teknologier som sørger for at verken fisk rømmer, at miljøgifter brukt
til behandling av fisk havner i havet, eller at spillfôr og avfall havner i havet. Det er
også sentralt at arbeidsplasser og verdiskapning kommer lokalsamfunnet til gode. Vi vil
jobbe for at fôrproduksjon blir kortreist og bærekraftig, og at spillfôr blir samlet og
utnyttet. Å ta vare på miljøet og den blå allmenningen må gå foran kortsiktige
næringsinteresser.
SV ønsker:
• At alle potensielle lokaliteter for oppdrett blir forelagt lokalsamfunnet i sammenheng
med kommunens areal-/kystsoneplaner.
• Tilbakeholdenhet med tillatelse til flere oppdrettslokaliteter.
• At nye lokaliteter på sikt skal bli bærekraftige og forurensingsfrie.
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Oppvekst
En god barndom varer hele livet, og SV vil at barna i Sortland kommune skal ha sikret
mange gode minner og trygge opplevelser om oppveksten. Vi vil at det skal være mest
mulig kompetente ansatte som arbeider rundt barna. Vi vil at barna skal være aktive i
idrett og kultur, og at kommunen legger opp til dette.
SV vil i barnehagen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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At de fortrinnsvis er kommunalt eller ideelt drevet.
At de ansatte er pedagogisk utdannet
At det satses på etter- og videreutdanning av ansatte
Vurdere å innføre to barnehageopptak i året
Sikre lav egenbetaling på barnehage
Øke søskenmoderasjonen
SV vil i grunnskolen:
Utdanning av lærervikarer. De som er langvarig ufaglært vikar som lærer, kan få tilbudt
utdanning, så man holder lærerstanden oppdatert faglig og pedagogisk.
At det blir kursing i uteskole for lærere i alle fag
Styrke videre- og etterutdanning av lærere
Øke antall lærere og miljøarbeidere i forhold til barn
At det blir mer fysisk aktivitet i skolen
Ett gratis skolemåltid per dag
Styrke helsesøstertjenesten
Ha leksehjelp på alle trinn
At SFO blir et gratis tilbud
At kravene til testing på skolen minskes, så lærerne får mer tid til å undervise elevene.
At tilbudet i kulturskolen blir utvidet slik at flere kan være med på det.
At det er en skolefritids-aktivitet i Blåbyhallen for elevene etter skolen, i samarbeid med
idrettslag og idrettslinja.
Sikre ferietilbud for barn mellom 7 og 16 år, i samarbeid med ideelle organisasjoner.
Sikre tilbudet med Åpen Hall
Arbeide for at alle Sortlands skoler og barnehager kvalifiserer til status som Helsefremmende
Skoler
Arbeid mot seksuell trakassering i skolen
Styrke seksualundervisning og grensesettingskurs
Økt kompetanse på kjønnsuttrykk og seksuell orientering blant ansatte i barnehage og skole
Opprettholde videregående skoletilbud på Kleiva.
SV vil på videregående skole:
Mer fokus på lærlingeplasser og botilbud til disse.
Å jobbe for et godt og variert videregående skoletilbud.
Samarbeid mellom NAV, kommunen og bedrifter om kurs og praksisplasser til ungdommer.
Økt tilgang på lærlingeplasser.

Arbeidsliv
Velferdsstaten må bygge på fellesskap, solidaritet og rettferdighet. Arbeidslivet må
sikre de ansatte gode lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår. Fellesskapet skal ha ansvar
for omsorg, helse, barnehage, skole og andre viktige velferdsoppgaver. SV sier derfor
nei til privatisering og konkurranseutsetting i kommunene.

Mennesker – ikke markeder
SV vil:
• Jobbe for at det lyses ut hele stillinger, deltidsstillinger økes og i samarbeid med
tillitsvalgte sikre en heltidskultur i kommunen
• Lokale likelønnsplaner
• Nei til bruk av innleie, ja til kommunalt ansatte vikarer
• Ta initiativ til en bred tillitsreform der innbyggere, ansatte og folkevalgte går sammen
for å gjøre kommunal velferd og tjenester bedre.
• Stoppe bruken av midlertidige stillinger
• At butikkene fortsetter å holde stengt på søndager
• Stille krav til arbeidsforhold ved offentlige innkjøp og anbud
• Flere kommunale lærlingeplasser
• Sikre muligheter for utdanning på hjemplassen gjennom lokale studiesentre
• Bygge ut fibernett slik at kommunens innbyggere har tilgang til høyhastighetsbredbånd
• At rapportering på arbeidsplasser må være hensiktsmessig
• Ja til å ta tilbake oppgaver og tjenester i offentlig regi
• Sikre velferd uten profitt gjennom offentlig tilbud og ideelle aktører - ikke kommersielle
• SV vil motsette seg Hjelmeng-utvalgets forsøk på innskrenking av offentlige tjenester
• Gå imot alle forslag om å innføre såkalt resultatbasert lønn for
• kommunens ansatte.
• SV vil opprettholde og styrke etablerte seniortiltak for å beholde den kompetansen som
eldre arbeidstakere innehar.
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Helse og omsorg
SV ønsker en helhetlig og sterk faglig tjeneste som når folk der de bor, og som vi kan være
trygge på at er der når vi trenger dem.

Rusomsorg
SV vil arbeide for:
• Styrke innsatsen mot rusavhengighet
• Sikre barn og unge en god oppvekst
• Styrke innsatsen for psykisk helse
• Styrke ettervernet etter rusbehandling
• Styrke LTS-koordinator og rus- og psykiatritjenesten

Eldreomsorg
SV vil jobbe for:
• Legge til rette for aktive og trygge liv med fokus på brukermedvirkning
• Eldre skal ha medbestemmelse i hvordan omsorgsbehovene dekkes
• Styrke satsingen på heldøgns, bemannede omsorgsboliger
• Satse på velferdsteknologiske løsninger som gjør det mulig å bo hjemme lengre.
• Å bygge tilstrekkelig antall nye sykehjemsplasser/heldøgns omsorgstilbud.
• Økt bemanning i hjemmetjenesten

Sosialt arbeid
SV vil jobbe for:
• La de som mottar sosialhjelp beholde barnetrygd
• Jobbe for utvidete åpningstider på NAV
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Helse
SV vil jobbe for:
• Sterkere prioritering av psykiatritjenesten
• At Sortland skal bli en universelt utforma kommune
• Styrke den kommunale rehabiliteringen
• Jobbe for å styrke ambulansetjenesten for å unngå samtidighetskonflikter
• Øke bemanningen av helsefagarbeidere/hjelpepleiere for å redusere belastning,
sykefravær og høy utskifting av personell, med mulig utstøting fra arbeidslivet
• Bedre tilbudet til de psykisk utviklingshemmede og de med nedsatt funksjonsevne
• At det etableres Frisklivssentral og Helsehus
• Styrke helsesøstertjenesten
• Styrke psykiatritjenesten
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Kultur og idrett
I et samfunn med et voksende mangfold av kulturelle uttrykk trenger vi
kulturaktiviteter og idrettsaktiviteter. I Norge har vi lang tradisjon for å inkludere
idretten i et utvidet kulturbegrep, og et slikt syn på kulturen må utvides og styrkes i
årene som kommer. I et utvidet kulturbegrep må man også inkludere økende grad av
flerspråklighet i vårt samfunn. Vi ønsker å skape møteplasser som bidrar til et sosialt
fellesskap. Vi ønsker videreføring og fornying av vår kulturarv bygget på verdier som
felleskap, ytringsfrihet, menneskeverd og demokrati.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Løfte bevilgningene til folkebibliotekene, slik at disse kan utvikles til en arena for
kunnskap, debatt og kulturopplevelser for alle.
Utvide tilbudet i kulturskolene, slik at tilbudet gis til alle barn som ønsker det, gjennom
hele skoleløpet.
Innføre en ventelistegaranti for barn som ønsker plass i kulturskolen.
Stimulere til at barn og unge med minoritetsbakgrunn søker seg til kulturskolene.
Utvikle en kommunal kultur- og frivillighetspolitikk i samarbeid med frivilligheten lokalt.
Etablere en kommunal ordning for betaling av deltakeravgift for barn i frivillige
organisasjoner og idrettslag, slik at alle kan delta.
Sikre Sortland Frivilligsentral nødvendig økonomisk ramme for videre drift.
Arbeide for at praktisk-estetiske fag får en større plass i skolene.
Beholde Kunstnerhuset i kommunalt eie, og utvikle bruken av huset videre
Styrke Kulturfabrikken med tilstrekkelig finansiering som lar vår kulturelle storstue tilby
den fulle bredden av kulturtilbud
Bidra til å utvikle kultursamarbeidet i Vesterålen
Gi minoriteter informasjon om fritidstilbud, og gratis medlemskap i idrettsforeninger.
Styrke anleggsutviklinga i Sortlands ulike bygder og i Sortland Sentrum gjennom
partssamarbeid mellom kommune og idrettslag
Bygge turn/gymnastikkhall i nærheten av Idrettsparken og Blåbyhallen
Sørge for en grundig renovering av fri-idrettsfasilitetene i Idrettsparken
Videreføre gratis hall-leie for alle under 16 år
Bidra til lave leiekostnader for alle andre brukere under mottoet «Aktiv livet ut»!
Legge til rette for mer bruk av deler av marka for bevegelseshemmede
Sikre Sortland Museum tilstrekkelige økonomiske rammer.

Samisk kultur
•
•
•
•
•
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Ta vare på ressursgrunnlaget og kulturlandskapet for samiske næringer. Vi vil arbeide for
en bærekraftig forvaltning av samiske leveområder.
Arbeide for å styrke samisk kultur, språk og næringer.
Bidra til at sametinget blir hørt i politiske prosesser der samiske interesser blir berørt.
Sikre nødvendige beitearealer for reindriftsnæringa.
Skjerpe kravene til miljøutredninger i utbyggingssaker. Ved utbygginger må det velges
traseer, lokasjoner og utbyggingsformer som gir minst mulig skade på naturmangfoldet
og samiske næringer.

Næringspolitikk
Sortland er blant landets femten største kommuner når det gjelder vareomsetning, noe
som viser både at vi har en sentral geografisk posisjon i Vesterålen, men også at vi har
et svært dyktig næringsliv. Vi har også industri, oppdrett og andre næringer. SV vil
arbeide for at kommunens arealplan, infrastruktur og strategi for næring stimulerer til
økt antall arbeidsplasser. Bedrifter som lykkes ansetter flere, bedrer privatøkonomien
og bidrar til skatteinngangen. Samtidig er det viktig at kommunen er med og bestemmer
i hvilken retning næringslivet skal vokse. Grønne, fornybare næringer som gir lokale
ringvirkninger må prioriteres, samtidig som både naturen og menneskene må tas vare
på. Slik skaper vi en balanse mellom et dynamisk næringsliv og et fellesskap som tar
vare på alle.

SV vil arbeide for:
• Å sikre driftsgrunnlaget for landbruksnæringa ved å ta vare
• på matjorda. Jordbruksarealer i kommunen skal ikke
• legges ut til utbygging av boliger eller forretningsbygg.
• at det legges til rette for ytterligere satsing innenfor fiskeri
• og forurensningsfritt havbruk
• Økt satsing på bærekraftig turisme
• At kommunene gjennom sin innkjøpspolitikk i sterkere
• grad gjør bruk av lokale leverandører
• At Sortland kommune beholder sin eierandel i Vesterålskraft
• At søndagen fortsatt skal være en handlefri dag
• Etablere dialogforum med næringslivet i kommunen
• Stille krav om anstendige arbeidsvilkår i offentlige innkjøp, inspirert av Oslomodellen og
Telemarksmodellen
• Satse på miljø og innovasjon i offentlige innkjøp
• Satse aktivt for å hjelpe fram gründere
• Sørge for at næringslivets behov for varetransport ivaretas i bilfrie sentrumsområder
• Styrke kommunale havner
• Bidra til gode vilkår for reiselivs- og servicenæringen gjennom satsing på museer,
konsert- og festivalopplevelser og etablerte turistattraksjoner
• At kommunen skal være tidlig ute med å prøve ut ny teknologi i samarbeid med
forskningsmiljøer
• Sikre rekruttering til lokalt næringsliv gjennom et tilpasset videregående
opplæringstilbud (ref. Byggfag)
• Legge til rette for nye oppdrettsanlegg som genererer arbeidsplasser og skatteinngang
til Sortland kommune.
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Vår plass i verden
Sortland er ikke bare administrasjonssted i kommunen og handelssentrum i regionen.
Sortland er også en liten by i verden, og må se ut over de lokale forholdene. Vi må jobbe
mot fylkestinget når det gjelder f.eks. fylkesveier og videregående skole, og mot
Stortinget i mange andre spørsmål. Vi må også ha en mening om hvilken verden vi
sortlendinger skal bo i. Vi kan ikke lukke øynene for store, internasjonale spørsmål og
overlate dem til andre. Sortland påvirker det som skjer i verden både med innkjøp,
investeringer og anbud. Det må vi ta alvorlig.
SV vil:
• Holde alle kommunale investeringer ute av kull, olje og gass.
• Sørge for en etisk og bærekraftig forvaltning av alle kommunale investeringer i fond og
av kommunale tjenestepensjonsordninger.
• I avtaler og anbud skal Sortland legge som føring at en ikke skal bruke eller tillate bruk av
palmeolje i biodrivstoff.
• At ordføreren i kommunen melder seg inn i «Ordførere for fred» og på den måten slutter
seg til den internasjonale kampen mot atomvåpen.
• Motarbeide at skip som kan tenkes å inneholde atomvåpen får legge til i lokale havner
• At kommunene må holde seg ute selskap som bidrar til folkeretts- og
menneskerettighetsbrudd i de okkuperte palestinske områdene.
• Kommunen må vedta at den ikke skal kjøpe varer eller tjenester produsert av selskaper
som driver produksjon i israelske bosettinger, tilknyttede industrisoner eller som på
annen måte bidrar til folkeretts- og menneskerettighetsbrudd i de okkuperte palestinske
områdene.
• Kommunen må sikre at forvaltere av kommunens investeringer, samt selskaper der
kommunen har eierskap, arbeider aktivt mot uetisk skattepraksis og skatteunndragelse
• Det må legges fram en strategi for å sikre at alle selskap der kommunen direkte eller
indirekte har investeringer eller eierandeler, praktiserer den åpenhet som etterspørres i
eierskapsmeldingen og ikke bidrar til å uthule skattegrunnlaget i Norge eller i andre land.
• Kommunalt eide selskap må varsle skattemyndigheter dersom de oppdager uetisk
skattepraksis blant sine datterselskap eller samarbeidspartnere.
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1

Christian Torset

f. 1970

Sortland

2

Ina Beate Alexandra Jensen

f. 1980

Sortland

3

Oddmund Arne Enoksen

f. 1954

Strand

4

Lise Reinsnes

f. 1992

Sortland

5

Øistein Qvigstad Nilssen

f. 1965

Holmstad

6

Ida Sørensen Stranda

f. 1985

Sortland

7

Hovard Kristiansen Wøhni

f. 1973

Sortland

8

Arnfinn Paus

f. 1951

Sortland

9

Jørunn Adeleid Drevland

f. 1944

Bøstrand

10

Vegar Hoel

f. 1980

Hognfjord

11

Werna Inger Steffensen

f. 1954

Sortland

12

Oliver Johan Bjørnast Finden

f. 1999

Sortland

13

Sigrid Randers-Pehrson

f. 1971

Sortland

14

Knut Hammer

f. 1944

Sortland

15

Rose Hemmingsen

f. 1973

Sortland

16

Robin Frivåg

f. 1980

Sortland

17

Hege Søderholm Tverfjell

f. 1972

Sortland

18

Alf Reinhardt Oxem

f. 1944

Sortland

19

Siv Karin Ellingsen Sayari

f. 1970

Sortland

20

Ulf Johansen

f. 1943

Sortland

21

Wenche Skog Cumming

f. 1944

Sortland

22

Jonny Fredriksen

f. 1970

Sortland

23

Siri Rønnaug Randers-Pehrson

f. 1944

Sortland

24

Airin Henny Hansen

f. 1952

Sortland

25

Torbjørn Thomassen

f. 1944

Sortland

26

Synnøve Skauge

f. 1948

Sortland
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Meld deg inn i SV!
Send SMS med
«Innmelding [navn] [din epost] [din adresse]»
Til 2090. (100 kr trekkes av
telefonregningen)
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