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KOMMUNEVALGPROGRAM SORTLAND SV 2015-2019
1. Folkestyre

Kommunestyrene er grunnpilaren i det norske folkestyret. Dette
folkestyret undergraves gjennom regjeringas ¢konomiske sulteforing av
kommunesektoren og trusler om tvangssammenslaing av kommuner.
Sortland SV gar inn for a opprettholde Sortland som egen kommune. En
storkommune i Vesteralen vii verken gi bedre eller billigere tjenester for
kommunens innbyggere. En storkommune vii gi st¢rre avstand mellom
innbyggerne og de som styrer. Og det vii medf¢re ei sterk sentralisering
som verken Sortland eller de andre kommunene er tjent med.
Vesteralen har i mange ar hatt et velfungerende regionalt samarbeid . De
siste ara har dette samarbeidet skranta. Hovedarsakene er darlig
kommune¢konomi og regjeringas diktat om kommunesammenslaing.
SV vii videref¢re og styrke det regionale samarbeidet mellom
kommunene i Vesteralen og L¢dingen. Vi vii ogsa arbeide for at
regionradet far en bredere politisk representasjon med plass til fleire
politikere enn ordf¢rerne.
Det politiske arbeidet drives i dag gjennom kommunestyret,
formannskapet og driftsutvalget. Driftsutvalget har erstatta de tidligere
fagutvalgene. Erfaringene med et scerskilt driftsutvalg er sa darlige at SV
vii avvikle driftsutvalget og ga tilbake til ordninga med egne fagutvalg.
2. Kommune¢konomi

For at kommunene skal klare a gi et godt til bud innenfor eldreomsorg,
barnehager, skole og kultur, er det n¢dvendig med en god
kommune¢konomi.
SV har pa Stortinget prioritert en kraftig styrking av de statlige
overf¢ringene til kommunene. Regjeringa har gjort det motsatte:
Kommunene er sultefora mens deter gitt store skattelettelser til de mest
velstaende.
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Resultatet er at kommunene sliter med a opprettholde et anstendig
velferdstilbud. Dette har ogsa ramma Sortland kommune.
For 2015 vii Sortland kommune fa en betydelig svikt i skatteinntektene i
forhold til det regjeringa Ia til grunn i statsbudsjettet. Denne svikten ble
bare delvis kompensert i regjeringas reviderte nasjonalbudsjett i mai

2015. Resultatet er at Sortland kommune far 1 million kroner mindre i
inntekter enn kommunen sku lie ha hatt.
Gjennom eiendomsskatten har kommunene sj01 mulighet til a skaffe seg
st0rre inntekter. I forrige kommunestyreperiode har H0yre og
Fremskrittspartiet finansiert reduksjon i eiendomsskatten ved
nedskjCEringer i eldreomsorgen. En slik prioritering er SV uenig i.

sv gar inn for a 0ke eiendomsskatten for a unnga ytterligere
nedskjCEringer i det kommunale velferdstilbudet.

3. ccRobust» sentralisering
Med moteordet «robust» som fane og en str0m av utredninger fra
sakalte «ekspertutvalg» som alibi og brekkstang har regjeringa og
stortingsflertallet starta ei massiv sentralisering av alt som kan krype og
ga av offentlig virksomhet. Kommuner. Politidistrikter. Sjukehus.
H0gskoler. Domstoler. Skatteinnkrevere. Fiskerikontorer. Brannvesen.
Kraftselskap. lnnovasjon Norge.
Alt skal gj0res til gjenstand for stordrift og sentralisering.
Resultatet er at distriktene mister viktige kompetansearbeidsplasser til
fordel for storbyene.
llandbrukspolitikken vii regjeringa satse pa stordrift- angivelig for a
gj0re landbruket mer robust. Det rammer landbruket i var landsdel
ekstra hardt.
I fiskeripolitikken vii H0yre og FrP ha full frihet til a selge fiskekvoter over
fylkesgrensene. Dette vii medf0re at Nord-Norge vii bli tappa for
fiskerettigheter.
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lnnen samferdsel blir distriktene nedprioritert til fordel for de store
byene i S{llr-Norge.
Regjeringa har ogsa foretatt ei om legging av inntektssystemet som
inneba=rer at store bykommuner vii fa {llkt sin andel av inntektene mens
kommunene i Distrikts-Norge vii fa Iavere inntekter. Denne omlegginga
vii medf{llre ei ytterligere forverring av {llkonomien til Sortland kommune.
SV vii at det skal va=re mulig for folk a arbeide og bo ogsa i distriktene.
Men det krever at den politiske kursen legges om. Den blinde trua pa at
stort er godt og at den «frie konkurransen» er det eineste saliggj{llrende,
rna legges bort. Distriktspolitikk kan ikke Ienger va=re et fyord, men rna
vektlegges pa aile politikkomrader.

4. Mennesker eller marked
Velferdsstaten rna bygge pa fellesskap, solidaritet og rettferdighet.
Fellesskapet skal ha ansvar for omsorg, helse, barnehage, skole og andre
viktige velferdsoppgaver.
SV sier derfor nei til privatisering og konkurranseutsetting i kommunene.
Hver krone som kommunen bruker skal ga til velferd, ikke til profitt for
private selskap. Privatisering og konkurranseutsetting vii ikke gi tjenester
med bedre kvalitet. Og i den utstrekning slik drift blir billigere for
kommunen, er det de ansatte som betaler prisen gjennom darligere
l{llnns- og arbeidsvilkar.

5. Arbeidsgiverpolitikk- behov for tillitsreform
Offentlige oppgaver l{llses best nar de ansatte har t id og muligheter til a
bruke sitt faglige skj{llnn i arbeidet. Mange ansatte opplever i dag at
deres faglige handlingsrom begrenses av byrakratiske krav og
markedsprinsipper.
Tida er inne for en tillitsreform der de ansattes faglige handlingsrom blir
styrka. Rapporteringshysteriet rna avvikles.
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God kommune(l)konomi er en forutsetning for a tiltrekke og beholde
dyktige arbeidstakere. Behovet for arbeidskraft for a l(l)se
velferdsoppgaver vii (l)ke i ara framover.
Det ma !ages bemanningsnormer i barnehage, skole og omsorgstjenesten
sam sikrer kvalifiserte ansatte til a gj(l)re de viktige jobbene.
Arbeidet med a redusere U(l)nska deltid ma intensiveres.
Pa tross av motstand fra en samla fagbevegelse har stortingsflertallet
vedtatt a endre arbeidsmilj(l)loven slik at det apnes for st(l)rre adgang til
midlertidige tilsettinger. SV gar inn for at Sortland kommune ikke skal
benytte seg av de nne adgangen.

sv vii ga imot aile forslag om a innf(l)re sakalt resultatbasert l(l)nn for
ICErere eller andre ansatte i kommunen.
SV vii opprettholde og styrke etablerte seniortiltak for a beholde den
kompetansen sam eldre arbeidstakere innehar.

6. Kommunal innkj¢pspo/itikk
Lov og forskrifter om offentlige anskaffelser, en rigid praksis fra KOFA
(Kiagenemnda for offentlige anskaffelser) og en misforstatt tru pa at
an bud i aile sammenhenger er det beste, har f(l)rt til at det lokale
nCEringslivet har fatten svekka rolle sam leverand(l)rer til kommuner og
annen offentlig virksomhet.
SV meiner at Sortland kommune i st(l)rre utstrekning ma gj(l)re bruk av
lokale leverand(l)rer av varer og tjenester. Det handlingsrom sam dagens
lovverk gir for dette, ma utnyttes fullt ut. I tillegg ma det arbeides for a fa
endra regelverket slik at kommuner i st(l)rre grad kan styre sine innkj(l)p
slik de sj(l)l 0nsker. Dette vii bidra til a sikre det 0konomiske grunnlaget
for lokale leverand(l)rer, gi mindre transport av varer med den
milj(l)gevinst dette gir og i tillegg gi st(l)rre leveransesikkerhet og Iavere
transaksjonskostnader for kommunen.
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7. Bosetting av flyktninger
Aldri tidligere har det va=rt sa mange mennesker pa flukt som i dag. De
flykter fra krig og forf(.l}lgelse. Og de flykter fra n(.l}d og fattigdom.
Norge har en soleklar plikt til a hjelpe flyktningene. Veda gi (.l}konomisk
st(.l}tte til land som Libanon og Jordan som har husa millioner av
flyktninger fra Syria . Og ved sj(.l}l a ta imot og bosette flyktninger i Norge.
Begge deler er n(.l}dvendig.
SV gar inn for at Sortland skal ta imot fleire flyktninger. Bade som
kommune og som samfunn er vi fullt uti stand til dette. Deter viljen som
avgj(.l}r.

B. Byutvikling
SV vii arbeide for
•

Et levende og kompakt sentrum med byrom og gode m(.l}teplasser for

barn, ungdom og eldre
•

Etablering av Havnepromenaden og opprustning av Target

• Ata vare pa de sma byrommene, herunder omradet ved
Minnelunden ogden gamle trehusbebyggelsen
•

At det ikke tillates h(.l}yere bebyggelse i sentrum enn 4-5 etasjer. H(.l}yre
og Fremskrittspartiets byplanforslag om a apne for bygging i 7-9
etasjer og signalbygg i 15. etasjer vii SV ga sterkt imot

•

At det ikke etableres nye forretninger utenfor sentrum som
konkurrerer med tilsvarende sentrumsbutikker. SV (.l}nsker ikke et
d(.l}dt sentrum til fordel for kj(.l}pesentra utenfor sentrum

•

At det innf(.l}res fartsgrense pa 30 km i aile sentrumsgatene inkludert
Vesteralsgata

•

At bilparkeringa i sentrum blir redusert ved tidsbegrensning og
reduksjon i antall plasser. Dette vii motivere de som bor na=rt til a
bruke beina eller sykkel i stedet for bil, gi bedre milj(.l} og gj(.l}re det
lettere for tilreisende og de som er avhengig av bil a finne n(.l}dvendige
parkeringsplasser. Det ma etableres nye samleplasser for parkering
nord og s(.l}r for sentrum hvor deter mulig a sta dagparkert for de som
er avhengig av bil for a komme til byen.
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•

At omradet vest for RV 85 me 11om Sortlandsbrua ogden gamle
fergekaia pa Strand fortsatt skal vcere friareal hvor det ikke apnes for
ytterligere utbygging.

9. Trafikk
SV vii arbeide for

• Abygge fortau pa Sortlandsbrua
•

Sammenhengende gang- og sykkelveg fra Sigerfjord til Reinsnes og fra
Kleiva til Fn6skeland/Holmstad

•

At fartsgrensa fra Sigerfjord til Strand II reduseres til 60 km

•

Opprustning av Sigerfjordvegen

•

At eksisterende avkj(llrsler langs RV 85 fra Sigerfjordkrysset til
Sortlandsbrua blir opprettholdt ogsa etter bygginga av
Halogalandsvegen

•

At kommunen gar i dialog med Nordland fylkeskommune for
etablering av lokal kollektivtransport

•

Bygging av Nord-Norge banen med sidearmer til Sortland og Harstad

• A redusere trailertrafikken gjennom auka bruk av transport med bat
og jernbane

10.Kiima og milj¢
Norge har forplikta seg til a begrense veksten i sine klimagassutslipp,
men er langt unna a na dette malet. Godt over halvparten av utslippa i
Sortland kommer fra mobil forbrenning gjennom vegtrafikk og anna
motorisert virksomhet. De siste 20 ara har det vcert en sterk (llkning i
disse utslippa.
SV vii arbeide for
•

Redusert bruk av privatbil. Dette kan oppnas ved utbygging av gangog sykkelveger, etablering av lokal kollektivtrafikk og tidsbegrensa
parkering i sentrum.

•

Sterkere fokus pa areal og transport ved lokal planlegging

•

At det legges til rette for meir bruk av el-biler gjennom etablering av
fleire ladestasjoner
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• Aredusere energibruken og om legging av energikilder til meir
milj~vennlig

•

energi

Sterkere vektlegging av klima og milj~ ved gjennomf~ring av
kommunale innkj~p

•

At det lages milj~plakat for kommunens innbyggere med forslag til
ting hver enkelt kan gj~re for milj~et

•

At det ikke apnes for oljeleiting utenfor Lofoten, Vesteralen og Senja

•

lngen sn~skuterl~yper for forn~yelseskj~ring i Sortland

•

At regjeringas forslag om s~ndagsapne butikker stemmes ned

• Asikre strandsonen for fri ferdsel for allmenheten
11.0msorg
I forhold til sammenlignbare kommuner bruker Sortland relativt sett lite
penger pa omsorg. Omsorgssektoren i Sortland har i siste
kommunestyreperiode mattet tale gjentatte kutt og nedskjceringer.

sv

meiner det na er n~dvendig a ta skeia i ei anna hand og prioritere
omsorgssektoren sterkere .
SV vii arbeide for

• Aomgj~re bemannihgskuttene som H~yre og Fremskrittspartiet
vedtok i budsjettet for 2015

• Abygge tilstrekkelig antall nye sjukeheimsplasser/heild~gns
omsorgstilbud for a m~te den sterke ~kninga i antall eldre over 80 ar
som kommunen vii fa fra 2020
•

¢kt bemanning i heimetjenesten slik at det blir bedre tid for de
ansatte til a gi et forsvarlig til bud til aile tjenestemottakerne. Dette vii
ogsa gj~re det mulig for fleire eldre a bli boende lengre heime

• Abedre tilbudet til de psykisk utviklingshemmede og de
funksjonshemmede som er avhengig av omsorgshjelp fra kommunen
12.Helse
SV vii arbeide for
•

At sjukehuset pa Stokmarknes blir opprettholdt som et fullverdig
sjukehus med n~dvendige akuttfunksjoner

•

At det etableres Frisklivssentral og helsehus

8

• Astyrke helses("bstertjenesten
•

Sterkere prioritering av psykiatritjenesten

•

At Sortland skal veere en universelt utforma kommune

13.Barnehage
Barnehagen er det f0rste steget i utdanningsl0pet og en viktig arena for
barns sosiale utvikling, sprakutvikling og leering.
SV vii arbeide for
•

To barnehageopptak i aret

•

En bemanningsnorm der det skal veere minst en voksen pr tredje barn
under tre ar og en voksen pr sjette barn over tre ar

• A0ke kompetansekrava til de ansatte i barnehagene og trappe opp
slik at minst halvparten av de ansatte skal ha pedagogisk kompetanse
•

En satsing pa etter- og videreutdanning for ansatte i barnehagene

14.Skole og SFO
lkke noe er sa viktig for leering og kvalitet i skolen som leereren. Gode
leerere er det viktigste bidraget til leering, mestring og trivsel. Leererne
ma fa nok tid til a se den enkelte elev.
SV vii arbeide for

• A0ke antallleerere i forhold til antall barn
•

At tester og rapportering i skolen blir redusert

• Astyrke etter- og videreutdanninga av leerere
• Af01ge opp kommunedelplanen om kvalitet i skolen med n0dvendige
0konomiske midler

• A gj0re oppleeringa i ungdomsskolen meir praktisk og variert slik at
aile elever far 0kt motivasjon og st0rre leeringsutbytte
•

Et likeverdig og desentralisert skoletilbud

•

At skolebyggene blir vedlikeholdt slik at de holder god standard

•

Gratis frukt og gr0nt i skolen

•

Tilbud om leksehjelp pa aile skoletrinn

•

M eir fysisk aktivitet i skolen
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•

SosiaiiCErer/milj0terapeut i skolen

•

At den kulturelle skolesekken fortsatt skal vCEre et til bud i aile skolene

•

At skolefritidsordninga {SFO} blir et pedagogisk tilbud og med en
forsvarlig bemanning

•

At SFO pa sikt blir et gratis til bud

•

A sikre et godt og variert videregaende skoletilbud

•

A opprettholde skolegardsbruket pa Kleiva

15. Videregaende skole og h¢gre utdanning
SV vii arbeide for
•

A sikre et godt og variert til bud om videregaende oppiCEring pa
Sortland

•

At skolegardsbruket pa Kleiva blir opprettholdt

•

At det blir avsatt tilstrekkelige arealer til framtidig utbygging av
Sortland videregaende skole

•

At kommunen i samarbeid med fylkeskommunen tar et st0rre ansvar
for a sikre borteboende elever et godt og rimelig botilbud pa Sortland

•

(Z}kt tilgang pa ICErlingeplasser

•

Styrking og samordning av h0gskoletilbudene i Vesteralen

16.Kultur~

idrett og ungdom

SV vii arbeide for
•

A gi Kulturfabrikken et 0konomisk grunnlag sam sikrer forsvarlig
bemanning og drift

•

A styrke og utvide kulturskoletilbudet

•

St0tte opp om kultursamarbeidet i Vesteralen

•

Sikre tilbudet Apen Hall i idrettshallen

•

At bruk av Blabyhallen blir gratis for barn og ungdom

•

At Sortland ungdomsrad skal VCEre et fyrtarn for a fremme stemmene
til de unge i kommunen

•

Videreutvikle prosjektet «Rusforebygging» sam er initiert av
ungdomsradet

•

Styrke bibliotektilbudet
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•

Ta vare pa verneverdige bygg

•

Gjennomf0re oppgradering av uteidrettsanleggene

•

Arbeide for a videreutvikle tilbudet til rockemilj¢et

•

Etablering av lysl¢ype/tursti langs fjellfoten fra Strand til Osvoll

17. N;eringspolitikk
SV vii arbeide for

• Asikre driftsgrunnlaget for landbruksnceringa veda ta vare pa
matjorda. Jordbruksarealer i kommunen skal ikke legges ut til
utbygging av boliger eller forretningsbygg. SV gar imot Byplanens
forslag om a ta i bruk jordbruksarealer pa Strand til bolig- og
nceringsformal.
•

At det legges til rette for ytterligere satsing innenfor fiskeri og
havbruk

•

Auka satsing pa turisme

•

St¢rre kommunale nceringsfond

•

At kommunen gjennom sin innkj¢pspolitikk i sterkere grad gj¢r bruk
av lokale leverand¢rer

•

At Sortland kommune beholder sin eierandel i Vesteralskraft

•

At s¢ndagen fortsatt skal vcere en handlefri dag

18.Bolig
SV vii arbeide for
•

Gode startlan-ordninger for unge som skal inn pa boligmarkedet

•

Fortsette samarbeidet med Boligstiftelsen om prosjektet «Fra leie til
eie»

•

At det i kommuneplanens arealdel gis st0rre rom for
bygging/fradeling slik at de som ¢nsker det kan fa bygge og bo pa
bygdene

