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Med Vefsn Venstre inn i framtida

Venstre vil gi frihet til den enkelte, samtidig som vi skal ta vare på 
fellesskapet og miljøet. Vi tror på innovasjon, profesjonalitet, 

innsats og dugnadsånd for å skape et godt samfunn.

4 hjertesaker for Venstre:

- Venstre satser på kunnskap og 
utdanning fordi barna er 
framtiden.
- Venstre tar vare på miljøet fordi 
miljøet handler om framtida.
- Venstre satser på gründere fordi 
sammen skaper vi nye 
arbeidsplasser.
- Venstre bygger gode fellesskap 
fordi tillit og trygghet skaper gode 
samfunn.

Friheten til å forme sitt eget liv 
skapes ved å gi reell valgfrihet til 
alle, uavhengig av bakgrunn, 
ressurser eller identitet, og det er 
også slik vi tar ansvar for 
hverandre.

Vi i Venstre er klare for å gjøre 
Vefsn til et enda bedre sted å bo, 
en helsefremmende kommune 
som gir deg omsorg når du 
trenger det, et godt sted å vokse 
opp, tar klima-og 
miljøutfordringene på alvor og 
legger til rette for nyskapning, 
nye arbeidsplasser, grønn vekst 
og positiv byutvikling. Vi skal 
framsnakke kommunen vår. 

Nye Vefsn skal være en grønn, 
moderne og framtidsretta 
kommune for det store 
mangfoldet av folk som bor her. 
Vi mener at vi skal klare det ved 
å satse på utdanning, ta vare på 
naturen og legge til rette for 
nyskapning i næringslivet. Vi 
trenger flere Vefsninger for 
framtida. Det skal vi jobbe for.

Ett god sted å vokse opp

Det skal være godt å vokse opp 
i Vefsn. En god barndom gir et 
godt fundament for resten av 
livet. Vefsn Venstre vil sikre alle 
barn samme mulighet til å 
skape sin egen fremtid, uansett 
utgangspunkt. Dette skal gjøres 
ved å gi alle barn samme 
mulighet til læring, lek og til å 
bruke egen skaperkraft.

Vi vil:
- Innføre skoleringsprogram innen 
tema psykisk helse for alle lærere 
på skolene i Vefsn.
- At Vefsn skal være en 
foregangskommune i arbeidet mot 
mobbing.
- Ha barnehager med rom for alle
- En skole for dagens elever og 
fremtidens samfunn.
- Likeverdig SFO tilbud i hele 
kommunen.
- Tilpasset opplæring for alle.

- Mulighet til høyere utdanning
- Ansette inspiratorer til spesielt 
faglig sterke elever.
- Forenkle prosessen med 
utredning, vedtak og iverksetting av 
tiltak for elever som trenger ekstra 
oppfølging.
- Satse på Kulturskolen.
- Støtte frivillighet.

Psykiske helseplager er Norges 
største og dyreste helseutfordring. 
En fjerdedel av befolkningen 
opplever i løpet av livet psykiske 
lidelser, og blant unge sliter mellom 
15 og 20 prosent i hverdagen på 
grunn av psykiske plager. Vi ser at 
dagens ungdom har større psykiske 
helseutfordringer enn tidligere 
generasjoner, kanskje fordi vi er blitt 
flinkere til å oppdage det, men også 
fordi tiden vi lever i kan oppleves 
kaotisk og ungdom opplever større 
press om å lykkes og å passe inn. 
Utvikling av et positivt selvbilde og 
en trygg identitet er særlig 
avgjørende for å mestre eget liv.

https://www.venstre.no/lokal/nordland/vefsn/



”

Nyskaping og grønn vekst

De tre dimensjonene i en bærekraftig 
utvikling består av klima og miljø, 
økonomi og sosiale forhold. 
Økonomisk vekst vil fortsatt være et 
politisk mål både lokalt, nasjonalt og 
internasjonalt. Samtidig er det i 
økende grad nødvendig å vurdere 
veksten både opp mot naturens og 
miljøets tålegrense. Klima- og 
bærekraftsperspektivet må 
integreres i hele utdanningsløpet og 
bidra til at alle kan ta informerte 
valg. Bærekraft må være 
gjennomgående i all virksomhet. Ved 
all næringsutvikling skal hensyn til 
miljø og bærekraftig utvikling 
tillegges mer vekt enn økt økonomisk 
gevinst. Det betyr at vi sier nei 
vindmøller på Øyfjellet.

Vi vil:
- Innføre klimabudsjett og 
klimaregnskap, og være pådriver for 
at klimatiltak gjennomføres.
- Stille krav om klima- og 
miljøvennlige bygninger med høy 
byggteknisk standard og lavt 

karbonavtrykk.
- At nye kommunale bygg skal være 
nullutslipps- eller pluss-hus, og legge 
til rette for bruk av tre som 
byggematerialer.
- Styrke og målrette klimatiltak 
overfor husholdningene og 
næringslivet, som rådgivning og 
tilskudd.
- Stimulere til sirkulærøkonomi innen 
privat og offentlig sektor.
- Øke innsats mot plast og annet 
avfall på avveie.
- At Vefsn kommune skal sette 
strengere miljøkrav ved offentlige 
innkjøp.
- At Vefsn kommunes bil- og 
maskinpark skal bli fossilfrie innen 
2025.
- Legge til rette for «grønne tak» med 
plantedyrking, eller tak og/eller 
bygginstallasjoner som produserer 
energi.
- Prøve ut solcelletak på kommunale 
bygg.
- Utarbeide stimuleringstiltak for 
private utbyggere.
- Oppnå Vefsns status som 
bærekraftig reisedestinasjon.
- Utvikle Mosjøen som SMART-by.

Miljø, kunnskap 
og bærekraft.
Franziska Wika
Ordførerkandidat

” Storsamfunnet har ansvar for å gi 
urbefolkningen i Norge anledning til å 
utvikle sin kultur på egne premisser. 

Irina Haga
5. kandidat for Vefsn Venstre

”
Per Christian Enger
2. kandidat for Vefsn Venstre

”
Tom Remhaug Duesund
3. kandidat for Vefsn Venstre

” Det skal være godt å bo i Vefsn i alle 
faser av livet. Vi skal legge til rette for 
god helse i alle aldre.

Ben Roger Øien
4. kandidat for Vefsn Venstre

Les mer i vårt valgprogram på nettsiden vår.

Flere gründere og nye bedrifter - 
næringsutvikling, nye arbeidsplasser 
og distriktsoptimisme i hele Vefsn.

Vi skal ha en god distriktspolitikk 
her i landet og da med vekt på 
vekst og utvikling i Nord-Norge.



Helse-Omsorg-Sosialpolitikk
Helse for hver enkelt

I Vefsn skal det være godt å bo i 
alle faser av livet. Venstre ønsker 
innovasjon og entreprenørskap i 
helse- og omsorgssektoren. Gode 
møteplasser og sterke 
lokalsamfunn fremmer helse og 
trivsel, og forebygger kriminalitet, 
ensomhet og utenforskap. Vefsn 
kommune skal tilby en trygg, 
tilpasset og verdig omsorg for alle 
som trenger det, uavhengig av 
alder, funksjonsevne og psykiske 
utfordringer.

- Venstre ønsker en varmere og 
rausere eldreomsorg ved å gi 
institusjonene et mer "hjem-" enn 
institusjonspreg.
- Venstre vil satse på hele bredden i 

rusomsorgen; forebygging, behandling 
og ettervern. 
- Vefsn Venstre vil arbeide for et 
universelt utformet samfunn som 
sikrer tilgjengelighet for alle.  
Vi vil:
- Se folkehelseperspektivet i alt 
planarbeid.
- Legg til rette for ukentlig fysisk 
trening for eldre.
- Ha universell utforming av offentlige 
bygg og transport og universelt 
utformede sentrumsareal.
- Arbeide for ett fellessykehus i midten 
av Helgeland.
- Styrke brukermedvirkning for å sikre 
reell innflytelse i eget liv.
- At eldre skal få mulighet til selv å 
velge om de vil bo hjemme så lenge de 
ønsker, eller flytte sammen med andre i 
bofellesskap eller  institusjon.

Kunstens egenverdi
Kulturstrategi

Venstre vil legge til rette for et 
inkluderende Vefsn der alle skal kunne 
ytre seg, og der mangfold, skapertrang 
og kreativitet får utfolde seg fritt. 
Kulturlivet er en felles arena der vi kan 
være aktive medborgere i et demokrati. 
Skolene skal være samlingssteder for 
kulturlivet og frivillige organisasjoner 
utenom skoletid. Ungdomskulturen har 
egne behov for aktivitetshus som kan 
være en kombinasjon av egendrevne 
lokaler og visningssteder. 
Vi i Vefsn Venstre støtter opp om 
utviklingen av kulturnæring, 
kulturskolen, bibliotek, kulturhus, 
museene, kulturminner og festivalene.
Vi vil:
- At kommunen skal stille med 
ressurser til kulturnæringsklynger som 
bidrar til entreprenørskap og 
bedriftsutvikling.

Det er viktig å skape gode betingelser 
for idretten, der både folkehelse og 
talentutvikling er ivaretatt. Gode 
idrettsbygg og anlegg er viktige. 

Den uorganiserte idretten bidrar også 
til god folkehelse og har stor verdi. 
Venstre vil etablere trygge 
møteplasser også for uorganiserte  og 
ikke-etablerte idretter.

Idretten er i stadig i utvikling. E-sport 
er en av verdens raskest voksende 
idretter, men mangler anerkjennelse. 
Venstre vil legge til rette for at e-
sportsutøvere skal få utøve og utvikle 
sporten sin innenfor trygge rammer.

Venstre ønsker at idretten tar 
miljøansvar og reduserer bruk av 
kjemikalier og gummigranulat.
Støtte tiltak for deling av idretts- og 
turutstyr gjennom utstyrssentralen 
BUA.

Vi vil følge opp kommunens 
folkehelseplan og ser sammenhengen 
mellom god folkehelse og psykisk 
helse, vi vil planlegge og å utvikle 
tjenester som virker forebyggende og 
helsefremmende.

Vi ønsker å videreutvikle Kippermoen 
idrettsarena.

Idrett for alle i en 
helsefremmende kommune



Venstre sine kandidater i Vefsn.

1. Franziska Wika 
Distriktsmusiker
"Miljøhensyn skal  prioriteres i alle politiske 
beslutninger. Vi må bevare mangfoldet i 
naturen gjennom beviste miljøvalg. Det 
skal være enkelt å leve miljøvennlig."

2. Per Christian Enger
Grunnerverver
"Vi skal styrke satsingen på 
skole, høyere utdanning og 
forskning for å sikre vår 
konkurranseevne."

3. Tom Duesund
Analytiker
"Legg til rette for lokal 
risikokapital. Lokalt eierskap 
gir varig vekst og økt 
motstandsdyktighet."

6   Gry Orfei Solbraa  -  Prest                  

7   Hugo Ronald Raste                       
Adjunkt m/till.

8   Janicke Kernland                          
Museumsleder

9  Alfred Stamnes                             
HIAS medarbeider

10   Torild Joakimsen                       
Ingeniør (pensj)

11   Magne Grøva                               
Lektor (pensj)

12   Randi Elise Valla  - Musiker              

13   Anita Heli                                  
Landskapsingeniør

14   Erlend Kleiven Lorentzen        
Psykolog

15   Jelena Irikova Zjalilova             
Førskolepedagog

16   Hans Eivind Høydal - Pensj.         

En grønnere og rausere framtid

Les mer om vår politikk på våre nettsider.
https://www.venstre.no/lokal/nordland/vefsn/

4. Ben Roger Øien
Helsefagarbeider
"Mestring skaper glede og 
trivsel i alle aldre. Tidlig 
innsats og forebygging kan 
hindre at lettere psykiske 
lidelser utvikler seg."
.

5. Irina Haga
Systemutvikler
"Vi har en særlig forpliktelse 
til å ivareta og styrke 
samisk språk, kultur og 
reindrift."


