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Venstre er Norges sosialliberale parti. 
Vår politikk forener personlig frihet med ansvar 
for fellesskapet og hverandre. Vi har en sterk tro 
på menneskets skaperevne, kreativitet og an-
svarsfølelse.
Vi tror at mennesker som gis frihet er best i 
stand til å ta ansvar for seg selv, sine medmen-
nesker og livsgrunnlaget til framtidige genera-
sjoner.
 
Derfor ønsker Vefsn Venstre å skape et mang-
foldig lokalsamfunn hvor forhold mellom men-
nesker bygger på toleranse og respekt.
Vi tar utgangspunkt i enkeltmennesket, uan-
sett sosial status, funksjonsnivå, nasjonalitet, 
bosted, hudfarge eller legning. Mangfold er en 
ressurs for videre samfunnsutvikling, både kul-
turelt, sosialt og økonomisk.
 
Vefsn Venstre vil føre en moderne distriktspoli-
tikk som styrker muligheter og initiativ, og ikke 
stivner i konservativ motstand mot endringer. 
Dette betyr at vi trenger et sterkt lokaldemo-
krati som reelt folkestyre. Vi vil være et talerør 
for alle borgere i Vefsn. 
 
Det er viktig å beholde et rikt kulturtilbud for 
alle aldersgrupper i Vefsn, enten det handler 
om musikk, idrett, eller andre ting som holder 
kulturlivet i gang.  Kulturen er limet i samfun-
net. Det skal være gøy å vokse opp i Vefsn og det 
skal være godt å bli gammel her.
 
Det er også viktig å ha et godt tilbud for videre-
gående opplæring i Vefsn, slik at det er mulig-

heter for ungdom i Mosjøen med et undervis-
ningstilbud på mange forskjellige felt. Dette er 
med på å heve kunnskapsnivået, samtidig som 
det er fruktbart med tanke på et framtidig godt 
næringsliv i Vefsn!
 
Gode møteplasser og uterom gir rammer for det 
sosiale livet på stedet. Derfor er Vefsn Venstre 
opptatt av byutvikling.

Vefsn Venstre vil:
•	 at Mosjøen blir en by som gir mulighet for 

et mangfold av aktiviteter i sine offentlige 
uterom                                               

•	 øke fokus på arkitektonisk utforming av Mo-
sjøen sentrum        

•	 arbeide strategisk for en miljørettet byutvik-
ling av Vefsn som regionsenter                                                                  

•	 at Mosjøen melder seg på konkurransen om 
Statens bymiljøpris

•	 ta vare på byens særpreg med den gamle 
bebyggelsen som en sentral del av dette

Et levende og aktivt 
lokaldemokrati  
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Kunnskapen er grunnmuren i vårt moderne 
samfunn.  Formidlingen av kunnskap er en 
meget viktig faktor i utviklingen av samfunnet 
vårt.  Læreren vil derfor være en viktig brikke i 
denne sammenhengen. Dyktige og motiverte 
lærere er nøkkelen til en god skole. Både fag-
lig innhold, og pedagogiske metoder er stadig 
i utvikling og forandring. Det er derfor viktig at 
læreren får holde seg oppdatert på sine fagom-
råder.
 
Hovedoppgaven til en lærer er kunnskapsfor-
midling. Det er en klar sammenheng mellom 
bruk av tid til læring og resultatet til elevene. 
Lærere har ofte en hel del administrative gjø-
remål, noe som fører til at tiden til kunnskaps-
formidling blir mindre. Ofte er dette oppgaver 
som kan gjøres av personer uten lærerfaglig 
bakgrunn. Ved å organisere om, og eventuelt 
ansette folk i egne administrative stillinger, kan 
lærerne frigjøre mye av sin tid som er knyttet 
opp mot slike oppgaver.  
 
Venstre har ambisjoner for alle elever. Alle har 
krav på opplæring tilpasset eget nivå og egne 
behov. Frafallet fra videregående skole må redu-
seres. Det må gjøres mer attraktivt for bedrifter 
å ta inn lærlinger og lærekandidater.
 
Innovasjon og utvikling innenfor næringslivet 
har ofte nær tilknytning til høgskole- og univer-
sitetsmiljøer. Kombinasjonen av en nærings-
utviklingspark, bibliotek og et desentralisert 
høgskole- og universitetsmiljø vil skape vekst 
og kompetanseheving i lokalmiljøet. Desen-
traliserte utdanningsløsninger skal være sam-

arbeidsprosjekt med etablerte høyere utdan-
ningsinstitusjoner.
 
Vefsn Venstre vil 
•	 jobbe for at lærerne får bruke mest mulig av 

sin tid til kunnskapsformidling
•	 at alle lærere får muligheten til kompetan-

seutvikling
•	 se på mulighetene for å få opprettet flere 

fastvikarstillinger
•	 at Olderskog skole bygges som en 1-7 skole
•	 opprettholde dagens skolestruktur med 

grendeskoler i Elsfjord og Husvika
•	 gjøre det mulig å velge mer praktisk opplæ-

ring i ungdomsskolen
•	 stimulere flere bedrifter til å ta inn lærlinger
•	 støtte MRK-senterets planer om å bli nasjo-

nalt opplæringssenter innen byggfag
•	 etablere et senter for universitets- og høg-

skolestudier i Mosjøen
 

Kunnskap og
like muligheter
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Den globale oppvarmingen er definert som vår 
tids største miljøproblem. Menneskeskapte 
klimaendringer er irreversible og nå handler 
det om å begrense dem mest mulig. Det å ta 
vare på jordas helse vil  også være helsebrin-
gende for oss og kommende generasjoner.           

Vefsn Venstre tar forvalteransvaret for våre barn 
og barnebarn på alvor. Derfor vil vi at kommu-
nen tar sin del av ansvaret for å redusere de glo-
bale miljøutfordringene: utslipp av klimagas-
ser, miljøgifter og tap av biologisk mangfold.
 
Venstre ønsker at det skal være enkelt å ta kli-
ma-, energi- og ressursvennlige valg. I en ver-
den hvor miljøproblemene blir tydeligere, vil 
miljøbedrifter blir morgendagens vinnere.
Vi må oppnå kunnskap og utvikle kompetanse 
om energieffektivisering og miljøvennlig ener-
giomlegging for å møte fremtiden. Som for-
brukere kan vi gjøre miljøvennlige valg i hver-
dagen, og redusere belastningen for miljøet. 
Enkeltpersoners handlinger er viktige. 
 
Gjennom gode miljøvalg kan alle bidra til redu-
sert energiforbruk, reduserte utslipp og redu-
sert tilførsel av miljøgifter til økosystemet.
 
Vefsn Venstre vil
•	 følge opp den lokale og regionale klima- og 

energiplanen
•	 redusere klimagassutslippene ved å reduse-

re kommunens egen reisevirksomhet. Kom-
munale ansatte bør benytte seg av det mest 
miljøvennlige reisealternativet som er prak-
tisk mulig, og ta i bruk moderne teknologi 

som for eksempel videokonferanser.
•	 at alle kommunale bygg som ikke kan byg-

ges om til passivhusstandard varmes opp 
ved hjelp av energieffektive metoder 

•	 stimulere gründere som ønsker å utvikle ny 
miljøteknologi

•	 stimulere flere virksomheter i kommunen til 
å bli "Miljøfyrtårn"-sertifiserte

•	 påvirke innbyggerne i Vefsn til å ha en be-
visst holdning når det gjelder ressursbruk

•	 at offentlige tjenestebiler er miljøvennlige
•	 gjenopprette miljøvernlederstillingen
•	 støtte SHMIL til å bli en moderne miljøbe-

drift
•	 plassere flere miljøstasjoner i byen for å sik-

re bedre tilgjengelighet
•	 ikke støtte vindmøller på Reinfjellet, men vi 

stiller oss positiv til utredningen av en vind-
møllepark på Øyfjellet

Et klimavennlig
samfunn
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Vefsn Venstre mener et velferdssamfunn måles 
etter hvordan vi tar vare på de svakeste. 
I Norge er det ikke lenger viktigst å gi mer til 
alle, men å hjelpe enkeltmennesker som tren-
ger det. Hovedmålet for oss er å gi innbyggerne 
i Vefsn et verdig liv bygget på trygghet og kvali-
tet innenfor helse- og omsorgstjenestene.
 
Mange eldre har god helse og kan leve et godt 
og aktivt liv. Det er viktig at kommunen tar vare 
på den ressursen disse representerer. Alle som 
trenger pleie og omsorg skal få et tilbud som 
holder høy kvalitet. Omsorgsavdelingen i Vefsn 
er unik. Den bidrar til å heve omsorgsnivået for 
eldre, syke og døende på en måte som hever 
standarden for oss alle.
 
Kvinner skal kunne gis et helhetlig og sammen-
hengende tjenestetilbud i løpet av svanger-
skaps- fødsels- og barseltiden. Helsesøstertje-
nesten må ha tilstrekkelige ressurser til å utføre 
sine mangfoldige oppgaver både på helsesta-
sjonen og i skolene.
Arbeidet med å skaffe funksjonshemmede til-
gang til arbeidslivet må intensiveres. Det er en 
menneskerett å kunne ta del i verdiskapningen 
i samfunnet. Rus og psykiatri er nært knyttet til 
hverandre. Vi vil sørge for en verdig behandling 
og støtte arbeidet for gode etterbehandlingstil-
bud.
 
Vefsn Kommune må utøve en god personalpo-
litikk. Fornøyde helsearbeidere er den beste 
garantien for en kvalitetsmessig god og varm 
omsorg!                                                                                                
 

Vefsn Venstre vil
•	 bygge ut hjemmetjenestene slik at alle som 

ønsker det kan bo hjemme så lenge de har 
muligheter til det

•	 prioritere et bredt spekter av hjemmebaserte 
tjenester, som sikrer brukere reell valgfrihet

•	 være en aktiv pådriver for å bygge flere syke-
hjems-, omsorgs- og demensboliger

•	 sikre og styrke drift av omsorgsavdelingen
•	 sette i gang pilotprosjektet Eldretun
•	 være åpen for samarbeid med private aktø-

rer og andre med fokus på kvalitet i tjenes-
teytingen

•	 opprette en musikkterapeutstilling
•	 sørge for verdig behandling i rus- og psykia-

triomsorgen
•	 styrke kapasiteten i den kommunale jord-

mortjenesten
•	 styrke samarbeid mellom barnevern, skole, 

helsestasjon, politi og utekontakten                                                     
•	 kjempe for vårt lokalsykehus

Varm velferd
når du trenger det
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Vefsn har i mange tiår vært et industrisamfunn. 
Dette har preget næringspolitikken i kommu-
nen. Industrien er viktig for Vefsn, men dette 
har ført til at innovasjon og næringsvirksomhet 
som ikke kommer innenfor rammene av indus-
tri har blitt lite prioritert.
 
Fremtidens arbeidsplasser skapes i dag.
I Vefsn finnes det mange innovative sjeler som 
sitter med gode ideer. Det er viktig å støtte ny-
skapere og gründere som vil starte ny nærings-
virksomhet. Det vil være svært gunstig for eta-
blerere å være en del av et næringsmiljø. Derfor 
ønsker vi en opprettelse av et kompetansesen-
ter.

Mosjøen og omegn næringsselskap (MON) er 
næringsselskapet til Vefsn kommune og arbei-
der med privat og offentlig næringsutvikling. 
MON KF skal bidra til etablering av nye arbeids-
plasser og videreutvikling av de eksisterende 
ved å ta initiativ til og koordinere tiltak som 
fremmer næringsutvikling.
Markedsføring av kommunens  muligheter for 
næring er en viktig oppgave. Dette må også 
gjøres utenfor  kommunens grenser. Dette vil 
tiltrekke nye næringer til Vefsn. 
 
Landbruksnæringen har sterke tradisjoner i 
Vefsn. Vi ønsker økt fokus på sammenheng 
mellom landbrukspolitikk og næringspolitikk. 
Det er viktig at også gründermentalitet og ny-
tenking får en sentral plass innenfor landbru-
ket.
 
 

Vefsn Venstre vil 
•	 at kommunen tydeliggjør sin profil som en 

god næringskommune og markedsfører seg 
sterkere utenfor kommunens grenser

•	 minimere byråkratiet for næringsetablering
•	 bruke gamle Skjervengan millitærleir til 

opprettelse av en næringsutviklerpark
•	 stille krav til MON om målrettet og resultato-

rientert arbeid for etablering av ny nærings-
virksomhet i Vefsn                                      

•	 effektivisere driften av næringsselskapet
•	 legge større tidspress på utvikling av næ-

ringsprosjekter
•	 støtte opp om tradisjonelt landbruk
•	 støtte opp om ulike tilskuddsordninger 

innen land-og skogbruk
•	 bedre rammebetingelsene til gårdbrukere 

som vil legge om til økologisk drift og til 
småskala matprodusenter som vil etablere 
seg i kommunen

Et kreativt og
verdiskapende Norge
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Vefsn Venstre vil støtte opp om det mangfoldi-
ge kulturlivet vi har i Vefsn, og spesielt fremme 
kulturaktiviteter som styrker vår identitet og 
historie. Samtidig er det viktig med nye krea-
tive uttrykk som kan bidra til toleranse og for-
nyelse av samfunnet. Kultur er også grunnlaget 
for et mer mangfoldig næringsliv.   
 
Biblioteket skal være et senter for kunnskap og 
kultur og bidra til å styrke demokratiet ved å 
sikre fri adgang til informasjon. Biblioteket skal 
være en arena for integrering, ved å bevare og 
formidle norsk kulturarv samtidig som det gir 
alle som kommer til Vefsn fra andre land mulig-
heter til å ta vare på eget språk og utvikle egen 
identitet.
 
Reise- og friluftsliv er en viktig distriktsnæring. 
Her ligger muligheter for lokal verdiskaping. Vi 
vil støtte tiltak for nyskaping og kultur- og næ-
ringsutvikling på dette området. 
 
Vefsn Venstre vil arbeide for at Mosjøen skal 
markedsføres som Kunst- og kulturhovedsta-
den på Helgeland. I tillegg til etablerte kultur-
arrangement må kultursatsingen innlemmes 
i kommunens strategiske planlegging. Både 
med tanke på strategier for utvikling av kultur-
livet og budsjettmessig oppfølging.
 
Vefsn Venstre vil
•	 sikre gode rammevilkår for kulturskolen  
•	 satse på bibliotek og museum
•	 støtte utvikling av flerekulturelle møteplas-

ser
 

•	 etablere kulturbaserte arbeidsplasser 
•	 øke støtten til frivillige lag og foreninger
•	 støtte opp om kulturfestivaler og idretts-

stevner
•	 opprette stipendordning for unge talentfulle 

kunstnere
•	 videreføre kultursommerjobb for ungdom
•	 øke fokus på regionalt kultursamarbeid
•	 gjøre Vefsn og særlig Vefsna til et attraktivt 

turistmål
•	 utrede mulighetene som ligger i et frisk-

meldt og nærmest urørt vassdrag knyttet til 
ulike former for reiseliv

•	 ta et nasjonalt og internasjonalt ansvar over-
for vern av de nordatlantiske laksestammer

•	 innlemme kultursatsingen i kommunens 
strategiske planlegging

•	 støtte kulturbaserte reiselivsprosjekter

Et mangfoldig kulturliv 
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Våre kandidater

1. Carola Karl Urvik (44)
 Jordmor
 

 
2.Tom Arne Kvitnes (54) 

Vernepleier
 

3. Anders N.Jacobsen (33)
 IT-Gründer

4. Caroline S.Lucian (48)
 Fysioterapeut

5.  Hugo Ronald Raste (58), Adjunkt
6.  Magne Skogly (36), Ingeniør
7.  Inger Lise Valstad (46), Utekontakt
8.  Ragnar Skorpen (22), Student
9.  Toril Margit Joakimsen (64), Ingeniør
10.  Magnar Leif Stølen (60), Lærer
11.  Brith-Johanne Nikolaisen (43), Musiker
12.  Rune Ånes (50), Sykepleier
13.  Berit Lorentsen (70), Pensjonist
14.  Gro Sandnes (49), Bibliotekar
15.  Kristian Halse (85), Pensjonist
16.  Randi Elise Valla (46), Musiker
17.  Ragnhild Hagen (72), Pensjonist
18.  Johanna-Franziska Wika (48), Lektor
 
Politikernes  oppgave er å skape gode 
dynamiske løsninger i hvert enkelt 
samfunn. Venste vil gi mer makt til 
kommunene. Beslutninger skal fattest 
nærmest mulig folk, fordi borgerne selv finner
de beste løsningene lokalt. 
Lokaldemokratietet er bærebjelken 
i et levende folkestyre. Vi i Venstre er for 
mest mulig åpenhet omkring alle 
prosessene som fører fram til at beslut-
ningen tas i din kommune. En stemme til 
Vefsn Venstre vil gi deg kommunestyre-
representanter som tar deg og dine behov og 
meninger på alvor. 
Vi setter folk først!
Stem Venstre!
 
Se hele vårt program på
www.vefsn.venstre.no
 


