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1. Geir-Asbjørn Jørgensen, 1972, Kalsnes

2. Karen Hultgren Olsen, 1951, Teigan

3. Jostein Ellingsen, 1951, Melbu

4. Anja Andersen, 1970, Sandnes

5. Jens Tekle, 1988, Melbu

6. Karen Sofie Nicolaysen, 1958, Melbu

7. Frode Angell, 1951, Hennes

8. Tove Berit Henriksen, 1960, Melbu

9. Judith Sivertsen, 1961, Melbu

10. Roy Tore Valsnes, 1988, Strønstad

11. Laila Johnsen, 1967, Melbu

12. Ingjerd Anne Sund, 1947, Grytting

13. Stig Guldberg, 1952, Melbu

14. Lena Kristin Hansen, 1987, Melbu

15. Henrik Falck Schultz da Silva, 1977, Melbu

For et mer rettferdig Norge! 
 
Hvorfor skal jobben til en aksjemegler verdsettes 
høyere enn jobben til en sykepleier?
De siste 30 årene har forskjellene i levekår økt 
betraktelig i Norge, og er i dag like store som på 
1930-tallet. Dette er en konsekvens av hvordan 
vekslende regjeringer i årevis har omfordelt verdiene 
skapt av arbeidsfolk - fra distrikt til by; fra offentlig 
velferd til private investorer; fra lokal verdiskaping 
til pengeplasseringer i utlandet. Handlefriheten til 
kommunepolitikere går i dag stort sett ut på å velge 
hvilke tilbud som skal fjernes.
For å snu denne utviklinga trengs et parti som setter
folk sine interesser først!

Norge og Hadsel har råd til velferd
Rødt Hadsel vil kjempe for:
• at det ikke kuttes i velferdstjenester for folk.
• å øke lærertettheten i skolen.
• å øke grunnbemanningen i helse- og omsorgstjenesten.
• å opprettholde og styrke en verdig eldreomsorg i hele kommunen.
• tilstrekkelig antall sykehjemsplasser og for kapasitet og kompetanse i 

helse- og omsorgstjenesten.
• å styrke og øke kapasiteten på avlastning for familier med barn med 

nedsatt funksjonsevne.
• at kommunen stiller med gratis lokaler til trening for barn, unge og 

funksjonshemmede.

Et verdig og likestilt arbeidsliv
Rødt Hadsel ser de ansatte som kommunens viktigste ressurs. Trygge 
arbeidsforhold og tilstrekkelig bemanning er en forutsetning for å gjøre 
en god jobb.

Rødt Hadsel vil kjempe for:
• at kommunen ansetter folk i hele og faste stillinger.
• at kommunen ansetter folk selv, i stedet for å hente vikarer fra 

bemanningsbyråer.
• å redusere bruken av eksterne konsulenter til fordel for kommunal 

kompetanse.
• kraftig reduksjon i bruk av bemanningsbyrå.
• at det ikke forekommer sosial dumping i vår kommune.



Rettferdig miljøpolitikk 
Mange viktige veivalg tas nasjonalt, men i kommunene vil Rødt jobbe 
for aktiv næringspolitikk, god og billig kollektivtransport og sørge for 
energieffektivisering og kutt i kommunens egne utslipp. 

Rødt Hadsel vil kjempe for:
• at det fortsatt ikke blir oljevirksomhet  

utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.
• å flytte mer av godstransport i distriktet fra vei og over til båt og  

fremtidig jernbane.
• at kommunen stiller strenge miljøkrav til næringslivet.
• at kommunen følger opp med søppelhåndtering og sanitæranlegg i 

takt med økende turisme.
• et nasjonalt krav om lukkede oppdrettsanlegg.

Livskraftige lokalsamfunn
Avfolkningen av bygdene gjør distriktskommunene fattigere og landet 
mer sårbart for kriser. Rødt vil ta hele landet i bruk og kjempe for at vi har 
livskraftige lokalsamfunn i distriktsnorge.

Rødt Hadsel vil kjempe for:
• å bevare skolestrukturen, med mindre foreldrene ber om endring.
• å ruste opp og vedlikeholde de kommunale veiene. 
• Gang/sykkelsti videre fra Circle K til brofestet ved Hadselbrua, med 

trygg overgang til rasteplassen på andre siden av veien.
• Fullføring av gang/sykkelvei fra Stokmarknes til Hadsel Kirke.
• Fullføring av gang/sykkelvei fra Gulstad til Ekren.
• å videreføre gang/sykkelvei fra Grytting til Hadselbrua.
• sosial boligbygging med leie til eie-boliger i hele kommunen.
• at pleietrengende også i distriktene får hjelp etter behov der de bor.
• god mobil- og breibånd-dekning i hele kommunen.
• en kommune der alle blir inkludert og hørt. Det forutsetter nærhet 

mellom de som styrer og dem som blir styrt.
• å kartlegge kulturminner og sørge for å få en oppdatert 

kulturminneplan for kommunen.

På parti med ungdommen
 
Rødt Hadsel vil kjempe for:
• å opprettholde et fungerende ungdomsråd i kommunen
• at det blir lyttet til ungdommenes stemme der de krever å bli hørt.
• å gi ungdom i ungdomsskole og videregående en obligatorisk time 

hos helsesykepleier hvert år.
• et bedre tilbud til ungdommer i hele kommunen, blant annet med 

etablering og styrking av ungdomsklubber.
• at kulturskolen skal ha et styrket tilbud for barn og ungdom i hele 

kommunen.

Nei til privatisering og 
konkurranseutsetting
Kommuner som har overlatt offentlige tjenester til kommersielle 
selskaper med profittmotiv, har erfart at drifta har blitt dyrere. 
Kommunesektoren har gjennom mange år fått velferdsoppgaver 
som ikke er fullfinansiert av staten. Denne tendensen forsterkes nå 
under Solberg-regjeringa som åpent erklærer at kommunesektoren 
vil få trangere økonomiske rammer. I tillegg vil velferdsprofitører 
svekke kommunens økonomi, og de som har behov for kommunens 
velferdstjenester får et dårligere tilbud. 

Rødt Hadsel vil kjempe for:
• bruke fellesskapets penger på velferd, ikke på aksjonærer og 

byråkrati.
• at oppdrettsnæringa skal betale arealavgift til kommunen
• at eiendomsskatten differensieres slik at den blir sosialt og geografisk 

rettferdig beregnet.

En solidarisk, antirasistisk og 
inkluderende kommune
 
Rødt Hadsel vil kjempe for:
• at Hadsel settes i stand til å ta imot langt flere flyktninger.
• at Norge overholder barnekonvensjonen i behandlinga av 

mindreårige asylsøkere.
• at alle som har bodd i landet i to år skal få oppholdstillatelse.
• at folk som søker asyl må få utføre lønnet arbeid.
• at all rasisme og fremmedfrykt bekjempes.
• at det skal tilbys gratis kjernetid i barnehagen for fremmedspråklige 

femåringer.
• at de som trenger det og ønsker det får hjelp til å heve sin 

norskspråklige kompetanse og på den måten bidra både til å lettere 
komme inn i arbeidslivet og ta del i lokalsamfunnet.

Ei rød og grønn framtid er mulig og 
nødvendig!
Kapitalismens krav til vekst og profitt er uforenelig med de begrensede 
naturressursene som finnes på jorda. Resultatet er eskalerende 
økonomiske kriser, hyppigere naturkatastrofer og kjedereaksjon av 
stadig mer omfattende kriger.

Vi i Rødt mener det er mulig å lage et samfunn hvor alle mennesker lever 
i velstand og frihet - uten å krysse grensen for hva naturen tåler.

Da må imidlertid varer og tjenester produseres for de behovene folk har, 
og ikke på premissene til markedet. For å oppnå dette, trengs et parti 
som Rødt - med mange medlemmer. Blir du med på dugnaden?

STEM RØDT!


