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Rødt jobber for å utjevne forskjeller i samfunnet, og for å gi alle like muligheter. Vi ser ikke 

på miljø og folkehelse som enkeltsaker, men som en grønn tråd i all politikken vår. Hensynet 

til mennesker og miljø må gå foran profitt. Målet er en kommune uten velferdsprofitører, våre 

velferdsordninger skal være skattefinansiert. Vi vil bedre befolkningens mulighet til 

påvirkning i lokaldemokratiet. Rødt har et overordnet løfte for lokalvalget 2019;  

 

Vi vil stemme for forslag som minsker forskjellene, og mot forslag som øker 

forskjellene. 

 

Arbeidsliv 

Rødt tror på trygghet, forutsigbarhet og rettigheter i arbeidslivet. Rødt jobber for et arbeidsliv 

der fagbevegelsen har større innflytelse og der det er nok lærlingeplasser. 

 

Tiltak: 

 Samarbeide med fagbevegelsen. 

 Hele og faste stillinger skal være normen i kommunen. 

 Arbeide for at lovpålagte kommunale tjenester gjøres i egenregi. 

 Legge ned de kommunale foretakene og ta de inn i ordinær kommunal drift. 

 Hammerfest kommune må gjennom sin innkjøpsmakt kreve anstendige lønns- og 

arbeidsvilkår hos alle bedrifter som leverer varer og tjenester til kommunen: 

o Stille krav om tariffavtale 

o Stille krav til lærlinger i større anbud 

o Stille krav om antall underleverandører 

o Stille krav om solidarisk lønnsansvar. 

 Jobbe for å unngå bruk av vikarbyrå. 

 Jobbe for at vi får et lønnsløft i de kvinnedominerte lavtlønnsyrkene. 

 Tilrettelegge for arbeidsplasser i grønn næring og industri.  

 Tilrettelegge for lærlingplasser i kommunen. 

 Hammerfest kommune skal være en ledende lærlingebedrift. Derfor må kommunen ta 

inn flere lærlinger og sikre at veiledere har nok og riktig kompetanse. 

 Hammerfest kommune skal være en reell inkluderende arbeidsplass. 

 Skjenkebevilling gis med krav om at bedriften skal ha gode arbeidsvilkår på plass, 

med minimum minstesats av tarifflønn for sine ansatte.  
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Oppvekst og kultur 

Rødt Hammerfest vil utjevne forskjeller hos barnefamilier. Vi vil at alle barn skal ha like 

muligheter til utdanning og fritidstilbud.  

 

Tiltak: 

 Gjennomføre tiltak som reduserer barnefattigdom.  

 Prioritere kvalifiserte pedagoger i alle pedagogstillinger i skole og barnehage.  

 Innføre gratis skolemat i Hammerfestskolen.  

 Øke tilgang til helsesykepleiere og miljøveiledere i skolen.  

 Hammerfestskolen skal være leksefri. 

 Styrke Kulturskolen som et tilbud hvor alle kan delta. 

 Styrke bibliotektilbudet og utvide åpningstider. 

 Barnetrygd skal ikke medregnes som inntekt hos de som mottar sosialstønad. 

 Bevare Båthuset og utvide tilbudet til å dekke samtlige ungdomsskoler. 

 Pusse opp Isbjørnhallen til forsvarlig standard. 

 Gratis SFO og barnehage. 

 Styrke utdanningstilbudet i kommunen, og kommunen som et attraktivt sted å utdanne 

seg. 

 

Helse og omsorg 

Helse og levealder henger tett sammen med klasseforskjeller. Vi vil jobbe for en helsepolitikk 

som reduserer disse forskjellene. Forebyggende og helsefremmende arbeid må få høyere 

prioritet. 

 

Tiltak: 

 Fokus på folkehelse ved å drive helsefremmende arbeid. 

 Øke skolelegens stillingshjemmel. 

 Øke kapasiteten og utvide tilbudet ved Frisklivssentralen. 

 Profilere Frisklivssentralen som et utmerket helsefremmende tilbud. 

 Forebyggende helsearbeid for eldre i eget hjem. 

 Tilstrekkelig med sykehjemsplasser. 

 Støtte opp om dagens sykehusstruktur i Finnmark. 
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Næring og industri 

Rødt jobber for en rettferdig omstilling til fornybarsamfunnet. Rødt vil forberede Hammerfest 

på å bli en kommune som er uavhengig av olje og gass. Vi vil styrke hav- og 

primærnæringene, og arbeid knyttet til dette. Rødt ønsker nyetableringer og industri 

velkommen. Dette gjelder også gruvedrift.  Vi mener samtidig at kortsiktig profitt for noen, 

ikke kan gå på bekostning av framtida til de mange. 

 

Tiltak: 

 Flere fiskemottak og lokal videreforedling. 

 Trålernes leveringsplikt til landanlegg skal gjeninnføres, være reell og legges under 

tilsyn. 

 All fiskeoppdrett må inn i lukkede anlegg.  

 Bærekraftig og ansvarlig oppbygging av turistnæring. 

 Samarbeide med fagforeninger og næringsliv, for å etablere en grønnere og mer 

fremtidsrettet industri. 

 Stille krav til kommunale og private virksomheter rundt energieffektivisering. 

 Finne bærekraftige alternativer til sjødeponi i Repparfjord. 

 Flere og bedre returpunkt.  

 Mer brukervennlig kildesortering. 

 Alle kommunale virksomheter skal sortere avfall. 

 Prosjektet “Rein havn” skal finansieres av statsbudsjettet. 

 Redusere skjenketiden til kl. 02.00. 
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Samferdsel, kommunikasjon og infrastruktur 

Rødt vil ha et fokus på miljøvennlig og sosial samferdselspolitikk. Vi ønsker et godt og 

rimelig kollektivtilbud og en finansiering av veinettverk som ikke rammer usosialt. 

 

Tiltak: 

 Et bra kollektivtilbud med gode forbindelser ut i distriktene. 

 Pilotprosjekt hvor busstilbud er gratis for innbyggere. 

 Sosial boligpolitikk. 

 Utbedring av riksveien skal dekkes av statsbudsjettet. Lete etter alternativer til 

bompenger. 

 Tryggere og flere gang- og sykkelstier i hele kommunen.  

 

 

 

Demokrati 

For Rødt er sosialisme uten demokrati overhodet ingen sosialisme. I et demokratisk samfunn 

må de viktigste beslutningene være forankret i folkestyret.  

 

Tiltak: 

 Innføring av spørretime og folkemøter. 

 Rødt Hammerfest vil sammen med Rødt regionalt og sentralt kjempe for å reversere 

tvangssammenslåingen av Finnmark og Troms. 

 


