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Visjoner for Narvik
SV vil at Narvik kommune skal være en åpen og inkluderende kommune som ønsker
alle velkommen til å ta del i utviklingen.

En kommune hvor befolkningen er positiv og engasjert i å støtte og slutte opp om hver -
andre.

En kommune for å skape seg et trygt og godt liv i flott natur.

I Narvik skal det være nulltoleranse mot diskriminering og mobbing.

SV vil at Narvik skal være en Ja-kommune:
• Vi må være optimistiske om kommunens utvikling og vekst
• Vi må være positive med å tilrettelegge til det beste for kommunen og regionen
• Vi må si ja til frivillig arbeid og dugnader, og til samarbeid innenfor kommunale

tjeneste r, utdanning og næringsliv

Utfordringer
I Narvik har det over tid vært stagnasjon i befolkningsutviklingen. En stadig større del av
befolkningen blir eldre, mens andelen yngre går ned. Dette er en utvikling som over tid ikke
er bærekraftig.

Hovedutfordringene i årene som kommer blir derfor tilrettelegging for tilflytting,
vekst og nye arbeidsplasser. Det vil være SVs hovedprioritet i kommende valgperiode.

Næringsutvikling er ikke alene tilstrekkelig for å få til vekst. Utviklingen av en imøte -
kommende og pen by, inkluderende og åpen, gode barnehager, en god skole og et rikt og
variert kulturliv er viktig for at byen skal fremstå som attraktiv å bosette seg i.

Narvik kommune har over mange år hatt en svært stram økonomi. Dette har blant annet
bidratt til manglende bevilgninger til drift og vedlikehold av skole, helseinstitusjoner,
barnehager og idrettsanlegg. Etterslepet på vedlikehold er kostnadsberegnet til 500 mill. kr.
For å unngå ytterligere forfall og fare for sammenbrudd i de kommunale tjenestene som
følge av stengte bygg, må det gjennomføres en omfattende oppgradering av bygnings-
massen i mange år fremover.

SV vil prioritere dette arbeidet høyt. I tillegg til å styrke bevilgningen til drift og vedlike -
hold, må både driftsform og organisering av kommunens bygg og eiendomsvirksomhet
gjennomgås på nytt.
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Knutepunkt i nord, næringsutvikling og samferdsel
Narvik kommune må prioritere regulering av nye næringsarealer høyt. Vi har et stort
potensiale for å være en regional pådriver i dette arbeidet. Vår geografi med vakker natur,
jernbane og isfri havn gir oss gode fortrinn til å være et attraktivt etableringsområde.

Narvik trenger ny virksomhet og nye arbeidsplasser både i offentlig og privat sektor. Etter
tap av svært mange offentlige arbeidsplasser de siste årene, må det jobbes spesielt for
etablering av flere statlige arbeidsplasser som kompensasjon for de som er gått tapt. Det
vil indirekte ha positiv betydning for vekst og nye arbeidsplasser i det private næringsliv.

Narvik er endestasjon for en av landets viktigste jernbaner for godstransport. Det plan -
legges betydelig økning i godstrafikken. I den sammenheng må aktiviteten på Ofotbanen
tilknyttet drift og vedlikehold av lok og vogner samt drift og vedlikehold av jernbaneanlegget
styrkes med økt bemanning.

Narvik SV vil arbeide for:
• Nye næringsarealer
• Nye statlige arbeidsplasser i Narvik
• Narvik som jernbaneby – tilrettelegge for flere arbeidsplasser innen drift og vedlikehold

på Ofotbanen
• Narvik som teknologisk senter – støtte arbeidet for mer teknologisk utdanning og

forskning   i Nord-Norge
• Å legge til rette for etablering av ny virksomhet innen miljøteknologi, energi og

velferdsteknologi
• Økt satsing på turisme og reiseliv, og å prioritere bygging av ny cruisehavn i det indre

havnebassenget
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• Å styrke båndene mellom kommune, næringsliv og kommunens utdanningsinstitusjoner,
og etablere flere lærlingeplasser i både privat og offentlig sektor

Innenfor eierskap og arbeidsliv vil SV arbeide for:
• Lokal styring og offentlig eierskap der dette er det mest naturlige
• Hindre sosial dumping, og at Narvik kommune skal bli en foregangskommune i dette arbeidet
• Styrke samarbeidet med fagbevegelsen
• Nei til privatisering av kommunale tjenester som skole og helse 
• Beholde kommunalt aksjeflertall i Nordkraft AS, og vi sier nei til salg av fallrettigheter

En god by å vokse opp i
Narvik skal være en god kommune å vokse opp i. Oppvekstsvilkårene for barn og unge er
en av de viktigste suksessfaktorene for samfunnet. Barns hverdag skal være trygg og for-
utsigbar. SV skal være en garantist for full barnehagedekning i Narvik kommune.

God kvalitet i grunnskolen er både en investering for den enkelte elev og for samfunnet.
Undervisningen må tilpasses alle elever. Elevenes utbytte av skolen skal styrkes gjennom
gode faglige prestasjoner, sosial læring, personlig utvikling, trivsel og atferd.

Narvik har et stigende antall barn som lever i familier med inntekt under fattigdomsgrensen.
Forebygging av barnefattigdom og marginalisering, og ivaretakelse av barn og unges helse-
situasjon er med på å gi gode oppvekstvilkår og like muligheter for deltakelse i samfunnet.

Narvik SV vil arbeide for:
• Ny barne- og ungdomsskole i sentrum
• Økt lærerbemanningen i grunnskolen
• Styrke fagkompetansen i barnehagene og SFO
• Styrke kulturskolen med flere tilbud i estiske fag som skrive- og billedkunst
• Bruke svømmebassengene, og snarlig åpning av svømmehallen i Idrettens Hus
• Øke bruken av praktiske hjelpemidler i barnehage og skole
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En god by å bli gammel i
SV vil at Narvik skal være en god by i bli gammel i
Antall eldre øker. Samtidig blir det færre yrkesaktive og en økende andel innbyggere som
har behov for bistand til livsopphold og omsorgstjenester.

En godt utbygd helse- og omsorgstjeneste er en viktig forutsetning for å kunne leve et
godt liv i alderdommen. Derfor vil SV at hjemmetjenesten skal være godt nok utbygd slik
at de eldre kan bo hjemme så lenge de ønsker. Det skal være nok omsorgsboliger og syke-
hjemsplasser for de som ikke kan bo hjemme.

Narvik har et økende antall demente. Når hukommelsen svikter, økes risikoen for ulykker
og gir utrygghet og bekymring for den enkelte og familien. Ved hjelp av Smarthusteknologi,
som gir sikkerhet og trygghet, økes muligheten for å klare seg lenger i egen bolig.

Forebygging og rehabilitering skal være et prioritert mål i eldreomsorgen. Det bør etableres
treningsopplegg for demente, åndsfriske med fysiske diagnoser og for de aller eldste som
behøver både fysisk og psykisk stimulans.

Narvik SV vil arbeide for at trygghet og trivsel skal være en selvfølge for kommunens
eldste og demente.
SV mener at eldreomsorgen skal være det offentliges ansvar.
Narvik SV vil bidra aktivt i kampen for å bevare Narvik sykehus som et fullverdig lokal -
sykehus med medisinsk og kirurgisk akuttberedskap og fødeavdeling.

Betydningen av å ha et godt og velfungerende lokalsykehus er svært viktig for helsetilbudet
til befolkningen i regionen. Nærhet til lokalsykehuset gir trygghet for innbyggerne og sparer
særlig eldre for lidelser ved lange syketransporter.

Narvik SV vil arbeide for:
• Å tilrettelegge for at flest mulig kan bo hjemme så lenge som mulig, og for å tilpasse

eksisterende boligmasse
• Å bidra til at færre faller utenfor arbeidslivet
• Bevar sykehuset - at vi skal ha et fullverdig lokalsykehus med akuttkirurgi og

fødeavdeling   i Narvik
• Bedre omsorgstjeneste - at vi skal tilrettelegge for økt bruk av velferdsteknologi og

innovasjon i omsorgstjenestene
• Bedre service og kvalitet i tjenestetilbudet innen helse og omsorg
• God personalpolitikk, og SV vil innføre rett til heltids- og faste stillinger
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Folkehelse
En av de største utfordringene den vestlige verden står overfor, er den dramatiske økningen
av livsstilssykdommer. Folkehelsearbeidet skal bidra til god livskvalitet og helse, samt fore -
bygging av livsstilssykdommer.

Sosiale ulikheter er en utfordring også for Narviksamfunnet. Forebygging skal skje gjennom
tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid innad i kommunen, med andre offentlige instanser,
arbeidsliv og frivillige. God folkehelse skal legges til grunn og være en vesentlig faktor for hvilke
valg kommunen gjør, for best mulig livskvalitet og verdighet i tjenestetilbudet til innbyggerne.

Narvik SV vil arbeide for:
• At folkehelseperspektivet skal gjenspeiles i alle tjenester
• Bedre samarbeidet mellom kommunens friluftsorganisasjoner, idretten og næringslivet i

satsing på folkehelse
• Forebyggende folkehelseperspektivet legges til grunn i skoler og barnehage
• Planlegging av boligutvikling i et folkehelseperspektiv
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En grønnere by
SV mener at en aktiv miljøpolitikk skal ligge til grunn for utviklinga av
narviksamfunnet på alle områder i fremtida.

Narvik som trafikknutepunkt og malmhavn har bidratt til vekst og utvikling, men samtidig
en betydelig miljøbelastning. Effektive tiltak for å redusere trafikkforurensing ved å legge
tungtransporten utenom byens sentrum, og for å fjerne malmstøvet fra LKAB, må
prioriteres. Dobbeltspor på Ofotbanen vil være et viktig lokalt og nasjonalt miljøtiltak for å
flytte gods fra vei til jernbane.

SV vil arbeide for en grønnere by; et nytt, levende bysentrum med parker, tilrettelegging
for fotgjengere og syklende, kulturaktiviteter og sterkt redusert biltrafikk.

Miljø handler også om det nære, om den rike naturen og de mange mulighetene for friluftsliv
kommunen forvalter på vegne av fellesskapet. SV mener at vi bør ha en førevartilnærming
til næringsutvikling ved å stille tydelige krav om miljø og helse.

Narvik SV vil arbeide for:
• Narvik en grønnere kommune – SV skal bidra lokalt til reduksjon av klimagassutslipp ved å

være en «grønn kommune» og følge opp forpliktelsene i kommunens energi- og klimaplan
• Friarealer for barn og ungdom i den videre byutviklingen, og tilrettelegge for universell

utforming av turstier og friluftsområder
• Å fullføre arbeidet med et gjennomgående gang- og sykkelveinett i kommunen
• Forbedre kollektivtilbudet
• Å legge til rette for økt bruk av elbiler
• Grønn og klimavennlig næringsutvikling
• Økt bruk av havneområdet som en del av Narvik sentrum
• Restriktiv holdning overfor nye kraftutbyggingsprosjekter
• Nei til økt motorisert ferdsel i friluftsområder
• Nei til oppdrettsanlegg i indre Ofotfjorden

- SV prioriterer vekst og nye arbeidsplasser                                                                                        9
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Kulturbyen
SV vil tilrettelegge for gode kulturtilbud og fritidsaktiviteter
Satsing på kunst, kultur og kulturnæringer er noe som skaper trivsel og utvikling i
kommunen  . Narvik har lange tradisjoner med et rikt og aktivt kulturliv. Vi har viktige kultur-
institusjoner som Musikk i Nordland, Vinterfestuka, Narvik Bibliotek, Narvik Kulturhus og
Museum Nord.

Om knapt et år vil «det fjerde hjørnet» stå ferdig med nye lokaler til Narvik Bibliotek og
Narviksenteret. Det gir muligheter til å utvikle Narvik som en internasjonal kulturby.

Folkebiblioteket og fylkesbiblioteket er institusjoner der flere arrangementer og tiltak kan
rettes mot barn og unge. Med nye bibliotekarealer vil Narvik SV arbeide for at biblioteket
blir en åpen og aktiv møteplass for alle med litteratur, samfunnsdebatt og informasjons-
og utlånstjenesten som det sentrale.

Narvik SV vil arbeide for:
• Narviksenteret som internasjonal arena for kultur- og fredsarbeid
• Å utvikle kulturnæringer
• Å legge til rette for at Narvik utvikles som festivalby med kulturfestivaler både om

sommeren og vinteren
• Å styrke bibliotektjenesten
• Bedre og egnede utstillingslokaler for kunstformidling
• Fritidsaktiviteter og fysisk aktivitet skal være lett tilgjengelig og tilpasset ulike behov og

brukergrupper
• Å ruste opp kommunens idrettsanlegg
• Godt samarbeid innen kultur, idrett og friluftsliv
• Å utvikle frivillighetspolitikk i samarbeid med frivillige organisasjoner
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Boliger
SVs boligpolitikk er at alle skal kunne disponere egen bolig – leid eller eid.

Boligene skal i størst mulig grad være tilpasset innbyggernes behov og situasjon. De fleste
ønsker å bo hjemme i sin egen bolig så lenge som mulig. Dette forutsetter muligheter for
tilpasning av bolig og tjenestetilbud. I Narvik vil det være behov for et mer differensiert
boligtilbud med særlig fokus på leiligheter. Dette gjelder i allerede regulerte boligområder
og i framtidige områder.

Narvik har mange etablerte hytteområder. De største finner vi på Bjørnfjell, Herjangsfjellet,
Øyjord og i Skjomen. SV vil tilrettelegge for mer hyttebygging i kommunens hytteområder.

Narvik SV vil arbeide for:
• Differensiert boligpolitikk
• Flere boliger sentralt å styre boligpolitikken mot fortetting av sentrum, og at bolig -

bygging hovedsakelig skal foregå i aksen Narvikhalvøya – Øyjord – Bjerkvik
• Gode bomiljøer hvor estetikk, grøntarealer, transport, miljø og ivaretakelse av barn og

unges oppvekstsvilkår står i sentrum
• Følge «Boligpolitisk handlingsplan»
• Utnytte eksisterende hytteområder bedre
• Nye fritidsboligområder

Demokrati, åpenhet og tillit
Lokaldemokratiet bygger på tillit og nærhet mellom innbyggerne og de som tar beslut-
ningene. Vi vil ha mer demokrati og åpenhet i kommunen der befolkningen, lokalforeninger
og organisasjoner blir involvert i viktige beslutninger om lokalsamfunnene.

Det planlegges for tiden den mest omfattende kommunereformen i Norge på 50 år. I Ofoten ut -
redes betydelige sammenslåinger av kommunene rundt Harstad og Narvik. Dette må skje i full
åpenhet, og kommunene må ikke settes i en situasjon der dette skjer gjennom tvang fra staten.

Narvik SV vil arbeide for:
• Bedre kontakt mellom politikerne og kommunens befolkning
• Mer bruk av offentlige høringer med lengre høringsfrister
• Færre saker skal unndras offentligheten og økt bruk av folkemøter
• At eldreråd, ungdomsråd, fagbevegelse, arbeidsgiverorganisasjoner, næringslivsorganisa-

sjoner og andre organisasjoner og foreninger skal være høringsinstanser i aktuelle saker
som berører de ulike gruppene

• Folkeavstemning om kommunesammenslåinger
• At kommunestyremøtene blir  overført diekte på nett-TV

- En aktiv miljøpolitikk                                                                                                                              11
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         1.   Geir-Ketil Hansen
        2.   Brith Trude Rist
        3.   Vegard Johan Jæger
        4.   Marit Edvardsen
        5.   Tor Lange
        6.   Trine Marit Flage 
        7.   Per Henrik Mørk
        8.   Hilde Berg
        9.   Helge Lagaard
       10.   Sigrid Johnsen
       11.   Jon Willy Edvardsen
       12.   Vera Polsk

       13.   Svein Erik Tande
       14.   Eivor Magnusdatter Bergum
       15.   Kurt Stenersen
       16.   Idun Sørli Gya
       17.   Bjørn Christian Nilsen
      18.   Tone Andersen Berg
       19.   Håvard Aasan Stubø
      20.   Monica Østermann
       21.   Bjørg Bergersen
      22.   Jean Manirakiza
      23.   Hilde Skogsholm
      24.   Finn Erik Sommerseth

VÅRE KANDIDATER

Geir-Ketil Hansen Brith Trude Rist Vegard Johan Jæger

Marit Edvardsen Tor Lange

Narvik SV
Kontaktperson: Leder Geir-Ketil Hansen
Mobil: 971 58 295
E-post: geirketil1303@gmail.com
Facebook: Narvik SV


