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VI TAR VEFSN VIDERE! 

 

Arbeiderpartiet har over lang tid ledet det politiske arbeidet i Vefsn. Vi ønsker å fortsette 

arbeidet med å skape et rettferdig samfunn som sikrer alle menneskers likeverd. Vi bygger på 

verdiene frihet, likhet og solidaritet. Dette vil vi også legge til grunn for politikken vår i de 

neste fire årene. 

 

Vi mener at å ha et arbeid å gå til er viktig for at innbyggerne våre skal ha et godt og 

meningsfylt liv. Vefsn Arbeiderparti ønsker å legge til rette for nyskaping slik at flere unge 

mennesker vil flytte hit og skape seg ei framtid i Vefsn. 

 

Vefsn Arbeiderparti har de siste årene vist vilje og evne til å bygge ut skoler og velferdstiltak 

for barn og unge.  De neste årene vil vi gjøre det samme for de eldste av oss og sikre alle en 

trygg alderdom. 

 

Vefsn Arbeiderparti tror på fellesskapsløsninger.  En sterk offentlig sektor er nødvendig hvis 

vi skal sikre rettferdig foredeling og likebehandling.  Vefsn Arbeiderparti vil derfor ikke 

anbudsutsette eller privatisere velferdstjenestene i kommunen, men i stedet forbedre og 

effektivisere de kommunale tilbudene til beste for alle.  

 

Dersom du ønsker en kommune som bygger på disse holdningene, bør du gi din stemme til 

Vefsn Arbeiderparti.   

 

Vi vil sammen med deg sørge for at Vefsn fortsatt skal være en god kommune å bo i, og 

prioritere gode fellesskapsløsninger.  

 

Vefsn Arbeiderparti går inn i prosessen om en ny og endret kommunestruktur med en åpen 

innstilling. Vi ønsker, gjennom en konstruktiv debatt, å finne fram til de kommunegrensene 

som er mest hensiktsmessige for framtida. Vi ønsker bærekraftige og funksjonelle kommuner 

som sikrer et best mulig lokaldemokrati og like gode velferdstjenester for alle innbyggerne. 

 

 

Stedsutvikling 

Et fellestrekk for byer, steder og regioner som lykkes i dagens nasjonale og internasjonale 

konkurranse er at de er utviklingsorienterte. De lager kreative nettverk, støtter gode ideer, tar i 

bruk kultur, har et sterkt profesjonalisert støtteapparat og er dyktige på profilering og 

merkevarebygging. Vi ønsker å utvikle et samfunn som baseres på disse fellestrekkene. 
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LIKE MULIGHETER FRA STARTEN  

 

 

 
 

Heimen, barnehagen og skolen skal ha en sentral rolle i å skape gode og trygge 

oppvekstvilkår. Forholdene skal legges til rette for trivsel og aktivitet slik at Vefsn blir en 

ønsket kommune å etablere seg og å leve i.  

 

Vefsn kommune har de siste åra opplevd en økning i antall barnefødsler. Dette er gledelig 

med tanke på framtida. For å være en attraktiv kommune å flytte til og å jobbe i, må vi ha et 

barnehagetilbud som er tilpasset både barnas og foreldrenes behov. 

Den offentlige fellesskole er garantisten for et likeverdig opplæringstilbud. Økonomi og sosial 

bakgrunn skal ikke være avgjørende for skoletilbudet.  

For å forebygge mobbing, skal det arbeides for å få nødvendige faggrupper inn i skolen og 

samarbeidet med foreldrene skal utvikles. 

Skolene i Vefsn er nå renovert. Dette er viktig for å gi barna våre et godt tilbud i skolen. 

Uansett fasiliteter, vil det viktigste i skolen alltid være kvaliteten på undervisninga.  

 

For at skolen skal være et helhetlig godt tilbud, er det viktig at også SFO inngår i dette 

tilbudet.   

 

Vefsn Arbeiderparti vil: 

 At alle som søker barnehageplass skal få det når de trenger det 

 Sørge for at det gis et barnehagetilbud som er tilpassa foreldrenes arbeidssituasjon 

 Ha et offentlig tilbud om SFO 

 At de ansatte i barnehagene, skolene og SFO har god formell kompetanse 

 Ha lærere med riktig kompetanse, og legge til rette for etter- og videreutdanning 

 Forsterke samarbeid mellom heim og barnehage / skole 

 Ha en skole uten foreldrebetaling 

 Legge til rette for elevbedrifter i skolen 

 Jobbe mot sentrale myndigheter for at gratis måltid / frukt og grønt blir en del av 

tilbudet i skolen 

 Ha nulltoleranse mot alle former for mobbing 

 Integrere skolehelsetjenesten bedre i arbeidet med frafall, spesielt i videregående skole 

 Prioritere forebygging og behandling av psykiske lidelser hos barn og unge høgt 

Vefsn Arbeiderparti vil at alle barn skal få de 

samme mulighetene til en trygg og god 

oppvekst, uavhengig av sosial bakgrunn eller 

religion. 

Barna er Vefsnsamfunnets framtid, derfor må vi 

legge et godt grunnlag for å gi dem muligheten 

til å bli trygge, aktive og engasjerte mennesker 

som skal bygge framtida vår. 
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 Styrke samarbeidet mellom fastlege, barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) og 

skolehelsetjenesten.  

 Bedre det forebyggende arbeidet både i barnevernet, PPT (Pedagogisk, psykologisk 

tjeneste), helsestasjon og skolen, og styrke samarbeidet mellom disse.  

 At barnvernet har ressurser og kompetanse til å følge opp bekymringsmeldinger og 

tiltak innen fastsatte frister.  

 Arbeide for interkommunalt samarbeid om tjenester for barn og unge. 

 At alle barn, uansett kjønn, hudfarge, religion, legning og funksjonsnivå skal ha 

samme mulighet til å delta i fellesskapet og få utvikle sin egenart.  

 Utvikle et attraktivt ungdomsklubbtilbud i samarbeid med ungdommen. 

 

ARBEIDSLIV OG VERDISKAPNING  

 

 

 

Velferdssamfunnet er bygd på filosofien om at vi må skape noe for ha noe å dele. 

Tiltak for å fremme tilknyting til arbeidslivet kan også ha stor effekt på den enkeltes mestring 

og helse. Tilknytning til arbeidsmarkedet bidrar til integrering og er en av de viktigste vegene 

ut av lavinntekt og fattigdom. Arbeid og økonomisk selvstendighet for kvinner er avgjørende 

for økt likestilling mellom kjønnene og større økonomisk og sosial likhet. 

 

Vefsn Arbeiderparti vil fokusere på: 

 Styrke og videreutvikle MON KF (Mosjøen og omegn næringsselskap KF) som den 

sentrale aktør for næringsutvikling i Vefsn 

 Stimulere til økt samhandling mellom aktørene innen næringsutvikling 

 Arbeide for at det til enhver tid er tilgang på tilstrekkelig næringsareal 

 Videreutvikle Mosjøen havn, også som regional aktør 

 Arbeide sammen med næringslivet for å sikre tilgang på nødvendig arbeidskraft med 

rett kompetanse 

 Arbeide for flere heltidsstillinger 

 Arbeide for at vi har utdanningstilbud som speiler arbeidslivets behov 

 Å kunne tilby tilstrekkelige plasser for lærlinger og lærekandidater i privat og offentlig 

sektor 

 Arbeide for etablering av et nytt og større fengsel i Vefsn 

 Arbeide for at det etableres godsterminal i Vefsn 

 

Vefsn Arbeiderparti vil ha fokus på å 

utvikle eksisterende arbeidsplasser, 

samtidig som vi vil arbeide for 

nyetablering av både offentlig og privat 

næringsliv. 

Gjennom utvikling av lokal infrastruktur 

som oppvekstvilkår, utdanning, 

kulturtilbud, helsetjenester og samferdsel 

vil vi bidra til at Vefsn fortsatt vil være en 

attraktiv kommune å bo og jobbe i.  
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 At Vefsn kommune er en pådriver for å sikre Alcoa optimale rammebetingelser og 

videreutvikling 

 Arbeide for at alle skal ha rett til ordnede lønns - og arbeidsvilkår, og motarbeide 

sosial dumping 

 Utvikle planer for ”nordkommunen” som bo - og næringslivsområde, sett i 

sammenheng med etableringen av ny infrastruktur.  

 Utvikle Studiesenteret / RKK (regionalt kurs– og kompetansesenter) og styrke 

samarbeidet mellom ulike utdanningsinstitusjoner og kompetansemiljø 

 Etablere regionale/nasjonale kompetansesentra (for eksempel bygningsvern og 

forvaltning av innlandsfiske) 

 Tiltrekke oss investeringsvillig kapital, spennende næringslivsaktører og godt 

kvalifiserte arbeidstakere 

 

NATURBRUK   

 

 
 

Landbruket i Vefsn står overfor utfordringer. Det er av stor betydning for Vefsn kommune at 

landbruket også i framtiden er ei livskraftig næring. Sammen med resten av arbeids- og 

næringslivet skal landbruket bidra til verdiskapning og fornyelse.  

 

Mange kulturlandskap og naturtyper er i ferd med å forsvinne. Gjengroing på grunn av 

opphørt og endret bruk er en stor trussel mot det biologiske mangfoldet i kulturlandskapet. 

 

Vefsn Arbeiderparti vil:  

 At den som driver jorda i størst mulig grad skal eie den 

 Bruke bo - og driveplikten aktivt for å opprettholde bosettingen i distriktene 

 Arbeide for bedre registrering av rovdyrbestanden 

 Ha en bedre balanse mellom rovdyr og beitedyr slik at rovdyrtapene reduseres 

 Legge til rette slik at ungdom kan etablere seg i landbruket 

 Stimulere til at det satses på mangesysleri innen landbruket 

 Sikre grunnutdanning og videreutdanning ved Mosjøen VGS, avdeling Marka 

 Gi støtte til vedlikehold av privat veg 

 Iverksette tiltak som forhindrer gjengroing og ødeleggelse av kulturlandskap 

 Hindre gjengroing langs elver og veger 

 

Skogbruk 

 

Skogen har en viktig rolle som Co2 -binder. En forutsetning er at skogen er frisk og i vekst. 

Vefsn Arbeiderparti vil derfor jobbe for at det er gode ordninger som stimulerer til at skogen 

forvaltes både til drift og som miljøtiltak. 

Vefsn Arbeiderparti vil i den pågående kommunestrukturdebatten jobbe for at de store skogs- 

og utmarkseiendommene som i dag forvaltes av Statsskog i framtida skal forvaltes av 

Vefsn Arbeiderparti ønsker at det legges til rette for et variert landbruk med jordbruk, 

skogbruk, utmark, og reindrift. 

Landbruket skal produsere trygg mat, sikre matforsyning, gi mangfold til 

kulturlandskapet og bidra til sysselsetting og bosetting i hele kommunen. 
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kommunene. Dette for å sikre allmennheten tilgang til utmarksområdene og naturressursene i 

Norge. 

 

Vefsn Arbeiderparti vil: 

 At ytterligere skogvern vurderes i forhold til konsekvenser for skogbruk og 

skogindustrien på Helgeland 

 Skogen i landskapsvernområdene og nasjonalparkene må telle med i det totale 

skogvernet 

 Arbeide for et naturlig skogvern i områder som ikke er økonomisk utnyttbare 

 Stimulere til økt avvirkning av skog, og at det plantes etter hogst 

 Arbeide for økt lokal verdiskapning med grunnlag i skogressursene våre 

 Øke ungskogpleien og tynning, blant annet gjennom økte tilskudd 

 

SAMFERDSEL 

 

 
 

Vefsn Arbeiderparti vil: 

 Arbeide for at Mosjøen Lufthavn består 

 Modernisere og bygge ut Nordlandsbanen 

 Arbeide for å få etablert jernbane mellom Grane og Storuman 

 Fortsette utbyggingen av gang- og sykkelveger 

 Styrke vedlikeholdet av kommunale veger 

 Begrense bruk av selvfinansiering ved vegutbygging 

 Arbeide for en omfordeling av bompengekostnadene mellom Toventunellen og 

Kulstadsjøen 

 Arbeide for at hele kommunen får breibåndtilgang/ fiber 

 Arbeide for sentrumsnær plassering av fergeleiet 

 Være pådriver for opprustning av RV73 

 Markedsføre muligheten for godstransport i øst- vestsambandet med utgangspunkt i 

Mosjøen 

 Arbeide for flere og bedre trafikksikkerhetstiltak 

 At trafikksikkerhetsutvalget i Vefsn revitaliseres 

 Arbeide for fortsatt gode kommunikasjonsløsninger for bygdene på sør – og vestsida 

av Vefsnfjorden, som er avhengig av båt 

 

 

Vefsn Arbeiderparti vil ha gode 

kommunikasjoner og transportmuligheter som 

sikrer bosetting, trafikksikkerhet, 

framkommelighet, velferd og miljø. 

Sikre og trygge arbeidsplasser krever god 

infrastruktur og gode muligheter for å skaffe seg 

en bolig i trygge omgivelser. 



 8 

BOLIG - ET VELFERDSGODE 

 

 
 

En god bolig er et viktig fundament for et trygt og godt liv. Alle har krav på å bo godt.  

En ustabil bosituasjon kan bidra til å forverre folks livssituasjon. En stabil bosituasjon virker 

motsatt. Det er et viktig kommunalt velferdsansvar å tilrettelegge for at innbyggerne har 

tilgang til en tilfredsstillende bolig. 

Som boligeier skal Vefsn kommune ha boliger av tilfredsstillende standard og nødvendig 

vedlikehold skal utføres.  

 

Kommunal styring av tomteregulering, boligbygging og bygningsvern er en forutsetning for 

nyetableringer, tilflytning og bymiljø. 

 

 

Vefsn Arbeiderparti vil: 

 At det skal stilles krav til fremtidige byggeprosjekter ut i fra boligsosialt perspektiv, 

blant annet gjennom god planlegging av infrastruktur 

 Boligsosialt og inkluderende perspektiv skal være tungtveiende i kommunens 

planlegging av arealbruk, utbyggingsprosjekter og i sentrumsplanleggingen 

 Arbeide for bygging av hybelbygg for ungdom i samarbeid med fylkeskommunen 

 Sørge for en rask og effektiv byggesaksbehandling 

 Arbeide for bedre tilgang på boliger for ungdom 

 Fortsette byggingen av boliger for demente 

 Arbeide for en planmessig etablering av spesielt tilpassede boliger for 

funksjonshemmede 

 Arbeide for å skaffe boliger for grupper med spesielle behov 

 Utvikle det boligpolitisk samarbeid med Mosjøen og omegn boligbyggelag (MBBL) 

for å styrke den sosiale boligbyggingen 

 I samarbeid med MBBL, næringsliv og organisasjonsliv, sørge for at byplanlegging og 

boligbygging ses i sammenheng 

 At nye omsorgsboliger og sjukeheimer skal tilrettelegges for tilkobling av elektroniske 

hjelpemidler, kommunikasjons- og varslingssystem og annen velferdsteknologi 

 

 

 

 

En god og høvelig bolig er et grunnleggende 

velferdsgode.  Boligpolitikken har sterk 

innvirkning på både sosial- og helsepolitikk.  
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MENINGSFYLT FRITID 

 

 

 

 

 
 

Et kunst- og kulturtilbud med stor bredde og kvalitet er et viktig virkemiddel for å skape et 

attraktivt lokalsamfunn, og samtidig med på å utvikle kreativitet og skaperlyst hos unge og 

eldre. Det gode kunst- og kulturtilbudet utvikles i et samspill mellom det offentlige, 

kulturorganisasjoner og enkeltutøvere på så vel profesjonelt som på amatørnivå. 

 

Barn og unge skal få likeverdige tilbud uavhengig av hvor de bor. Derfor må det tilrettelegges 

for at kulturskoletilbud kan legges til oppvekstsentra i distriktene.  

 

Idrett er på den ene side en mulighet for den enkelte utøver til å realisere sine evner og nå de 

høyeste mål, og på den annen side et virkemiddel i folkehelsearbeidet og for å fremme en 

sunn samfunnsutvikling. 

 

Vefsn Arbeiderparti ønsker å ta barn på alvor og legge til rette for at det finnes arenaer der 

barn selv kan organisere og utvikle sin egen kultur. 

 

Friluftsliv, bruk av naturen til rekreasjon, som matkammer og næring er en viktig del av vår 

regions kulturhistorie og -tradisjon. Å videreføre denne tradisjon til nye generasjoner er en 

viktig oppgave. Bruk av, og et nært forhold til naturen er også viktig i et folkehelseperspektiv 

og har positiv innvirkning på så vel vår fysiske som psykiske helse.  

 

Gode fritids – og aktivitetstilbud for barn og unge er viktig for trivsel og helse. Ved å 

tilrettelegge for differensierte fritidstilbud, forebygger vi kriminalitet og fremmer 

integrering.  Det er viktig at forebyggende velferdstiltak som fritids- og aktivitetstilbud 

for unge ikke blir kuttposter i kommunens budsjetter. 

For å gi barn og unge en god fritid er vi avhengig av frivillig innsats. Frivillighet er en 

viktig del av sosialdemokratiet.  

Satsing på kultur er ikke et luksusgode eller et overskuddsfenomen. Det er helt nødvendig 

for et samfunn som vektlegger demokrati, fellesskap og utvikling.  

Vefsn Arbeiderparti har som målsetning at Vefsn kommune i perioden skal videreutvikle 

og forsterke sin posisjon blant landsdelens fremste kunst- og kulturkommuner. 
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Forsøpling av nærområder og natur har blitt et økende problem også i Vefsn. Effektiv 

bekjempelse av forsøpling krever at vi tar i bruk mange virkemidler og iverksetter tiltak både 

for opprydding og for å skape holdningsendring. 

 

Regionens naturressurser vil, riktig forvaltet, også være et viktig middel til verdiskapning og 

nye arbeidsplasser. En forutsetning er en god og bærekraftig lokal forvaltning av regionens 

naturressurser, det vil si en forvaltning som er basert på lokalt oppbygget kunnskap og 

kompetanse. 

 

 

Vefsn Arbeiderparti vil:  

 Samordne den overordna kulturadministrasjonen. 

 Utvikle en tidsriktig kulturskole med større bredde og flere uttrykk 

 Bygge på Vefsns og Mosjøens kulturelle særpreg, identitet og historie når 

kulturpolitikk – og kulturtiltak for framtida skal utvikles  

 Bidra til utvikling og sikring av utdanningstilbud innen kunst og kultur i Mosjøen 

 Stimulere til samfunnsbyggende arbeid og kommunalt samarbeid med frivillige 

foreninger og organisasjoner 

 Styrke tilskuddsordninga til bygdehusa 

 Stimulere til at pensjonister og andre ressurspersoner deltar i det frivillige arbeidet i 

barnehage, skole og fritidsaktiviteter 

 Sikre at naturen og idrettsanlegg er tilgjengelig også for dem med nedsatt 

funksjonsevne 

 At det utvikles langsiktige og samordna tiltak som motvirker marginalisering av 

grupper av barn og unge 

 Prioritere tiltak rettet mot ungdom som i liten grad benytter seg av eksisterende kultur- 

og fritidstilbud og gi økte muligheter for kvalifisering, inkludering og mestring. 

 Styrke og vedlikeholde våre eksisterende idrettsanlegg 

 Utvikle forholdene for skiidrett på Granmoen 

 Bedre vedlikehold og nyetablering av attraktive aktivitetsområder der folk bor 

 Prioritere tilskudd til utvikling av trenere/instruktører og ledere for ulike nivå og 

aldersgrupper 

 Styrke det kunnskapsbaserte lokale forvaltningsansvar for naturressursene og arbeide 

for en bærekraftig lokal forvaltning 

 Bidra til satsning på naturbasert næringsutvikling basert på de muligheter vern av 

Vefsna og Lomsdal - Visten nasjonalpark gir 

 Motivere til, og tilrettelegge for barns friluftsaktiviteter  

 Arbeide for at Fjelltrimmen fortsetter 

 Realisering av friluftsområde ved Alcoa med tilrettelegging av fiskeplasser for 

funksjonshemmede 

 Etablere løypenett for rekreasjonskjøring med snøscooter 

 Etablere nye og videreutvikle eksisterende nærturområder – bl.a. 

 terrassering og kultivering av Skjervo 

 -Sti og fiskeplasser langs Skjervo 

 -Mosåsen Nærturområde 

 -Marsøra 

 -Badeplass på Baustein  

 At det settes i gang prosjekt for å forhindre forsøpling og for å samle inn skrot i Vefsn 

(jfr. Skrotnisseprosjektet i Troms) 
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 Revidere og videreføre miljø- og klimaplan 

 At arbeidet med å sikre en rein Vefsnfjord og reine elver videreføres 

 Kreve at alle laksetrapper i våre lakseførende vassdrag er restaurert innen 2017 

 

 

FOLKEHELSE 

 

 
 

 

Folkehelseperspektivet skal være med i all planlegging. Prinsippet om helse i alt vi gjør, 

innebærer mer enn helsepolitikk. Det dreier seg om å utvikle en helsevennlig politikk i alle 

sektorer. 

 

Derfor er det viktig å utvikle et samfunn som legger til rette for sunne levevaner som fremmer 

fellesskap, trygghet og deltakelse. Det handler om at hver enkelt innbygger har kunnskap om 

hva som skal til for at en selv skal få en bedre helse, og det handler om at det offentlige har et 

ansvar å tilrettelegge for at innbyggerne i samfunnet vårt skal gjøre sunne og aktive valg.  

 

 

I Vefsn har vi, på lik linje med resten av landet, store utfordringer knyttet til folkehelse. I dag 

er innbyggerne i Norges de minst aktive i hele Europa. Dette vises ved at flere er overvektige, 

mange utvikler livsstilsykdommer som diabetes, hjerte - kar lidelser, kreft og lungelidelser 

samt at flere sliter med psykiske lidelser. Undersøkelser viser at 70 % av befolkningen i 

Norge sier at de vil velge å gå turer i friluft for å være mer aktiv. Derfor blir det viktig å legge 

til rette for nærturområder.  

 

 

Vefsn Arbeiderparti vil: 

 Arbeide for at det etableres flere sykkelveger i Sykkelbyen 

 Arbeide for oppretting av nærturløyper for sykkel 

 Legge til rette for større bruk av sykkel også vinterstid 

 Arbeide for merking av nærtur- og utfartsområder i Vefsn 

 Arbeide for at det etableres en utstyrssentral der innbyggere kan låne seg utstyr for å 

drive med ulike aktiviteter 

 Arbeide for helsefremmende barnehager, skoler og institusjoner 

 Økt innsats for å redusere røyking, snus og alkohol- bruk 

For Arbeiderpartiet er folkehelsearbeid 

fundamentet i helsepolitikken. Alle har 

ansvar for egen helse, men fellesskapet har 

ansvar for alles helse. 

Norge er et land med små økonomiske 

forskjeller. Likevel finner vi de tydeligste 

sosiale forskjellene innen helse. God 

fordelingspolitikk er derfor god 

folkehelsepolitikk. 
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 Legge til rette for sunne valg og begrense tilgang på usunne valg i kantiner, 

fritidsklubber og på kommunale arbeidsplasser 

 Tilrettelegge for gode måltider i barnehager, skoler og blant eldre 

 Gi befolkningen bedre kunnskap om mat, kosthold og ernæring 

 Oppfordre og motivere befolkninga til trening og fysisk aktivitet 

 

HELSE OG OMSORG 

 

 

 
 

 

Gode sykehustjenester i rimelig nærhet er viktig for at innbyggerne skal føle seg trygge.  

Et nytt Helgelandssykehus må lokaliseres i rimelig nærhet til innbyggerne på hele Helgeland. 

Vefsn Arbeiderparti mener derfor det må legges til rette for flere alternative tomter for et nytt 

Helgelandssykehus i Vefsn. 

Velferdstjenester fra NAV skal være velfungerende og befolkningen skal få rask og effektiv 

bistand. 

 

Vefsn Arbeiderparti vil: 

 At et nytt Helgelandssykehus lokaliseres i Vefsn  

 At det skal være gode akuttjenester ved Helgelandssykehusets avdeling i Mosjøen 

 Arbeide for et fødetilbud av god kvalitet ved sykehuset i Mosjøen 

 At de gravide og fødende i Vefsn skal få god oppfølging og veiledning gjennom 

svangerskaps-, fødsels- og barselsperioden 

 Ha en ambulansetjeneste med god kompetanse og god døgnberedskap 

 Arbeide for en bedre refusjonsordning i tannhelsetjenesten 

 Utvikle samarbeidstiltak sammen med nabokommunene 

 Ta i bruk velferdsteknologiske løsninger som verktøy i helse- og omsorgstjenestene, 

og muliggjøre at mennesker, ved hjelp av velferdsteknologiske løsninger, gis mulighet 

til å mestre eget liv og helse bedre 

 Videreføre og videreutvikle åpen helsestasjon for ungdom 

 At helsesøster skal være mer tilgjengelig i skolen 

Vefsn kommune skal ha helse-, omsorgs- og 

sosialtjenester av høy kvalitet. Innbyggerne skal 

sikres god, koordinert og tverrfaglig behandling 

når de har behov for det. Eldre i Vefsn skal ha en 

trygg og verdig alderdom med aktivitetstilbud 

tilpasset deres behov. Omsorgstjenestene skal 

drives i offentlig regi.  

Vi skal ha gode, moderne IKT løsninger som gir 

en effektiv tjeneste og bidrar til større sikkerhet. 

Brukerne av tjenestene skal sikres 

medbestemmelse i avgjørelser som angår dem. 
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Psykiatri 

Psykiatritjenesten i Vefsn har blitt styrket de siste årene. Det er åpnet nytt treffsted i Chr. 

Qvalesgt. 

Informasjon om hjelpetilbuda er viktig for å motarbeide fordommer og for å få folk til å søke 

hjelp. Det er viktig å fange opp barn med psykiske problemer slik at de kan få hjelp for å 

unngå store helseproblemer senere i livet.  

 

Vefsn Arbeiderparti vil: 

 Bedre samhandlingen mellom helseforetaket og Vefsn kommune i forhold til 

psykiatritjenesten  

 Utvikle Qvales til å bli den gode møteplassen for grupper med psykisk sykdom og 

rusproblemer 

 Klargjøre roller mellom 1. og 2.linjetjenesten 

 Qvales skal være et lavterskelstilbud 

 Bevare og utvikle samarbeidet mellom BUP og helsestasjonen som et lavtersketilbud 

for ungdom 

 At barn og ungdom med psykiske vansker får rask og effektiv behandling 

 

Rus 

Rusmisbruk er et alvorlig samfunnsproblem. Rustjenesten er et lavterskeltilbud som skal bidra 

til at den enkelte rusmisbruker får en bedre livskvalitet. Tjenesten skal også ha et sterkt fokus 

på rusforebyggende arbeid. Vi må gå inn med aktive tiltak for å forebygge rekruttering til 

rusmiljøene. Det må også legges til rette for at de som er havnet i rusmiljøet får nødvendig 

hjelp til å komme seg ut av sitt misbruk.  

 

Vefsn Arbeiderparti vil: 

 Bedre opplysning og holdningsskapende tiltak for å forebygge bruk av rusmidler 

 Øke kunnskapen hos ansatte bl.a. i helsestasjon, barnehager og skoler 

 Bevisstgjøre foreldre og omsorgspersoner om hvordan de kan være gode rollemodeller 

for barn og unge 

 Gjøre rusfrie arrangement og ungdomsklubber attraktive for barn og ungdom 

 Ha et aktivt fokus på tverrfaglig samarbeid i forhold til ungdom som er i faresonen 

 Rustjenesten i Vefsn skal være en støttespiller og veileder for den enkelte 

rusmisbruker samt andre faggrupper og pårørende 

 Ettervernsarbeidet skal være tilpasset den enkeltes behov i et tverrfaglig samarbeid 

 Ha fokus på samhandling rus / psykiatri. 

 

Forebygging av vold 

Vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunnsproblem som gir store konsekvenser for den 

som rammes. Vold i nære relasjoner rammer i all hovedsak kvinner og barn, men også menn 

utsettes for vold fra noen som står dem nær. De fleste overgrep mot eldre utføres av personer 

som står vedkommende nær og er i hovedsak et skjult problem. 

Blind og umotivert vold har blitt et alvorlig samfunnsproblem. Dette opplever vi også i Vefsn.  

 

Vefsn Arbeiderparti vil:  

 At Handlingsplan mot vold revideres og gjennomføres 

 Ha et godt utbygd mottaksapparat og tilbud til mennesker i krise 



 14 

 Sikre god drift av krisesenteret i Mosjøen 

 Styrke hjelpeapparatets kunnskap om behovene til grupper som er spesielt utsatt for 

voldsutøvelse 

 Ha gode samarbeidsfora mellom de instanser som møter voldsutsatte og voldsutøver 

 Synliggjøre volden og forebygge gjennom holdningsendringer 

 Ha nulltoleranse overfor mobbing og voldsutøvelse 

 Bidra til å sikre SMISO (Senter mot incest og seksuelle overgrep) gode vilkår 

Eldre 

De eldre blir flere og lever lengre. Dette er en ønsket utvikling. De fleste eldre er friske og 

ressurssterke. De kan og vil yte til fellesskapet gjennom frivillig arbeid. Det er viktig å 

tilrettelegge for at også de eldre kan gi etter evne og motta etter behov.  

Når du, eller noen du er glad i, har behov for omsorgstjenester, skal du være trygg på at 

omsorgen gis av folk med riktig kompetanse. Ansatte med brei kompetanse vil bidra til nye 

og mer fleksible løsninger. Vi vil legge til rette for god rekruttering, flere heltidsstillinger, og 

karrieremuligheter for både kvinner og menn. 

 

De fleste ønsker å bo hjemme eller i egen bolig så lenge som mulig – også etter at de har fått 

behov for regelmessig helsehjelp. En sykehjemsplass er for de aller svakeste, som trenger 

mest hjelp og omsorg.  

 

 

Vefsn Arbeiderparti vil:  

 Ha en eldreomsorg med høy kvalitet, i offentlig regi, til alle som trenger det 

 Styrke heimetjenestene og videreføre heimerehabiliteringsteamet 

 Sørge for at mennesker med demens ivaretas på en faglig forsvarlig måte, både om de 

bor heime eller i institusjon 

 Ha sterke fagmiljøer som gir gode vilkår for etter- og videreutdanning. Sørge for at vi 

har en god fagutvikling i omsorgstjenestene våre 

 At Vefsn kommune hele tiden arbeider for å sikre god rekruttering, høy kompetanse 

og stabil bemanning i omsorgstjenestene 

 Ha tilstrekkelig med sykeheimsplasser, korttidsplasser og dagtilbud 

 Sykeheimsplassene skal tilpasses brukernes behov 

 At beboerne på institusjonene våre skal ha en meningsfylt hverdag og et verdig liv 

 At det gis tilbud om trening og kulturopplevelser ved institusjonene og 

omsorgsboligene  

 Legge til rette for at kommunale lokaler kan benyttes som sosiale treffsteder for eldre 

 Fortsette det gode samarbeidet med frivillige organisasjoner 

Livets slutt 

Vefsn kommune er en foregangskommune når det gjelder lindrende behandling til alvorlige 

syke og døende mennesker. Somatisk lindrende enhet (Solina) og Stiftelsen Termik er viktige 

for å kunne gi mennesker tilbud om lindring og en verdig død.  

For å sikre de gamle en verdig slutt på livet må vi også i eldreomsorgen sørge for at lindrende 

behandling inngår i omsorgstilbudet. Det skal tilbys palliasjon med god kvalitet tilpasset 

pasientenes behov både i sykehjem og heimetjenesten.  

 

Vefsn kommune har ervervet areal for utvidelse av gravsted. Ved opparbeidelsen av 

gravstedet skal det tilrettelegges for minnelund.  
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Vefsn Arbeiderparti vil: 

 At det gis en god palliativ omsorg  

 Sikre god kompetanse innenfor dette fagområdet 

 At det bygges videre på det allerede etablerte samarbeidet mellom omsorgstjenesten i 

Vefsn kommune og Termik 

 Fortsatt gi kommunal støtte til Termik 

 Ha godt vedlikeholdte kirkegårder 

 Støtte etableringen av krematorium 

 Støtte etablering av livssynsnøytralt seremonirom 

 

 

 

 


