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Det beste for Meløy 

For meg handler kommunevalget 2015 om å få til det beste for Meløy og 

innbyggerne. Vi må endre måten vi bruker våre resurser på og vi må 

tenke annerledes for å møte fremtidens utfordringer.  

Meløy kommune står ved et veiskille hvor økonomi og kommunereform 
vil påvirke oss, enten vi står alene eller inngår samarbeid med andre. Vi 
må i større grad en tidligere gjøre økonomiske prioriteringer som 
samsvarer med våre inntekter. 
 

For mitt parti står velferdstjenestene i sentrum, derfor skal det på 

kjerneområder som helse, barnehage, skole og eldreomsorg være gode 

offentlige tilbud for alle.  

Jeg mener at felleskap og kvalitet i tjenestetilbud må stå sentralt i 

fremtidens Meløy og at alle skal ha rett til de samme tjenestene. 

Dette kommunevalget vil avgjøre hvilken retning Meløy tar inn i 

fremtiden, bruk din stemme og muligheten til å påvirke. Godt valg! 

Sigurd Stormo 

Ordførerkandidat Meløy Arbeiderparti  
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Demokrati  

Meløy kommune har alle forutsetninger for å bestå som selvstendig 

kommune. Med det som utgangspunkt vil Meløy Arbeiderparti delta i 

debatten om kommunestruktur. Vi skal være åpen og samarbeide med 

våre nabokommuner for fremtidige bærekraftige løsninger.    

Økonomi og kvalitet  

 Nedgang i folketall på grunn av fraflytting, lavere fødselstall og 

synkende kraftinntekter har gitt Meløy kommune økonomiske 

utfordringer som må løses.   

 Meløy Arbeiderparti mener at det må strukturendringer til i driften av 

Meløy kommune for å få en bærekraftig økonomi. I denne prosessen 

er det viktig å lytte til befolkningen, organisasjonene og de ansatte.   

 Meløy Arbeiderparti vil jobbe for økt kvalitet på tjenestene i Meløy 

kommune. For å få dette til er vi avhengige av å skape sterke 

fagmiljøer, hvor den enkeltes behov blir ivaretatt.    

Engasjere og inkludere  

 En aktiv og deltakende befolkning er grunnlaget for et godt folkestyre 

og et levende lokaldemokrati.  Deltakelse i politiske partier, idrettslag, 

velforeninger eller frivillige lag og organisasjoner er grunnlaget for at 

lokalsamfunnet skal blomstre.    

 Vi mener det er viktig at vi inkluderer barn og unge i utviklingen av vår 

kommune, de er Meløys fremtid. Meløy Arbeiderparti ønsker å innføre 

prøveordning med stemmerett for 16-åringer ved kommunevalg. Vi vil 

vektlegge ungdomsrådets meninger i behandlinger av saker.   

 Det er avgjørende at det offentlige oppleves som imøtekommende og 

tilretteleggende i møte med innbyggerne, blant annet gjennom klart 

språk og god informasjon. Digitale løsninger skal alltid være 

tilgjengelige der det er mulig i kontakten mellom kommunen og dens 

innbyggere og næringsliv.    

 Kommunale saksframstillinger må gjøres kortere og lettere 

tilgjengelig. Det må være tydelig både for politikere og innbyggere 

hvilke beslutninger som skal tas. Vi må involvere innbyggerne 

gjennom digital overføring av kommunestyrets møter. Saksframlegg 

for kommunale organ bør som hovedregel være på maks to sider, slik 

at innbyggerne lettere kan følge kommunestyrets arbeid.          
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Kommunen som arbeidsgiver - Menneskene som ressurs  

 Den viktigste ressursen i Meløy kommune er menneskene som jobber 

der. Et godt partssamarbeid lokalt er viktig for hvordan kommunen 

styres. Arbeiderpartiet vil jobbe for en åpen kultur i Meløy der alle 

parter blir tatt på alvor.    

 Meløy må på lik linje med andre arbeidsgivere ta sin del av ansvaret 

for opplæring og rekruttering av framtidige fagarbeidere. Kommunen 

skal ha minst like mange lærlinger innenfor alle faggrupper som andel 

av arbeidstakere tilsier.    

 Meløy Arbeiderparti vil gjøre Meløy kommune til en læringsarena hvor 

det lages kompetanseplaner som dekker alle virksomheter i 

kommunen.  Det vil bli sett på tilbud om fagopplæring i kombinasjon 

med arbeid.   

 Norsk er arbeidsspråket i alle kommunale tjenester, og det skal gis 

norskopplæring til ansatte som har behov for det.    

 Det skal være tydelig for alle kommunalt ansatte hvordan de kan 

varsle alvorlige feil eller mangler ved sin arbeidsplass. Meløy 

kommune skal ha gode rutiner for praktisk håndtering av varsling og 

varslere i tråd med dagens lovverk, slik at den som varsler om alvorlig 

feil kan være trygg på at dette ikke fører til noen negative reaksjoner 

mot den enkelte eller kolleger.    

 Arbeiderpartiet ønsker ikke anbudsprosesser der det konkurreres på 

ansattes lønns- og arbeidsvilkår. På kjerneområder som helse, 

barnehage, skole og eldreomsorg skal det være gode offentlige tilbud 

som omfatter alle.   

Omstilling og kvalitet  

 For Arbeiderpartiet er det viktig å fornye og omstille offentlig 

virksomhet slik at den blir mer effektiv og bedre for brukerne. De 

ansatte er vår viktigste ressurs for å få dette til.   

 Det skal legges til rette for at ansatte får reell mulighet til å forbedre 

de kommunale tjenestene, slik at de som er nærmest brukerne og har 

kompetanse innenfor sine felt, også er de som i størst grad påvirker 

videreutviklingen av tjenestene.  

 Det må stilles krav til kvalitet i alle kommunale tjenester i Meløy 

kommune. For å få til den kvaliteten vi ønsker må vi ha tydelige og 

engasjerte ledere i fremtidens Meløy       



Meløy Arbeiderparti. Program 2015-2019. 

 

 

Skole og barnehage  

En god start 

 Et trygt og godt barnehagetilbud betyr at barn kan oppleve lek, 

sosialisering og mestring med jevnaldrende, samtidig som foreldrene 

har mulighet til å kombinere arbeid og familie.   

 Foreldrene har hovedrollen i barnas liv. Ved å ha foreldrene med på 

laget når barna er i barnehage og skole legger vi sammen bedre til 

rette for barnas trivsel, utvikling og læring. Allerede mens barna går i 

barnehagen må det synliggjøres hvor viktig foreldrene er for at barna 

lykkes i skolen.    

Like muligheter for alle i en moderne skole  

 Alle barn skal ha lik rett til utdanning, uansett sosial bakgrunn. Derfor 

sier vi nei til økt privatisering som tar pengene bort fra den offentlige 

fellesskolen.   

 Fellesskolen skal gi tilpasset opplæring til alle elever. Både elever 

som trenger ekstra utfordringer og elever som trenger ekstra 

oppfølging skal oppleve at skolen gir dem det de har behov for. Vi i 

Meløy Arbeiderparti ser på det som viktig, at det settes inn tidlig 

innsats med kompetent personale for å kunne avdekke den enkeltes 

behov. Det er en viktig faktor for mestring av skolehverdagen.    

 Foreldre og foresatte skal være trygge på at barna blir tatt vare på i 

skolen, og at skolemiljøet legger til rette for læring. Meløy 

Arbeiderparti vil sikre alle barn et godt fysisk og psykisk læringsmiljø i 

gode barnehager og skoler.    

Videregående utdanning i Meløy  

 Den største utfordringen i videregående opplæring er at for mange 

faller fra underveis i opplæringsløpet. God og tidlig rådgivning i 

ungdomsskolen er viktig for at elevene havner på rett utdanning og 

fullfører. Skolen må derfor spille på lag med foreldre, og sammen stille 

krav og forventinger til elevenes arbeidsvaner og innsats.    
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 Flere må gjennomføre yrkesfaglig utdanning og oppnå fagbrev, for å 

dekke framtidas kompetansebehov i Meløy. Videregående skoler må 

utvikles til å bli kompetansesentre, både som arbeidsplass, 

samarbeidspartner for næringslivet og som et utviklingstilbud lokalt 

for å beholde kompetanse og arbeidskraft.   

 Meløy Arbeiderparti vil kjempe for å beholde de videregående 

skolene i Meløy Kommune. De er viktige ressurser for å rekruttere og 

beholde kvalifisert arbeidskraft til kommunen.    

 Vi vil ha nulltoleranse mot mobbing i skolen i Meløy. Alle barn har 

rett på respekt og trygge læringsmiljø. Alle de ansatte i Meløy 

kommune må involveres i arbeidet mot mobbing.  
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Helse og omsorg  

Nytt omsorgssenter  

 Eldre mennesker utgjør en voksende andel av befolkningen i Meløy. 

Vi vil ha en eldreomsorg som gir den enkelte trygghet. Meløy 

Arbeiderparti vil arbeide for at Meløy kommune får på plass et nytt 

omsorgssenter på Ørnes.   

Forebygging og tilrettelegging  

 Nøkkelen til god helse er forebygging og tidlig innsats. 90 prosent av 

alt forebyggende arbeid skjer utenfor helsesektoren. Samarbeid og 

langsiktig arbeid på tvers av sektorer er derfor avgjørende for å oppnå 

gode resultater. Pasientens behov må i større grad stå i sentrum for 

planlegging, organisering og oppbygging av tjenestene.   

 Ulike hjelpemidler gjør det mulig å føle trygghet og dermed å bo 

lenger hjemme. Klok bruk av velferdsteknologi må derfor være en 

naturlig del av boligpolitikk og kommunale boligplaner.  Meløy 

Arbeiderparti vil jobbe for å få på plass en omsorgstrapp, som i større 

grad vil gi brukerne en tjeneste tilpasset deres behov og som gir en 

kvalitet de har krav på. En bedre tilpasset omsorgstrapp vil også være 

et viktig bidrag for å få orden på kommunens økonomi.  Vi skal jobbe 

for at alle som trenger en institusjonsplass eller en bolig med 

heldøgns omsorg får det. Dagaktivitetstilbudene for de som lider av 

demens må bygges videre ut.    

 Meløy Arbeiderparti vil jobbe for å utvikle helserelatert virksomhet på 

Engavågen.   
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Psykisk helse og livsmestring  

 Mange mennesker vil gjennom livet oppleve å bli psykisk syke. Vi må 

satse på forebygging og godt samarbeid mellom Meløy kommune og 

helseforetakene. Vi må fortsatt omstille tilbudene fra langvarige 

institusjonsopphold til lokalt tilpassede tiltak.   

Et trygt og faglig sterkt barnevern  

 For å fange opp utfordringer tidlig må Barnevernet ha tett kontakt med 

alle i kommunen som jobber med barn. For å sikre et godt fagmiljø 

bør samarbeid med våre nabokommuner være til stede.   

Rus - rammer mange  

 Rus forårsaker ikke bare problemer for den enkelte, men det rammer 

også barn, pårørende, arbeidskolleger og venner.  Meløy 

Arbeiderparti vil jobbe for at kommunen har den rette kompetansen til 

å kunne ivareta og hjelpe de berørte parter, der forebygging er et 

viktig satsingsområde.   

Legetjeneste  

 Meløy kommune skal være en trygg plass å bo og leve i. Meløy 

Arbeiderparti skal jobbe for å sikre alle innbyggere god kvalitet på 

legetjenesten.   
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Vekst i hele Meløy  

Bolyst  

 Meløy opplever nedgang i folketall. Vi må snu denne negative 

trenden. For å få dette til trenger vi flere virkemidler. Vi vil være med å 

bidra slik at det kan gjennomføres bolystprosjekter med vekt på Meløy 

som attraktivt bo og arbeidsområde. Meløy Arbeiderparti mener at 

omdømmebygging og styrking av «vi-følelsen» er sentrale faktorer for 

å lykkes.   

 Meløy kommune bosetter flyktninger. De må integreres og gis 

mulighet til å bidra i utviklingen av samfunnet. De er hver for seg 

ressurser med kompetanse som Meløy har bruk for. En aktiv 

flyktningpolitikk er viktig for å få til en vellykket integrering.   

Kommunikasjon  

 Utbygging av fibernettverk for datakommunikasjon og mobiltjenester 

er viktig for bosetting og utvikling. Ved at ny teknologi kan tas i bruk 

kan man tilby velferdstjenester der innbyggerne bor. Næringsutvikling 

er avgjørende for Meløy kommune og da er behovet for god 

datakommunikasjon viktig. Vi i Meløy Arbeiderparti vil jobbe for 

utbygging av fiber i hele Meløy kommune. Vi vil også jobbe for å ta i 

bruk velferdsteknologi, for å tilby innbyggerne bedre tjenester.    

Samferdsel  

 Meløy har utfordringer innenfor samferdsel på grunn av vår geografi 

og lange avstander. Mulighetene for bosetting og verdiskaping er helt 

avhengig av gode kommunikasjonsløsninger.     

 Vi vil jobbe for finansiering og ferdigstillelse av veistrekningen 

Glomfjord-Ørnes, og for å få fergefri kryssing av Holandsfjorden inn i 

fylkets/den nasjonale transportplan. Meløy Arbeiderparti vil jobbe for å 

opprettholde prioriteringen av fastlandsforbindelse til øya Meløy.    

 Nye samferdselsløsninger i søndre Meløy må utredes, inkludert 

tverrtunnelen Storvika – Bjærangen.  Vi vil jobbe for at rasutsatte 

veistrekninger i Meløy blir prioritert i fylkesplanen. Vi vil også ta 

initiativ for å få i gang et samarbeid med Helgeland om samferdsel, for 

å styrke industriens og næringslivets rammevilkår.  
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Bolig til alle  

 Arbeiderpartiet mener at alle skal ha mulighet til å bo i en god bolig, 

derfor må det bygges nok boliger. Kommunen må sikre og regulere 

nok areal til boligformål, sørge for rask og smidig 

byggesaksbehandling. Vi vil søke samarbeid med de lokale 

boligbyggelagene og andre utbyggere for å bygge eierboliger og 

leieboliger for ulike livsfaser og situasjoner.   

Frivillighet og kultur  

 En aktiv og deltakende befolkning er grunnlaget for et godt folkestyre 

og et levende lokaldemokrati. Gjennom frivillig arbeid skaper vi 

møteplasser for folk fra alle lag av samfunnet, vi utvikler fellesskap og 

lærer av hverandre. Lokalt kulturliv og lokale idrettslag og 

organisasjoner bidrar i tillegg til integrering og utjevning av sosiale 

forskjeller. Meløy kommune har mange aktive lag, foreninger og 

enkeltpersoner som bidrar til positive opplevelser for innbyggerne 

med sitt frivillige arbeid.   

Folkehelse er god kultur  

 Meløy Arbeiderparti vil opprettholde tilskudd for å støtte tiltak innen 

idrett og kultur. Vi vil også at kommunens kulturavdeling, som i dag, 

skal bidra og være en støttespiller for det frivillige arbeid.  

 Vi har i dag mange forskjellige anlegg for idrett og kultur. Vi må 

prioritere å ta vare på disse og skape aktivitet og opplevelser for våre 

innbyggere i eksisterende bygg og anlegg.  

 Meløy Arbeiderparti vil jobbe for å stimulere til etablering av 

kulturnæringer i en tid hvor vi trenger nye varierte arbeidsplasser i 

hele Meløy.  

 Vi vil sikre gratis utlån av kommunale haller, baner og lokaler for kultur 

og idrettsaktiviteter for barn og unge. I tillegg bør det i større grad 

legges til rette for utviklingsprogram for trenere og instruktører som 

jobber med barn og unge, fordi det også her er behov for 

kompetanseutvikling.   

 Meløy Arbeiderparti vil videreføre og utvikle ordninger for utlån av 

fritidsutstyr, ski, telt o.l., slik at økonomi og sosial bakgrunn ikke blir til 

hinder for aktivitetsdeltakelse og livsutfoldelse.  
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Miljø, klima og energi 

Meløy Arbeiderparti tar klimaendringene på alvor. Selv om 

klimaproblemene er globale må vi handle lokalt for å nå målene om å 

redusere utslippene. Vi vil sikre livsgrunnlaget for nåværende og 

framtidige generasjoner ved fornuftig bruk av våre naturressurser. 

 Meløy Arbeiderparti vil ha en forpliktende klimaplan for kommunen. Vi 

har som mål å redusere energiforbruket og forurensingen i 

kommunen. Meløy skal ha en klimaplan med klare mål om å redusere 

forurensing og energiforbruk. 

 Det lokale naturmangfoldet skal sikres for framtidige generasjoner. 

Meløy Arbeiderparti skal være en pådriver for å holde luft, hav, fjord 

og elver friske. 

 Meløy kommune skal være en pådriver for å ha et godt kollektivtilbud, 

og det trengs flere gang- og sykkelveger. 

 Energibruken i kommunale bygg skal reduseres gjennom ENØK-tiltak 

og nye bygg skal være energieffektive. 

 Meløy kommune skal anskaffe miljøvennlige kjøretøy. Meløy 

kommune skal ha lademuligheter for elbiler. 
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Næring og verdiskaping   

Veien videre  

 Nedleggelsen av arbeidsplasser i Meløy og ringvirkningene av denne 

viste oss at det må satses bredt og allsidig for å skape fremtidens 

næringsliv i Meløy. Fokus må også ligge på å skape robuste næringer 

i hele Meløy kommune. Vi må også prioritere å ta ut potensiale i 

allerede eksisterende næringsliv.  Meløy Arbeiderparti skal ta hele 

Meløy i bruk!    

Tenke globalt - handle lokalt  

 Næringslivet i Meløy trenger flere ben å stå på. Meløy kommune må 

der det er mulig, med utgangspunkt i SIIS, foreta innkjøp av tjenester 

og varer hos lokalt næringsliv. Lokalt næringsliv kjenner også de 

lokale forholdene godt, og vil ofte kunne tilby de best tilpassede og 

mest fleksible løsningene til en konkurransedyktig pris.   

 Arbeiderpartiet vil se på en styrking av kompetansen lokalt innen 

innkjøp, for å sikre at de anskaffelser og avtaler som gjøres totalt sett 

blir til det beste for Meløy kommune og innbyggerne.   

Verktøy  

 Meløy Næringsutvikling(MNU) og Meløy Utvikling(MU) er Meløy 

kommunes viktigste verktøy for å skape nye varige arbeidsplasser i 

kommunen.    

 Meløy Energi er kommunens verktøy for bygging og drift av strømnett 

og en viktig samarbeidspartner for etablering av fremtidens 

bredbåndsnett(fiber) i hele Meløy.    

 MATS er Meløy kommunes verktøy for arbeidstrening, med varig 

tilrettelagte arbeidsplasser (vta), arbeidspraksis i skjermet virksomhet 

(aps), og arbeid med bistand (ab).    

 Meløy Arbeiderparti ser på selskapene som enestående muligheter til 

å bevare og skape arbeidsplasser og utvikling av Meløy kommune.    

Eiendomsskatt  

 Eiendomsskatten for bedrifter i Meløy må ligge på et nivå som 

tilsvarer det bedriftene betaler i andre deler av landet. Hvis 

beskatningen i Meløy blir for høy vil det vanskeligjøre nye etableringer 

og true eksisterende næringsliv.    
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Industri  

 Satsingen på å etablere nye varige industriarbeidsplasser i Meløy må 

fortsette med uforminsket styrke. Vi må satse på forskning og utvikling 

i Glomfjord industripark for å gjøre parken attraktiv for nyetableringer. 

Det må samtidig jobbes med industriutvikling på Halsa.   

 De fleste industribedrifter i Meløy konkurrerer ikke med nabobedriften, 

men med bedrifter i andre deler av verden. Derfor må vi utvikle sterke 

næringsklynger i kommunen og regionen vi tilhører. Vi må også 

stimulere til økt samarbeid mellom ulike næringer.   

Olje, gass og mineral  

 Det må tilrettelegges slik at Meløy kan ta del i den nye olje og 

gassnæringen som nå er under oppbygging utenfor vår kystlinje. 

Mineralnæringen er også en næring i vekst og Meløy må utnytte de 

muligheter som ligger i vår region.   

Regionssenter  

 Vi vil satse på utvikling av et sterkt handels og regionssenter for å 

styrke handelsnæringen og skape positive ringvirkninger i hele Meløy 

kommune. Kommunikasjoner er viktig for å lykkes. Meløy 

Arbeiderparti vil jobbe for å utvikle Meløy kommune som bo-, arbeids- 

og serviceregion og satse på Ørnes som kystens regionssenter midt 

mellom Helgeland og Salten.    

Reiseliv og opplevelse  

 Meløy kommunes fantastiske og varierte natur innbyr til økt satsing på 

reiseliv og opplevelse. Næringen har et stort potensiale og kan skape 

ny aktivitet i hele Meløy. Arbeiderpartiet vil jobbe for vekst i næringen.    

Levende landbruk  

 Landbrukets oppgave er å produsere trygg og variert mat av god 

kvalitet. Arbeiderpartiet vil, innenfor de rammer kommunen har, legge 

til rette for økt produksjon av jordbruksvarer som det er naturgitt 

grunnlag for, og som markedet etterspør. Jordbruksproduksjonen skal 

skje på en miljømessig bærekraftig måte.   

 

Havbruk  
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 Norsk havbruksnæring har hatt en fantastisk utvikling, og er i dag en 

viktig bærebjelke i mange kystsamfunn. For Meløy Arbeiderparti er 

det viktig at denne næringen gis muligheter for videre vekst og 

utvikling i vår kommune.    

Kyst og fisk  

 Meløy kommune er en rik kommune på kyst og fisk. Vi er i en 

særstilling i Nordland hvor flåten består av mange unge fiskere. For å 

ivareta rekrutteringen og utviklingen i Meløy kommune, mener vi i 

Meløy arbeiderparti at vi i samarbeid med de næringsdrivende, må 

skape gode forhold for utvikling av arbeidsplasser.  Vi vil satse på 

Reipå fiskerihavn, ved å bidra økonomisk til utvikling av havna, dette 

vil styrke Meløy som fiskerikommune.    
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1 Sigurd Stormo              8150 Ørnes Energiingeniør 45 

2 Lisbeth Selstad Amundsen   8160 Glomfjord Hjelpepleier 48 

3 Rolf Birger Nilsen 8178 Halsa Industriarbeider 47 

4 Line Elisabeth Mortensen 8146 Reipå Adjunkt 38 

5 Ola Arnfinn Loe 8170 Engavågen Ikt veileder 49 

6 Anne Lene Kjærvik 8149 Neverdal Avd. sykepleier 31 

7 Rune Meosli 8150 Ørnes Adjunkt 45 

8 Anne Marit Olsen 8160 Glomfjord Daglig leder 49 

9 Almar Bergli 8149 Neverdal Pensjonist 72 

10 Marianne Aag  Hansen (AUF) 8146 Neverdal Skoleelev 18 

11 Arild Robert Kjerpeseth 8157 Meløy Teamleder 59 

12 Wenche Jonassen 8158 Bolga Rektor 43 

13 Magne Bergli              8160 Glomfjord Skiftleder 50 

14 Marianne Johansen 8150 Ørnes Sekretær 35 

15 Virgil Anbakk               8160 Glomfjord Industriarbeider 41 

16 Renathe Lauritzen Berg 8160 Glomfjord Student 43 

17 Patrik Andrè Virtanen (AUF) 8178 Halsa Lærling 18 

18 Dina Seljeseth 8150 Ørnes Skoleelev 20 

19 Frank Andersen             8160 Glomfjord Industriarbeider 61 

20 Hulda Lutro 8149 Neverdal Miljøarbeider 56 

21 Torstein Myrvang 8150 Ørnes Formann 43 

22 Torill Bergli 8150 Ørnes Pensjonist 65 

23 Bjørn Seljeseth 8150 Ørnes Målekontrollør 52 

24 Brita Kjerpeseth Omnes 8157 Meløy Adm.ledelse 25 

25 Sture Bang 8150 Ørnes Finansrådgiver 45 

Ordførerkandidat Sigurd Stormo 

Varaordførerkandidat Lisbeth Selstad Amundsen 
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