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    KOMMUNEPROGRAM 
VÅGAN  

ARBEIDERPARTI      



Innledning 
 
Alle mennesker er unike, uerstattelige og like mye verdt. Hver og en av oss 
skal ha mulighet for å virkeliggjøre sin drøm om et godt liv. Vi mener at 
sosialdemokratiet er den retningen som kan virkeliggjøre dette målet. Det 
moderne sosialdemokratiet bygger på et sosialt, demokratisk, 
medmenneskelig og samfunnskritisk grunnlag. 
 
Sosialdemokratiet innebærer at de store og viktige samfunnsoppgavene løses 
i fellesskap. Vi krever et samfunn med frihet og like muligheter for alle. Vi vil at 
alle skal kunne leve et liv i verdighet.  
 
Trygghet og frihet går sammen. Fellesskapet skal sørge for at den enkelte får 
muligheten til å utnytte sine talent og skape sitt eget gode liv. Solidaritet 
mellom mennesker er en forutsetning for å kunne skape et slikt samfunn. 
Solidaritet med kommende generasjoner innebærer at vi ikke påfører dem 
som kommer etter oss sosiale, økonomiske eller miljømessige problemer. De 
menneskeskapte klimaendringene krever sosialdemokratiske 
fellesskapsløsninger. 

Vågan kommune som arbeidsgiver og organisasjon 
 
Vågan Arbeiderparti aksepterer ikke lønnsforskjeller mellom kvinner og menn 
som ikke kan forklares saklig. Det skal tilstrebes å ha jevn fordeling mellom 
kvinner og menn blant de ansatte på alle nivå i organisasjonen.  
 
Vågan kommune skal ta sin del av ansvaret for opplæring og rekruttering av 
framtidige fagarbeidere. Kommunen skal ha minst like mange lærlinger 
innenfor alle faggrupper som dens relative andel av arbeidstakere tilsier.  
Offentlig sektor skal gi oss alle gode tjenester, valgfrihet og medbestemmelse. 
En sterk og god offentlig sektor er en forutsetning for utjevning og like vilkår for 
alle. For oss 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. 

 
Vågan Arbeiderparti vil arbeide for å avskaffe uønskede deltidsstillinger. I 
utgangspunktet skal nye stillinger utlyses som heltidsstillinger. Arbeidet med å 
avskaffe uønsket deltid må skje gjennom et samarbeid med administrativ og 
politisk ledelse, den enkelte driftsenhet og de ansattes organisasjoner.   
 
 
Med vennlig hilsen 
Hugo Bjørnstad 
Ordførerkandidat, Vågan Arbeiderparti. 
 



BARN OG UNGE: 
 
Alle barn skal ha lik rett til utdanning, uansett sosial bakgrunn. Derfor sier 
vi nei til videre privatisering som tar pengene bort fra fellesskolen. Både 
elever som trenger ekstra utfordringer og elever som trenger ekstra 
oppfølging skal oppleve at skolen gir tilbud som de har behov for.  
I barnehagen legges grunnlaget for all videre utdanning, og dermed også 
for å utjevne forskjeller. Barnehagen skal styrke barns muligheter for 
læring og aktiv deltakelse i et fellesskap med jevnaldrende. 
 
Vågan Arbeiderparti ønsker å bidra til å skape gode og trygge 
barnehager i vår kommune, og vil derfor: 
 

Ø Sikre en desentralisert skolestruktur i et langsiktig perspektiv. 
Ø Sikre barn og unge et godt oppvekstmiljø i eget lokalsamfunn. 
Ø Sikre full barnehagedekning i kommunen. 
Ø Arbeide for å etablere et godt tilbud i videregående skole som er 

tilpasset arbeidslivets kompetansebehov. 
Ø Bidra til å realisere hybelhus i Svolvær/Kabelvåg for elever og 

studenter. 
Ø Samlokalisering av grunnskolen i Kabelvåg. 
Ø Arbeide for gode ungdomstilbud. 
Ø Legge til rette for flere lærlingeplasser. 
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NÆRING: 
 
Vi må skape for å ha noe å dele, og finansieringen av fremtidens velferd 
betinger en positiv utvikling av alle næringer . Den demografiske 
utviklingen og bosettingsmønsteret stiller også nye krav til 
næringsutvikling og arbeidskraft. Utviklingen av et framtidsrettet og 
miljøvennlig næringsliv også i vår kommune er derfor avgjørende for å 
kunne opprettholde det sterke velferdssamfunnet vårt. 
 
For å stimulere til vekst og innovasjon må vi sørge for at nystartede 
bedrifter og gründere møter hensiktsmessige krav og velvillighet i 
kommunen. 
Vågan Arbeiderparti ønsker å bidra med å ta vare på den unike stilling 
kommunen har innen verkstednæringa, og vil prioritere å legge til rette 
for videre utvikling. 
 
Reiselivsnæringen har et stort potensiale gjennom aktiviteter og 
opplevelser av Lofotens særegne og spennende natur. Samspillet med 
en levende fiskeri- og kystkultur gir unike muligheter for individuell og 
gruppebasert trafikk.  
 
Folk i Lofoten har til alle tider høstet av de enorme ressursene som 
finnes utenfor kysten vår og det er viktig at disse tilhører felleskapet og 
skal forvaltes i evighetens perspektiv. I samvirke med næringen på sjø 
og land må vi ha fokus på videreforedlingsvirksomhet og økt kvalitet.  
 
Vågan Arbeiderparti vil: 
 

Ø Samarbeid om etablering av Miljøbase med funksjoner på 
Fiskebøl og i Svolvær. 

Ø Posisjonere kommune i forhold til olje- og gassaktivitet i nord. 
Ø Mobildekning/høyhastighet bredbånd til hele kommunen. 
Ø Opprettholde og styrke Teknisk Drift i kommunen. 
Ø Arbeide aktivt og utadrettet med tilrettelegging for nye 

arbeidsplasser i kommunen. 
Ø Tilrettelegging av parkeringsplasser, samt utrede parkeringshus 

i Svolvær. 
Ø Arbeide for rimelige boliger for unge etablerere. 
Ø Regulere og tilrettelegge areal for næringsutvikling i hele 

kommunen. 
Ø Arbeide for å realisere siste byggetrinn av Laukvik Fiskerihavn. 
Ø Fremme rekruttering av ungdom til fiskerinæringen, og arbeide 

for et friere fiske. 



Ø Prioritere den små og mellomstore kystflåten ved kvotefordeling 
av fiskeråstoff. 

Ø Utvikle Svolvær Havn til hovedhavn  i Lofoten for gods og 
passasjer. 

Ø Bidra til at landbruket i kommunen får gode rammebetingelser 
som gir grunnlag for videreutvikling. 

Ø Arbeide for å videreutvikle havbruksnæringen innenfor 
miljømessig forsvarlige og bærekraftige rammer samt arbeide 
for at det skal betales arealavgift til kommunen. 

Ø Utrede tiltak for å sysselsette unge arbeidsledige i samarbeid 
med næringslivet. 

Ø Arbeide for å beholde og få tilført nye statlige arbeidsplasser. 
Ø Følge opp farledsprosjektet ”Austerled Svolvær Havn, jfr NTP. 
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MILJØ: 
 
Dagens og fremtidens samfunn krever et enda sterkere miljøfokus. 
Vågan Arbeiderparti ønsker å ha et sterkt miljøfokus på mange områder. 
 
Det bør etableres et tettere samspill mellom kommunen og grunneiere 
for å kunne tilrettelegge for bedre tilgjengelighet til friluftsareal i 
kommunen. Eksempler på dette kan være parkeringsplasser langs vei og 
markedsføring av turløyper etc.Gatelys er viktig for nærmiljøet. 
Det samme vil være å ta vare på grøntareal i bomiljø. 
 
 
Vågan Arbeiderpartiet vil: 
 

Ø Prosjekt penere og renere Vågan. 
Ø Ferdigstille Svolvær og Kabelvåg torg, samt realisere Henningsvær 

torg. 
Ø Etablere offentlig toalett-tilbud på steder med stor turistaktivitet. 
Ø Informasjonsskilting i kommunen. 
Ø Arbeide for tryggere sykkelturisme, med gang- og sykkelsti på 

Laupstad, til badeplassen ”Under fjellet” og fra Ørsnes til Hopen. 
Ø Tilrettelegge for bruk av sykkel i sentrumsområder. 
Ø Beholde dagens markagrense for å sikre fellesskapets bruk av 

marka som fritidsområde. 
Ø Arbeide for å sikre Kabelvåg havn. 
Ø Redusere støy og støvplager i boligområder. 
Ø Ingen oppdrettsvirksomhet i Austnesfjorden. 
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SAMFERDSEL: 
 
Gode kommunikasjoner er av avgjørende betydning for utvikling av 
næringslivet og bosetting i regionen. 
 
Stamflyplass på Gimsøy, utbedringer på E10 mot E6, samt forbindelse 
mot Vesterålen gjennom realisering av tunell under Hadselfjorden, vil 
være viktige elementer for utvikling ikke bare i egen kommune, men for 
hele Hålogaland-regionen. 
 
Vågan Arbeiderparti vil derfor: 
 

Ø Nedsette et tverrpolitisk utvalg for etablering av stamflyplass på 
Gimsøy. 

Ø E10- Fiskebøl – Svolvær. 
Ø Arbeide for helårig fergesamband Svolvær – Skrova – Skutvik. 
Ø Utbedring av FV 888 Vestpollen – Laukvik – Hadsel grense. 
Ø Tunell under Hadselfjorden. 
Ø Følge opp og revidere kommunens vegplan. 
Ø Arbeide for kommunal overtakelse av private veger som i dag 

har avtale om kommunalt vintervedlikehold. 
Ø Utbedre avkjørsel til Henningsvær fra E10. 
Ø Beholde dagens E10-trase gjennom Svolvær. 
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KULTUR OG IDRETT: 
 
En aktiv og deltakende befolkning er grunnlaget for et godt folkestyre og 
et levende lokaldemokrati. Gjennom frivillig arbeid og et mangfoldig 
kulturliv skapes attraktive og gode lokalsamfunn, og vi ønsker å støtte 
lag og foreninger for å opprettholde et bredt frivillig kulturtilbud i hele 
kommunen.  
 
Idrett og fysisk aktivitet gir sunne barn og voksne, og god folkehelse. Vi 
vil fortsette satsingen på breddeidretten og jobbe for at særlig barn og 
unge har idrettsanlegg i sine nærområder. 
 
Vågan Arbeiderparti vil derfor: 
 

Ø Bidra til å realisere prosjektet SKREI i Storvågan. 
Ø Bidra til å utvide hallkapasiteten i Svolvær/Kabelvåg, deriblant 

realisering av Vågar idrettspark. 
Ø Videreføre kinotilbudet, og støtte opp om Lofoten Kulturhus. 
Ø Arbeide for å videreutvikle museet på Stangerholmen i Laukvik. 
Ø Bidra til å utvikle Sorenskrivergården, Fengslet og 

Fengselsparken til kulturnæringsområde. 
Ø Legge til rette for lag og foreninger for å opprettholde et bredt 

frivillig kulturliv i hele kommunen. 
Ø Arbeide for å etablere et flerkulturelt møtested i kommunen. 
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HELSE: 
 
De mest effektive tiltakene mot sosial ulikhet i helse må rette seg mot 
hele befolkningen. Dette bør kombineres med målrettede tiltak for de 
mest utsatte gruppene. Folkehelsearbeidet må foregå på tvers av 
sektorer og er en felles oppgave for hele samfunnet. Det må legges til 
rette for at alle skal ha mulighet til å gjøre gode valg. Folkehelsearbeidet 
skal være basert på kunnskap og må kunne gi målbare resultater over 
tid. 
 
Helse skapes der folk bor og lever. Det må være enkelt å gjøre de gode 
valgene. Folkehelseperspektivet skal ha en sentral plass i kommunenes 
planlegging. 
 
Resultatene oppnås best i samarbeid og partnerskap med andre 
offentlige instanser og frivillige organisasjoner. For Vågan Arbeiderparti 
er tidlig innsats og forebygging prioritert i folkehelsearbeidet. 
 
Vågan Arbeiderparti vil derfor: 
 

Ø Etablere lokalmedisinsk senter ved Byparken med Røntgen, 
dialyse og andre medisinske tilbud. 

Ø Prioritere helsefremmende tiltak for barn og unge i nærområdet. 
Ø Bidra til å fremme folkehelsearbeid til befolkningen i hele 

kommunen. 
Ø Styrking av helsesøster- ,logoped-, psykiatri- og rustjenesten. 
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ELDRE: 
 
Antall eldre øker også i vår kommune. Eldre er mer aktive enn før. De 
reiser mer, og deltar på en rekke aktiviteter. 
 
Dagens og fremtidens teknologiløsninger vil gi de eldre større 
forutsetninger for å kunne eldes i eget hjem. Fremtidens løsning 
innebærer imidlertid at vi også i tiden som kommer legger til rette for en 
god hjemmehjelpsordning i Vågan kommune.2 
 
Vågan Arbeiderparti vil: 
 

Ø Etablere tilbud i Kabelvåg etter modell av Havly-kvartalet. 
Ø Sikre tilstrekkelig dekning av omsorgsboliger og 

sykehjemsplasser i kommunen. 
Ø Bidra til et godt kulturtilbud på institusjonene. 
Ø Arbeide for utvidelse av Svolvær Omsorgsenter med tilstrekkelig 

og skjermet dagtilbud og skjermet demensavdeling. 
Ø Styrke hjemmebaserte tjenester. 
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