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Foto kandidater: Øivind Arvola. 
Andre foto: Marianne Bremnes, Øivind Arvola, Colourbox. 

Samhold gir styrke!
Harstad Arbeiderparti vil føre en politikk bygget på rettferdighet 
og fellesskapsløsninger. 

Vi vil forsterke, fornye og forbedre vår velferdskommune både 
som tjenesteyter, myndighetsutøver, samfunnsutvikler og 
demokratisk arena. På denne måten kan vi bidra til at Harstad 
oppleves som en god kommune for alle å bo, arbeide og leve 
i - hele livet. Sterke fellesskapsløsninger og velferdsordninger 
med rettferdig omfordeling er viktig for å gi like muligheter og 
trygghet når den enkelte skal utforme og leve sine liv.

Harstad Arbeiderparti vil føre en politikk for et tolerant og raust 
Harstad. Vi vil fortsatt arbeide for å fremme likestilling mellom 
kvinner og menn og bekjempe all form for diskriminering.

Vi må skape for å kunne dele rettferdig. Landsdelen vår er rik 
på naturressurser, og ved å ta disse i bruk gis det gode mulig-
heter for å skape nye arbeidsplasser i nord. Kommunen må 
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arbeide aktivt som pådriver og tilrettelegger for næringsutvik-
ling. Samtidig er det viktig at den utviklingen vi medvirker til er 
bærekraftig og tar hensyn til miljøet. 

Vi skal ha kvalitetsmessig gode velferdstilbud til våre innbyggere. 
Mennesker som søker eller mottar tjenester fra kommunen skal 
møtes med verdighet og respekt, og det er viktig at deres retts-
sikkerhet ivaretas.

Frivillig sektor sin innsats for fellesskapet og for at Harstad er 
en god kommune å bo i er viktig. Vi vil styrke samarbeidet og 
støtte opp under den innsatsen som gjøres i frivillig sektor.

Harstad er en kulturby som gir innbyggerne rike opplevelser, 
og mange har sin arbeidsplass innenfor kulturnæringene. Vi vil 
legge til rette for at Harstad skal kunne beholde og styrke sin 
posisjon som kulturby.

Harstad Arbeiderparti vil søke samarbeid både innenfor og 
utenfor kommunens grenser for å kunne få realisert vår politikk. 
Samarbeid og samhold styrker – sammen er vi sterke

Med vennlig hilsen

Marianne Bremnes  
ordførerkandidat

Harstad Arbeiderparti

Foto: Øivind Arvola
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Harstad som regionsenter og  
motor i Sør-Troms
Harstad har oppgaver og funksjoner som regionsenter i Sør-
Troms, hvor vi er vertskommune for samarbeid om oppgave-
løsning kommuner, fylkeskommune og stat. Samhold og 
samarbeid innad i Hålogalandsregionen vil styrke interregionale 
selskaper og samarbeidsfunksjoner.

Kommunikasjon er svært viktig for en god og effektiv samhand-
ling i regionen og i landsdelen. Ved utbygging av trafikkarealer 
som bestemt i «Harstadpakken», vil veinettet bli betydelig utbe-
dret i kommunen. Fremover vil det være viktig at Harstad er god 
støttespiller for omlandet til å få utbedret veisystem og øvrig 
kommunikasjon, slik at Harstad kan bli et enda bedre «nav» i 
regionen. Utbedring og utbygging av E10, inkludert RV 83 og 
85, samt åpning av Hålogalandsbrua i 2017, vil styrke regionen 
som helhet og som felles bo- og arbeidsmarkedsregion. Det er 
også viktig å starte utredning av ny kystriksvei over Ibestad som 
forbinder Harstad, Finnsnes og Tromsø på en kortere og mer 
hensiktsmessig måte.

Harstad/Narvik lufthavn Evenes må for alvor settes på Avinors 
prioriteringsliste, og videreutvikles som regionens senter for all 
flytrafikk.

Harstad kommune skal ha en ledende rolle i utviklingen i regio-
nen og være en god samarbeidspart for våre nabokommuner 
og med næringslivet i regionen. Ved en kommunereform skal 
Harstad være raus og likestilles med våre nabokommuner i 
prosessen.

1. kandidat 
Marianne Bremnes 
Ordfører 
51 år, Harstad

2. kandidat 
Halvard Hansen 
Pensjonist 
68 år, Harstad

3. kandidat 
Kari-Anne Opsal 
Jurist/høgskolelektor 
48 år, Harstad

Harstad Arbeiderparti vil 
• bidra til at regionen fremstår som en sterk og samordna enhet overfor
 sentrale myndigheter og investorer.
• arbeide for å skape forståelse for at regionen er ett bo- og arbeids-
 markedsområde, og bidra til vekst i arbeidsplasser i regionen.
• arbeide for å styrke Harstads rolle ytterligere som hovedsenter for 
 oljevirksomhet i Nord Norge.
• at kommunen skal være åpen for kommunesammenslåing.
• legge til rette for utvikling av etablerte samarbeidsfunksjoner i 
 regionen, som for eksempel Sør-Troms regionråd, Harstadregionens 
 næringsforening, Hålogaland Ressursselskap.
• fortsette å tilby tjenester for våre nærmeste kommuner og være åpen 
 for å vurdere om av samarbeidstjenester også kan lokaliseres hos 
 andre kommuner. 
• arbeide for gode utdanningstilbud innenfor videregående skole og 
 høyere utdanning, som er relevant for all virksomhet i regionen.
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4. kandidat 
Trond H. Henningsen 
Adm.konsulent 
42 år, Harstad

5. kandidat 
Lisa Arvida Angell      
Sykepleier 
33 år, Lundenes

6. kandidat 
Ivar Råstad 
Prosjektleder 
66 år, Harstad

• arbeide for en styrking av rutetilbudet til/fra Harstad/Narvik lufthavn 
 Evenes.
• arbeide for å styrke Harstad/Narvik lufthavn Evenes sin prioritering 
 hos Avinor slik at lufthavnen videreutvikles og settes i stand til å ta 
 imot 1 million passasjerer i året.
• at kampflybasen etableres i tråd med Stortingets vedtak.
• arbeide for en god tilrettelegging av Harstad som knutepunkt for 
 gods- og persontrafikk.
• arbeide for utbygging og utbedring av veiforbindelsene i regionen.
• påvirke at utbygging av E10- RV85 Evenes - Sortland og RV83 
 Tjeldsund bru - Harstad blir realisert.
• arbeide for en bedring av fergerutene mellom Hinnøya og Grytøya/
 Rolløya og for at Sør-Senjaferga blir gjenopptatt.
• starte langsiktig arbeid med sikte på realisering av vegforbindelse 
 mellom Hinnøya og Grytøya.
• jobbe for at rassikring av Aunfjellet skal prioriteres i det fylkes-
 kommunale rassikringsprogrammet
• starte utredning av ny kystriksvei mellom Harstad, Finnsnes og 
 Tromsø via Ibestad. 

Harstad Arbeiderparti vil arbeide for
• at Kystjegerkommandoen styrkes i Harstad og sikres gode fasiliteter 
 og øvelsesarenaer.
• at Forsvarets Musikkorps Nord-Norge sikres gode varige arbeids- og 
 rammevilkår.
• at det legges til rette for at allierte land i enda større grad enn i dag 
 kan komme til Norge og Troms for å trene sine mannskaper og at 
 Åsegarden leir styrkes som alliert treningssenter.

Forsvaret
Nordområdene er Norges viktigste strategiske satsingsområde. 
Vårt mål er at Troms fortsatt skal være Norges viktigste for-
svarsfylke med sterke baser med forskjellig funksjoner. 

Situasjonen i verden i dag gjør det viktigere enn noen gang å ha 
et sterkt forsvar i nord

Harstad er i dag vertskommune for en rekke forsvarsfunksjoner, 
som bl.a. Forsvarets musikkorps Nord-Norge, Kystjegerkom-
mandoen, Forsvarets Lønnsadministrasjon og Alliert trenings-
senter Åsegarden.

Harstad Arbeiderparti vil aktivt arbeide for å beholde militære 
funksjoner som i dag er lokalisert til Harstad.
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7. kandidat 
Kirsten Slagstad 
Bonde 
52 år, Sandsøy

8. kandidat 
Kjetil Bjørkelund  
Pensjonist 
65 år, Harstad

9. kandidat 
Sigrid Ina Simonsen   
Reservoaringeniør 
32 år, Harstad

Næringsutvikling
Harstad skal være en JA-kommune: Vi ønsker velkommen og 
vil være en pådriver og tilrettelegger for næringsetableringer og 
-utvikling. Videreutvikling av verkstedindustrien, Statoils vedtak 
om etablering av Drift Nord og bygging av nye kontorer og regu-
lering for Sjøkanten senter m.m., vil bidra til å styrke Harstad som 
handelssenter og senter innen oljevirksomhet i Nord Norge. 
Harstad kommune skal være pådriver for å opprettholde og 
videreutvikle disse næringene.

Nord-Norge mangler viktige petromaritime tilbud for å gi helhet-
lige leveranser til petroleumsnæringa i nord, og denne rollen er 
det naturlig at Harstad tar. 

Tilgang på tilstrekkelig og kompetent arbeidskraft er viktig for 
utviklingen både innenfor privat og offentlig sektor. Harstad må 
være en god kommune å bosette seg i. Videre må Harstad i 
samarbeid med privat virksomhet bidra til å stimulere til satsing 
på fagutdanning. Det er viktig at regionen har kvalitativt gode 
tilbud innenfor høyere utdanning. Uavhengig av om Høgskolen 
i Harstad fusjonerer, er det viktig at vi beholder og videreutvikler 
gode og stedlige utdanningstilbud i Harstad. 

Harstad Arbeiderparti vil 
• legge til rette for videreutvikling av Harstad som ledende verftsby i 
 nord og utvikling av godt nettverk av underleverandører.
• Legge til rette for styrking og utvikling av annen industri 
• sikre tilstrekkelig havne- og industriarealer for verftsindustriens 
 fremtidige behov.
• arbeide for å få lagt Johan Castberg-driftsorganisasjon til Statoils Drift 
 Nord i Harstad. 
• arbeide for å videreutvikle og styrke Harstads posisjon som 
 petroleumshovedstad i nord, herunder jobbe for etablering av 
 avdelingskontor for Petroleumstilsynet.
• vurdere nye sjø-nære arealer regulert til nye næringsarealer spesielt 
 for oljerelatert virksomhet.
• sikre arealer til sjø-matnæringen og løse konflikter mellom ulike 
 interesser i bruk av havet på en god og bærekraftig måte gjennom 
 Kystsoneplanen.
• ta en tydelig og ledende rolle i utvikling av verdikjeden i oppdretts-
 næringen.
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10. kandidat 
Frank Eilertsen            
Rørlegger 
56 år, Harstad

11. kandidat 
Else Marie Stenhaug  
Avd. leder 
45 år, Harstad

12. kandidat 
Leif S. Lysvik   
Høgskolelektor 
61 år, Harstad

Harstad har mange 
arbeidsplasser innen 
primærnæringene 
og avledet virksom-
het. Det gjelder både 
innenfor landbruks- 
og sjømatnæringen. 
Det er viktig at 
Harstad kommune 
ivaretar pådriver- og 
tilretteleggerrollen 
også overfor disse 
næringene. Etter 
kommunesammenslåingen med Bjarkøy er Harstad blitt en 
stor oppdrettskommune, målt både i antall arbeidsplasser og i 
omsetning. Det er viktig at vi på en bærekraftig måte legger til 
rette for denne vekstnæringen og bidrar til å videreutvikle leve-
randørclusteret som vi har i regionen. Dette vil også bidra til god 
næringsutvikling i den nye delen av kommunen.

• bidra til å styrke fagutdanning og lærlingetilbudet i kommune som helhet.
• fortsatt støtte melkebønder som vil kjøpe kvoter for å sikre framtidig 
 melkeproduksjon.
• sørge for at kommunen i samarbeid med nabokommuner har god 
 faglig kompetanse innen forvaltning av primærnæringene.
• gi støtte til utvikling av nisjeprodukter innen primærnæringen, bl.a. 
 ved bruk av næringsfondet.
• gjennom nært samarbeid med Harstadregionens Næringsforening, 
 bidra til å styrke og videreutvikle den eksisterende handels- og 
 servicenæringen.
• arbeide for god næringsutvikling i øyriket.
• bidra til bedre organisering for reiseliv i regionen.
• medvirke til Harstad kommune i samarbeid med næringslivet søker 
 regionale utviklingsmidler på gode næringsprosjekter .
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13. kandidat 
Silje Kristine Kolloen 
Arealplanlegger 
31 år, Harstad

14. kandidat 
Knut Steen Henriksen  
Pensjonist 
68 år, Harstad

15. kandidat 
Nesima Mohammed  
Student 
18 år, Harstad

Harstad Arbeiderparti vil
• opprettholde og støtte Arbeidslaget som gjør en fantastisk god jobb for
 en renere og triveligere by, samt utvikling av utfartsområdet rundt 
 Harstad.
• legge til rette for gode løsninger som knutepunkt for buss og båt ved 
 Harstad havn.
• finne gode og samstemte løsninger for Harstad havn og Harstad 
 sentrum for øvrig.
• bidra til realisering av flere boliger i sentrum.
• videreutvikle Stien langs sjøen, slik at det blir en god og sammen-
 hengende forbindelse mellom Trondenes og Harstadbotn, spesielt 
 finne løsning over «Esso-tomta».
• utrede og etablere sentrumsnær parkering for bobiler og busser.
• utvikle torvet og Generalhagen som trivselsområde både vinter og 
 sommer
• gjøre sentrum til en «markeds- og møteplass» for folk i byen og 
 regionen.
• bidra til at Studentsamskipnadens planer om nye studentboliger og 
 studentkro i sentrum realiseres.

Byutvikling – miljø og trivsel
Harstad er «Vågsfjordens Perle». Harstad Arbeiderparti vil 
arbeide for å videreutvikle Harstad slik at det blir enda triveli-
gere å være i sentrum. Gjennom sentrumsplanarbeidet vil det 
arealmessige bli bestemt, men selve utformingen vil bli tatt når 
tilrettelegging for bygging og nyetablering kommer. Sentrum 
må gis en bedre fremkommelighet og god universell utforming.  
Spesielt må torvet gjøres mere fremkommelig for rullestolbrukere 
og bevegelseshemmede.

I Harstad sentrum kommer 
det flere boenheter, og det 
vil være viktig for miljø og 
trivsel at byen fremstår 
som ren og trygg, og at 
fremkommeligheten mellom 
sentrum og tilgrensende 
bydeler blir enda bedre og 
enklere. 

Kollektivtrafikken vil bli kunne bli betydelig bedre ved gjennom-
føringen av «Harstadpakken», og det er viktig at vi fremover 
legger godt til rette for at vi på en enkel og rimelig måte kan 
forflytte oss mellom bydelene og til de ulike tilbud og attraksjoner 
byen har å by på.
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Innenfor barnehagesektoren vil Harstad Arbeiderparti  
• ha godt kvalifiserte ansatte i alle barnehager 
• innføre en barnehage med fleksibel åpningstid
• ha færre barn pr. voksne i barnehagene 
• ha et godt inneklima og uteområder med gode utviklingsmuligheter. 
 Barnas arbeidsmiljø er like viktig som de voksnes. 
• ha full barnehagedekning til enhver tid og søke å finne fleksible 
 løsninger for opptak.

Barnehage og skole 
Barn som vokser opp i Harstad 
skal gis gode vilkår for lek og læ-
ring både i barnehagen og grunn-
skolen. Vårt mål er at barne- og 
ungdomsfamilier som flytter til 
regionen, velger Harstad som 
bosted fordi vi har gode tjeneste-
tilbud innenfor oppvekstsektoren. 
For å nå disse målene må vi tilby 
tjenester av god kvalitet, som 
også er tilstrekkelige i omfang. 
Foresattes, barns og ungdom-
menes medvirkning er viktig når 
gode tilbud skal utformes.

Vi har oppnådd full barnehage-
dekning, og det skal vi også ha i 
framtiden. Nå er tiden inne for å 
se på kvaliteten i barnehagene 
og på mer fleksible barnehage-
tilbud.

Innenfor grunnskolen vil vi ha godt vedlikeholdte og trygge 
skolebygg. Harstad Arbeiderparti vil at skolen skal ha moderne 
utstyr for bedre læring, samtidig som vi fokuserer på å bedre 
samarbeidet mellom skolen og hjemmet. Undervisningen i Har-
stads skoler skal være fleksibel, med tilpasset oppfølging i ulike 
fag. Det betyr at vi skal ha tilstrekkelig og tidlig innsats for de 
som trenger ekstra hjelp, samt at alle elever skal få utfordringer 
tilpasset sitt nivå. Basisferdighetene lesing, skriving og regning 
skal fortsatt styrkes.

16. kandidat 
Jan  Elvheim        
Pensjonist 
66 år, Harstad

17. kandidat 
Silje Kulvedrøsten      
Psykolog 
33 år, Harstad

18. kandidat 
Stein Slettbakk       
Meierist 
55 år, Harstad
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19. kandidat 
Firas Samaadaa 
Miljøterapeut 
31 år, Harstad

20. kandidat 
Stine Flermoen  
Lærer 
46 år, Harstad

21. kandidat 
Gøran Simonsen 
Kirketjener 
53 år, Harstad

Innenfor skolesektoren vil Harstad Arbeiderparti 
• bygge Harstad barneskole og finne hensiktsmessig bruk av det
 gamle bygget.
• ha trygge skolebygg med godt inneklima – barn og unges arbeidsmiljø 
 er like viktig som de voksnes. 
• gode arbeidsforhold for lærerne.
• ha større lærertetthet i de første skoleårene. 
• ha en hensiktsmessig skolestruktur som har nærhet til elevene. 
• Investere i gode og oppdaterte IT-løsninger 
• arbeide for å forbedre innholdet i SFO 
• ha et sommeråpent SFO-tilbud
• videreføre og videreutvikle Stangnes 8-13 og alternativ    
 læringsarena(ALA)
• sikre barnas skolevei
• legge til rette for god rusinformasjon i ungdomsskolen
• utrede nye og hensiktsmessige lokaler Harstad Voksenopplæring.

Harstad Arbeiderparti vil at det skal være nulltoleranse for 
mobbing på våre skoler. Dette vil vi oppnå ved å ansvarliggjøre 
skoleledelsen, lærere og foresatte, slik at eventuelle mobbesa-
ker blir tatt tak i og behandlet på forsvarlig måte. Nettmobbing 
må også tas på alvor og forebygges, gjerne gjennom mobilfrie 
skoler, men også gjennom god informasjon og enda bedre kon-
takt mellom hjem, skole og politi.

Læreren er viktig for å oppnå god kvalitet i skolen. Vi vil at våre 
lærere skal ha gode tilbud til faglig oppdatering, etter- og videre-
utdanning.

Harstad Arbeiderparti ønsker å styrke overgangen mellom barne-
hage og skole, og mellom ulike skolenivå. Dette vil vi gjøre ved 
å styrke samhandlingsrutinene mellom hjemmet og de ulike 
skolenivåene, samt styrke rådgivningstjenesten på ungdoms-
trinnet.
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Harstad Arbeiderparti vil
• bygge flere nærmiljøanlegg.
• arbeide for realisering av storhall.
• bedre parkeringsforholdene i utfartsområdene på Aunfjellet, Storjorda
 og på Elgsnes
• at idrettslagene oppmuntres til å jobbe med all-idrett /idrettskarusell 
 for barn opp mot 12 år. 
• at utbygginga av ny kunstfrossen skøytebane fullføres og prioriteres 
 først. 
• arbeide for å finne egnede arealer/ lokaliteter til byens skatere. 
• videreutvikle hovedskiarenaen i Kilbotn sammen med IF Kilkameratene.
• videreutvikle Folkeparken som tur- og trivselsområde, blant annet ved 
 at løypenettet sommer- og vinterstid utvides og merkes.  
• legge til rette for tur- og skiløype fra Sørvik til folkeparken.
• styrke tilskuddsordningen og gjøre det enklere for lokale lag og 
 foreninger å drive frivillig virksomhet, blant annet ved lavere leie av 
 lokaler og anlegg. 
• fortsette samarbeidet med Idrettens Storbyarbeid . 
• at alle som flytter til byen får informasjon om alle byens frivillige 
 organisasjoner og oppfordrer Harstad kommune til å utvikle hjemme-
 siden bedre med hensyn til dette.
• at våre barn og unge skal tas med og ha reell innflytelse når vi   
 utformer lokalmiljøet i Harstad. 

Oppvekst og fritid -     
trygg, aktiv og inspirerende
Det skal være trygt å vokse opp i Harstad, og det skal være 
gode muligheter for varierte og inspirerende aktiviteter også på 
fritiden. Uten frivilligheten stopper også Harstad. Det er viktig å 
støtte opp under, samt motivere til frivillig innsats blant lag og 
foreninger, særlig blant de som jobber for og med barn og unge.  

Fysisk aktivitet er helsefremmende og forebyggende. Harstad 
Arbeiderparti vil legge til rette for og støtte opp under både lav-
terskeltilbud og tilbud innenfor den organiserte idretten. 22. kandidat 

Liv Synnøve Finjord  
Avd. sykepleier 
47 år, Harstad

23. kandidat 
Edvin G. Langstrand  
Bussjåfør 
59 år, Harstad

24. kandidat 
Marit Nilsen 
Distriktssekretær 
53 år, Harstad
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25. kandidat 
Kai-Ove Ludviksen 
Barne- og ungd.arbeider 
30 år, Harstad

26. kandidat 
Sara Sylvi Lind 
Rådgiver 
59 år, Harstad

27. kandidat 
Bjørnar Ertsås-Olsen 
Konsulent 
54 år, Bjarkøy

Harstad Arbeiderparti vil
• at Harstad fortsatt skal være vertsby for Festspillene i Nord-Norge
• opprettholde tilskudd til frivillig kulturarbeid.
• videreutvikle Ungdommens hus.
• utrede bygging av ny Harstad kino i samarbeid med andre aktører.
• utvikle Kulturkvartalet, gjerne i samarbeid med andre aktører.
• gjøre kulturnæringa sterkere i Harstad i samarbeid med blant andre 
 Innovasjon Norge.
• gi barn og unge enda større muligheter til å få uttrykke seg via kunst 
 og kultur.
• styrke Harstad som arrangements- og festivalby.
• være med og påvirke slik at FMKN sikres fortsatt drift og utvikling i   
 Harstad.
• Utvikle et konsept for aksen Trondenes – Bjarkøy på Tore Hunds Rike.

Kultur
Kultur er en del av mennesket. Både det å ta i mot og det å dele ut-
trykk for egne tanker og følelser er viktig for menneskelig utvikling.

Kulturlivet i Harstad er mangfoldig. Med svært mange profesjonelle 
kulturarbeidsplasser er det også viktig at Harstad kommune er en 
god vertskommune for de mange profesjonelle kulturinstitusjonene 
vi har i byen.  

Gjennom mange kulturarbeidsplasser gis det også rom for utvikling 
av gode kulturnæringer, og Harstad kommune må gjennom et tett 
samarbeid med Innovasjon Norge videreutvikle kulturnærings-
arbeidsplasser i kommunen, både sentralt i byen, men også i 
distriktene. 

Som første friby i verden for forfulgte musikere må Harstad vise 
seg som en ansvarsfull kommune og bistå de som kommer hit med 
å få en god og meningsfull tilværelse hos oss.

Vi har en sterk og god kulturskole som er blitt et godt kulturelt 
ressurssenter, og dette ressurssenteret må videreutvikles som en 
spydspiss på kulturarbeid for barn og unge i kommunen.

Kultur er viktig i alle livets faser. Det er derfor viktig å se kultur-
tilbudene i et helt spekter fra Den kulturelle Bæremeisen for de 
minste, Den kulturelle Skolesekken for skoleelever til Den kulturelle 
Spaserstokken for de eldste.

Ved å utvikle og definere kvartalet rundt kulturskolen og Galleri 
Nord-Norge, kan vi også få et kulturkvartal som en spydspiss i 
arbeidet med å markere Harstad som en enda sterkere kulturby.

Historien om Tore Hund kan bli et godt virkemiddel for kulturhistorie  
og reiseliv. Dette må kommunen utnytte, både på Bjarkøy og  
Trondenes.

Foto: FMKN
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28. kandidat 
Ingeborg M. Hansen 
Student 
19 år, Harstad

29. kandidat 
Morten Norwich  
Pensjonist 
62 år, Harstad

30. kandidat 
Gerd Anne Selseth 
Veileder 
46 år, Harstad

Helse og omsorg
Alle i Harstad skal ha lik rett til gode 
offentlige helsetjenester, uavhengig av 
bakgrunn, økonomi eller alder. Men-
nesker som søker eller mottar tjenester 
fra kommunen skal møtes med verdig-
het og respekt, og det er viktig at deres 
rettssikkerhet ivaretas.

Harstad kommune har i dag en velfun-
gerende helsetjeneste med muligheter 
for forbedringer. Brukere av helsetje-
nester skal på en enkel måte komme i 
kontakt med tjenesten. 

Harstad Arbeiderparti vil følge opp ar-
beidet med Ungdommens helsestasjon. 
Psykisk helse hos barn og unge er i forverring. Helsesøstertje-
nesten i skolene er viktigere enn noensinne for å forebygge og 
fange opp de som sliter.

Harstad Arbeiderparti ønsker å spesialisere/styrke tilbudet 
til pasientgrupper med fysiske/psykiske langtidslidelser og 
autismespekterforstyrrelser. Dette gjelder også personer med 
rusproblemer og alvorlig demente pasienter.

Det forutsetter et nært og tett samarbeid mellom primær- og 
spesialisthelse-tjenesten. Ordningen med individuell plan og 
koordinator må fungere i henhold til lovens krav. Harstad Arbei-
derparti ønsker å beholde og styrke kommunale dagtilbud for 
psykisk utviklingshemmede.

I Harstad har vi en høgskole som utdanner helsepersonell. Det 
er naturlig å videreutvikle og initiere nye samarbeidsprosjekter 
med HiH for å få bedre tjenester for brukerne våre.

Harstad Arbeiderparti vil
• sørge for at kommunikasjonen mellom brukeren, pårørende og 
 kommunen er god nok i alle sammenhenger
• Jobbe for at kommunen drifter tilfredsstillende dagtilbud, herunder 
 fullfinansiering av dagsenter på Bergsodden sykehjem.
• jobbe for å få til et mer helhetlig og koordinert tjenestetilbud for 
 personer med autisme/ Aspergers syndrom. 
• jobbe for å prøve ut nye metoder på pleie og hjelp til demente, 
 gjerne i samarbeid med Høgskolen i Harstad.
• jobbe for opprettelsen av støttesenter for incest og seksuelt misbruk 
 i samarbeid med Universitetssykehuset i Nord Norge ( UNN).
• styrke Harstads posisjon som Safe Community-kommune.

F
ot

o:
 C

ol
ou

rb
ox

.c
om



    
    

    
 

 

  

14

31. kandidat 
Hans-Kristian Skogly 
Konsulent 
48 år, Sandtorg

32. kandidat 
Øystein Jakobsen 
Pensjonist 
71 år, Sørvik

33. kandidat 
Einar Lockert 
Pensjonist 
69 år, Harstad

Alderdom
Harstad Arbeiderparti vil at eldre skal ha tilgang til gode kultur-
tilbud og ha mulighet for å leve aktive og innholdsrike liv. Eldre 
i Harstad er en viktig ressurs for kommunen. Denne ressursen 
må vi benytte oss bedre av enn vi gjør i dag.

En god seniorpolitikk er viktig både for arbeidsgivere og          
arbeidstakere.

Vi trenger aktive og oppdaterte eldre arbeidstakere. Derfor er 
det viktig at arbeidsoppgavene tilpasses den enkeltes kapasi-
tet og ønsker. Det bør gjøres mer bruk av redusert arbeidstid. 
Også eldre arbeidstakere må få muligheten til kompetanse-
påfyll.

Det er et mål at flere hjemmeboende seniorer deltar på kultur-
arrangement og sosiale tilbud. Derfor vil vi at kommunen skal 
legge til rette for og hjelpe eldre til å delta på kulturelle aktivite-
ter. ”Den kulturelle Spaserstokken” er et viktig verktøy for dette.

Kommunen skal trekke inn frivillige organisasjoner, bibliotek 
og utdanningsinstitusjoner for å sikre et mangfoldig og lærerikt 

• forbedre ordningen med brukerstyrt personlig assistent (BPA).
• arbeide for en helhetlig boligsosial handlingsplan i kommunen
• se på måter å samarbeide med frivillige organisasjoner for å styrke 
 forebyggende arbeid
• sikre driften og styrke UNN Harstad, og blant annet jobbe for 
 sommeråpen fødeavdeling 
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• trygge, godt kvalifiserte og motiverte ansatte som kan gi de beste 
 tjenestene.
• åpenhet og medbestemmelse.
• respekt.
• engasjement gjennom å legge til rette for yrkesfaglig utvikling.
• ansvarlighet gjennom å legge til rette for et godt arbeidsmiljø. 
• bidra til læring og utvikling.
• arbeide for likelønn og lik status i og mellom kvinnedominerte og 
 mannsdominerte yrke gjennom likestilling og inkludering.
• arbeide for at privatisering og konkurranseutsetting ikke svekker 
 ansattes lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår.
• arbeide mot sosial dumping.
• arbeide for at heltid skal være en rettighet.
• gi de ansatte ytterligere skolering i å møte tjenestemottagere og 
 pårørende med verdighet og respekt.

Harstad kommune som   
arbeidsgiver
Harstad Arbeiderparti vil jobbe for at Harstad kommune skal 
være en god og trygg arbeidsplass for ansatte som kan levere 
offentlige tjenester med god kvalitet gjennom:

34. kandidat 
Frida V. D. Vang 
Student 
19 år, Harstad

35. kandidat 
Heid-Randi Nilsen 
Uførepensjonist 
54 år, Harstad

Harstad Arbeiderparti vil 
• legge til rette for at tjenestemottagere i samråd med pårørende kan 
 være hjemme så lenge som mulig.
• stimulere til større innsats i frivillig arbeid, ikke minst i form av at 
 ”eldre hjelper eldre”.
• støtte kulturtilbud som retter seg mot eldre.
• sikre støtten til Harstads aktivitetssentra.
• fortsatt støtte eldrerådets viktige arbeid, blant annet med Eldredagen.
• videreutvikle Den kulturelle Spaserstokken og støtte opp under 
 Bergsodden sykehjems viktige tiltak med egen kulturarbeider.

miljø. Eldrerådet må ha en sentral rolle i dette arbeidet, og vi 
har som mål å engasjere frivillige eldre til å hjelpe andre eldre.

Vi vil at flere eldre skal være politisk aktive i Harstad og bidra 
med sin erfaring og kunnskap.



STEM PÅ
Harstad Arbeiderparti

og vår ordførerkandidat 
Marianne Bremnes

harstad.arbeiderparti.no
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Den beste framtida
skaper vi sammen!

    
    

    
 

 

  

    
    

    
 

 

  


