
• Regionssenteret Narvik skal være åpent, aktivt og raust!

• Vi skal være en JA-kommune og skape
næringsmangfold   og bærekraftig vekst!

• Idrettsanlegg og veier må gjenreises til god standard!

• Ny skole skal bygges snarest!

KOMMUNEVALGPROGRAM 
2015-2019
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Ordførerkandidat  

Flere arbeidsplasser i 
«Framtidas Narvikregion»!

Narvik kan bli et sterkt regionsenter. Vi må:
•  Legge til rette for flere arbeidsplasser - 
   og være attraktiv for unge og tilflyttere.

•  Skape en levende og inkluderende region, 
   og dyrke frivilligheten og det kulturelle mangfoldet.

Narvik – et sterkt fellesskap
•  Vi skal ha gode offentlige tjenester i helse/omsorg og skole – og to årlige 
   inntak for å oppnå forutsigbar barnehagedekning. 

•  Krevende kommunal økonomi krever klare prioriteringer og 
   gjennomføringsevne.  

•  Vi tror på sterke fellesskapsløsninger. Sammen får vi til mer enn hver for oss! 

Trygghet – og langsiktig verdiskaping!
Narvik skal være en ja-kommune med fokus på vekst og folkestyre. 
•  Åpenhet og politisk medvirkning i f. eks. områdeutvalg.

•  Aktivt politisk lederskap – og styring og samordning av strategisk 
   næringsarbeid.

•  Narvik skal ta byen tilbake; E6 må snarest ut av sentrum.

•  Et fullverdig lokalsykehus må bygges snarest. 

Ordførerkandidat
Rune Edvardsen
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Våre kandidater 
Narvik Aps liste inneholder mange nye navn, har en gjennomsnittsalder
på 45 år, og representerer et godt mangfold fra privat og offentlig sektor.

  1.  Rune Edvardsen, Narvik

  2.  Mona Nilsen, Narvik

  3.  Roger Bergersen, Narvik

  4.  Ragne Mohn Sneve, Narvik

  5.  Johnny Kristiansen, Ankenes

  6.  Linda L. Dybwad, Narvik

  7.  Are Johnsen, Narvik

  8.  Sissel-Anne Clausen, Narvik

  9.  Kjell Jenssen, Narvik

10.  Tom Jakobsen, Ankenes

11.  Tina J. Denstad, Narvik

12.  Bjørnar Evenrud, Narvik

13.  May Kristin Fjell, Bjerkvik

14.  Karstein Sandvik, Narvik

15.  Ruth Pedersen, Ankenes

16.  Kristoffer Å. Johansen, Narvik

17.  Silje Hjelle, Narvik

18.  Stefan Bye, Narvik

19.  Tone Hågensen, Narvik

20.  Stian V. Nordstrand, Narvik

21.  Therese Sannes, Bjerkvik

22.  Roger Sivertsen, Ankenes

23.  Marianne R. Bakkejord, Narvik

24.  Joseph K. Tambwe, Ankenes

25.  Benedicte Larsen, Beisfjord

26.  Jan Helge Olsen, Narvik

27.  Ninni Bangsund, Narvik

28.  Trond Laksaa, Narvik

29.  Hilde Normark, Narvik

30.  Stig Setså, Beisfjord

31.  Geir Frantzen, Narvik

32.  Charlene Rognes, Ankenes 

33.  Bengt Ole Larsen, Bjerkvik

34.  Carina Kaljord, Ankenes

35.  Bjørn Hugo Myrvang, Bjerkvik

36.  Elisabeth Vassbakk, Narvik

37.  Anbu Ratnasingam, Narvik

38.  Vibeke Larsen, Bjerkvik

39.  Kjell Jakobsen, Ankenes

40.  Ann-Helen Sedolfsen, Narvik

41.  Kjell M. Øymo, Bjerkvik
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Narvik Arbeiderparti

Demokrati 
En aktiv og deltakende befolkning er grunnlaget for et levende folkestyre
og et blomstrende lokalsamfunn. Vi vil sikre deltakelse og inkludering i
politisk og frivillig arbeid - og vi vil skape arenaer for innflytelse.

Narvik skal drive en mer aktiv utenbyspolitikk, styrke kontakten med fylkes -
kommunen, statsetater, departements- og stortingsmiljø og bygge sterke
allianse r mot nabobyene og fylkeshovedstedene. Etablerte områdeutvalg kan
bidra til nær dialog og engasjement. 

Narvik skal være et raust regionsenter og invitere til samarbeid for å gi bedre
tjenesteyting og effektivitet. Eventuell kommune-sammenslåing skal være
frivillig  . En framtidig storkommune forutsetter fordeling av oppgaver og
funksjone r til ulike tettsteder.

Narvik Arbeiderpartis listetopper fra høyre: Rune Edvardsen, Mona Nilsen, Ragne Mohn Sneve 
og Roger Bergersen. 



5 Narvik Arbeiderparti

Kommunen som arbeidsgiver
Menneskene er kommunens viktigste ressurs. Folkevalgte er 
arbeidsgivere. Et godt samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstakerne
er avgjørende for godt arbeidsmiljø og effektivt arbeid.

•  Vi skal ha en aktiv politisk ledelse gjennom de folkevalgte i bystyret. 

•  Bystyret skal organisere sitt arbeid ut fra behov for mer folkestyre, åpenhet og
bedre tilrettelagt kommunikasjon med innbyggerne.

•  Den administrative ledelsen skal sikre effektivitet og handlekraft i samsvar
med politiske vedtak – og ha et godt lederskap på alle nivåer. Organiseringen
skal fremme effektiv tjenesteyting og økonomisk styring.

•  Kommunens virksomhet må tilpasses regionens reelle utfordringer, behov for
flere arbeidsplasser og positiv utvikling.

•  Kommunen skal ha fokus på de menneskelige ressurser. 

•  Kvalitet og rask saksbehandling skal prege de kommunale tjenestene.

•  Vi skal ha et aktivt samarbeid med fagorganisasjonene og de ansatte. 

•  Det skal stilles praksis- og lærlingeplasser til disposisjon for utdanning og
videreutvikling.

•  Narvik Arbeiderparti vil jobbe for en heltidskultur i arbeidslivet og avskaffe
ufrivillig deltid.  

•  Kommunale bygg og veier må snarest gjenreises til god standard. 
   En helhetlig   plan inkl. ny organisering skal utformes.



Skole og barnehage 
Narvik Arbeiderparti vil tilrettelegge for en offentlig fellesskole basert på
toleranse og mangfold. Skolen skal fremme livslang læring, formidle 
kunnskap, være kulturbærer, bidra til modning og gi trygge oppvekstvilkår. 

•  En ny skole skal bygges snarest, og andre aktuelle skoler skal opprustes til
forsvarlig standard.

•  Narvik skal ha nulltoleranse for mobbing i skolen – og lage en handlingsplan
for det.

•  Skolen skal legge til rette for god trivsel og best mulig læring for alle elever.

•  Alle barnehager skal ha høy kvalitet. Alle som ønsker det, skal få tilbud om
barnehageplass og fleksible opptaksrutiner prioriteres.

•  En god skolefritidsordning skal være i samsvar med reelt behov og ha et godt
og variert aktivitetstilbud. 
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Helse, omsorg og sosial
Nye Narvik Sykehus skal bygges snarest!  
Et godt og fullverdig sykehustilbud er en forutsetning for vekst og 
utvikling : Akuttkirurgisk beredskap, fullverdig fødeavdeling med 
kirurgisk anestesiologisk og gynekologisk beredskap døgnet rundt, 
365 dager i året! 

Den kommunale helse - og omsorgstjenesten er en sentral bærebjelke i
velferdssamfunnet. Tjenestene er et offentlig ansvar og skal fortrinnsvis driftes
av det offentlige. Høy kvalitet og forsvarlig grunnbemanning er nødvendig. 
Et likeverdig tilbud skal omfatte alle. 

Nøkkelen til god helse er forebygging og tidlig innsats. Samhandlingsreformen
gir kommunen ansvar for tilrettelegging og helhetlig oppfølging. Narvik
Arbeiderparti vil arbeide for et godt tilbud innen helse, omsorg og sosiale tje-
nester, enten brukerne bor hjemme eller på institusjon.

•  Alle skal få den hjelpen de har krav på.

•  Et godt offentlig tilbud innen psykisk helsevern. 

•  Særlig svake grupper - som eldre, yngre demente og psykisk
utviklingshemmed e - skal sikres fullverdig omsorg.

•  En godt tilrettelagt åpen helsestasjon.

•  Flest mulig av de som ønsker det, skal få bo hjemme lengst mulig. 
   Det skal arbeides forebyggende, bl.a. for å hindre skader og fall. 

•  Eldre skal tilbys gode aktivitetstilbud.

•  Kommunen skal ha en aktiv dialog med frivillige og foreninger som arbeider
for personer med spesielle behov.

•  Økt fokus på forskning og utvikling innen helseteknologi, også i
helseteknologi miljøene i Narvik.

•  Det skal etableres helikopterplass i umiddelbar nærhet av nytt sykehus.
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Frivillighet, idrett og kultur
Narvik Arbeiderparti vil tilrettelegge for frivillig arbeid og møteplasser for
alle, også som et virkemiddel for utjevning av sosiale forskjeller og 
integrering.

•  Idretts- og fritidsanlegg skal rustes opp og inneha en god standard.

•  Vi skal samarbeide nært med regionens lag og foreninger – innen idrett,
kultur og blant frivillige organisasjoner – slik at tilbudene blir tilgjengelige for
flest mulig. 

•  Vi skal arbeide sammen med alle aldersgrupper – unge som eldre – i hele
kommunen for utvikling av fritidsaktiviteter.

•  Sentrumsområdet; Narvik Kulturhus, Torvhallen, et renovert rådhus og kino,
Verdensteateret og Det 4. hjørnet med nytt bibliotek åpner for nye muligheter
til inne- og uteaktiviteter for alle aldersgrupper. Biblioteket integrert i bymiljøet
vil være en ny, inspirerende demokrati- og kulturarena.

•  Vi skal stimulere til samfunnsbyggende arbeid ved aktivt samarbeid mellom
kommunal og frivillig sektor.

•  Vi skal sikre at kulturråd og idrettsråd blir en ressurs, og sammen med de
ulike aktører arbeide for vekst og trivsel i miljøene. 

•  Vi skal sikre tilgjengelighet til naturområder og idrettsanlegg for flest mulig.

•  Vinterfestuka, Narviksenteret og Museum Nord Narvik skal videreutvikles i
samråd med aktørene selv og andre myndigheter. Små lokale kultur- og
næringsmiljøer må samhandle godt.

Narvik Arbeiderparti 8



Bolig og bomiljø
Det skal bygges tilstrekkelig med boliger. Staten bør sikre gode
rammebetingelse r for boligbygging. Kommunen skal ha en offensiv og
framtidsrettet boligpolitikk.

•  Planprosesser og byggesaksbehandling skal forbedres og effektiviseres. 

•  Narvik kommune skal sikre og regulere tilstrekkelige arealer til boligformål.

•  Kommunen skal legge til rette for gode og trygge bomiljøer.

•  Det skal tilrettelegges for bygging av utleieboliger samt for flere leieboliger for
studenter, tilflyttere og vanskeligstilte.

Klima: Tenke globalt - handle lokalt
Norge skal være et foregangsland i klimaarbeid. 
Narvik Arbeiderparti vil tenke globalt og handle lokalt. Det krever
samfunnsendring og god lokal samfunnsplanlegging.

•  Vi vil ta byens og kommunens sentrum tilbake! E6 skal legges i tunnel
utenom bysentret. Miljøgater skal planlegges med fokus på et yrende folkeliv
og blomstrende næringsliv. Byens sentrum skal være for myke trafikanter og
befolkningens trivsel.

•  Kommune, fylkeskommune og næringsliv skal samarbeide om en
handlingspla n for å motivere flere til å gå eller sykle til jobb. 

•  Vi må sikre barn og fotgjengere et trygt alternativ for kryssing av E6 og E10 i
hele kommunen.

•  Vi skal bruke målinger av luft, støy, rystelser og utslipp aktivt i miljøpolitikken.
Vi skal puste inn ren luft – og beholde og utvikle gode bomiljø.

•  Narvik kommune skal fremme miljøkrav overfor næringsliv og virksomheter.
Kommunen skal fremstå som en kommune med en tydelig grønn profil. 
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Næring og verdiskaping

Flere arbeidsplasser er jobb nr 1! 
•  Narvik skal være en ja-kommune som tilrettelegger for en bærekraftig
næringsutvikling og flere arbeidsplasser.

•  Kommunen må mer aktivt bidra til arenaer for samarbeid mellom det
offentlige     , næringslivet og arbeidslivet.

•  Kommunen må mer aktivt og direkte styre og samordne det strategiske
næringsarbeidet. 

Reiseliv
•  Narvik skal tilrettelegge for ytterligere vekst i kultur- og opplevelses-
næringene – og samhandle aktivt med næringene i etablerings-,
utviklings - og skjenkesaker. 

•  Reiseliv basert på regionens naturgitte fortrinn anses å ha vekstpotensial,
og kommunen skal positivt understøtte dette.   

Havbruk
•  Narvik skal bidra til at det blir utviklet en helhetlig regional havbruksplan.
Oppdatert kunnskap om havbruk, miljø og naturgitte forutsetninger skal
ses i sammenheng med regionens felles fjord og landskap. 

•  Når helhetlig regional havbruksplan foreligger, vil vi ta stilling til
lokalisering av akvakultur i Ofoten.

Landbruk 
•  Det må arbeides aktivt for å ta i bruk tilgjengelige skog- og jordbruksareal
i Narvikregionen.
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Internasjonalt knutepunkt
•  Narvik skal videreutvikles som et internasjonalt vare- og transportsenter.

•  Dobbeltspor mellom Kiruna og Narvik skal bygges snarest.

•  Prosjektet «Nye Narvik Havn» - med tilhørende nye næringsareal – skal
fremskyndes  . 

•  Narvik er naturgitt lokalisering av Nordkalott-terminal for naturgass (LNG).

•  I Narvik kan gass i møte med malm gi grunnlag for ny industri.

•  Vi skal gå i bresjen for å få opprustet E6 og E10 til en moderne standard – og
vil fremme kravet om fergefri E6. 

Et solid kommunalt planverk 
•  Kommunens utvikling skal bygge på oppdatert kommuneplan. Strategisk plan
og arealplan skal rulleres av hvert nytt bystyre. 

•  Med Håkvik i sør, Narvikfjellet, Øyjord og Bjerkvik har vi landarealer som gir
rikelig rom for næringsvekst og boligformål. 

•  Kommunen skal til enhver tid ha ferdigregulerte tilgjengelige næringsarealer.

Kunnskap og vitenskap
•  Narvik skal være et nordnorsk tyngdepunkt innen fornybar energi og kaldt-
klim  a-teknologi samt innen offshore-teknologi, olje/gass. 

•  Teknologimiljøet og Nord-Norges teknologiske høgskole skal inneha en viktig
rolle i Nordområdesatsingen, og høgskolen skal forsterkes som nordnorsk
nav innen teknologi. Helse- og økonomifagene må videreutvikles. 

•  Kunnskap-Narvik er et velegnet sted for etablering av flere offentlige
arbeidsplasse r, regionale og nasjonale. 

•  Narvik skal være et regionalt senter for videregående skoletilbud. Narvik må
samordne og lede arbeidet med næringsutvikling i regionen, slik at det blir
mer kraftfullt og målrettet.
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1. Rune Edvardsen,
Narvik

2. Mona Nilsen,
Narvik

3. Roger Bergersen,
Narvik

4. Ragne Mohn Sneve,
Narvik

5. Johnny 
Kristiansen, Ankenes

6. Linda L. Dybwad,
Narvik

7. Are Johnsen,
Narvik

8. Sissel-Anne
Clausen, Narvik

9. Kjell Jenssen,
Narvik

10. Tom Jakobsen,
Ankenes

11. Tina J. Denstad,
Narvik

12. Bjørnar Evenrud,
Narvik

13. May Kristin Fjell,
Bjerkvik

14. Karstein Sandvik,
Narvik

15. Ruth Pedersen,
Ankenes

16. Kristoffer Å.
Johansen, Narvik

17. Silje Hjelle, 
Narvik

18. Stefan Bye, 
Narvik

19. Tone Hågensen,
Narvik

20. Stian V. 
Nordstrand, Narvik

21. Therese Sannes,
Bjerkvik

22. Roger Sivertsen,
Ankenes

23. Marianne R. 
Bakkejord, Narvik

24. Joseph K. Tambwe,
Ankenes

25. Benedicte Larsen,
Beisfjord

26. Jan Helge Olsen,
Narvik

27. Ninni Bangsund,
Narvik

28. Trond Laksaa,
Narvik

29. Hilde Normark,
Narvik

30. Stig Setså, 
Beisfjord

31. Geir Frantzen,
Narvik

32. Charlene Rognes,
Ankenes

33. Bengt Ole Larsen,
Bjerkvik

34. Carina Kaljord,
Ankenes

35. Bjørn Hugo
Myrvang, Bjerkvik

36. Elisabeth 
Vassbakk, Narvik

37. Anbu 
Ratnasingam, Narvik

38. Vibeke Larsen,
Bjerkvik

39. Kjell Jakobsen,
Ankenes

40. Ann-Helen
Sedolfsen, Narvik

41. Kjell M. Øymo,
Bjerkvik

Våre 41 kandidater

Her finner du Narvik Arbeiderparti:
narvikap.no | facebook.com/narvikap |  twitter.com/narvikap

907 33 520 |  post@narvikap.no
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