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Fauske SV er et sosialistisk 
parti, og derfor vil vi jobbe for 
et samfunn hvor samarbeid 
erstatter maktbruk, vi vil ha en 
politikk bygd på fellesskap og 
solidaritet og vi vil at folks behov 
bestemmer prioriteringene våre.

Politikk handler om å gjøre valg og 
å velge verdier. Om å velge miljøet 
framfor uhemmet vekst, om å velge 
velferd i stedet for privatisering, 
om å velge solidaritet og demokrati 
foran pengemakt. SV vil ha en ut-
vikling hvor alle kan leve gode liv i 
fellesskap. Det er et valg for ven-
stresida, mot høyresida, både lokalt 
og regionalt. Fauske SVs politikk er 
for velferd, demokrati og fellesskap 
i praksis.

Vårt samfunn er, og vil i all framtid 

være, et flerkulturelt og flerreligi-
øst samfunn. Et slikt samfunn må 
legge til rette for at alle får samme 
mulighet til livsutfoldelse, arbeid og 
deltakelse. Rasisme og diskrimine-
ring må bekjempes effektivt enten 
det er enkeltgrupper, enkeltperso-
ner eller norske institusjoner som 
står for den.

Klimaproblemene er vår tids største 
utfordring. Selv om klimaprobleme-
ne er globale er løsningene lokale. 
15 prosent av Norges utslipp kan 
kuttes i kommunene, og derfor er 
klima kommunevalgets viktigste 
sak. Fauske SV vil jobbe for en 
kommune som tar ansvar for egen 
miljøpåvirkning, og som gjennom 
en aktiv miljøpolitikk gir alle inn-
byggerne en reell mulighet til å ta 
miljøansvar.

 
Fortsatt ansvarlighet



Etter fire år i posisjon sammen med 
Arbeiderpartiet i Fauske kommu-
nestyre, har vi kommet på rett vei. 
Økonomien er under kontroll, og 
etterslepet i investeringer og vedli-
kehold er snart historie. Men likevel 
står utfordringene i kø. SVs vei for 
å møte disse utfordringene er å 
fortsatt ta ansvar.

Fauske kommune er fremdeles 
på Fylkesmannens «Register om 
betinget godkjenning og kontroll 
(ROBEK-lista)». Dette gir grenser 
for kommunens handlefrihet, men 
med en ansvarlig økonomistyring 
vil vi både kunne holde et aksep-
tabelt tjenestenivå. På sikt er vårt 
mål å komme oss ut av denne lista, 
men det er viktigere å produsere 
gode tjenester enn å stå på de rette 
listene.

En stram økonomisk situasjon 
krever klare prioriteringer. Dette 
programmet viser klart at vi ønsker 
å prioritere folkemakt fremfor pen-
gemakt, arbeidsgiverpolitikk fremfor 
ansvarsfraskrivelse, dialog fremfor 
diktat, folkestyrt tjenesteyting frem-
for privatisering og omsorg fremfor 
anbud. Fauske SV tror på kommu-
nens ansatte, vi tror at velgerne vet 
hva de vil – og dersom de stemmer 
SV, skal vi sørge for at de får det 
de vil ha.

Godt, ansvarlig valg!



 
Hovedsatsingsområder

Fauske SVs hovedsatsingsområde er fremtiden. Vår framtid er slik 
våre unge er. Derfor er en stemme på SV en stemme for en bedre 
framtid for dem som kommer etter oss. Skal vi drive politikk for 
framtida, må vi ta miljøutfordringene på alvor og gi våre barn en god 
og trygg oppvekst.

Visjon:
Fauske kommune skal utvikles som 
en fremtidsretta kommune hvor alle 
innbyggere skal føle seg verdsatte 
og trygge, uten bekymring for sine 
etterkommere.

Hovedmålsettinger:
Fauske SV skal fortsatt være 
en garantist for solidariske 
velferdstilbud, og vil utvikle og 
samordne tjenestetilbudet for 
befolkningen med gode felles-
skapsløsninger

1.

Vi vil legge til rette for lokal og 
regional næringsutvikling for å 
skaffe nye arbeidsplasser

Vi vil opptre som en god og 
forutsigbar arbeidsgiver for en 
sterk offentlig sektor

Vi vil fortsette arbeidet for en 
sunn kommuneøkonomi

Vi vil jobbe for et selvstendig 
Fauske med fungerende of-
fentlige tilbud i kommunens tre 
senter

2.

3.

4.

5.



 
Ta kulturen på alvor

Et samfunn uten kulturopplevelser er et fattig samfunn. Ofte er det 
likevel kulturlivet som rammes når kommunen skal spare penger. 
Fauske SV vil at kulturens betydning skal tas på alvor, og vil satse 
mer på kultur. Alle skal ha muligheten til et godt kulturtilbud, i alle 
deler av kommunen.

Fauske SV ønsker å styrke Fauske 
som kulturell enhet med et mang-
fold av kultur og idrettsaktiviteter. 
En aktiv kulturpolitikk vil bidra til å 
gjøre Fauske kommune til et at-
traktivt sted for lokalisering av ulike 
virksomheter og som boalternativ 
for pendlere. 

Hele befolkningen må sikres tilgjen-
gelighet til kulturtilbudene gjennom 
fysisk tilrettelegging og rimelige 
priser. Kulturaktiviteter bidrar til å 
skape samhørighet og fellesskap 
på tvers av generasjoner og miljø-
er. Kulturpolitikken må derfor favne 
bredt både geografisk, sosialt og 
aldersmessig.

Idrett og friluftsliv gir positive opple-
velser og livsutfoldelse og rom for 
nå nye grader av fysisk utfoldelse 
og mestring. SV mener det er et 
offentlig ansvar å legge til rette for 
at mulighetene for å drive idrett og 
friluftsliv blir så gode som mulig.

Hva har vi gjort:
Bygging av ny svømmehall er 
godt i gang

Kulturskolen er kommet inn i 
nye og bedre lokaler

Rammebetingelsene til kultur-
festivalene er  bedret

Fauske SV vil arbeide for:
At kulturarbeid, lag og forenin-
ger og frivillig innsats stimuleres 
og ytes tilskott

Styrking av festivaler i alle deler 
av kommunen

At kultursjefstillingen utvides til 
100%

Videreføring av allaktivitetshus-
prosjektet

Realisering av Valnesfjordhallen

At kulturskolen videreutvikles

•

•

•

•

•

•

•

•

•



 
Barn og unge først

En stemme på SV er en stemme for en bedre framtid for dem som 
kommer etter oss. Fauske SV er et verdiparti som skal arbeide for et 
høyt nivå på de velferdstjenestene som vi skal tilby våre innbyggere. 
SV vil sette fokus på et meningsfylt innhold i hverdagen for alle.

Gjennom en helhetlig oppvekst-
plan som tar for seg flere områder 
som barnehager, skole, barnevern, 
kultur og idrettssatsing ønsker vi å 
gi barn og unge trygge, gode opp-
vekstvilkår i nærmiljøet.

Overgangene mellom barnehage, 
forskjellige skoletrinn og videregå-
ende skole er en stor utfordring 
for mange. Med en helhetlig  opp-
vekstplan vil Fauske SV bidra til 
å gjøre disse overgangene til en 
positiv opplevelse for de unge.

Fauske SV vil arbeide for gode 
skolebygg, med gode oppvekstvil-
kår som også gir muligheter for å 
drive med aktiviteter på kvelder og 
helger.

Fauske SV vil gjennomføre renove-
ringen av Vestmyra ungdomsskole,  
og vi vil sørge for at Sulitjelma 
skole blir en moderne skole som 
fyller dagens krav. Fauske SV fore-
slo en 1–7-skole i Hauan allerede i 
inneværende periode, og vi gir ikke 
opp denne kampen.

Fauske SV vil arbeide for:
Full barnehagedekning med 
lavest mulig foreldrebetaling og 
god voksendekning av kvalifisert 
personell i alle barnehagene

Fullføring av Vestmyra skole-
senter, fornying av Sulitjelma 
oppvekstsenter og 1–7-skole i 
Hauan

Fortsatt styrking av barnevernet

Gode overganger, helt fra bar-
nehage til videregående skole

Tiltak som «Natteravnene» og 
ungdommens hus

Gode kulturtilbud, også til unge, 
som «Åpen hall», «Åpen alpin-
bakke Holtan», Valnesfjordhal-
len og kulturskolen

•

•

•

•

•

•



Fauske SV vil arbeide for:
Å styrke Sulitjelma gjennom å 
etablere Sulitjelma opplevelses-
park

Å styrke Valnesfjord gjennom 
etablering av flerbrukshall og 
utvikling av Strømsnes som 
handelsted og sentrum.

Å styrke sentrum av Marmorby-
en som handelssted og møte-
plass

Fullføre arbeidet med miljøgata 
ved å flytte E6 utenom sentrum

Utvikle Bodø-Fauske som en 
bo- og arbeidsregion med gode 
kommunikasjonsløsninger gjen-
nom bl.a. veipakke Salten og 
etablering av flere krysningsspor 
for jernbanen mellom Rognan 
og Bodø

Å være proaktiv for etablering 
av bioenergianlegg

At Fauske kommune fortsatt er 

•

•

•

•

•

•

•

 
En aktiv næringspolitikk

en sterk og aktiv eier innen sitt 
eierskap i energiselskapene 
SKS og Fauske lysverk

Aktiv gjennomføring av strate-
gisk landbruksplan 

Etablering av fengsel i Indre 
Salten

•

•

Fauske SV vil arbeide for en gjennomtenkt og helhetlig 
næringspolitikk. Et solid og kreativt lokalt næringsliv er avhengig 
av et godt og trygt bomiljø, gode barnehager og skoler for 
barna, skikkelig offentlig infrastruktur og andre grunnleggende 
velferdstjenester. En velfungerende privat sektor og et godt 
offentlig velferdstilbud er gjensidig avhengig av hverandre. Trygge 
arbeidsplasser skapes best i et rettferdig lokalsamfunn.



Framtidas velferdsstat må være tilpasset hver enkelt, uavhengig av 
bosted og lommebokas størrelse. Det endelige ansvaret for sikring 
av velferd må hvile hos stat og kommune, men «den tredje sektor», 
det sivile samfunnets frivillige organisasjoner og ideelle stiftelser, 
har også en sentral plass.

 
Velferd for alle

Fauske skal være en god leveran-
dør av offentlige velferdstjenester. 
Alle som har behov for hjelp skal 
behandles med respekt. Den en-
keltes verdighet må ivaretas, og 
rettssikkerheten styrkes. Vi dette 
best skjer gjennom 3-sentermodel-
len og styrking av helse- og sosial-
tilbudet både i Fauske, Valnesfjord 
og Sulitjelma.
  
Kommunale vedtak og tilbud spiller 
en avgjørende rolle for innbygger-
nes hverdag, og Fauske SV skal 
sikre at disse vedtakene gjøres 
gjennom gode demokratiske pro-
sesser. Ei positiv videreutvikling av 
NAV-reformen vil ha en sentral rolle 
i arbeidet for et godt tilbud til Faus-
ke kommunes innbyggere.

Fauske SV vil sikre et løft i velfer-
den for psykisk syke. Folk med 
langvarige problemer må gis tilbud 
om tilrettelagt bolig og arbeids-
plass. Det må satses mye mer på 
brukerstyrte aktivitets- og rehabi-
literingstiltak, og satses mer sys-

tematisk på brukermedvirkning på 
alle nivåer.

Eldre skal ha en verdig alderdom 
og kunne tilbys tilpassede boliger 
og tjenester der de bor.

Fauske SV vil arbeide for:
at alle som har behov for det 
skal ha en institusjonsplass, og 
hjemmebaserte tjenester skal 
opprettholdes med et faglig høyt 
nivå

flest mulig faste stillinger med 
størst mulig stillingsstørrelse

at familiesenteret styrkes og 
kvalitetssikres

styrking av barnevernet – vente-
listene skal vekk

stimuleringstiltak for å øke antal-
let fosterhjemsplasser

utbygging av helsestasjonstilbud 
for ungdom –også i Sulitjelma 
og Valnesfjord

styrking av helsesøstertjenesten 

•

•

•

•

•

•

•



i hele kommunen

et bemannet botilbud til rusmis-
brukere

å sikre og kvalitetssikre varig 
drift av ”Tunet ” helsestasjon

at brukernes medinnflytelse utvi-
des og sikres

utbygging av pleie- og omsorgs-
senter i Valnesfjord samtidig 
som eksisterende tilbud i Val-
nesfjord helse- og sosialsenter 
opprettholdes

videreutvikling av Frivillighets-

•

•

•

•

•

sentralen mot målgruppa ung-
dom mellom 12 og 25 

at samarbeid med frivillige orga-
nisasjoner styrkes

god oppfølging av opptrappings-
plan for psykisk helse

at egenbetalingssatsene skal 
holdes lavest mulig

tilrettelagt arbeid for utsatte 
grupper

•

•

•

•



 
Vi tar klimaet på alvor

Klimaproblematikken har satt dagsorden i det siste og viser tydelig 
at den utviklingen vi er inne i, ikke er bærekraftig. Alle CO2-utslipp 
er lokale, og de fleste andre store miljøutfordringer vi står ovenfor 
kan også best løses med lokale tiltak. Fauske SV ønsker en radikal 
miljøpolitikk som tar ansvar for fremtidige generasjoner. Vi har et 
ansvar for å ta vare på naturen, slik at våre barn og barnebarn får 
minst like gode muligheter som det vi har fått.

Fauskes påvirkning på klimaet 
skal være så liten som mulig. 
Fauske SVs mål er å gjøre kom-
munen CO2-nøytral - vi må selv 
leve slik vi lærer andre

Fauske SV vil at det utarbeides 
en helhetlig klimaplan for Faus-
ke kommune. Denne planen 
skal følges opp og rulleres

Kollektivtrafikk er viktig. Skole-
busser må også gå når skolene 
er stengt, slik at også de som 
skal på jobb kan velge kollektivt.
Lokale og regionale bussruter 
må markedsføres bedre, slik 
at folk vet når bussen går - og 
hvor.

Fauskes innbyggere bør oppfor-
dres til å velge sykkel eller føtter 
fremfor bil, og det bør gjøres 
trygt og enkelt. Et helhetlig og 
ubrutt gang- og sykkelveinett 
skal ligge som premiss i all sam-
ferdselsplanlegging 

•

•

•

•



 
Like muligheter for alle

Fauske er en del av et mangfoldig, flerkulturelt samfunn, og alle 
kommunens innbyggere må gis lik mulighet til arbeid, utdanning 
og deltakelse i samfunnslivet. Målet er et romslig samfunn der alle 
opplever at de blir vurdert som enkeltindivider, uansett tro, etnisitet 
eller kulturell bakgrunn.

Det er viktig å tilrettelegge informa-
sjon, språkopplæring og arbeidsliv 
slik at alle kan få del i det. God 
integrering dreier seg om å kunne 
klare seg selv. Da er språk og 
arbeid helt sentrale virkemidler. 
Spesielt er det viktig at barn med 
utenlandsk opprinnelse blir raskt
integrert i vårt samfunn. 

Fauske SV vil aktivt støtte opp 
om alt arbeid som har som mål 
å integrere minoritetsgruppene i 
lokalsamfunnet. De frivillige lag og 
foreninger er veldig viktige i dette 
arbeidet, men vi kan alle gjøre en 
innsats som medelev, arbeidska-
merat eller nabo for at alle skal føle 
seg velkomne på Fauske. 

Mange barn og ungdommer med 
minoritetsbakgrunn har problemer 
på skolen, blant annet fordi de ikke 
kan godt nok norsk. Fauske SV øn-
sker derfor gratis kjernetid i barne-
hager for de som har behov for det.

Fauske SV vil:
skape gode oppvekstvilkår for 
barn som hører til minoritets-
grupper 

at kvinner med minoritetsbak-
grunn likestilles med menn

lage en kommunal plan mot 
fremmedfrykt og rasisme

tilrettelegge for å trekke mino-
ritetsspråklige barn med i idrett 
og kulturaktiviteter

innføre tiltak for å bedre inklude-
ringen av innvandrere i arbeids-
livet

særskilt støtte minoritetsgrup-
pers egne initiativ og tiltak

arbeide for at minoritetsforeldre 
får et tett samarbeid med barne-
hage og skole

arbeide aktivt mot all trakasse-
ring, mobbing og utestengning

•

•

•

•

•

•

•

•



Lasse Gausen Dahl
Lise Bikset
Steinar Engen
Ole Tobias Orvin
Trine Johanne Andal
Marit Elisabeth Breivik
John Harry Nilsen
Marthe Krey Løkås
Hans Christian Haakonsen
Torun R. Brekke Dønnestad
Stian Andre Olsen
Elin Arnøy Paulsen
June Åse Ellefsen
Tore Nilsen
Unni Sandum
Kjetil Sørbotten

Turid Pedersen
Stig Johansønn Løvseth
Ellen K. Karlsen Dahl
Bengt Idar Slettmyr
Lillian Synnøve Slettvoll
Anton Martin Opsahl
Rita Unosen
Gerd Ludwig Bauer
Birte Lykkegaard
Gunnar Endor Risvåg
Ann R. Breivik
Stig Ronny Grunnvåg
Janicke Hovland Isdahl
Tove Pedersen Bergkvist
Paul Stien
Rolf Testad Knoph

Våre kandidater:

Vil du bli medlem? For å melde deg inn i SV, send «medlem [navn og 
adresse]» til 1938.

Fauske SVs nettsider: http://sv.no/nordland/fauske
Epost: fauske@sv.no

Foto: Side 3, 7: Hogne Bø Pettersen
 Side 9: Ellen Kristin Karlsen Dahl
 Øvrige: Lasse Gausen Dahl


