Program 2019 - 2023

Kjære velger.
Dette dokumentet har to funksjoner:
Det er Øksnes Arbeiderparti sin kontrakt med velgerne. Her finner du vår
politikk og vår visjon om hvordan Øksnes Kommune skal være. Kanskje
klarer vi ikke å gjennomføre alt i løpet av en fireårsperiode om vi får tilliten
til det, men det er det vi skal strekke oss mot. Noe er det kanskje ikke
mulig å få til i en fireårsperiode, men vi skal uansett legge til rett for
gjennomføring av denne politikken med de ressursene Øksnes Kommune
har.
Så er det en rettesnor for alle som representerer Øksnes Arbeiderparti.
Om det er som folkevalgt, eller om man er gitt tillit i andre fora fra partiet
så er det dette programmet som skal ligge til grunn for alle avgjørelsene
man tar. Programmet og politikken vi gjennomfører skal være gjenkjennelig
som Arbeiderparti-politikk, hvor den viktigste oppgaven for kommunen er å
levere gode tjenester til sine innbyggere.
Vi har i løpet av fire år gjennomført mye. Ikke minst har vi fått påbegynt
mange gode prosesser som vi mener vil føre til bedre tjenester for våre
innbyggere, både innenfor det private og innenfor næring. Vi har en sterk
ordfører som jobber godt for Øksnes, både i og utenfor kommunen. Vi
håper du vil gi Karianne og Øksnes Arbeiderparti fornyet tillit.
Yngve Hansen
Leder, Øksnes Arbeiderparti
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Oppvekst

Øksnes arbeiderparti vil prioritere barn og unge gjennom en målrettet
satsning på barnehage og skole. Vi ønsker at våre barn og unge skal få
vokse opp i et samfunn hvor de gis gode utfoldelses- og utviklingsmuligheter, der de kan få brukt sin kreativitet på en positiv måte og hvor de føler
seg trygge og ivaretatte.
Det er i barnehagen grunnlaget for all utdanning legges. Norsk og internasjonal forskning viser at barnehagene har en viktig rolle i det å gi barna et
godt grunnlag for videre skolegang. Her innledes et tett samarbeid med
foreldrene der det legges til rette for barnas trivsel, utvikling og læring.
Et samarbeid som skal videreføres inn i skolen, og som er avgjørende i
forhold til barnets helhetlige skoleløp. Øksnes arbeiderparti ønsker å
investere i barns fremtid gjennom gode og veldrevne barnehager. Vi vil
legge til rette for pedagogisk utvikling og innovasjon i barnehagene
gjennom styrket bemanning og økt kompetanse.
Øksnes arbeiderparti vil ha en en god offentlig fellesskole der alle skal
kunne utvikle sine evner på en best mulig måte. Vi vil legge til rette for en
skole der elevene i større grad får en opplæring som er tilpasset den
enkelte, og der det fokuseres på faglige, så vel som sosiale ferdigheter.
En av de største utfordringene vi har i norsk skole, er elever som ikke
fullfører utdanningen sin. Øksnes arbeiderparti vil at alle skal ha grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning og bruk av digitale verktøy
når de forlater grunnskolen. Samtidig ønsker vi at det skal fokuseres på
praktiske undervisningsmetoder. Dette er de områdene som i følge forskning
i størst grad er med på å legge til rette for at elevene skal klare å fullføre
utdanningsløpet.
Øksnes arbeiderparti ønsker at skolen skal være en arena for utjevning av
sosiale forskjeller. For å få til dette ønsker vi å arbeide for et kvalitativt godt
SFO-tilbud, leksehjelp og tilbud om skolemåltid. Som et ledd i dette vil
Arbeiderpartiet at det utarbeides en lokal plan for kvalitet og innhold i SFO.
Planen skal ha i seg et samarbeid mellom SFO, kulturskolen og lokale
idretts- og aktivitetstilbud.

Øksnes arbeiderparti vil:
* Arbeide for å ha en kontinuerlig oppdatert oppvekstmelding på
plass
* Ha en helhetlig skoledag der skole, SFO, leksehjelp, kulturaktiviteter, sunt måltid og fysisk aktivitet gir elevene et godt heldagstilbud
* Sørge for nok ansatte med riktig kompetanse i barnehage og
skole og øke kvaliteten gjennom å gi flere ansatte i barnehage og
skole mulighet til etter- og videreutdanning
* Etablere beredskapsteam mot mobbing og inngå forpliktende
partnerskap med blant andre frivilligheten
* Sikre barn og unge en god skolehelsetjeneste med god tilgang
til helsesøster.
* bidra til å tilby alle barn et skolemåltid hver dag
* Ta i bruk av digitale verktøy i undervisningen og sette i gang
prosjekter i skolen for å lære elever koding i barneskolen og gi
skolene mulighet til å bruke koding i undervisningen i eksisterende
fag
* satse forebyggende, herunder å gjeninnføre/videreføre
prosjektene LOS og etter skoletid
* fortsette arbeidet med å bygge ut til to paralleller ved Myre Skole
* utbedre og vedlikeholde Alsvåg skole for fremtiden som 1 til
7-skole
* bruke noe av den økonomiske innsparingen ved endring i skolestruktur til å legge til rette for mindre tidkrevende transport for
barne- og ungdomselevene
* legge til rette for bedre uteanlegg og uteområder ved skoler og
barnehager i kommunen, for å bidra til folkehelsen

6 Et rausere og inkluderende Øksnes

Øksnes kommune skal være en kommune som tar vare på mangfoldet.
Om man har funksjonsnedsettelser, psykisk utviklingshemming, er
innvandrer eller av andre grunner har utfordringer med å komme seg inn i
arbeidslivet, eller ta del i samfunnet, skal kommunen være en støttespiller.
Arbeiderpartiet ser på mangfoldet som grunnleggende positivt. I en stadig
mer globalisert verden er det et fortrinn at vi har et samfunn hvor vi
inkluderer alle typer mennesker. Dette gir oss muligheter, og det gir den
enkelte økt livskvalitet. Øksnes er heldige som har fått tildelt mange VTAplasser. Dette er et viktig redskap for at innbyggere som av forskjellige
grunner har utfordringer med å komme seg inn i det ordinære arbeidslivet
får et tilbud. Øksnes Arbeiderparti mener at dette tilbudet er så viktig for
kommunen og den enkelte at vi vil verne om det. I tillegg vil vi påse at
kommunen tar sitt samfunnsansvar gjennom å bruke reserverte kontrakter
.
I Øksnes har vi både flykninger, kjærlighetsinnvandrere og arbeidsinnvandrere. Disse sitter på kunnskap og evner kommunen trenger. Både
det private og det offentlige næringslivet må bli bedre på å legge til rette for
praksisplasser, bidra til norskopplæring og en vei inn i arbeidslivet. Barnehageplass gjør at mor kan ta utdanning eller finne seg en jobb, mens barna
får lære norsk. Barnehage er bra for barnas språklæring, bra for yrkesdeltagelsen og dermed bra for kommunens økonomi.
Frivilligheten står for mye av det viktigste integreringsarbeidet. Det kan
være inkludering i lokalsamfunnet gjennom idrettslaget, eller målrettede
hjelpetilbud til nyankomne flyktninger. Arbeiderpartiet mener det er riktig å
gi frivilligheten en enda større plass i integreringsarbeidet.

Øksnes arbeiderparti vil:
* sørge for at flere barn får gå på kulturskole
* at alle barn har tilgang til gode kultur- og fritidsaktiviteter uavhengig av
foreldrenes lommebok
* være en aktiv tilrettelegger for frivillig aktivitet lokalt, blant annet gjennom
et tett samarbeid med frivilligheten og ved å gjøre lokaler og utstyr
tilgjengelig for aktivitet
* jobbe for å realisere nytt basseng og bibliotek i løpet av perioden, lokalisert
til skolekvartalet
* bidra til å realisere kulturhuset
* bidra til å etablere Øksnes Leirskole til en maritim leirskole
* arbeide for at kommunene har rusfrie fritidsklubber og reelle alternativer
laget av og for ungdom
* sikre et godt folkebibliotek med bredt utvalg og kompetent personale
* fortsette å tilby gratis utlån av lokaler, baner og haller, samt av sportog fritidsutstyr
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Folkehelse, frivillighet og kultur

Et godt kulturtilbud er viktig for en kommunes attraktivitet og omdømme.
Kunst, kultur, idrett og frivillighet gjør samfunnet vårt mer levende og rikt.
Lokalt kulturliv og lokale idrettslag og organisasjoner bidrar i tillegg til
integrering og utjevning av forskjeller.
Øksnes Arbeiderparti ønsker å legge til rette for et mangfoldig og rikt
kulturliv. Vi ønsker å støtte opp omkring frivilligheten, og være åpne for
initiativ fra kommunens mange ildsjeler. Øksnes Arbeiderparti vil særlig
arbeide for å gi barn og unge tilgang til kulturopplevelser. I denne sammenheng er kulturskolen særdeles viktig. Vi ønsker å legge til rette for gode
rammevilkår for drift av denne, slik at alle som ønsker det kan få et tilbud
gjennom denne.
Idrett og fysisk aktivitet gir god folkehelse. Det samme gjør gode konsertog revyopplevelser der latteren og tårene sitter løs, og der folk samles og
trives sammen. Øksnes Arbeiderparti vil fortsette satsningen på de lokale
idrettslagene, vi vil støtte opp om arbeidet med tilrettelegging av nye turløyper og tilrettelegge for at mennesker med nedsatt bevegelighet skal få
tilgang på naturen på lik linje med alle andre. Vi vil ha gratis utlån av
friluftsutstyr, kommunale haller, baner og lokaler for kultur og idrettsaktiviteter for barn og ungdom.

Øksnes Arbeiderparti vil:
• samarbeide med lokalt næringsliv for å knytte språkopplæringen, arbeid
og kompetanseheving tettere sammen for å sikre raskere og bedre
integrering
• at kommunen som arbeidsgiver tar et større ansvar med å legge til rette
for praksisplasser knyttet til språkopplæring
• at kommunen skal legge til rette for barnehageplasser til barn av
innvandrere
• opprettholde enheten for voksenopplæring og flyktningetjenester
• bruke aktivt det frivillige liv i integreringsarbeidet
• ta større ansvar for inkludering av ungdom som står utenfor
arbeidslivet.
• opprettholde dagens VTA-plasser
• påse at kommunen tar sitt samfunnsansvar gjennom reserverte
kontrakter, eksempelvis drift av dagsenter
• aktivitetstilbud for funksjonshemmede videreføres i eksterne lokaler
hvor gis et strukturert tilbud av god kvalitet
• arbeide for universell utforming av bygninger og infrastruktur
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Infrastruktur og bolig til alle

Øksnes kommune har mange utfordringer knyttet til infrastruktur. En stor
del av dette er knyttet til avgjørelser som kommunepolitikerne ikke har
direkte innflytelse over. Vi er avhengige av hva som blir vedtatt både i stat
og fylke. For Øksnes Arbeiderparti er det viktig å ha direkte og god kontakt
med våre representanter på storting og på fylkestinget. På den måten kan
vi være med å bidra til at utfordringene våre blir prioritert. Det gjelder
avgjørelser særlig knyttet til fylkesveier, bredbåndsutbygging, mobildekning
og hvilke rammebetingelser kommunen får.
For å opprettholde en best mulig standard på de kommunale veiene og
byggene er vi opptatt av å bruke de knappe ressursene vi har best mulig.
Vi mener at den beste bruken av ressurser er å gjøre det vi kan gjøre i egen
regi, og leie inn kapasitet på områder hvor vi ikke har ekspertisen selv.
Øksnes er en trafikksikkerhetskommune. Da er det viktig at vi har fokus på
tiltak for å ta vare på de myke trafikantene. Med en endret skolestruktur i
kommunen er også områdene hvor skolebarn har sin skolevei endret, og
det må gjenspeiles i satsingen på gatelys og gang- og sykkelveier.
Skal Øksnes være en attraktiv kommune å bosette seg i må kommunen
legge best mulig til rette for at flest mulig både ønsker og har mulighet til å
gjøre det. Vi må ha nok tomter tilgjengelig for de som ønsker å bygge, og
sørge for rask byggesaksbehandling. Ikke alle har mulighet til å bygge selv,
og kommunen må bidra til at det er nok utleieboliger tilgjengelig, også for
korttidsleie. For noen er det en utfordring å komme seg inn på boligmarkedet.
For disse kan det være en løsning hvor kommunen bidrar til en ordning hvor
man går fra å leie til å eie boligen.
Øksnes Arbeiderparti skal sette steds og bygdeutvikling på dagsorden.
Tiltak for sentrumsutvikling på Myre slik at vi kan beholde et mangfold av
service og tjenester, og ha et attraktivt kommunesenter. Bygdene trenger
også et løft for å tiltrekke seg nye innbyggere, spesielt barnefamilier.

Øksnes Arbeiderparti vil:
• realisere ny veiløsning til Vornes langs Torstein Reinholdtsens vei
* benytte bemanningen som teknisk etat er pålagt å ha gjennom vaktordninger til å foreta mer vedlikehold av veier og vann/avløp i egen regi
* arbeide med å få god bredbånd-og mobildekning over hele kommunen
* arbeide opp mot fylket for å få prioritert vedlikehold og oppgradering av
særlig de tyngst belastede veiene fv821 over Frøskelandsfjellet og fv935
mellom Myre og Stø, i tillegg til fv 937 Strengelvåg-Gisløy
* fortsette å arbeide opp mot fylket for å ha et godt hurtigbåttilbud som
ivaretar både de fastboende på øyene, næringslivet, brukere av fritidsboliger og turister
* bidra til at det er boliger og tomter tilgjengelig for de som ønsker å
bosette seg i kommunen, herunder gjennomgangsboliger
* ta i bruk ordninger der det er mulig å gå fra å leie til å eie bolig
* jobbe for at det bygges gang/sykkelveier langs vei 821 fra Øvergårdskrysset på Sortlandsveien og til Alsvågkrysset. Videre langs Alsvågsveien
fra Alsvågkrysset til kryss Øvergården.
* Jobbe for en mer trafikksikker løsning krysset Moloveien/Innfartsveien
* Jobbe for gatelys fra Myre Kirkegård til Vedhøggan. Etablere gatelys i
Rådhusgata
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Næring, verdiskaping og et
bærekraftig samfunn

Skal vi klare å øke befolkningstallet i kommunen er vi avhengige av at vi
skaper og opprettholder gode helårlige arbeidsplasser. Øksnes er en tradisjonell fiskerikommune, men har også et rikt næringsliv innenfor andre
bransjer. Særlig i reiseliv har vi vekst, og et stort uutnyttet potensial.
Vi skal legge til rette for nye arbeidsplasser gjennom aktiv politikk lokalt.
Det forutsetter et godt og oppdatert planverk. Øksnes Arbeiderparti har
prioritert dette arbeidet i inneværende periode, og vil fortsette å ha fokus
på det også fremover. I tillegg er det viktig at teknisk sektor har tilgang på
nødvendig og fremtidsrettet kompetanse for å imøtekomme behovene i
næringslivet. Tjenester kan også kjøpes i en tidsavgrenset periode fra
eksterne kompetansemiljø.
Å begrense klimaendringene og utvikle bærekraftige samfunn er vår tids
største utfordring. Klimaproblemene er ikke noe som skal løses av noen
andre til en annen tid. Kommunene er også sentrale aktører i klima- og
miljøpolitikken. Øksnes Arbeiderparti mener at vår kommune skal være
miljøvennlige og bidra med kutt i klimagasser. Det offentlige skal bidra til
kutt, og samtidig legge til rette for at hver og en av oss kan ta klimavennlige
valg. Utvikling av et framtidsrettet og miljøvennlig næringsliv i Øksnes er
avgjørende for å kunne opprettholde det sterke velferdssamfunnet vårt.
For å stimulere til vekst og innovasjon må vi også sørge for at nystartede
bedrifter og gründere møter hensiktsmessige krav og velvillighet i
kommunen. Det er særlig overgangen fra en god idé til kommersiell virksomhet som er vanskelig. Samtidig er vi opptatte av at miljøhensyn må
balanseres opp mot mulighetene til å utvikle kommunen. Det er særlig en
stor utfordring at miljøkrav i forhold til utbygging i myrområder potensielt
kan stoppe det aller meste av prosjekter i kommunen.
Naturressursene er grunnlag for en stor del av vår felles verdiskaping, og vil
være svært viktige for kommunen også i framtida. De ressursbaserte
næringene har stort potensiale for videre vekst. Det er Arbeiderpartiets
grunnholdning at de store naturressursene tilhører fellesskapet. Utnyttelse
av fellesskapets ressurser skal derfor gi lokale ringvirkninger, og bidra til å
fortsatt utvikle Øksnes til en bærekraftig kommune.

Landbruk er viktig for Øksnes kommune. Ved siden av å utnytte naturressurser til matproduksjon gir landbruket sysselsetting og bosetting, grunnlag for annen næringsvirksomhet, samt ikke minst vedlikeholder vårt unike
kulturlandskap. Uten landbruket gror naturen igjen. Øksnes Arbeiderparti
vil arbeide for en bedre landbrukstjeneste, gjerne i samarbeid med andre
kommuner. Øksnes Arbeiderparti vil bidra videre i arbeidet med å få på plass
den interkommunale kystsoneplanen, der alle interessene i kystsonen ivaretas. Arbeiderpartiet står fast på at kommunene skal ha sin andel av
vederlaget for nye oppdrettskonsesjoner, og vi vil utrede nærmere om
kommunene kan gis andre incitamenter for tilrettelegging, for eksempel
gjennom en egen årlig arealavgift. Dagens ordning med overføring fra
Havbruksfondet gir en for uforutsigbar inntekt for kommunen, Øksnes
Arbeiderparti vil arbeide opp mot sentrale myndigheter for en omlegging slik
at inntekt for tilrettelegging for havbruksnæring er forutsigbar, og at den
kommer vertskommunene til gode. For å nå målet om at Øksnes Kommune
skal være en ledende fiskeri- og næringskommune i 2025 er det viktig å
fortsette satsingen på havnene i kommunen. De må utvikles til å kunne
betjene næringen også i fremtiden. Vi ønsker å regulere og legge til rette
for nye industriarealer og havneområder.
Øksnes Arbeiderparti vil:
• arbeide for å ha flere sentrumsnære områder tilgjengelig for næringsutvikling
* være en aktiv pådriver i forhold til samarbeid mellom næringslivet og det offentlige
* bruke eventuelle inntekter fra havbruksfondet til egenandeler ved investeringer og til
næringsfond
* bidra til å nå miljø- og klimamål, blant annet ved å vektlegge klima i
anbudsprosesser og stille krav til at egne og leide bygg skal være energieffektive.
* være en pådriver for miljøvennlige kommunale bilparker og legge til rette for
infrastruktur for lavutslippskjøretøy
* ha gode gjenvinnings-, gjenbruks- og kildesorteringsordninger og ta initiativ til å
gjøre kommunen plastfri
* bruke arealpolitikken aktivt for å utvikle bærekraftige samfunn lokalt samt sikre
bosetting i bygdene, både eneboliger og fritidsboliger
* planlegge og legge til rette for at oppdrett av forskjellige arter, levendelagring og
tradisjonelt fiske kan eksistere i samspill med hverandre og øvrige næringer i
kommunen i overskuelig fremtid
* være pådriver for å utvikle potensialet i reiselivsnæringen i kommunen sammen
med reiselivsaktørene, Øksnes Næringslivsforening og Visit Vesterålen.
* sikre kommunalt eierskap i i interkommunale selskap
* tilrettelegge for at lokale firma kan settes i stand til å levere anbud til kommunale
bygg og andre oppdrag som lyses ut
* se på tiltak for å bevare et levende sentrum med mangfold av service og tjenester
* arbeide for å lette på restriksjonene for utbygging i myrområder
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Et seriøst og fremtidsrettet
arbeidsliv i Øksnes

Øksnes Kommune er den største arbeidsgiveren i kommunen. Det er
politikerne som sitter med arbeidsgiveransvaret, og det er et ansvar som
må tas på alvor. Øksnes Arbeiderparti mener de ansattes kompetanse er
den viktigste ressursen i en kommune. Vi skal ha tillit til de ansatte og
deres kompetanse. Det gir bedre tjenester til innbyggerne med mindre
rapportering og byråkrati.
Lave stillingsprosenter har lenge vært en utfordring i Øksnes, særlig
innenfor helsevesenet. Øksnes Arbeiderparti mener at heltidsstillinger skal
være normen, og ønsker fortsatt fullt fokus på prosjektet med heltidskultur
i kommunen. Ved å ha en økt grunnbemanning vil vi være nærmere målet,
og erfaring tilsier at det også gir lavere sykefravær på sikt.
Øksnes Arbeiderparti mener at Øksnes kommune skal ta sitt samfunnsansvar for utdanning av våre unge. Dette betyr at vi må legge til rette for
flere lærlingeplasser innenfor flere sektorer.
Arbeidslivet er i rask endring og i flere bransjer oppleves et økt press mot
arbeidstakerne, utstrakt bruk av innleid arbeidskraft og arbeidslivskriminalitet. Det skaper et mer utrygt arbeidsliv. Kommuner har en betydelig
innkjøpsmakt. Øksnes Arbeiderparti vil bruke denne til å stille krav til blant
annet seriøsitet og grønt fokus ved kommunale innkjøp og anbud.

Øksnes Arbeiderparti vil:
• skape en heltidskultur med mål om hele faste stillinger.
* øke grunnbemanningen for å redusere vikarbruk og sykefravær
* fortsette å jobbe med å få flere lærlinger i Øksnes kommune, og med
det sikre kommunen ansatte med god kompetanse og at ungdom får
mulighet til å fullføre utdanningen
* vedta egne regler for innkjøp i Øksnes kommune, i tråd med det som
allerede er vedtatt i Nordland fylkeskommune og et stort antall andre
kommuner. Disse fremmer seriøse aktører som tar samfunnsansvar,
som forhindrer lavlønnskonkurranse og som fremmer faste ansettelser.
* ha nært og forpliktende samarbeid med Skatteetaten, arbeidstilsynet
og politiet for å bekjempe arbeidslivskriminalitet
* i samarbeid med partene jobbe for at tillit til de de ansattes kompetanse
fører til mindre unødvendig kontroll og rapportering
* sikre at de ansatte i kommunen holder seg faglig oppdatert for å kunne
gi bedre tjenester til innbyggerne.
* fortsette og videreutvikle trepartssamarbeid for å involvere de ansatte i
utviklingen av tjenestene og arbeidslivet.
* sikre trygg omstilling og utvikling når arbeid digitaliseres eller
automatiseres, eller dersom livssituasjonen gjør det nødvendig å endre
arbeidsoppgaver.
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Helse og omsorg for alle

Øksnes Arbeiderparti ønsker et samfunn der vi tilbyr gode tjenester til de
som har behov for hjelp. Vi vet at vi blir flere eldre i framtiden, at vi får
stadig flere unge som sliter psykisk, at rusproblematikken fortsatt må være
i søkelyset, at vi har et mangfold av behov som skal dekkes og at digitalisering er kommet for å bli. Livets ulike faser krever ulike tjenester fra
kommunen. Dette være seg jordmortjenester, legetjenester, helsesøstertjenester, omsorgsbehov som bolig, sykehjemsplass, rus- og psykiatritjenester og dagsentertilbud for å nevne noen. Vi skal fortsette å levere de
gode tjenestene vi gjør i dag, og så må vi ha fokus på hva som kan gjøres
for å forbedre oss og møte fremtidige behov.
Arbeiderpartiet vil at eldre skal være sjef i eget liv og alle skal ha en trygg
alderdom. Vi blir vesentlig flere eldre i tiårene fremover. For å gi alle eldre
et godt tilbud vil Arbeiderpartiet prioritere eldreomsorg. Eldre er en stadig
mer mangfoldig gruppe, og omsorgstilbudet må speile dette. Vår eldreomsorg legger stor vekt på tiltak som gir mer livsglede og aktivitet for eldre.
Alderdom handler om mye mer enn sykdom! De aller fleste ønsker å bo
hjemme så lenge som mulig. Vi vil legge til rette for at eldre kan bo trygt og
lenger hjemme i egen bolig. Derfor ønsker vi å styrke de hjemmebaserte
tjenestene og satse på velferdsteknologi.
Å investere i de ansatte er det aller viktigste for å øke kvaliteten i eldreomsorgen. Vi vil ansette flere, sørge for at flere har hele, faste stillinger, og
investere mer i de ansattes kompetanse. For å gjøre omsorgen bedre
trenger vi flere unge som søker seg til utdanninger med relevans for eldreomsorgen. Vi vil også stå på om krav til kommunen om flere lærlingeplasser.
Pårørende er svært viktig for mange eldre, og mange pårørende gjør en stor
innsats for sine nærmeste. Vi vil gi pårørende sterkere støtte og mer oppmerksomhet i omsorgspolitikken. Det innebærer flere avlastningsplasser,
korttidsplasser og dagaktivitetsplasser.
Kjærlighet kan vare livet ut. Alle bør få være sammen med sine nærmeste,
også når helsen svikter. Derfor vil Arbeiderpartiet sikre at ektepar og samboere skal ha rett til å bo sammen også når de blir gamle og må flytte på
institusjon.

Vi lever stadig lenger. Det betyr at mange eldre kan leve flere gode år som
pensjonist, hvor de kan og vil delta og bidra. Samfunnet må legge bedre til
rette for aktive eldre. Eldre som ikke har mulighet til å delta i den digitale
hverdagen skal kunne være en del av samfunnet på lik linje som alle andre.
De aller fleste ønsker å bo hjemme så lenge som mulig og være sjef i eget liv.
Hjemmesituasjonen må være trygg, og den som bor hjemme, må ha mulighet
til et godt sosialt liv og kontakt med andre mennesker.

Øksnes Arbeiderparti vil:
• tilrettelegge for aldersvennlige samfunn gjennom nye boformer og møteplasser
• ha et skreddersydd omsorgstilbud med hjemmesykepleie, hjemmehjelp,
dagtilbud/aktivitetstilbud for eldre over 67 år og demente, korttidsplasser
og sykehjemsplasser
• ta i bruk digitale løsninger og velferdsteknologi for å gi bedre omsorgstjenester og en lettere hverdag for de ansatte
• ta i bruk de store ressursene som seniorene representerer i arbeidsliv,
samfunnsliv og frivillighet.
• avdekke og endre praksis og strukturer som hindrer seniorer i å delta i
samfunnet slik de selv ønsker.
• satse på kulturtilbud til eldre.
• sørge for at felles møteplasser, aktivitet, kultur og opplevelse får en
sentral plass i eldre- og omsorgspolitikken.
• satse mer på hjemmebaserte tjenester, hjelpemidler og velferdsteknologi som kan gjøre det mulig for flere som ønsker det, å bo hjemme så
lenge som mulig.
• samarbeide med frivillige lag, foreninger og enkeltpersoner som et
supplement til de ansatte i eldreomsorgen.
• styrke arbeidet innenfor rus og psykiatri
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Øksnes har over tid hatt lav valgdeltakelse. Øksnes Arbeiderparti ønsker at
vi skal folkeliggjøre det politiske arbeidet, slik at flere føler at de kan ta del.
Dette handler om økt involvering og medvirkning, forståelig språk, synliggjøring av prosesser etc. Øksnes Arbeiderparti ønsker å organisere det
politiske arbeidet i kommunen på en slik måte at vi hensyntar det politiske
engasjementet, samtidig som vi gir administrasjonen rammer for å jobbe
mest mulig smidig og effektivt. Arbeiderpartiet vil ha lokalpolitikere som er
tydelige på hva som er et politisk ansvar, og som ikke delegerer vanskelige
beslutninger til administrasjonen, eller sender rådmannen ut for å fronte
vanskelige saker.
Vi skal jobbe aktivt opp mot fylke og stat på områder som er viktig for
Øksnes. Trygge lokalsamfunn og nærhet til nødvendige tjenester anser
Øksnes Arbeiderparti som viktig. Vi har over tid sett at stadig flere oppgaver,
tilbud og tjenester sentraliseres. Vi vil derfor jobbe for å bevare de
tjenestene som er viktige for folk.
Øksnes Arbeiderparti vil:
• at Øksnes Kommune skal fortsatt bestå som en egen kommune
• sikre deltakelse og inkludering av lokalbefolkningen i politisk og
frivillig arbeid
• skape arenaer for innflytelse og deltakelse for innbyggerne
• involvere innbyggerne gjennom elektronisk overføring av kommunale
møter og mer bruk av åpne høringer i behandlingen av store politiske
saker i kommunen
• legge ned hovedutvalgene og opprette et driftsutvalg, bestående av
folkevalgte.
• Formannskapet er planutvalg og blir delegert saker med avgjørelsesmyndighet
• arbeide for at sakspapirer og protokoller blir enklere å finne frem i og
bruke for både politikere og innbyggere
• styrke bemanningen ved Øksnes lensmannskontor
• beholde et sterkt NAV i Øksnes med god kompetanse og tilstrekkelig
bemanning for å gi gode tjenester til næringsliv og befolkning i Øksnes
• jobbe for en forsvarlig og god ambulansetjeneste
• bevare Vesterålen Tingrett

