
Fire år med "rød"- blå styre i Narvik har vist at det 
trengs en radikal endring av bystyret. Det er 
nødvendig å ha en reell opposisjon på 
venstresiden. Vi godtar ikke at politikerne spiller 
innbyggernes penger bort på børs, kutter i 
velferdsgodene til innbyggerne og neglisjerer 
vedlikehold av bygninger og veier. Løsningen er 
ikke privatisering eller salg av kommunale 
eiendommer. Rødt Narvik vil kjempe for at Staten 
overfører større midler til kommunene. 

Den Norske Stat er rik, kommunene er fattige 

Viktige saker for Rødt NaNik: 

- Staten må overføre større midler til kommunene 
- lovpålagte oppgaver bør øremerkes 
- lokalsykehuskampen 
- økt lokaldemokrati 
- miljøvern 
- langsiktig by og sentrumsplanlegging 
- kamp mot privatisering og anbud 

RØDT VIL INN I RÅDHUSET 

Kandidater: 

1. Morten Qvam, 38 år, miljøterapeut 
2. Lars Kufaas, 27 år, pleiemedhjelper 
3. Randi Nymo, 62 år, høgskolelektor 
4. Erlend Jensen Sandvoll, 23 år, prosessoperatør 
5. Hans Olav (Hasse) Horrigmoe, 50 år, lærer 
6. Kurt Henriksen, 54 år, telemontør 
7. Erling Grape, 58 år, adjunkt 
8. Per Erling Sæther, 47 år, inspektør 
9. Dan Bye, 49 år, driftsoperatør 
10. Kjell Oluf Johansen, 48 år, automasjonstekniker 
11 . Tor Moen, 40 år, miljøterapeut 
12. Catharina Fors, 46 år, dramapedagog 
13. Trond Jensen, 57 år, miljøterapeut 
14. Ronald Nygård, 56 år, vognvisitør 
15. Jan Åge Riseth, 58 år, forsker 
16. Dagny Pettersen, 64 år, pensjonist 

Miljøvern for framtiden mindre utslipp 
fra lokale bedrifter og oppdrettsfri 
Ofotfjord 

Stem Rødt Narvik 
Rødt er et sosialistisk parti som vil forsvare og 
sloss for folk sine velferdsordninger. Kamp for 
lokalsykehus og skoler som dekker folk sine behov, 
er en prioritert oppgave. Rødt Narvik vil fronte de 
fattiges og lavtløntes interesser. Rødt vil bekjempe 

Rødt 
VALG 2011 

sosial dumping og krever norsk lønn for arbeid i 
Norge. Vi ønsker å være en tyaeli-g -rø-,-st....,....fo-r ---- ----,-,E=n- ,a-d_i_k_a~, e_n_d_r,~i.:._ng_a_v_N--arv- ik-
venstresidens prinsipper som solidaritet, 
antirasisme og fagforeningenes verdier. j bystyre er nødvendig" 
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Rødt Narvik krever: 

- bygg Nye Narvik Sykehus nå med kirurgisk 
akuttberedskap 
- fullverdig fødeavdeling ved Narvik sykehus 
- ingen reduksjon i brannberedskapen 
- at Furugården Dagsenter holdes åpent 
- at bystyret må vedta en oppdrettsfri kystsoneplan 
- strengere krav til utslipp fra LKAB 
- strenge miljøkrav til nye malmselskap 
- at kommunens eiendommer ikke privatiseres 
- at innbyggernes penger ikke spilles bort på børs 
- at kommunens tjenester ikke skal ut på anbud 
- at Framnes flyplass skal bestå 
- at Øyjordbrua skal finansieres av Staten 

2. kandidat Lars Kufaas 

1 
1. kandidat Morten Qvam 

Rødt Narvik vil arbeide for: 

- å redusere antallet frikj~pte politikere 
- at Narvikgården AS op øses og oppgaver og 
eiendommer tilbakeføres kommunen 
- å fjerne 2-nivå organislingen i Narvik kommune 
og gjeninnføre etatsmod lien 
- at 6 timers arbeidsdag I kommunen utprøves i 
dialog med fagbevegels .n 
- å fjerne de udemokratiske tirsdagsmøtene i 
Narvik kommune 
- en langsiktig sentrums- pg byplanlegging 
- igangsetting av ny E6 trase utenom sentrum 
- et samarbeid med lokale aksjonsgrupper 
- at lokaldemokrati skapes gjennom dialog med 
befolkningen ,
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Stem Rø~t Narvik 

Rødt Narvik vil: 

- ikke inngår bindende allianser med andre partier 
og våre representanter stemmer fra sak til sak 
- arbeide imot storskoler med alderstrinn 6- 16 år 
- arbeide imot planene om stor-barnehager 
- utvide dagens ungdomstilbud 
- at eldre skal ha et differensiert botilbud 
- ha økt satsing på kommunale sykehjem 
- ha en verdig rusomsorg og fokus på mental helse 
- ha flere ressurser til helse og omsorg 
- ha økt fokus på forskning og kompetanse 
- styrke samisk språk og kultur i samiske bygder 
- bygdene i kommunen må sikres kultur og 
bosettingsmuligheter 

3. kandidat Randi Nymo 
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