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Innledning
Samfunnet forandrer seg raskere enn noen gang. Endring i statlige rammebetingelser, sentralisering og 
nedlegging av ulike tjenester skjer i økende tempo.  Å programfeste i detalj hva som skal skje fire år fram i 
tid er nesten umulig.  

Verdier er derimot evigvarende. By og land skal arbeide for økt bosetting og god offentlig service i hele 
kommunen.  Alstahaug kommune skal bygges på gode fellesskapsløsninger og utjevning av forskjeller.  
Vi skal være inviterende og inkluderende overfor alle som ønsker å komme hit, både næringsliv,  
enkeltpersoner og besøkende. Stikkord er mangfold, åpenhet, medvirkning, frivillighet, samarbeid og 
handlekraft.  

Vi som står på denne lista har bakgrunn fra ulike kretser i kommunen, fra ulike yrker og fra ulike politiske 
partier.  Vi har med oss våre erfaringer og har bare ett eneste ønske – å bidra til positiv utvikling for 
Alstahaug kommune og de samfunn vi lever i. By og land er opptatt av at de kommunale tjenestene 
utformes i nært samarbeid med innbyggerne i den enkelte krets i kommunen og at det satses  
desentralisert også innen Alstahaug kommune.  Vi vil foreslå at den politiske medvirkningen organiseres 
bedre. Det vi har felles, er at vi tror på at et bredt politisk samarbeid er helt nødvendig for å komme  
videre med å utvikle Alstahaug.  Vi står over for en rekke utfordringer der vi verken har tid eller råd til å 
sloss mellom partiene.   

Vi er et lokalt parti og har kun Alstahaug og innbyggernes interesser å ta hensyn til. Vi har ingen partikon-
tor i Oslo som overstyrer oss eller forteller hva vi skal mene. Vi vil samarbeide med alle politiske partier 
lokalt og skryte av de som gjør noe bra, uavhengig av politisk farge.  Og vi skal også sloss mot statlige 
nedskjæringer som rammer vår kommune, uavhengig av hvem som sitter i regjering. Om du slutter deg 
til oss, vil vi ikke kunne tilby en rikspolitisk karriere, men vi vil gjerne ha deg med på en meningsfylt  
lokalpolitisk dugnad.

Alstahaug kommune og Sandnessjøen som sted, er et av fire regionsenter på Helgeland.  Det betyr at vi 
må være aktive i utviklingsspørsmål og spesielt vektlegge vår rolle som trafikknutepunkt på  
Helgelandskysten.  Dette gir oss store muligheter, men det krever tydelige og langsiktige strategier for å 
utvikle hele Alstahaug-regionen.  Å gripe mulighetene og være handlekraftig når muligheten er der, er 
grunnleggende for By og land.
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Verdigrunnlag
Mangfold
Det er menneskene som skaper kommunen vår. By og land vil at Alstahaug skal være en kommune der 
alle innbyggere skal kunne utnytte mulighetene og interessene sine, og bidra til samfunnet rundt seg. Vi 
vil sørge for at kommunen arbeider aktivt for integrering, inkludering og mangfold.

Åpenhet
Politikk er avhengig av tillit, og åpenhet er en forutsetning for at denne tilliten skal være tilstede.  

Medvirkning
Gode beslutninger er avhengig av at folk kommer til orde og blir lyttet til. By og land vil åpne opp og få 
engasjert flere folk inn i styre og stell i Alstahaug.  Vi vil at råd og utvalg involveres mer i de politiske  
prosessene. Økt innbyggermedvirkning styrker demokratiet.

Frivillighet
Et samfunn er helt avhengig av ildsjelene. By og land støtter frivilligheten fordi det skaper aktivitet og 
ringvirkninger for hele kommunen.

Samarbeid
By og land vil fremme samarbeid over partigrensene og mellom de ulike kretsene i kommunen. Vi øn-
sker et bredt samarbeid både i politiske fora og i samarbeidet med ulike organisasjoner, foreninger og 
lag. 

Handlekraft
Alle kan love, men det er handling som teller. By og land ønsker ikke å være med i kampen om å love 
mest, men vi vil gjennomføre!  
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Vår politikk på ulike sektorområder
3.1. Helse og omsorg 
By og land er for en trinnvis utbygging av nytt sykehjem. Dette av hensyn til kommune-økonomien. 
Mens vi rigger kommunen for denne store investeringen, må vi se på mulige mellomløsninger. 

Hovedmålsettingen med kommunens helse- og omsorgstilbud skal være å hjelpe folk til å kunne greie 
seg på egen hånd. Mennesker med behov for pleie og omsorg skal kunne bo hjemme så lenge de har 
størst utbytte av det. Ved å ta i bruk hjelpemiddelteknologi kan tiden hvor syke og eldre kan bo hjemme 
lenger enn tidligere. Deretter skal kommunen tilby tilrettelagt bolig eller institusjonsplass. Sykehjem er 
bra, men hjemme best - det viser alle undersøkelser. 

Om ti år får vi langt flere eldre, og relativt færre yrkesaktive i Norge. Vi kan derfor ikke ha antall sykehjem-
splasser som eneste mål for hvor godt vi tar vare på våre eldre. By og land vil legge til rette for en friskest 
mulig befolkning og se alle våre innbyggere som en ressurs, også eldre. Kommunen må støtte prosjekter 
som bofellesskap, eldreboliger og andre løsninger.   Vi vil etablere omsorgssentre som også søker å ta 
i bruk ledige lokaler på Tjøtta og Søvik.  Samarbeid med frivilligheten gir mange muligheter, men det 
faglige ansvaret må ligge i kommunen. Kommunen må fortsette utbyggingen av omsorgsboliger og 
stimulere til bofellesskap for eldre. 

3.2 Sykehus 
By og land gir klar beskjed om at det fortsatt skal være et fullverdig akuttsykehus med fødeavdeling 
i Sandnessjøen. Vi mener det vil være viktig både for Helgelandskysten, for regionen og for Alstahaug 
kommune at sykehuset blir her. Et sykehus må være tilgjengelig fra der pasientene og alle som sykehuset 
skal betjene bor, og der helsepersonellet ønsker å bo og jobbe. Et sykehus er en viktig del av funksjonene 
i et regionsenter og er avhengig av en rekke tilleggstjenester utenfor sykehuset for å kunne fungere. 
Vi tror det er skadelig både for samfunnsutviklingen, miljøet og pasientene om sykehuset her skulle bli 
nedlagt til fordel for en sentralisert enhet utenfor regionsenteret. By og land vil derfor sloss for et godt 
sykehustilbud i Sandnessjøen med fødeavdeling og fullverdig heldøgns akuttberedskap. 

By og land ønsker på sikt å etablere en Helsepark for HALD-kommunene i tilknytning til sykehuset i 
Sandnessjøen.  

© Jill Mari Erichsen 



3.3 Oppvekst og utdanning
By og land sitt overordnede mål er at Alstahaug skal være blant landets beste oppvekstkommuner for 
barn og unge. Dette er den beste investering vi kan gjøre for framtiden. 

By og land ønsker å opprettholde en desentralisert skolestruktur og styrke grunnlaget for alle de skoler 
vi har i dag.  Skolene i Alstahaug er og skal være preget av gode resultater, trygge skolemiljø, gode skole-
bygg og undervisningsformer som stimulerer elevenes nysgjerrighet, kreativitet og aktivitet. Vi vil sørge 
for trygghet og langsiktighet i planleggingen både overfor elever, foreldre og ansatte. Det må være slutt 
på at endringsprosesser først og fremst blir et spørsmål om endring av skolestruktur og nedlegging av 
enkeltskoler. By og land mener det er skolens innhold og ikke bygningsmassen som er viktigst. Mye kan 
gjøres innen skoleledelse og ikke minst ved tilsetting av kvalifiserte lærere. - Lærere som har tro på alle 
ungene uansett utgangspunkt, som stiller krav til den enkelte og som praktiserer tilpasset undervisning, 
slik at man makter å få ut det beste potensialet i hver enkelt elev. 

By og land vil ha utarbeidet langsiktig plan for-  og rehabilitering av de enkelte skoleanleggene.  Og vil 
ha inn som forutsetning at Søvik og Tjøtta skal kunne tilby både barnehage og skoletilbud med ungdom-
strinn så lenge det er elevgrunnlag og foreldrene ønsker dette lokalt. Alle skoler i kommunen skal ha et 
SFO-tilbud! 

By og land mener at kommunen skal legge til rette for rusfrie møtearenaer og tiltak som også når ut til 
uorganisert ungdom. Skole, barnehage, kultur og idrett skal brukes aktiv for å motvirke sosiale forskjeller 
og gi alle mulighet for en god start i livet. Tidlig innsats er viktig. 

Vi må konstant utvikle kvaliteten i barnehage, skole og fritidstilbud.  I dette inngår også satsing på so-
siallærere og helsearbeidere. Det må være spennende og utviklende å jobbe i skole og barnehager i 
Alstahaug. By og land vil satse på kompetansebygging og tilbud om etter- og videreutdanning for 
våre ansatte innenfor alle sektorer. Et viktig punkt for oss, er at kommunen også kan dekke behovet for 
lærlingeplasser/praksisplasser. Vi vil satse på de unge og framtida! 

Alstahaug har hatt studiested for sykepleieutdanning og vært en del av den tidligere Høgskolen i Nesnas 
satsing på Helgeland.  Denne satsingen må videreføres, uansett hvordan universitets- og høgskolesek-
toren omorganiseres. By og land vil at Alstahaug skal være en aktiv pådriver for at flere profesjonsutdan-
ninger og fagmiljø blir lagt til Helgeland!

,
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3.4 Kultur
By og land ønsker å stimulere kunst- og kulturnæringene. Kommunen må bidra til å legge til rette for å 
skape flere møteplasser for kunst- og kulturaktører og investorer. By og land vil støtte videreutvikling 
av eksisterende kunstnerdrevne prosjekter og kulturnæringer. Det bør særlig satses på unge talenter og 
miljøet rundt dem, bl.a. gjennom Kulturskolen. 
 
By og land vil at kommunen skal utvikle en kommunal handlingsplan for visuell kunst som inkluderer 
klare retningslinjer for innkjøp av kunst og prosjekter for kunst i offentlig rom. Vi ønsker også at det skal 
opprettes et råd der et medlem med profesjonell kunstfaglig kompetanse som skal være representert i 
kunst, kultur, by- og regionsutviklingsprosjekter som initieres/eies/driftes av kommunen. Vi vil bygge på 
erfaringer fra eksisterende lokale nettverk og tiltak i kommunen for utvikling av kunst- og kulturarenaer.

3.5 Idrett og folkehelse 
Alstahaug er en kommune med mange aktive lag og utøvere. Idrett er glede og god folkehelse.  Vi har et 
mangfold av muligheter for den som ønsker å være aktiv – men dette kan til fordel videreutvikles. 

By og land vil prioritere arbeidet for å få på plass et godt idrettsanlegg i tilknytning til Søvik skole.  Dette 
vil både være viktig for Søvik og vil avlaste andre anlegg i kommunen.

Alstahaugs omgivelser innbyr til lek, idrett og fritid som krever minimum av tilrettelegging. Med enkle 
nærmiljøanlegg, turstier og skiløyper kan den fysiske aktiviteten blant befolkningen økes betraktelig 
med svært lave investeringer. By og land vil videreføre satsingen på folkehelsetiltak og tilrettelegging for 
friluftsaktiviteter bl.a. gjennom styrking av Frisklivsentralen, samarbeid med Helgeland friluftsråd og ut-
lån av sportsutstyr via BUA. Også på dette området bidrar idrettslag og foreninger med en kjempeinnsats 
som kommunen må vite å verdsette.

3.6 Bolig- og næringsutvikling
Befolkningsvekst er den viktigste drivkraften for næringsutvikling og den viktigste måten å øke kom-
munens inntekter på. By og land vil prioritere ethvert tiltak som vil bidra til at det kommer økt tilflytting. 
Skal vi klare å oppfylle vår rolle som regionsenter er vi helt avhengig av befolkningsvekst.

En viktig faktor for å få flere innbyggere, er at det bygges flere boliger i hele kommunen. Noen er avhen-
gig av kommunens velferdstilbud for å kunne bo, enten i kommunale boliger eller ved å motta bo- og 
etableringsstøtte. By og land vil knytte tettere samarbeid med Husbanken og bruke utviklingsavtaler 
med entreprenører som verktøy for å kunne tilby flere attraktive boliger og stimulere til vekst.  

Vi vil arbeide for at svake grupper får bo godt, både gjennom økt boligmangfold, hjelp til finansiering og 
kommunale boliger.

Vi må være bevisst på hvilke kvaliteter som etterspørres i boligmarkedet. By og land ønsker en variert 
boligutvikling med alle boformer.  Vi vil forsterke eksisterende tettsteder utenom sentrum slik at de gir 
grunnlag for butikk, barnehage og andre servicetilbud, og vil derfor jobbe for å øke boligbyggingen bl.a. 
på Søvik og på Tjøtta.  Vi vil ikke bygge boliger og legge ut nye utbyggingsområder på dyrket mark.

Kommunen må samhandle bedre med næringsaktørene i kommunen vår. Særlig gjelder dette plansaker, 
hvor kommunen må være mer forutsigbar, raskere i behandling av saker og aktivt understøtte prosjek-
ter. By og land vil ta initiativ til å etablere uformelle kontaktforum mellom kommunen og næringslivet, 
der vi kan drøfte felles strategier for å utvikle Alstahaug.  Vi vil satse på å stå for tilrettelegging og vi ser 
viktigheten av å kople næringsliv, utdanning og offentlig virksomhet.

By og land ønsker på sikt å trappe ned eiendomsskatten.
 



3.7 By- og sentrumsutvikling
En by har fire hovedfunksjoner: Administrasjon, handel, bosted og opplevelsesarena.  
Sentrum er hjertet i en by og en viktig del av byens identitet. Fungerer ikke sentrum, fungerer ikke resten 
av byen heller.  Sandnessjøen er- og skal fortsatt være et regionsenter.  Vi må derfor være bevisst på at 
sentrumsområdet som er lettest tilgjengelig fra alle offentlige kommunikasjonsmidler styrkes og gis liv 
også ut over dagtid. By og land mener det er viktig å ha politisk fokus også på byfunksjonene.  Vi ønsker 
at noen regionale funksjoner skal være synlige og tilgjengelige i sentrum.  Kulturbadet med bibliote-
ket er et godt utgangspunkt for å synliggjøre flere kommunale aktiviteter.  Vi vil bl.a. foreslå at ordfører 
legger opp noen «kontordager» også utenfor Rådhuset.  Dette bør etableres som faste rutiner i kretsene 
utenfor Sandnessjøen – men også noen dager i sentrum.

By og land ønsker at kommunen skal kunne tilby en egen bybuss (elbuss – selvfølgelig) beregnet både 
på folk som har sin arbeidsplass i sentrum og folk som skal handle. Denne bussen skal gå kontinuerlig i 
arbeidstida for å redusere presset på parkeringsplassene i sentrum. 

3.8 Samferdsel
Ferjerutene er viktige både for befolkning og næringsliv - og er en del av de vegstrekningene de betjen-
er. By og land vil prioritere arbeidet for å sikre gode båt- og fergeruter til alle kretser i kommunen.  Vi vil 
sikre at Austbø – Søvik fortsatt skal være et prioritert samband og vi vil ha bedre forbindelser til Mindland 
og de andre kretsene sør i kommunen. Vi vil samarbeide med nabokommunene for å få hensiktsmessige 
hurtigbåtruter og materiell som er egnet for våre farvann. 

Et godt flytilbud er viktig både for innbyggere og næringsliv i regionen.  By og land vil at Stokka skal  
videreutvikles som flyplass for vår region.  Vi vil at Alstahaug kommune skal være en aktiv pådriver for 
nye flyruter og satse på å utvikle flyplasstilbudene sammen med aktuelle flyselskap og med Avinor.   
Kommunen bør bidra i et konstruktivt samarbeid, slik at flyselskap ser seg tjent med å legge gode rutetil-
bud hit.

3.9 Klima og miljø
Vår klode trues av global oppvarming og klimaendringer. Klimautslippene må drastisk ned. By og land 
mener at Alstahaug skal ta sin del av jobben. Vi er en kommune med stor biologisk produksjon og gode 
forutsetninger for å bli en foregangskommune i klimaarbeidet.   

Sandnessjøen har et etablert fjernvarmeanlegg som kan bygges videre ut.  Det foreligger flere prosjekter 
som kan utvinne biogass fra biologisk avfall og vi kan samarbeide med lokale næringer for å finne 
bærekraftige løsninger for deres næringsvirksomhet. Som deleier i SHMIL bør kommunen være en 
pådriver til å redusere matsvinn spesielt og produksjon av avfall generelt. Som kystkommune bør vi også 
gjøre en innsats for et renere hav. 

Som følge av korte avstander i sentrum kan Sandnessjøen styrkes som sykkelby og prøve ut løsninger for 
fleksible kollektivtilbud, f.eks. ordning for bysykkel utleie og bybuss. Gjennom folkehelseplaner og samar-
beid med fylkeskommune og vegvesen kan vi få finansiert tiltak både i og utenfor sentrum som bidrar til 
bedre folkehelse og aktiv transport. Sykkelplanen må ferdigstilles.

By og land vil arbeide for at kommunen går foran med klimavennlige tiltak i nye og eksisterende offen-
tlige bygg. Kommunen må også legge til rette for et næringsliv i kommunen som vil ha fortrinn på veien 
mot nullutslippssamfunnet.

Klimaendringer gir risiko for kommunene. Hos oss på Helgelandskysten vet vi at vi vil få mer ekstremvær i 
form av kraftige regnbyger og vind, med vannskader både på landbruksareal, bygninger og infrastruktur 
som resultat. Det er viktig å vite hvor man er mest sårbar i hver enkelt kommune, slik at forebygging av 
klimarisiko blir viktig framover. Alstahaug kommune må utarbeide planer som sikrer at bygg og infras-
truktur tåler mer ekstremvær. I vår kommune vil f.eks. beredskap og beslutninger som gjelder et velfun-
gerende avløpsnett og håndtering av overflatevann være avgjørende i framtida.  



Ny retning 
Vi vil ta grep for å bedre kommunens økonomi!
By og land ønsker å styre kommunen i en ny retning. Kommunestyret må ta tilbake makta! Et av våre 
viktigste mål er å rydde opp i kommunens økonomi og skape den mest attraktive bo- og næringskom-
munen på Helgeland. Vi må få til ny vekst og aktivitet både i byen og på bygda. Kun gjennom et bredt 
politisk samarbeid mellom by og land kan Alstahaug komme ut av en anstrengt økonomisk situasjon og 
skape handlingrom for nye investeringer, utvikling og innbyggerøkning. 

By og land vil ta nødvendige grep og sparetiltak for å rigge kommunen for framtidige investeringer og 
utfordringer. Vi vil ha nye rutiner for budsjettstyring. Kommunestyret skal gi klare økonomiske rammer 
til kommunens tjenesteområder uten å detaljstyre.  Administrasjonen må gis tillit, men også et tydelig 
ansvar, for å forvalte budsjettet innenfor den tildelte nettorammen innen den enkelte sektor.      

By og land ønsker å bidra til en politikk der kommunestyret framstår som ansvarlig og god arbeidsgiver 
for alle våre ansatte og en aktiv utvikler av kommunale tjenester. 

Vi setter innbyggerne først, og vi hører på deg!
Åpenhet, medvirkning og innsyn er den viktigste politiske handlingsregelen for By og land.  Vi vil sørge 
for at Alstahaug Kommune er serviceinnstilt og tilgjengelig for våre innbyggere.  Dette må også gjelde 
for oss som stiller som politiske tillitspersoner.  

Om vi får flertall til det, vil vi sørge for at ordfører og andre med politiske lederverv stiller opp og gjør seg 
tilgjengelig i alle kretser i kommunen.  Folkemøter, temamøter, «nabokaffe», gateprat.  
Måtene By og land vil at kommunen inviterer sine innbyggere til debatt og innspill er varierte.  Vi må vise 
i praksis at Alstahaug kan bli en foregangskommune i involvering av innbyggere.  Folk skal oppleve at det 
er enkelt å nå fram med sitt syn og kunne påvirke politiske avgjørelser!

Alstahaug har store muligheter - de må utnyttes!
Alstahaug ligger sentralt på Helgelandskysten og vil ha alle muligheter for å vokse i takt med økt etter-
spørsel av de rike ressursene vi har her.  By og land ønsker å bidra til en ny utvikling i Alstahaug.   
Vi ønsker å samarbeide med alle kommunene rundt oss for et samlet og sterkt Helgeland.

Kommunen vår er en attraktiv besøkskommune. Det må legges til rette for at reiselivsnæringa kan ta 
imot en voksende turiststrøm. Vi må også være positive til hyttefelt og andre initiativ som kan gi verdiska-
ping på Austbø og de andre bygdene i utkanten av kommunen. Alstahaug er en stor landbrukskommune 
og en betydelig matprodusent. Her ser vi store muligheter til videreutvikling og vekst. Havbruksnæringa 
skal bli enda større, og nye teknologiske løsninger og strengere miljøkrav gir nye mulighetsrom.  
By og land vil fokusere på mulighetene som finnes i kommunen!

By og land vil arbeide for et nærmere utviklingssamarbeid mellom kommunen og næringene, samt 
NIBIO og LetSea. Vi vil satse mer på havbruk og framtidsrettede næringer i blågrønn sektor. Kommunen 
må utøve en mer aktiv næringspolitikk og satse på flere hold enn olje og gass! Vi må ha tro på gründere 
og ønske alle nye initiativ velkommen.



Vi vil ha en ny politisk organisering!
By og land mener gode kommunale tjenester er det som best sikrer velferd og tjenester til innbyggerne, 
ikke privatisering. 

Forutsetningen for utviklingen av gode tjenester og riktig politisk prioritering er langsiktig styring og 
tydelig politisk lederskap.  By og land ønsker å etablere politiske utvalg for de to viktigste driftsom-
rådene i kommunen;  «Utvalg for oppvekst og utdanning» og «Utvalg for helse og omsorg».  Vi tror dette 
vil gi tydeligere politiske mål og vil åpne for at flere innbyggere med kunnskaper og engasjement innen 
enkeltområder gis mulighet til å bidra sterkere i den politiske prosessen. En tydeligere politisk organise-
ring vil også styrke dyktige ledere som har fullmakter til å nå målene og ansatte som har kunnskap, tillit 
og handlingsrom. De ansatte er den viktigste ressursen kommunen har for å nå sine mål.

By og land vil være tydelige på at kommunen er til for oss alle. Vi ønsker å legge til rette for enklere 
samhandling mellom innbyggere og kommunen. Innføring av nye teknologiske løsninger skal være 
et fremskritt for de som velger å ta dette i bruk, men må ikke ekskludere noen av de som ikke har den 
samme tilgang til disse løsningene Ingen skal fratas muligheten til å kunne møte kommunens ulike  
instanser over telefon eller i personlige møter. Tilrettelegging for den enkelte innbyggers behov må være 
førende.

Kommunen må se på bygdene som en ressurs!
Sandnessjøen er kommunesenter og er viktig for Helgeland som et naturlig kommunikasjonssenter på 
kysten.  For Alstahaug kommune er mangfoldet og samspillet mellom kommunesentret og kretsene 
sør i kommunen det største potensialet for vekst og utvikling. For å bevare mangfoldet og minimere de 
negative sidene ved sentralisering må kommunen derfor også satse utenfor bysentrum, og legge til rette 
for at alle deler av kommunen kan utvikle seg. Innbyggere og frivillighet må likebehandles uavhengig av 
postadresse. 

I de de etablerte tettstedene er det viktigste å sørge for at de forblir store nok til å sikre skole, barnehage, 
butikk, kultur og idrettstilbud. By og land vil ha klare kommunale strategier for å utvikle tjenester og 
bygdesenterfunksjoner både på Søvik og på Tjøtta. Vi ønsker å revitalisere områdeutvalgene slik at de 
fungerer som kommunens forlengede arm ut i distriktet med delegert myndighet. By og land vil ha  
utarbeidet «bygdestrategier» som forplikter kommunen til å satse i alle kommunens kretser. 

By og land skal være en pådriver for at gode lokalmiljøer består og styrkes. Mange av kretsene sør i kom-
munen er kjent for et aktivt dugnadsmiljø og et sterkt samhold.  Dette er viktig å verdsette og  
By og land vil sørge for at kommunen backer opp om slikt frivillig arbeid.  Å støtte frivilligheten i  
nærmiljøene vil bidra til gode oppvekstvilkår og et sterkt lokaldemokrati. 
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Kort oppsummert
Ny giv

•	 By og land vil ha ny giv i distriktene og i hele Alstahaug kommune. Vi må ønske alle nye innbyggere 
og alle nye initiativ velkommen!  By og land vil prioritere ethvert tiltak som vil bidra til at det kommer 
økt tilflytting til kommunen.

•	 By og land ønsker å bidra til en positiv utvikling i Alstahaug og vil fokusere på mulighetene som 
finnes i kommunen!  By og land vil bidra til at Alstahaug skal være en attraktiv og inkluderende kom-
mune som alle er stolte av å bo i!  

•	 By og land vil ta nødvendige grep mht. økt inntjening og sparetiltak for å rigge kommunen for fram-
tidas investeringer og utfordringer.  By og land ønsker på sikt å trappe ned eiendomsskatten.

Regionsenter

•	 By og land vil kjempe for at Alstahaug Kommune skal ta vare på rollen som regionsenter for kysten 
på Helgeland.  Dette betyr at vi vil:

1. kjempe for at det skal være et fullverdig akuttsykehus med fødeavdeling i Sandnessjøen.
2. styrke tilgjengeligheten til sentrumsområdet i Sandnessjøen som regionsenter og trafikknutepunkt
       arbeide for at Stokka skal videreutvikles som flyplass for vår region. 

•	 By og land vil prioritere arbeidet for å sikre gode båt- og fergeruter både mellom kystkommunene 
og til alle kretser i kommunen.

Utvikling og kommunal drift

•	 By og land ønsker en variert boligutvikling og vi vil forsterke eksisterende tettsteder utenom sen-
trum.  

•	 By og land er for en trinnvis utbygging av nytt sykehjem.  

•	 By og land ønsker å opprettholde en desentralisert skolestruktur, slik vi har i dag. 

•	 By og land vil gjøre Alstahaug til en servicekommune – være transparente, ha svarfrister på alle hen-
vendelser og være løsningsorientert i møte med kommunens innbyggere. 

•	 By og land vil opptre som en seriøs og god arbeidsgiver for alle kommunens ansatte.   

•	 By og land-lista er ingen døgnflue – vi tar mål av oss til å være et varig samarbeid og et redskap for 
alle som ønsker en ny retning i Alstahaug. 



Kultur, miljø og næring

•	 By og land ønsker å stimulere kunst- og kulturnæringene.

•	 By og land ønsker å satse på klimavennlige tiltak og legge til rette for lokale næringer som har  
fortrinn på veien mot nullutslippssamfunnet.

•	 By og land vil jobbe for et nærmere utviklingssamarbeid mellom kommunen og næringslivet, og ha 
et nært samarbeid med fagmiljøer som NIBIO og LetSea.  Vi vil satse mer på framtidsrettede næringer 
i blågrønn sektor, samt lokale aktører innen turisme og reiseliv. 

•	 By og land vil at kommunen skal ha en aktiv næringspolitikk.  Vi må ha tro på gründere og ønske nye 
initiativ velkommen. 

Åpenhet og demokrati

•	 By og land vil bidra til at både politisk og administrativ ledelse i kommunen skal være tilgjengelig 
for innbyggerne.  Vi vil innføre kontordager utenfor rådhuset der det er hensiktsmessig for å sikre 
nærhet.

•	 By og land vil åpne opp og få engasjert flere folk inn i styre og stell i Alstahaug.  Vi vil etablere utvalg 
som sikrer politisk styring over de viktigste driftsområdene.  Vi vil at råd og utvalg involveres mer i de 
politiske prosessene. By og land ønsker å revitalisere områdeutvalgene og gjøre dem til kommunens 
forlengede arm ut i distriktet, med delegert myndighet i enkelte saker.

Om By og land

•	 By og lands medlemmer har ulik bakgrunn og kommer fra ulike partier. Vi innehar personlige net-
tverk hver for oss og har med dette større nettverk enn etablerte partier!  By og land vil samarbeide 
på tvers av partifarger og få flertall for de gode sakene og kompromissene, for dermed å unngå  
kostbare og ødeleggende omkamper. 

•	 By og land har gjennomføringskraft og ønsker å styre kommunen i en ny retning!   
Kommunestyret må ta tilbake makta!  

Godt valg!


