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Sterkere satsing på bedre infrastruktur for fiskeriene i Vardø og Kiberg

Sterkere satsing på utvikling av reiselivsnæringen i Vardø og Kiberg

Sterkere satsing på byfornyelse, rydding og vedlikehold

God skole og gode helse- og omsorgstilbud

Oppdrett skal være i utslippsfrie anlegg

MDG Vardøs hovedsaker



• Vi vil holde orden i kommunens økonomi. Kommunens rammer skal holdes. 
Samtidig skal det ikke kuttes i viktige investeringer som ikke påvirker 
driftsnivået til kommunen. 

• Vi vil ha en sterkere satsing på områder der man kan oppnå økt aktivitet og 
økte inntekter, og befolkningsvekst i Vardø og Kiberg. Vardø og Kiberg skal 
være med i regionale og nasjonale satsinger på områder som er gunstig for 
kommunen.

• Vi vil arbeide for at kommunen aktivt øker kompetansen blant sine ansatte, 
og aktivt arbeider for å rekruttere nødvendig kompetanse, spesielt i de etater 
der man ser at det kommer et generasjonsskifte.

• Vi vil arbeide for at det skal være flere faste stillinger, og mindre uønsket 
deltidsarbeid.

• Budsjettprosessene i kommunen skal foregå i et tettere samarbeid mellom 
administrasjon, brukere og politikere.

VARDØ kommune og LOkaldemokrati VARDØ KOMMUNE
MDG Vardø vil arbeide for økt innsyn i offentlig forvaltning og mer 
åpenhet omkring politiske prosesser i kommunen. Vi vil styrke de 
demokratiske rettighetene i kommunen og gjøre det enklere å komme 
med innspill til de folkevalgte gjennom dialog på ulike arenaer. 

MDG Vardø vil:

• Vi vil gjennomgå og vurdere kommunens politiske og administrative 
organisering.

• Vi vil arbeide for lokale folkeavstemminger i viktige saker.

• Vi vil gi ungdoms- og eldrerådet møte – og talerett i kommunestyret. 

• Vi vil at stemmerettsalderen ved lokalvalg skal være 16 år. 

• Vi vil at det skal avholdes drøftende bystyremøter med utvalgte tema for 
byens befolkning, lag, foreninger, bedrifter etc., minst en gang i året

• Vi vil at Vardø Kommune avholder faste dialogmøter med næringsliv, 
organisasjoner osv, minst 2 ganger i året. 

• Vi vil at politiske møter skal overføres på Radio/Internett.



• Vi vil arbeide for å få til økt videreforedling av fisk i Vardø Kommune. Vi 
ønsker å legge tilrette for bedrifter som vil satse på å foredle fiskeprodukter 
lokalt. Det må etableres faste samarbeidsformer og samarbeidsforum med 
fiskeindustrien. 

• Vi vil arbeide for økt samarbeid mellom Vardø Kommune/Vardø Skole og 
Vardø Videregående Skole/Nasjonal Sjømatlinje. Det skal etableres en 
forpliktende samarbeidsavtale og faste samarbeidsmøter. 

KIBERG
Kiberg er et aktivt lokalsamfunn med mange aktive innbyggere og stor 

næringsaktivitet.

• Vi vil arbeide for å utvikle Kiberg som en viktig del av kommunens satsing 
på turisme. Partisanmuseet, Kibergsneset, Nasjonalparksenteret, og et aktivt 
fiskerisamfunn, må utnyttes bedre i turismesammenheng.

• Vi vil arbeide aktivt for å videreutvikle fiskeriene i Kiberg, gjennom aktiv 
videreutvikling av havn, egnebuer og næringsarealer.

Fiskeri, sjømat og fiskeindustri
Aktivitet i fiskeriene har enorme ringvirkninger for kommunen og for 
øvrig næringsliv i kommunen. Vi ønsker å styrke Vardøs stilling som 
fiskerikommune. 

Det må arbeides bredt for å legge til rette for økt fiskeriaktivitet, både 
infrastruktur for fiskere og industri, samt å øke antall fiskere og arbeidere 
tilknyttet fiske og fiskeindustri. 

Offentlige tall viser at for hvert årsverk knyttet til fiske og fangst så skapes 
det 1 årsverk bakover i verdikjeden (leverandører, egnere m.v.) og ett 
årsverk framover i verdikjeden (foredling, salg m.v.).

MDG Vardø vil:

• Oppdrett i Vardø Kommune skal kun være i utslippsfrie anlegg.

• Oppdrett i åpne anlegg i sjø har store negative miljøkonsekvenser og store 
negative konsekvenser for andre næringer. De negative konsekvensene 
kan være store for økosystemene, for fiskere, for turistnæringen og for 
Komagelva. Vi ønsker kun oppdrett i utslippsfrie anlegg.  

• Vi vil arbeide for snarest å få startet arbeidet med en ytre molo. Havner i 
kommunen må mudres.  Det må iverksettes et målrettet og kontinuerlig 
arbeid mot sentrale myndigheter for å få dette til. 

• Vi vil arbeide for at Vardø Kommune/Vardø Havn KF setter av midler til 
etableringen av et Fiskeriserviceanlegg. Anlegget kan inneholde lokaliteter 
for utleie til egnesentral/egnebuer, lagerrom for fiskere, sosiale rom, og 
lokaliteter for tjenester til fiskeriene.

• Vi vil arbeide for å gå i bedre dialog med private og offentlige kaieiere for å 
få til nødvendig utbedring og vedlikehold av kaianlegg. 

• Vi vil arbeide for at Vardø Kommune/Vardø Havn KF setter av midler til kai på 
Aarsæther-tomta.

• Vi skal arbeide for å styrke, utvikle og utvide hjemmeflåten. Vi vil arbeide 
for å få flere større båter til Vardø. Vi vil arbeide for at det etableres faste 
samarbeidsforum med fiskerne.

• Vi skal arbeide for at det rekrutteres ungdommer til fiskeryrket. Vi skal arbeide 
for at det etableres et program som introduserer ungdom til fiske og fiskeri 
for eksempel gjennom sommerjobb i fiskebåten.



Turisme og Lokalt næringsliv
Vardø vil arbeide for å støtte mer aktivt opp om vårt lokale næringsliv. Vi 
vil bidra til å iverksette tiltak slik at nye arbeidsplasser kan skapes både i 
eksisterende næringsliv og i nye næringer/bedrifter.

• Vi vil arbeide for å gjøre Hornøya mer tilgjengelig for turister. 

• Vi vil arbeide for å sørge for at stien opp til fyret igjen kommer i bruk. Stien 
må utbedres og gjøres bedre og mer tilgjengelig for alle brukere.

• Vi vil arbeide for et tettere samarbeid mellom kommune og næringsliv 
for å styrke og videreutvikle eksisterende bedrifter, og legge til rette for 
nyetableringer. Samarbeidet med Vardø Næringsforening skal styrkes.

• Vi vil arbeide for at det iverksettes tiltak for å redusere antall ravn og kråker i 
kommunen som ødelegger fuglefjellet på Hornøya, og som også gjør skade 
på annet fugleliv. Det må også vurderes tiltak for å begrense antall havørn på 
Hornøya og Reinøya.

• Vi vil arbeide for at Reinøya tilrettelegges og åpnes for begrenset turisttrafikk. 

• Vi vil arbeide for å få etablert flere reiselivsbedrifter. Vi vil arbeide for at det 
gjøres enklere for nye gründere å etablere seg.

• Vi vil arbeide for at Vardø Kommune fremmer de lokale kulturattraksjonene. 

• Vi vil arbeide for etableringen av en rasteplass på øya for bobiler med 
nødvendige fasiliteter for tømming, vann og elektrisitet. 

• Vi vil arbeide for at Vardø Kommune setter av et årlig beløp til 
næringsutvikling/næringsfond.

• Vi vil iverksette et styrket arbeide mot sentrale myndigheter for å få til større 
ringvirkninger i lokalsamfunnet fra Forsvarets aktiviteter i kommunen.  

• Vi vil arbeide for å få etablert nye funksjoner i Vardø og Kiberg innenfor 
beredskap og samfunnssikkerhet, for eksempel helikopterbase, 
forurensingsberedskap mv.



BYUTVIKLING/BYFORNYELSE
MDG Vardø vil arbeide for å gjøre Vardø og Kiberg renere og penere. Vi 
vil arbeide for å øke Vardø Kommunes innsats for byfornyelse. Ved nye 
utbygginger i kommunen skal innbyggerne involveres. Vi vil stille krav til 
miljø og kvalitet ved nye utbygginger.

• Vi vil arbeide for å gjøre Vardø Kommune til en mer aktiv aktør i 
byfornyelsesprosessen i Vardø og Kiberg. Vi vil arbeide for økt fokus på å få 
en ryddigere og penere by. 

• Vi vil arbeide for å gi tilskudd til initiativ fra nabolag, bedrifter, foreninger mv, 
for etablering av lokale oaser, hager, grillplasser, aktivitetsløkker mv. 

• Vi vil støtte initiativ til etablering av en samlingsplass/lekepark på sentralt 
sted i byen, slik at småbarnsforeldre og andre har et fint utesamlingssted i 
sentrum.  

• Vi vil samarbeide mer med lag og organisasjoner for å holde uteområder 
rene for søppel. 

• Vi vil arbeide for å sette midler på kommunens klima- og miljøfond der det 
kan gis tilskudd til miljøvennlige vedlikeholds- og renoveringsprosjekter.

• Vi vil arbeide for en større satsning på vedlikehold av gater og veier i 
kommunen. 

• Vi vil arbeide for prosjekter for opprydding i våre havner, som for eksempel 
«fishing for litter» med flere.

• Vi vil arbeide for at det blir etablert miljøstasjon på øya for papp, papir, plast 
og glass. Vi vil ha flere kommunale søppeldunker utplassert. 

• Vi vil arbeide for fortsatt satsing på bevaring og vedlikehold av 
kulturhistoriske bygninger i kommunen. Vi vil at det skal gis tilskudd til 
tilstandsvurderinger og kostnadsoverslag som grunnlag for søknader om 
finansiering fra offentlige aktører til renovering av slike bygg. 

KULTUR/FRITID/IDRETT/TRIVSEL
Kultur og fritidstilbud, lag og foreninger har alltid stått sterkt i 
Vardø Kommune, og har i både gode og vanskelige tider vært et 
nødvendig lim i samfunnet vårt. Vi ønsker et mangfoldig kulturliv i der 
det er lav terskel for å delta. Satsing på kultur får vi tilbake i form av 
samarbeidsånd, livsglede, folkehelse og kreativitet. Vårt sterke kulturliv 
gir oss en sterk lokal identitet.

• Vi vil arbeide for at veterinær har faste kontordager i Vardø. Vi vil styrke 
kommunens arbeid med dyrevern og dyrevelferd. 

• Vi vil arbeide for at bevillingene til frivillig arbeid og drift av fritidstilbud skal 
økes. 

• Vi vil legge til rette for merkede turløyper, friluftsliv, sykkelstier, rasteplasser, 
grillsteder, bålplasser etc. 

• Vi ønsker å gi de største festivalene i kommunen en bedre økonomisk 
forutsigbarhet, slik at de kan utvikles og vokse seg sterkere. Nytteverdien av 
festivalene er stor, både for næringslivet og lokalsamfunnet. Gjennom de 
møteplassene de skaper, setter festivalene i gang prosesser som utvikler nye 
næringer, ny kunnskap og nye nettverk.

• Vi vil arbeide for og støtte opp om et aktivt jakt, fiske og friluftsliv i 
kommunen. Vi vil støtte aktører som gjennomfører gode, grønne natur og 
friluftsaktiviteter.  

• Vi vil støtte aktører og prosjekter hvor det arbeides for etablering av 
felleslokaler for kunstnere, ungdom og øvrig lokalbefolkning. Innhold kan 
være atelier, galleri, fellesverksteder, øvingslokale, studio, etc. 



FOLKEHELSE, HELSE OG OMSORG
Folkehelse inkluderer alle, og vi vil jobbe for at alle skal ha det godt i 
kommunen vår og føle at de har et meningsfylt liv og at de spiller en 
viktig rolle i samfunnet. 

Alle, uansett funksjonsevne og arbeidskapasitet, må ses som likeverdige 
bidragsytere til samfunnet. Mennesker er forskjellige og har ulike ønsker 
og behov. God livskvalitet og trivsel for den enkelte skal derfor ligge til 
grunn for alle tjenester og aktiviteter som tilbys i kommunen. 

MDG Vardø vil arbeide for:

• Vi vil arbeide for å opprettholde gode helse og omsorgstjenester, og 
forbedre disse. Vi vil arbeide for at brukere som må ut av kommunen for 
behandling skal få et bedre tilbud.

• Vi vil arbeide for at eldre skal få bo lengst mulig hjemme, med gode 
hjemmetjenester. 

• Vi vil arbeide for et godt kommunalt støtteapparat innenfor barnevern, 
psykisk helse, rusmiddelomsorg, både for brukere og pårørende.

• Vi vil arbeide for at Vardø Kommune blir med i «Den kulturelle spaserstokken» 
der formålet er å gi eldre tilbud om profesjonell kunst- og kulturformidling av 
høy kvalitet.

• Vi vil arbeide for å inkludere og støtte opp om eldrerådets ønsker og 
prioriteringer.

• Vi vil legge til rette for at de med redusert arbeidsevne kan få jobbe med 
tilpasset, meningsfullt arbeid. 

• Vi vil arbeide for fokus på fysisk aktivitet for alle aldersgrupper gjennom å 
tilrettelegge med gode fritidstilbud, både inne og ute, og samarbeid med 
treningssentre og lag og foreninger.

• Vi vil legge opp til mer fysisk aktivitet i skolen og i samfunnet for øvrig.

• Vi skal arbeide for at eldre kan beholde større grad av selvstendighet og en 
mer aktiv alderdom gjennom opptrening og aktivitetstilbud.

• Vi vil arbeide for mer aktiviteter på sykehjemmet. Eksempel på tiltak kan være 
besøkshunder på eldrehjem, mer fysioterapi, mv. 

• Vi vil arbeide for bedre boforhold for utsatte grupper, og satsene for sosial 
stønad må vurderes nærmere. 

BARN OG UNGE
Miljøpartiet De Grønne vil arbeide for en god skole og et mangfoldig 
fritidstilbud. Barna og ungdommene i kommunen er framtida og vi 
vil derfor fortsette å opprettholde et godt oppvekstmiljø og et rikt 
fritidstilbud i hele kommunen. 

MDG vil ha en skole for hele mennesket hvor skaperkraft, kreativ og 
fysisk utfoldelse går hånd i hånd med en god satsing på realfagene. 
Gode grøntområder, nærhet til naturen, frisk luft og rent vann er viktig 
for alle. Vardø har et rikt naturmangfold. Den må tas vare på slik at også 
fremtidige generasjoner får glede av den. 

MDG vil arbeide for:

• Vi vil arbeide for økt samarbeid mellom Vardø Kommune/Vardø Skole og 
Vardø Videregående Skole/Nasjonal Sjømatlinje. Det skal etableres en 
forpliktende samarbeidsavtale og faste samarbeidsmøter. 

• Vi vil arbeide for at det iverksettes arbeid med å legge til rette for tilflytting til 
kommunen, og at det blir flere barn i Vardø og Kiberg. De politiske partiene 
må gå sammen og drøfte tiltak for å få dette til. Tiltak som kan vurderes er 
være engangsstøttebeløp ved fødsel, nedsatt pris i barnehager og SFO, blant 
annet.

• Vi vil arbeide for å inkludere og støtte opp om ungdomsrådets ønsker og 
prioriteringer. 

• Vi vil arbeide for å tilrettelegge for mer fysisk aktivitet i skolen. 

• Vi vil arbeide for en gjennomgang av regelverket rundt elevenes mobil- og 
digitale bruk i skoletiden.

• Vi vil arbeide for bedre kontakt med studenter utenbys gjennom årlige 
sammenkomster etc. Vi vil arbeide for rekruttering av lokal ungdom til 
stillinger i kommunen. 

• Vi vil arbeide for å ha tilbud om ungdomsklubb og øvingslokale for band i 
kommunen. Den lenge planlagte musikkbingen må komme på plass. 

• Vi vil arbeide for et styrket tilbud til ungdom som sliter, og aktivt arbeide for å 
motvirke mobbing blant barn, unge og voksne.

• Vi vil arbeide for flere entreprenørskapsprosjekter for barn og unge i skolen.



MDG Vardø stiller med 22 kandidater i årets kommunevalg.

De to øverste kandidatene er kumulert.

Disse stiller opp  
For mennesker  

og miljø

Ørjan 
Jensen

1. Ordførerkandidat

Svein Harald 
Holmen
2. plass

Tor Emil 
Sivertsen

3. plass

Frode  
Robertsen

4. plass

Maria Bertheus-
sen Skrydstrup

5. plass

Kjell Odin  
Larsen
6. plass

Tove Mette  
Antonsen

7. plass

Kari  
Onseid
8. plass

Bjørn  
Bredesen

9. plass

Frank Cato 
Lahti

10. plass

Monica  
Dahl

11. plass

Trond  
Ånetsen
12. plass

Julian  
Olsen

13. plass

Christer H.  
Karlsen
14. plass

Jørn  
Jensen
15. plass

Claudia  
Lopez

16. plass

Johannes  
Bredesen
17. plass

Ove  
Lund

18. plass

Philip  
Trasti

19. plass

Ane  
Jensen
20. plass

Anne Line  
Karlsen
21. plass

Stian  
Elverum
22. plass

Valglista
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