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Innledning
Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk 

balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper, 

og fremme fred og rettferdighet både lokalt og globalt. Livskraftige 

lokalsamfunn, i hovedsak basert på lokale ressurser, er en forutsetning 

for å nå målet. Vi tar mål av oss til å utforme en helhetlig politikk for 

nåtid og framtid, basert på tre grunnleggende solidaritetsprinsipper: 

Solidaritet med andre mennesker, solidaritet med fremtidige 

generasjoner, og solidaritet med dyr og natur.

Utformingen av MDG Vadsøs program for 2019-23 er et samlet resultat 

av partiets verdigrunnlag, sirkulær tenking, samarbeid med fagpersoner 

og næringsliv, og tilpasninger til lokalsamfunnets mulighetsrom og 

behov. Vi er et parti som er en del av en global grønn bevegelse, som 

stadig vokser seg større. Vi stiller oss bak kravene til de klimastreikende 

ungdommene som krever handling fra politikere NÅ, for å stoppe 

klimakrisen som vi står midt oppi.

FNs bærekraftsmål står sentralt i utformingen av programmet og er 

førende for hvordan Vadsø gjennom en helhetlig tenking vil kunne 

omstilles til et bærekraftig samfunn. Forutsetningen for en helhetlig 

tenking er at alle bærekraftsmål er inkorporert i programmet. Særlig 

sentralt står FNs 17. bærekraftsmål: samarbeid for å nå målene. Vi er et 

parti som vil rive murer og bygge bruer! Samfunnets store utfordringer 

kan kun løses av at vi samarbeider med hverandre og finner en 

felles kurs og mål for fremtiden. Sånn bygger vi sterke og solidariske 

lokalsamfunn, som er bra for både mennesker og miljø!
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FN bærekraftsmål

Les mer om FNs bærekraftsmål her:  
https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal
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VADSØMÅL 1: UTRYDDE FATTIGDOM OG 
REDUSERE ULIKHETER
Fattigdom og ulikheter øker i Norge, også i Vadsø, og barn er særlig 
sårbare. Utbredt fattigdom i rike samfunn er et usunt tegn. Ulikheter kan 
fort forsterkes og videreføres til nye generasjoner. 

Det er en viktig prioritet for oss å bekjempe fattigdommen i Vadsø 
kommune for å sikre økt deltakelse, inkludering og fellesskap. Vi vet fra 
forskning at for hver krone vi investerer i våre barns oppvekstsvilkår, vil vi 
spare mangedobbelt mye mer i fremtiden som samfunn. 

I et likestilt samfunn skal ikke den enkeltes fremgang knyttes til 
personøkonomi. 

De Grønne vil derfor: 

• At kommunen gir tilbud om egnede boliger ved behov, med god 
oppfølging.

• Styrke og videreutvikle ordninger som sikrer at barn og unge kan 
delta i fritidsaktiviteter uavhengig av familiers økonomi. 

• Ha et variert og tilgjengelig tilbud for uorganiserte aktiviteter. 

• At kommunale ytelser og støtteordninger bidrar til at folk kommer seg 
ut av fattigdom.

• Jobbe særlig for at arbeidsledige foreldre i kommunen lettere 
etablerer seg i arbeidsmarkedet.

• Opprette en utlånsbank som gir tilgang til utstyr og klær.
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VADSØMÅL 2: GOd helse
Vår trivsel og livskvalitet påvirker gjensidig vår personlige helse. 
God folkehelse handler om summen av påvirkninger i hverdagslivet. 
Helserapporter og -undersøkelser fra Vadsø viser at innbyggernes 
helsebilde stadig har blitt dårligere de seneste årene. 

Fattigdom, overvekt og livsstilssykdommer er noen av årsakene som det 
pekes til. De Grønne likestiller psykisk og fysisk helse, og behovet for 
et apparat og beredskap som ivaretar hele menneskets helsebehov. Vi 
ønsker å utvikle tjenester der mennesker står i sentrum, og samtidig ta i 
bruk våre omgivelser som en del av en rehabilitering.

De Grønne vil derfor: 

• At Vadsø kommune deltar i folkehelseprosjekter i samarbeid 
med sektormyndighetene og at kommunen ansetter en 
folkehelsekoordinator. 

• At leger skal kunne gi «grønn resept» som behandling.

• Hindre isolering og ensomhet gjennom en større og mer aktiv satsing 
på støttekontaktordningen.

• Gjennom kommunale tiltak skape arenaer for økt samhandling på 
tvers av bakgrunn og alder.

• At etablerte uteområder må gjøres tilgengelig for alle, og er universelt 
utformet.

• At Vadsø kommune innfører tobakksfrie arbeidsplasser.

• At Vadsø kommune belønner tiltak som fremmer bedre helse og 
livskvalitet for ansatte.

• Styrke lavterskeltilbudet for psykisk helse for barn og unge.
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VADSØMÅL 3: GOD UTDANNING
Utdanning er viktig for selvutfoldelse, deltakelse og utvikling. Den 
starter allerede i barnehagene og fortsetter godt inn i voksenlivet. 
Derfor er både tilgjengelighet til utdanningstjenester, og kvaliteten av 
de som eksisterer, veldig viktige og avgjørende for menneskers fremtid 
og muligheter. 

Manglende utdanningsmuligheter er en av årsakene til fraflytting, noe 
som er særlig kritisk for en distriktskommune som Vadsø. Vi mener også 
at vi trenger å tenke nytt på områder der vi lenge har prøvd, men ikke 
lyktes. 

De Grønne vil derfor: 

• Videreføre desentralisert barnehagestruktur med nærhet til hjemmet. 

• Beholde barnehage- og skoletilbud i Vestre-Jakobselv og ferdigstille 
oppvekstsenteret.

• Innføre gratis måltider i alle grunnskolene for barn og unge.

• Utvide tilbudene for utdanning og videreutdanning i 
kompetansesenteret. 

• Ha utdanningstilbud gjennom kompetansesenteret som er tilpasset 
det lokale næringslivets behov.

• Flere yrkesgrupper som del av personalstokken, som kan møte 
utfordringer som oppstår i grunnskolene. 

• Flere tiltak som fokuserer på sosial læring, rettigheter, psykisk helse 
og trivsel i grunnskolene.

• Innføre prøveordning med leksefri skole i en av grunnskolene for barn 
og unge i Vadsø kommune.
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VADSØMÅL 4: LIKESTILLING OG LIKE 
MULIGHETER
Likestilling er en menneskerett og det handler om å gi alle like 
rettigheter og muligheter til å bestemme over eget liv, uavhengig av 
kjønn, nasjonalitet, funksjonsnivå, trosretning, seksuell orientering eller 
utseende. 

Vi tror at mangfold er en styrke og en verdi, og at det bidrar til liv og 
aktivitet i lokalsamfunnet i Vadsø. Det er det verdt å feire!

De Grønne vil derfor: 

• Feire og markerer Pride og viser vår støtte til Pride arrangement når 
det holdes i andre kommuner i Øst-Finnmark.

• Rette inn økt fokus og kompetanseheving på selvbestemmelse, 
egenrådighet, demokrati, deltakelse og retten til et fritt liv gjennom 
grunnskolene for barn, ungdom og voksne. 

• Styrke de kommunale rådenes funksjon og synlighet gjennom at de 
blir et mer effektivt bindeledd mellom publikum og politikere.

• At brukerne i større grad involveres i utvikling og utforming av 
kommunale tjenester, basert mer på brukernes premisser. 

• Utarbeide en handlingsplan som sikrer at kvalifiserte innbyggere 
raskest mulig får tilbud om praksis som er relevant for deres 
fagbakgrunn. 

• At mangfold vektlegges i mye større grad ved ansettelser, særlig ved 
høyere stillinger.

• Ha en konkret plan for tiltak som forebygger og håndterer 
diskriminering og rasisme, både fysisk og digitalt.

• At folk får en stillingsstørrelse som er tilpasset deres arbeidsevne.
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VADSØMÅL 5: BÆREKRAFTIG ØKONOMISK 
VEKST
Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper, og 
skal samtidig fremme fred og rettferdighet, både lokalt og globalt. 
Økonomisk vekst er mulig, men den må da være sirkulær og bærekraftig. 
Økonomien skal bedre mennesker livskvalitet samtidig som den ikke 
ødelegger livet på land eller under vann, for fremtidens generasjoner 
eller ødelegger grunnlaget for andre bærekraftige næringer. 

Vi har store fortrinn gjennom vår direkte kontakt med naturressursene, 
og i dette ligger det et stort mulighetsrom som vil være bra både for 
mennesker og miljø. Vi vil jobbe aktivt for å styrke Vadsøs kystflåte 
gjennom utvidelse og forbedring av infrastruktur, samtidig som vi ser 
nye mulighet innenfor industri og nye næringer. 

De Grønne vil derfor: 

• Opprette kommunale fiskekvoter for å hjelpe nye fiskere å etablere 
seg.

• At alle oppdrettsanlegg skal ha null rømninger, null utslipp og null 
ressurser på avveie.

• Stille krav og stimulere til en avfallsfri mineralindustri.

• Etablere et grønt næringsfond som skal støtte private husholdninger 
og privat næringsliv i bærekraftige satsinger og prosjekt.

• At turisme skal fokusere på kvalitet foran kvantitet, slik at Vadsø kan 
være en bærekraftig destinasjon uten at det kommer på bekostning av 
omgivelser eller lokalsamfunn.

• At Vadsø setter mål om å bli nasjonal innkjøpssenter for kommuner og 
fylkeskommuner ved grønne innkjøp.

• Tilby nye grundere 1 års gratis regnskapstjenester og rimelige lokaler. 

• Øke samhandlingen med kommuner i Varanger-regionen for bedre 
utveksling av kompetanse og ressurser.
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VADSØMÅL 6: BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING 
OG TILFLYTTERSTRATEGI
Verden urbaniseres i en fart vi aldri har sett maken til. Mer enn 
halvparten av verdens befolkning bor i dag i byer, og andelen kommer 
til å fortsette å øke. Dette ser vi også i Norge, med stadig økende grad 
av fraflytting fra distriktsområder. 

Vi mener det er på tide at vi innfører en tilflytterstrategi med mål om å 
ivareta innbyggerne i kommunen og som gjør Vadsø til et attraktivt sted 
å flytte til. Vadsø kommune strekker seg fra Skallelv til Mortensnes, og 
det er viktig for oss at innbyggerne kan bo i hele kommunen.

De Grønne vil derfor: 

• Sikre at det finnes gode jobb- og utdanningsmuligheter for 
innbyggerne.

• Bruke kulturlivet mer aktivt for rekruttering og markedsføring.

• I større grad belyse de positive sidene ved å bo i Finnmark.

• Støtte gode initiativ fra bygdelagene, som fremmer botrivsel.

• Sikre at det er primærtjenester i Vestre-Jakobselv, for å forhindrer 
fraflytting.

• Prioritere rullering av kommuneplanen for en helhetlig og bærekraftig 
forvaltning av kommunens areal.

• At kommunen har en synligere tilstedeværelse gjennom sosiale 
medier for å markedsføre kommunen og rekruttere arbeidskraft og 
innbyggere. 

• Etablere en hundepark ved grusbanen i Vadsø.

• Jobbe for at Vadsø skal få status som sykkelby og i større grad 
tilrettelegge for myke trafikanter. 

• Etablere tilgjengelige ladestasjoner i kommunen for elbilsatsing.
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VADSØMÅL 7: BÆREKRAFTIG FORBRUK OG 
PRODUKSJON
Dersom hele verdens innbyggere hadde levd og forbrukt som 
nordmenn gjør, hadde vi trengt over 3 jordkloder. Dette er ikke 
holdbart, og for at vi skal unngå en økologisk luksusfelle, er vi nødt til å 
leve i tråd med jordens og naturens tålegrense. 

Vi må derfor skape mer, med mindre, gjennom å tenke mer innovativt. 
Kommunen er den største premissleverandøren og setter rammene for 
egen produksjon, og for den private sektoren. Vi må også se hvordan vi 
kan gjenbruke mer og ta bedre vare på det vi allerede har skapt.

De Grønne vil derfor: 

• Utforme anbud der bærekraftig teknologi premieres.

• Stille krav til utslippsnivå i kommunen som vil være i tråd med Paris-
avtalen.

• Etablere Vadsø som Norges grønne industrihovedstad.

• Jobbe for at Vadsø skal bli pilotkommune for hydrogenproduksjon.

• At infrastruktur og energibruk i kommunen effektiviseres. 

• At vi sier nei til nedbygging av matjord, og vil jobbe for økt 
selvforsyning.

• Ta i bruk alle egnede tak i kommunene til solenergi eller grønne tak.

• Prioritere avsetninger til vedlikehold av kommunale bygninger.

• Ansette en miljørådgiver.
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VADSØMÅL 8: SOLIDARITET MED LIV PÅ LAND 
OG UNDER VANN
En av Vadsø kommunes største styrker er at vi er en kystkommune. Havet 
har vært sterkt bidragende til at mennesker har valgt å bosette seg i 
Vadsø, og maritime næringer vil være viktige for å skape arbeidsplasser 
og bærekraftig vekst i kommunen. 

Dette fordrer at vi skaper samfunn som er solidariske med liv på land og 
under vann, slik at både dagens og fremtidens innbyggere og dyreliv 
kan leve godt av våre omgivelser. 

De Grønne vil derfor: 

• Verne områder med urørt og inngrepsfri natur i Vadsø kommune.

• Avslutte praksis med snødeponi i havet som bidrar til forurensing og 
forsøpling.

• Bygge et renseanlegg for kloakkhåndtering, og stoppe kloakk som 
tømmes i havet.

• Innføre reguleringer for kommunens havområder, som er tilpasset en 
kystflåte.

• Jobbe for at alle oppdrettsanlegg skal ha null utslipp, null rømninger 
og null ressurser på avveie.

• Slutte med engangsplast, fase ut gummigranulat og rydde opp i alle 
typer av plastforsøpling.

• At Vadsø kommune innfører tiltak sammen med næringsliv og frivillig 
sektor som sterkt reduserer innkjøp og forbruken av plast. 

• At alle kommunale enheter kildesorter i henhold til kommunens 
reglement.
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VADSØMÅL 9: FREDSFREMMENDE POLITIKK 
OG SAMARBEID
Klimakrisen er vår tids største og mest alvorlige utfordring. Det tvinger 
mennesker på flukt og bidrar til alvorlige konflikter og humanitære 
kriser. Klimakrisen rammer hardt og den rammer urettferdig. Det er 
viktig for De Grønne at vår velferd og velstand ikke går på bekostning 
på andre menneskers sikkerhet, trygghet og livskvalitet. Løsningene 
for å håndtere klimakrisen er omfattende og må være et resultat av 
samarbeid mellom partiene, det offentlige, næringslivet og frivilligheten. 

En omstilling for et bærekraftig og null-utslipp Vadsø-samfunn krever at 
partier samarbeider på tvers av ideologi og lager felles planer som vil 
være holdbare og langsiktige. Alene kan ikke en kommune løse en krise, 
men ved å handle lokalt kan vi også påvirke nasjonalt og globalt.

De Grønne vil derfor: 

• Innføre krav ved innkjøp, kommunale investeringer og 
fondsplassering som bedrer arbeidstakeres rettigheter, sikkerhet og 
som ikke bidrar til konflikt. 

• At Vadsø kommune tar mål for seg å bli Norges miljøhovedstad med 
fokus på en sirkulær industripark.

• At Vadsø kommune etablerer kontakt som vennskapskommune i 
Norge og utlandet.

• At det lages en handlingsplan for en systematisk og reell 
implementering av kommunens klima- og energiplan.

• Opprette et grønt investeringsfond i samarbeid med næringsliv, der 
avkastninger skal støtte bærekraftig næringsutvikling.
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Toppkandidatene 
1. Farid Shariati Bidar (1986) 

Det overordnede målet må være å både ivareta kloden, og samtidig 
skape et samfunn som er verdt å leve i. Et bærekraftig samfunn er et 
samfunn som er både i økologisk og mellommenneskelig balanse.

Farid Shariati Bidar er er sittende gruppeleder for MDG i Vadsø 
kommunestyret, og er nasjonal sosialpolitisk talsperson for MDG. Farid 
har vært en viktig og synlig stemme i samfunnet både i kommunen, 
regionen og nasjonalt. 

Farid er utdannet barnevernspedagog, er selvstendig næringsdriver og 
har arbeidserfaring fra helse-, barnevern-, asyl-, skole- og sosialsektoren, 
og er i dag en kjent fagperson i Norge. Han har et brennende 
engasjement for både mennesker og miljø og har vært en viktig stemme 
for de som ofte er stemmeløse. I Vadsø har Farid vært den tydelige 
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stemmen for en ansvarlig klima- og miljøpolitikk samtidig som han har 
jobbet for blant annet en god skole, næringsutvikling og inkludering 
av flyktninger. Han har opparbeidet seg en solid erfaring som politiker 
og har bred kunnskap om samfunnet. Han er særlig opptatt av en 
bærekraftig klima- og miljøpolitikk, distriktspolitikk og et mangfoldig 
lokalsamfunn som er inkluderende og solidarisk.

2. Carina Borch Abrahamsen (1970)

Det fins mange gode grunner til å stemme på MDG. Jeg syns særlig 
partiets 3 solidaritetsprinsipper er fine og viktige, og som politikken 
tar utgangspunkt i: Solidaritet med andre mennesker, solidaritet 
med fremtidige generasjoner og solidaritet med dyr og natur.

Carina Borch Abrahamsen er 2. kandidaten for MDG Vadsø. Hun er 
opprinnelig fra Kiberg og har lenge vært politisk aktiv og har i tidligere 
perioder vært medlem av formannskapet og kommunestyret i Vadsø. 
Carina har lang fartstid fra skolesektoren og har lenge vært rektor og 
enhetsleder i Vadsø kommune. Hun er opptatt av at lokalsamfunnet er 
levende og at innbyggerne har noe å leve av både i dag og i fremtiden. I 
kommende periode er Carina særlig oppmerksom på at kommunen ikke 
bruker over evne og gjør de riktige prioriteringene. 

3. Erik Seglem Bø (1988)

Vi trenger menneskene, vi trenger naturen, vi trenger livskvalitet, og 
vi trenger mangfold!

Erik Seglem Bø er 3. kandidaten for MDG Vadsø. Han er 30 år og opp-
rinnelig fra Egersund. Han tok utdanningen sin i eiendomsfag fra NMBU 
i 2014, og flyttet til Vadsø samme høst. Tilbud om jobb fikk lokket Erik til 
å flytte til Vadsø, men det var den høye livskvaliteten, relasjonene med 
nye venner og naturen som fikk Erik til å ville bo her mer langsiktig. I dag 
jobber han hos FeFo som grunnforvalter, og er opptatt av å inkludere 
andre, å ivareta våre omgivelser og ta ansvar for vår egen og kommende 
generasjoner boplass. Erik er også aktiv i MDG Troms & Finnmark, og er 
3. kandidaten på fylkeslista. 
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s Miljøpartiet De Grønne Vadsø n vadso@mdg.no

# www.mdg.no/meld-inn/ d @vadsomdg

Kandidatnr. Navn Fødselsår

1 FARID SHARIATI BIDAR 1986

2 CARINA BORCH ABRAHAMSEN 1970

3 Erik Seglem Bø 1988

4 Arnhild Helene Hegge 1991

5 Suresh K-C 1973

6 Jens-Petter Falkensten 1985

7 Karina Vladimirovna Jankila 1973

8 Michael Stefan Møller-Davidsen  1978

9 Ihab Fathi Nayef Amer 1966

10 Tina Aina Hilmersen 1969

11 Ann Helena Benita Olsson 1977

12 Sarmad Jamal Ameen Alribati 1975

13 Hilde Alice Andersen Wrengsted  1979

14 Jørgen Jørgensen 1980

15 Helge Jankila 1977

16 Rannveig Mietinen 1970

Valglisten

Kontaktinformasjon


