
PROFILMANUAL
Denne profilmanualen inneholder senterpartiets
visuelle identitet, malverk og brukerveiledning.

En attraktiv bokommune
Vi vil jobbe videre for at Leirfjord videreutvikler sitt særpreg 
som en sterk pendler- og bostedskommune, med levende 

grendesamfunn.

Leirfjord Sp skal stimulere til rimelige tomter for økt bosetting. 
Leirfjord skal være en attraktiv bokommune gjennom utvikling av 

kommunal infrastruktur i samarbeid med næringslivet. 

Frivilligheten som ytes gjennom lag, foreninger og organisasjoner 
er også viktig for levende Leirfjordbygder. Leirfjord Senterparti vil 

bidra til at kommunen fører en aktiv frivillighetspolitikk. 

Leirfjord Senterparti vil fortsatt jobbe for en velfungerende 
boligstiftelse, slik at boligbehovene hos forskjellige grupper i 

kommunen kan imøtekommes.

Leirfjord Sp skal styrke samarbeidet med lysforeningene.

Leirfjord Senterparti vil arbeide for
� å være en garantist for renovering og utbygging av barne-   
   og ungdomsskole. 
� å være en garantist for gratis skolemat og skolefritidsordning 
   hele året. Vi vil jobbe for gratis SFO.
� å være en garantist for modernisering og utbygging av   
   sykeheimen. 
� å være en garantist for utbygging av en tidsriktig og 
   fremtidsrettet brannstasjon.
� å være en garantist for å fullføre utbyggingen av breiband. 
� å ta hele kommunen i bruk. 
� at Leirfjord fortsatt skal være en trygg og god kommune å leve i.
� å føre en langsiktig og forsvarlig økonomisk politikk.
� et næringsliv med skaperglede.
� en aktiv frivillighetspolitikk.
� å styrke fritidstilbudene i dialog med barna og ungdommen. 
� opprettelse av et kulturfond.
� gode kollektivtilbud i kommunen.
� å styrke kommunen som skoleeier.
� tidsriktige omsorgsboliger tilpasset beboernes behov.
� å fullføre planlagt arbeid med gang- og sykkelvei langs
   fylkesvei 17. 
� tilbud om rent drikkevann i hele kommunen.
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Kultur i et mangfoldig Leirfjord
Kulturskolen for AlLe er populær og skal videreføres. Kulturlivet 
skal vite at kommunen er på parti. Vi vil støtte opp under alle 

som vil arrangere noe i kommunen. Særlig er det viktig å hjelpe 
til med tillatelser og andre praktiske oppgaver. 

Leirfjord Senterparti mener det er viktig å støtte opp under 
de glade amatører som sang, korps og musikk, teatergrupper 
eller andre kulturaktiviteter. Når ungdommen tar initiativ til 

fritidsaktiviteter må kommunen bistå. Stemmer du på Leirfjord 
Sp garanterer vi for at det opprettes et kulturfond. 

Framtidige løyper for fritidskjøring med scooter må skje gjennom 
et organisert løypenett.

Kirke
Leirfjord Senterparti vil jobbe for en fortsatt god organisering 

rundt arbeidet med å holde kirkene og kirkegårdene i god stand, 
også nødvendig utvidelse av kirkegårder.

Leirfjord sin viktigste ressurs er innbyggerne i alle aldre. 
I tillegg har vi et naturgrunnlag med store muligheter. 

Vi vil ta vare på det beste fra fortida og nåtida, videreutvikle 
og bringe det inn i framtida på en miljømessig forsvarlig måte. 

Leirfjord Senterparti går til valg med ei klar målsetting om å ta hele 
kommunen i bruk, og opprettholde tilbudene i grendene.
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Barnehageplass til alle
Dette er lovpålagt. Alle som har behov for barnehageplass skal få 
det, også de med foreldre som jobber utenom normal arbeidstid. 

Med Leirfjord Sp garanterer vi for opptak gjennom hele året.

Barn skal leke med andre
Det er viktig at alle barn og unge får være med på ferie-, fritids-, 
kultur- og idrettsaktivitet. Ulike organiserte fritidsaktiviteter skal 

kunne komme inn i skoledagen, slik at elevene kan teste ut forskjel-
lige aktiviteter som for eksempel musikkorps, hjelpekorps og idrett. 

Alle foreldre må få vite hvordan de selv og barna kan delta. 
Leirfjord Sp vil være en garantist for en skolefritidsordning hele 

året. I tillegg vil vi innføre gratis skolemåltid for alle.

God opplæring for alle
Alle barn og unge skal være inkludert i fellesskapet og få utnyttet 
sitt potensial for utvikling og læring. Skolene må ha økonomiske 
ressurser til å ansette tilstrekkelig med kvalifisert personale og til 

å videreutdanne lærere som ikke oppfyller kompetansekrav.

Vi vil garantere renovering og utbygging av barne- og 
ungdomsskole. Leirfjord senterparti vil styrke kommunen 

som skoleeier, og at kommunen sin skolestruktur skal ha et
 langsiktig perspektiv.

Unge
Leirfjord Sp vil opprettholde den gode kontakten med 

ungdomsrådet i kommunen og styrke deres mulighet for politisk 
arbeid. Leirfjord Senterparti vil styrke fritidstilbudene i dialog 

med barna og ungdommen.

Valgfrihet og kvalitet
Leirfjord kommune skal fortsatt ha en god eldreomsorg. 

De som ønsker det skal få anledning til å bo i egen bolig, men 
samtidig skal alle eldre ha trygghet for at de skal kunne komme 

på eldresenter og sykehjem den dagen behovet oppstår.

Fortsatt satsing og tilrettelegging av tidsriktige omsorgsboliger 
tilpasset beboernes behov. Leirfjord Sp garanterer for 

gjennomføring av modernisering og utbygging av sykeheimen.

Hjemmetjeneste uten stoppeklokke
Hjemmetjenestene må ha kapasitet til å dekke eldres behov for 
praktisk bistand og pleie i hjemmet. I størst mulig grad bør det 
være samme omsorgsperson(er) som kommer hver gang, og at 

den enkelte selv trives med den hjelpen som kommer.

Folkehelsa
Vi skal jobbe for å styrke arbeidet innen fysisk og psykisk helse. 

Leirfjord Senterparti skal prioritere å fullføre planlagt arbeid med 
gang- og sykkelvei langs fylkesvei 17, samt jobbe for at flere av 
tiltakene i trafikksikkerhetsplanen iverksettes. Turstinettet må 

fortsatt utvikles i hele kommunen. 

Alle i Leirfjord skal ha tilbud om drikkevann av god kvalitet.

Godt utstyrte treningslokaler med moderne utstyr bør 
tilrettelegges i rimelig avstand for alle innbyggerne i Leirfjord. 

Leirfjord Sp vil jobbe for å opprette et squash-tilbud.

Bedriftene og kommunen
Leirfjord Senterparti vil styrke det lokale næringslivsarbeidet, 

bl.a gjennom en hurtig og god kommunal saksbehandling. 
Dette er næringslivet avhengig av, og bidrar til  skaperglede.

Leirfjord Senterparti vil styrke arbeidet med tilrettelegging 
av reiseliv-, landbruk-, fiskeri-, sjømatnæringen. Vi vil jobbe 
for regionalt samarbeid i næringsarbeidet, herunder styrke 

kommunen sin veiledningskompetanse overfor næringslivet.

Konkurransekraft
For at kommunens næringsliv og innbyggerne skal ha god 

konkurransekraft og trivsel, vil Leirfjord Senterparti sluttføre 
arbeidet med utbygging av breiband i hele kommunen.

Leirfjord Sp vil jobbe for gode kommunikasjoner inn og ut 
av kommunen, samt for å styrke kollektivtilbudet innad i 

kommunen.  Arbeidet for fortsatt høgskoleutdanning i regionen 
er viktigere enn noensinne. Leirfjord senterparti vil være med 
å ta denne kampen. Leirfjord Senterparti støtter bygging av et 
nytt felles hovedsykehus på Helgeland, plassert slik at alle på 

Helgeland får et tilfredsstillende sykehustilbud.

Folkehelsa
Leirfjord Senterparti vil at kommunen i nært samarbeid med 

arbeids- og velferdsetaten Nav, skal jobbe for at de som 
ikke selv klarer å få jobb tilbys individuelle sysselsettings- 

og arbeidsprogrammer. Det er viktig med rask og god 
norskopplæring av dem som nylig har kommet til Leirfjord 

fra andre land, slik at de hurtig kan delta i arbeidslivet.

www.senterpartiet.no


