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NKP er klare for Stortinget
Per Arvid Normann
har samlet inn over
700 underskrifter for
at NKP skal få stille
til stortingsvalget i
2017. Han har tro på
at de kan gjøre en
forskjell i norsk politikk.
S verre I dar L akså
sverre@blv.no - 76 11 09 34

– Jeg mener at det er nødvendig med en endring i
norsk politikk, for sånn
som det er nå, kan vi ikke
ha det.
Per Arvid Normann bor
til daglig i Bodø, og har
vært med i Norges Kommunistiske Parti (NKP)
i snart 25 år. Han står på
tredjeplass på Nordlands
liste, og håper at folk
stemmer på dem ved neste stortingsvalg.
– Nå har jeg stått i
glasshuset og samlet inn
underskrifter for at vi skal
få stille liste. Det er mange vesterålinger som har
skrevet under, så interessen for NKP er tilstede her
i Vesterålen også.

Partiet teller ti medlemmer i Nordland, men Normann ser at medlemsmassen øker på landsbasis.
– Jeg tror folk begynner å se at det er nødvendig at NKP kommer inn
på Stortinget, for de som
er der nå får ikke utrettet
mye.
Han er ikke fornøyd
med regjeringen Solberg,
og mener at det er heller
lite de har fått utrettet
som er til det beste for
landet.
Dersom NKP blir valgt
inn på stortinget er Normann klar på hva de skal
ta tak i.
– Vi går inn for at jernbanen skal forlenges
nordover, bedre helsetilbud, gratis tannhelsetjeneste og vi er mot oljeboring i nord.
For å finansiere tiltakene, ser Normann for seg
at skattene må økes noe.
Han mener også at det er
viktig med industri, og
fortviler over at industriarbeidsplasser blir nedlagt.
– Skal vi ha vekst, og
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LOKAL
ENGASJERT
– ditt naturlige valg!

Per Arvid Normann i Nordland NKP. (Foto: Sverre
Idar Lakså)
sikre arbeidsplasser, så
må vi ha industri. Sånn
som det er nå, så lever vi
på hverandre, og det går
ikke i lengden.
Normann liker ikke at
det snakkes om å skjære
ned på pensjonene. Ved
siste fylkestingsvalg gikk
NKP fram i Nordland, og
Normann håper på enda
bedre resultater ved neste

Stortingsvalg.
–
Medlemsmassen
øker på landsbasis og i
Nordland. Det er ingen
medlemmer i Vesterålen,
men Normann ønsker nye
medlemmer hjertelig velkommen.
– Vi er en trivelig gjeng,
så det er bare å melde seg
inn.

Øksnes har
høyest ledighet
I juli 2016 er det
3 345 helt ledige i
Nordland, dette er
186 færre helt ledige enn på samme tid
i fjor. Dette tilsvarer
en
arbeidsledighet
på 2,7 prosent. I Øksnes er ledigheten på
5,2 prosent.

Vår alles kjære

Skjalg Oddvar Skog
Født 8. juli 1937
Døde brått og uventet fra oss 24.juli 2016

Ditt hjerte som banket så varmt for dine,
og øyet som våket og strålte så ømt,
har stanset og sluknet til sorg for oss alle,
men hva du har gjort, skal aldri bli glemt.
Bø, Sortland, Bjugn
Liv
Johnny
Geir
Rune
Sonja
Barn

Astrid
Hilde
Mustafa
Svigerbarn

Stian, Soﬁe, Eirik, Hallgeir, Emma, Julie, Tobias,
Sivert Johan, Silje, Oda
Barnebarn
Oliver
Oldebarn
Øvrig familie
Begravelse fra Betel Straume tirsdag 2. august
kl.12.00. Alle som ønsker å følge Skjalg
til graven er hjertelig velkommen.

Ledigheten i Nordland er i
juli 2016 lavere enn i fjor
på samme tid. Blant kvinner går ledigheten ned
(-226), blant menn er det
en økning i ledighet (+40).
Nedgang i ledighet blant
kvinner, kan ha sammenheng med økning i tilgang
stillinger innen undervisning, helse/pleie/omsorg
og reiseliv/transport/service, sier fylkesdirektør
Cathrine Stavnes ved Nav
Nordland i ei pressemelding.
Ledigheten i Nordland
er med dette lavere enn
i juli 2015 med 186 færre
helt ledige.
Det er 37 flere personer
som deltar på arbeidsmarkedstiltak i Nordland
sammenlignet med samme tid i fjor. I landet sett
under ett har antall helt ledige økt med 2 374 personer fra juli i fjor. Totalt for
landet er det nå registrert
87 736 helt ledige, noe
som tilsvarer 3,1 prosent
av arbeidsstyrken.
I Nordland finner vi
flest ledige med bakgrunn
fra industriarbeid (582),
bygg- og anleggsarbeid
(359) og butikk og salgsarbeid (345).
Størst
ledighetsnedgang fra juli i fjor finner vi
innenfor yrkesbakgrunn

butikk- og salgsarbeid der
det nå er 66 færre helt ledige. Dette tilsvarer en ledighetsnedgang på 16 prosent for denne gruppen.
I juli er det totalt 1 369
helt arbeidsledige kvinner, en ledighetsprosent
på 2,3. Dette er 226 færre
personer enn i fjor. I juli
er det totalt 1 976 helt arbeidsledige menn som gir
en ledighetsprosent på
3,0. Det er en økning på 40
personer sammenlignet
med samme måned i fjor.
Ved utgangen av juli er
det 0,7 prosent ledighet
i Grane, 1,2 prosent ledighet i Tjeldsund og 1,3
prosent i Hattfjelldal og
Bindal. Høyest ledighet
finner vi i Øksnes med 5,2
prosent, på Værøy med
4,8 prosent og på Vestvågøy 4,4 prosent.
Totalt har det vært en
tilgang på 730 registrerte
ledige stillinger i Nordland i juli. Dette er 121 flere stillinger enn i fjor på
samme tid. Det er innenfor helse-, pleie og omsorg
(+48) vi finner den største
økningen i utlyste stillinger i forhold til samme
måned i fjor.
Antall registrerte langtidsledige (helt ledig i mer
enn 26 uker) er i juli på
781 personer. Det er en
nedgang på 18 personer
fra i fjor på samme tid.
Ved utgangen av juli er
det totalt 161 helt ledige
permitterte i Nordland.
Dette er 46 flere enn samme måned i fjor. De permitterte har i hovedsak
bakgrunn fra fiskeindustri
og annen industri.

Mediehusets virksomheter består av Bladet Vesterålen AS, K. Nordahls Trykkeri AS og reklamebyrået Mål & Mening®. Vi er sentralt plassert i Sortland
sentrum, med avdelingskontor i Svolvær, Leknes
og Oslo. Til daglig er vi opptatt av å ivareta egenarten til våre tjenester og nærheten til Vesterålen
gjennom både ord og handlinger.

MEDIERÅDGIVER/
SELGER
Vi vurderer å ansette en utadvendt og entusiastisk medarbeider som gjennom struktur og
høyt aktivitetsnivå ønsker å lykkes i et tøft, men
spennende marked. Du vil få ansvar for egen
kundeportefølje. Ditt hovedansvar blir å videreutvikle disse og samtidig jobbe med å identifisere og bygge relasjoner til nye kunder.
Du bør være forretningsorientert, gjerne ha erfaring fra B2B-salg og like å bygge relasjoner. Du
har kanskje jobbet med salg tidligere, og/eller
du har en relevant utdanning innen markedsføring, salg eller media.
Ansvarsområder
- Planlegge og gjennomføre
effektive og strukturerte kundemøter
- Styrke relasjoner til eksisterende kunder,
samt utvikle nye kunderelasjoner
- Ansvar for forhandlinger
og avtaleinngåelser
Egenskaper
- Trives med å arbeide selvstendig og tar
ansvar for egen portefølje
- Motiveres av å skape gode resultater
- Engasjert, effektiv og med ønske
om egenutvikling
- Sosialt anlagt med godt humør
og god selvtillit
- Behersker norsk både muntlig og skriftlig
- Førerkort klasse B
Vi tilbyr
- Positivt arbeidsmiljø
med mange trivelige kolleger
- Utviklingsmuligheter for deg
som rådgiver/selger/person
- Grundig opplæring i våre produkter
og tjenester
- Betingelser etter dine kvalifikasjoner
Du vil bli en del av et team som presterer godt
og har det gøy på jobben. Verktøyene du trenger for å lykkes i jobben vil vi selvsagt stille til
din rådighet.
SØKNADSFRIST 31. august 2016
Søknader med attester ønskes
primært digitalt, til karl-einar@blv.no

