Nesseby Arbeiderparti
Kommunevalgprogram 2011-2015
Kjære Velger
Vi skal nå velge politikere som skal styre kommunen i en ny 4 – års periode.
I Nesseby Arbeiderparti er vi opptatt av kommunens framtid som egen
kommune, vi er opptatt av at alle barn skal ha plass i barnehagen, at skolen skal
være god og at eldre og funksjonshemmede skal føle seg trygge. Vi er opptatt av
å være en god medspiller for den/dem som vil starte sin egen næring eller
videreutvikle det de allerede har.
Befolkningstallet i kommunen er økende, og vår største oppgave er å ivareta dette og bidra til
at det skapes nye arbeidsplasser i kommunen.
Vi vil så langt som mulig jobbe for å opprettholde tilbudet om gratis barnehage og SFO i
Nesseby kommune.
Uten nye arbeidsplasser vil vi ikke ha muligheter for vekst og utvikling, eller være attraktiv
for nye innbyggere.
Vi bør utnytte fortrinnet med sentral beliggenhet i forhold til Finland og nord-vest Russland.
Særlig bør det arbeides for etablering av nye arbeidsplasser innen reiseliv, havbruk og for
produktutvikling innen primærnæringene. Vi vil arbeide for å opprette
kompetansearbeidsplasser.
Vi vil gå nye veier for å skape en trygg framtid.
Vi ønsker et samarbeid med andre kommuner, slik at vi i fellesskap kan løse de store
utfordringer vi står overfor.
Med nærings- og samfunnsutvikling som hovedfokus, skal Nesseby AP være pådriver for å
ivareta og styrke samfunns- og næringsutviklingsfondet.

GODE ARBEIDSPLASSER
Vi vil gi gode rammebetingelser til de som ønsker å skape sine egne arbeidsplasser.
Nesseby AP skal arbeide for å få nye og attraktive arbeidsplasser.
Det skal satses på utvikling av industriarbeidsplasser, samtidig som vi skal ha fokus på
kulturbærende primærnæringer som landbruk, fiskeri og reindrift.
Vi går inn for å styrke kommunesenteret i Varangerbotn, samtidig som vi vil at det etableres
næringsliv i distriktene til det beste for befolkningen og tilreisende.
Etablerere skal bli møtt med en positiv serviceinnstilling fra kommunens administrasjon og
politikere.
Nesseby kommune har få offentlige arbeidsplasser, og vi vil arbeide for at også stat, fylke og
Sametinget etablerer nye arbeidsplasser her.

Primærnæringer
Arbeidsplasser innen fiske, jordbruk og reindrift må sikres og videreutvikles. Det er viktig at
kommunen i samarbeid med næringene skaffer til veie kapital til nyinvesteringer og
videreutvikling. Vi vil også arbeide for å tilrettelegge for at ungdom kan satse på
primærnæringene.
Vi vil jobbe for at jorder som ligger brakk kan gjøres tilgjengelig for næringsutøvere som har
behov for dem.

Fiskeri og havbruk
Fiskerne i Varangerfjorden må sikres kvoter de kan leve av. Det må fortsatt være mulig å
drive fiske i kombinasjon med andre næringer.
Innbyggerne i kommunen må fortsatt få rett til begrenset fritidsfiske av krabbe til eget bruk.
Krabbekvote i forbindelse med lokalt basert turistnæring bør fortsette.
Nesseby arbeiderparti vil:
• Søke om egen kvote for ungdommer i kommunen ønsker vi å bidra til å rekruttere
ungdom til fiskerinæringen.
• Arbeide for at det opprettes en maritim forskningsstasjon i kommunen.
• Arbeide aktivt for å frede Varangerfjorden for aktive redskaper.
• Arbeide for at utvidelse fiskebruket på Kløvnes realiseres og videreutvikles
• Arbeide for å utvide perioden for laksefiske med garn i sjøen fram til 15. juli

Jordbruk
Sauenæringen i Nesseby har i flere år hatt best slaktevekt for lam, i forhold til landet forøvrig.
Nye og utradisjonelle driftsformer innenfor jordbruk avhenger av at det etableres
avløserordninger og fellesløsninger. For å bevare den høye kjøttkvaliteten vil Nesseby AP
arbeide for at bøndene får et lokalt tilbud om slakteri i kommunen

Reindrift
Reindrifta i Nesseby har et potensiale for videreutvikling, og det må arbeides for at
videreforedling av reinprodukter i kommunen kan realiseres.
Nesseby AP vil arbeide for å videreutvikle slakteriet for at utøverne får realisert sine planer
om videreforedling

Utmarksbruknæringer.
Våre rike ressurser må utnyttes slik at det kan skapes arbeidsplasser og gi utkomme til
kommunens innbyggere. Nesseby Ap skal arbeide for at motorferdselsloven tilpasses slik at
befolkningen kan utnytte ressursene i utmarka på tradisjonelt vis.
Nesseby arbeiderparti går sterkt i mot ytterligere fredning av arealer i kommunen!

Duodji
Duodji er en håndverkstradisjon som er viktig for Nessebys befolkning. Det må legges til rette
for lærlingplasser, samtidig som det legges til rette for produktutvikling, utstilling og salg
sentralt i kommunen.

Mineraler
Kommunen har rike stein-, sand- og grusressurser som må utnyttes for å skape nye
arbeidsplasser. Nesseby arbeiderparti vil at det skal etableres næringsvirksomhet i forbindelse
med grusressursene i Nyelv.

Kultur som næring
Turisme/Reiseliv
Turisme som næringsvei skal være et satsningsområde. Vi vil arbeide for at kommunen blir
mer attraktiv som turistmål, og være pådriver for å få etablert flere overnattingsplasser. Vi vil
arbeide for at næringen kan selge opplevelsesturisme basert på kultur og tradisjoner.
Kommunen må profileres som sjøsamisk reisemål i Varanger.
Nesseby AP vil arbeide aktivt for å få etablert Varangerhalvøya nasjonalparksenter til vår
kommune. Infohallen i Mortensnes kan benyttes til dette.

HELHETLIG OPPVEKSTTILBUD
Nesseby kommune får nytt oppvekstsenter som omfatter hele løpet fra barnehage til elevene
går ut av grunnskolen. Dette betyr at de får trygge og gode forhold for læring og utvikling,
slik at de er godt rustet for å gjennomføre den videre utdanningen.
Nesseby AP vil:
• Arbeide for at elevene i grunnskolen skal ha et godt svømmeopplæringstilbud.
• At studiesenteret videreføres og utvikles
• Det etableres en ordning for forebygging mot frafall, og oppfølging av elever som
faller ut av det videregående skoleløpet.
• Arbeide for å etablere rekrutteringsstipend ordning for høyere utdanning.

Barnehage
Nesseby Arbeiderparti vil sikre gode og trygge oppvekstvilkår for våre barn. Barnehagen skal
gi like muligheter til utvikling og deltakelse innenfor ønsket språk og kultur, uavhengig av
utgangspunkt og morsmål. Slik vil vi være med på å skape en trygg hverdag for barn og
foreldre. Vi skal fortsatt å ha full barnehagedekning og kunne tilby plass til alle som har
behov for det.
Vi vil fortsatt vurdere å gi gratis barnehageplasser for kommunens innbyggere.

Skolefritidsordningen(SFO)
Nesseby AP vil styrke skolefritidsordning og sørge for at tilbudet er tilgjengelig for alle som
har behov for det. Tilbudet skal være fleksibelt ut fra brukerens behov.
Vi vil vurdere å gi gratis SFO tilbud for kommunens innbyggere.

Kulturskole og Ungdomsklubb
Nesseby AP vil arbeide for at kommunens barn og unge får tospråklige og kreative
kvalitetstilbud i kulturskolen og i ungdomsklubben.
Vi vil:
• Arbeide for å skape aktiviteter som ungdommen etterspør
• Arbeide for å opprette et ungdomshus sentralt i kommunen

Etterbruk av skolene
Vi vil jobbe for at vi får til en god etterbruk av våre skoler. Vi vil søke eksterne
utviklingsmidler og sette av egne midler til en slik etterbruk. Dette for å opprettholde
bosetting og arbeidsplasser i bygdene.
GOD HELSE OG LIVSKVALITET
Vi vil jobbe for at eldre og funksjonshemmede mennesker skal kunne bo hjemme så lenge det
er faglig forsvarlig. Hjelpe- og hjemmetjenestetilbudet i kommunen er av stor betydning for å
nå dette målet.
Nesseby arbeiderparti vil:
• Opprettholde dagens omsorg innen psykiatri, barnevern og fysioterapi.
• Være en garantist for at hjemmetjenestene skal ha et aktivt og godt tilbud til
innbyggerne.
• Satse på forebygging, behandling og ettervern innen rusomsorgen.
• Jobbe for å opprettholde tannhelsetilbudet i kommunen.

KULTURLIVET
Kommunen vår har mange aktive lag og foreninger som skaper et godt og variert kultur- og
idrettstilbud for innbyggerne. Dette skaper trivsel og fellesskap for alle og gir barn, unge og
eldre opplevelse av fellesskap, trygghet og identitet.

Kultur
Gode kulturaktiviteter av høy kvalitet gir viktige ringvirkninger i form av trivsel og
livskvalitet som engasjerer befolkningen. Det er viktig å tilby barn og unge gode
kulturaktiviteter som er basert på lokal tradisjon. Vi ønsker at ungdom skal få større
innflytelse på utformingen av fritidstilbudene. Kulturskolen og Ungdomsklubben må
videreutvikles.
Nesseby arbeiderparti vil:
• Arbeide for samlokalisering av bibliotektjenestene i kommunen i Varangerbotn.
• Gi støtte til aktive lag og foreninger, som markedsfører Nesseby kommune på en
positiv måte.
• Gi støtte til lag og foreninger som aktiviserer eldre.

Idrett, friluftsliv og rekreasjon
Tilbud om idretts og fritidsaktiviteter gies i all hovedsak av frivillige lag og foreninger i
Nesseby kommune. Nesseby AP vil at kommunen skal være med i dette arbeidet ved å legge
til rette for gode idretts- og fritidsaktiviteter.
Befolkningen må fortsatt gis mulighet til å utnytte de tilbud som naturen gir ved jakt, fiske og
friluftsliv.
Det må legges til rette for fornuftig bruk av barmarksløyper og scooterløyper i kommunen.
Sammenknytning av scooterløyper over kommunegrensene kan gjennomføres, til beste for
innbyggerne og den lokalt baserte reiselivsnæringen.
ET GODT MILJØ OG EN REN NATUR
Naturresursene har gitt grunnlag for bosettingen i kommunen. Den økologiske forståelse i
forhold til forvaltning av naturresursene har sterke tradisjoner i befolkningen.
Nesseby AP`s politikk bygger på solidaritet med framtidige generasjoner, og vi vil derfor
arbeide for å sikre miljøet ved å tenke helhetlig økologi- og miljøpolitikk.
Nesseby arbeiderparti vil:
• Fortsette arbeidet med forskjønning av sentrum i Varangerbotn.
• Ivareta kulturlandskap slik at vi får en kommune som framstår som en attraktiv
kommune.
HUS OG HJEM
Tilgang til egen bolig er et grunnleggende velferdsgode. Nesseby AP vil legge til rette for en
mer fleksibel bruk av tomter og ledige arealer. De som ønsker det skal ha mulighet til å bygge
utenom regulerte områder, samtidig som det må etableres attraktive tomter i regulerte
områder.
Nesseby arbeiderparti vil:
• Arbeide for å opprettholde tilskudd til private som ønsker å bygge utenfor regulerte
områder og vurdere videreføring av gratis tomter i kommunale boligfelt.
• At kommunale avgifter må være på et akseptabelt nivå, det er viktig at avgiftsnivået i
Nesseby kommune ikke er høyere enn i våre nabokommuner. Folk skal fortsatt ha
mulighet for å betale avgifter etter forbruk.

• Videreføre tilskuddsordningen for minstepensjonister.
• Jobbe for å forlenge vannledningen til Nyborg i forbindelse med eventuell etablering
av nytt boligfelt.
• Jobbe for etablering av gang- og sykkelvei mellom Varangerbotn og Nyborg i
forbindelse med etablering av nytt boligfelt.

ALLE SKAL MED!

Plass

Navn
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Knut Inge Store
Hanne Iversen
Jan Hansen
Magnhild Mathisen
Jim Njuolla
Trine Kristiansen
Jørn Opdahl
Nina Persen
Helmer Losoa
Heidi Olsen
Nils Noste
Gina Gaski
Steinar Olsen
Linn Jeanett Bergmo Store
Per Torbjørn Balk Aune
Astrid Siri
Verner Methi
Ina Kristine Store
Paul Varsi
Ester Ingeborg Olsen
Anne Grethe Njuolla

1962
1988
1959
1953
1966
1972
1978
1968
1938
1970
1951
1972
1944
1987
1950
1950
1963
1988
1961
1932
1974

Karlebotn
Vesterelvnesset
Bunes
Vesterelv
Nyelv
Nesseby
Nyborg
Varangerbotn
Byluft
Vesterelvnesset
Burnes
Nesseby
Nesseby
Varangerbotn
Vesterelv
Karlebotn
Nesseby
Karlebotn
Varangerbotn
Vesterelv
Nyelv

