KOMMUNEVALGPROGRAMMET FOR
NESSEBY FRP
Valgperioden 2011-2015
Grunnsyn
Fremskrittspartiet er et liberalistisk parti. Det bygger på Norges grunnlov og norsk og vestlig tradisjon
og kultur arv med basis i det kristne livssyn. Fundamentalt i Fremskrittspartiets samfunns syn står troen
på og respekten for det enkelte menneskets egenart og retten til å bestemme over eget liv og økonomi.
Sammen med familien og den private eiendomsretten er enkeltmennesket det grunnleggende i
samfunnslivet. Fremskrittspartiet tar sterk avstand fra all rasisme.
Nesseby kommune står over for store utfordringer fremover.
Kommunen er den viktigste tjenesteleverandør til enkeltmennesket og største
arbeidsgiver. Dette stiller store krav til kommunens politikere.
Nesseby FRP har gjennom 2 valgperioder deltatt aktivt i utformingen av kommunens
politikk og oppbyggingen av tjenestetilbudet til befolkningen, dette vil vi fortsette med
også i kommende valgperiode.
De viktigste sakene for Nesseby FrP
•

Fremtidens Nesseby
• Snu fraflytting til tilflytting ved å legge forholdende til rette slik at folk ønsker å
bo i Nesseby, bl.a. gjennom et godt utbygd tjenestetilbud.
• Fortgang i utbygging av kommunale boligfelt.
• Tilrettelegge for reiselivsetablering i Nesseby.
• Bygge ut Kløvnes anlegget til et tidsmoderne fiskemottak med gode fasiliteter for
brukerne.
• Aktiv og utadrettet politikk mot regionale og nasjonale myndigheter for å sikre
etableringer av offentlige og private arbeidsplasser og støtte til
næringsetableringer.
• Gode og rimelige tilbud både innenfor barnehage og SFO
• Videreutvikle Nesseby helsesenter til det beste for brukerne

•

Utnyttelse av naturresursene - styrking av våre primærnæringer.
• Tilrettelegge for gode rammevilkår til fiskerinæringen som bidrar til vekst ,
rekruttering og utvikling.
• Videreutvikle kombinasjonsnæringer
• Reindriftnæringen må sikres alliansepartnere for en bærekraftig utvikling.
• Jordbruksnæringen må videreutvikles til en fremtidsrettet næring.

•

Skole og utdanning
• Ha en inkluderende skole som gir elevene mulighet til en god grunnopplæring.
Nødvendige ressurser må settes av for å gi eleven et best mulig skoletilbud.
• Arbeide for å få etablert videregående opplæring i kommunen.
• Opprettholde og videreføre en god norskundervisning til våre fremmedspråklige.
• Ungdom må gis mulighet til positiv utvikling.
• Kulturlivet må i vesentlig grad tilrettelegges av organisasjoner, lag og foreninger i
samarbeid med kommunen.

•

Samferdsel
• Opprettholde god standard på kommunale veier.
• Arbeide for at det etableres gode kollektive transportmuligheter for befolkningen.

•

Kommunen som arbeidsplass.
•
•

•

Kommunen som arbeidsgiver må føre en aktiv og god personalpolitikk som sikrer
god rekruttering og fremmer trivsel på arbeidsplassen.
Det må gis mulighet til og det må arbeides for at de som ønsker det får utvidet
sine stillinger, dette kan bidra til et redusert sykefravær, som igjen medfører til økt
arbeidsinnsats og trivsel.

Stem FRP ved kommunevalget
•
•

Du kan ved å gi din stemme til Nesseby FRP være med på å sikre deg og
din kommune en positiv utvikling i de kommende 4 år.
FRP ønsker et samfunn der befolkningen bestemmer mer, vi tar våre
innbyggere på alvor.

Gjør din borgerplikt møt opp på valgdagen eller avgi forhåndsstemme ved kommune og
fylkestingsvalget 2011 -2015.
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For- og etternavn

Fødselsår

Jarle Wilfred Andreassen
Elena Medhus
Stig Erling Johnsen
Ane – Helen Pedersen
Arild Johnsen
Esther Karin Stina
Torgeir Olsen
Eiren C. Johnsen
Tor Ivar Soldat
Odd Inge Sør-Reime
Tommy Andersen
Ragnar B. Smuk
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1990
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1949
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1947

Stilling eller bosted (frivillig å
føre opp, men i så fall på alle
kandidatene)
Nesseby
Varangerbotn
Meskelv
Nesseby
Karlebotn
Gornetak
Varangerbotn
Meskelv
Karlebotn
Nesseby
Nesseby
Karlebotn

