Nesseby Høyres valgprogram 2011-2015

Menneskene er Unjárga/Nessebys
viktigste formue
HØYRES FORMÅLSPARAGRAF
Høyres formålsparagraf
ligger til grunn for alt Høyre
står for: “ Høyre vil føre en
konservativ fremskrittspolitikk, tuftet på det kristne
kulturgrunnlaget, rettsstaten
og folkestyret, fremme
personlig frihet og sosialt
ansvar, selvråderett, eiendomsrett og et forpliktende
nasjonalt og internasjonalt
samarbeid”.
Høyre har individet i fokus og
er et parti som står for frihet
under ansvar og som ser på
mangfold i samfunnet som
grunnleggende positivt. Derfor er også kulturpolitikken et
viktig satsingsområde for
Høyre. Ikke et eneste
menneske er likt – og dette
mangfoldet gir farge til
samfunnet.

Unjárga/Nesseby er en trygg og god
kommune som setter menneskene i
fokus. Barn har gode oppvektvilkår
og eldre får en verdig alderdom. Vi er
glad i kommunen vår, og vil ta vare på
kulturmangfoldet og tospråkligheten.
Vi vil ha mer boligbygging i hele kommunen og flere arbeidsplasser. Vi vil
at folk skal trives her, og ønsker ungdom og nye innbyggere velkommen.
De neste fire årene vil vi i Nesseby
Høyre jobbe for:

Et trygt lokalsamfunn
– Synlig politi
– Trygg skolevei og trygghet i eget hjem
– Nei til narkotika og kriminalitet
Kvalitet i omsorgen
– God omsorg i alle faser av livet.
– Kvalifisert helsepersonell
– Større valgfrihet og innflytelse over eget liv
Kunnskap i skolen
– God undervisning til alle elever
– Godt kvalifiserte lærere
– Fortsatt gratis barnehage og SFO
Næringsutvikling, forskning og turisme
– Flere private arbeidsplasser
– Utbygging av kommunesenteret
– Opplevelsesturisme
– En feltstasjon/et studiesenter, for eksempel
i et av de nedlagte skolebyggene

Nesseby Høyres
kandidater
1. Tor Gunnar Henriksen, 44 år
Vi må ha en god skole, slik at barna får best
mulig utganspunkt i livet. Nye etablerere og
eksisterende bedrifter i Unjárga/Nesseby må
få oppfølgig av kommunen, slik at de kan bli
bedre, og dette igjen kan gi flere arbeidsplasser.

2. Tone Lise Roska, 45 år
Vi må ha gode omsorgstjenester til dem som
har behov, uansett alder og livsituasjon.
Barn og unge må få gode og positive tilbud
også på fritiden.

3. Laila Strandbakke Smuk, 48 år
Oppvekstsenteret må fylles med aktiviteter alle
dager og kvelder til glede for hele befolkningen.
Primærnæringene, fiske, jordbruk og reindrift
må sikres gode vilkær.

4.Tor Ivar Hauge, 21 år
5.Terje Arild Nilssen, 64 år
6. Inger Anita Smuk, 49 år
7. Svein Arnulf Olsen, 64 år
8. Svein Kårtvedt, 49 år
9. Nils Teigen, 76 år
10. Mari-Ann Nilssen, 66 år

Trygt lokalsamfunn

Høyres mål er at alle
skal bo i trygge og
trivelige samfunn der
lokale foreninger bidrar
til varierte aktivitetstilbud og gode fellesskap. Vi vil ha en god
sivil beredskap og god
trafikksikkerhet.

Vi jobber aktivt for at:
• Politiet skal være mer til stede i
nærmiljøet for å sikre ro og orden.
• Folk skal føle seg trygge i egne hjem
• Det må være greit å si fra om
ulovligheter.
• Myndighetene griper tidlig inn når
stoffmisbruk avsløres.
• Vi får gang og sykkelsti Nyborg Varangerbotn - Vesterelv.
• Det blir lavere fartsgrense i
Varangerbotn og bedre skilting i
kommunen.

Kvalitet i omsorgen

Høyres mål er at alle
skal få gode omsorgstjenester når de trenger
det, uansett alder.

Vi jobber aktivt for at:
• Brukerne får riktig tjeneste til riktig tid.
• Større valgfrihet og mer innflytelse
over eget liv.
• Mangfoldet i tilbudet økes gjennom
samarbeid mellom kommunale,
private og ideelle aktører.
• Samiskspråklige får bruke sitt
morsmål i møtet med helsepersonell.
• Vi fortsatt har tannlege i kommunen.

Kunnskap i skolen

Høyres mål er at alle
elever skal lære seg å
lese, skrive og regne
skikkelig, og lærerne
skal være godt
kvalifisert. Vi vil arbeide
for fortsatt gratis
barnehage og SFO fordi
disse tiltakene har hatt
god effekt.

Vi jobber aktivt for at:
• Elevene trives godt på skolen og
får god undervisning.
• Lærerne får rett og plikt til etterog videreutdanning.
• Det nye Oppvekstsenteret brukes
til mer enn skole og barnehage.
• Noen lærere får spesialkompetanse
slik at de kan undervise i lokal
natur- og kulturkunnskap.
• Oppvekstsenteret samarbeider med
Isak Sabasenteret, VSM og private
bedrifter angående undervisning
innen deres fagområder.

Næringsutvikling, forskning og turisme

Nesseby Høyres mål er at
privat næringsvirksomhet skal
ha gode vilkår og mulighet til
videreutvikling. Kommunen er
rik på ressurser som kan utnyttes bedre: fugle-, dyre- og
planteliv, bær, bergarter, fisk,
rein- og lammekjøtt.
Vi jobber aktivt for at:
• Bedrifter, etablerere og gründere
får faglig og økonomisk hjelp.
• Fiske, jordbruk og reindrift må
sikres gode vilkår.
• Rovdyr som gjør skade på bufe og
rein må tas hurtig ut.

• Kaia i Nesseby utvides snarest.
• Kommunen og vegmyndighetene
tilrettelegger for fugletitting.
• Et av de ledige skolebyggene brukes
til forskning i samarbeid med universitetene i nordområdene. Ved
denne feltstasjonen kan man bygge
opp et miljø og ekspertise. Aktuelle
emner er: fauna, flora, miljø-/klimaendringer, geologi, arkeologi, arktisk
mat fra sjø og land.
• Det satses mer på opplevelsesturisme både sommer og vinter:
Båtturer med fiske, krabbefangst,
fugletitting, matlaging av lokale råstoffer, sledehund- og snøskuterturer
for å oppleve vinter, nordlys, måneskinn, ruskevær og midnattsol.

• Videreforedling og småskalaproduksjon av fisk, kjøtt og bær,
samt kildevann fra Karlebotn.

• Voksne, private næringsutøvere
får tilbud om opplæring.

• Kommunesenteret forskjønnes
og utvikles.

• Driften i steinbruddet i Nyelv kommer
i gang igjen, og at ”Barents red”
produkter bearbeides i kommunen.

Unjárga / Nesseby
blir en enda bedre plass å bo
hvis vi sørger for:

Et trygt lokalsamfunn, kunnskap i skolen, kvalitet i omsorgen
og positiv næringsutvikling.
Vi ønsker å være folkevalte de neste fire årene, og vil
gjerne høre din mening om saker du er opptatt av.
Ta kontakt med oss og si din mening.
STEM HØYRE. Godt valg!

Hilsen oss i Nesseby Høyre:
Tor Gunnar – tlf. 970 60 164
e-post: torguh@gmail.com
Tone Lise – tlf. 952 37 840
epost: tone.lise.roska@hotmail.com
Laila – tlf. 474 55 383
e-post: labbis2011@hotmail.com

SE OGSÅ: WWW.HØYRE.NO

