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Husk:
Evenes trenger
fortsatt en
fremtidsrettet kurs.

Årets lokalvalg er spesielt på flere måter. De tragiske hendelsene på
Utøya og i Oslo preger oss alle.

Høyre vil fremme en
politikk som sikrer
en økt satsing på
kunnskap i skolen,
mer kvalitet i
omsorgen, samt
videreutvikle et trygt
og trivelig
lokalsamfunn hvor
vi alle kan leve et
godt liv.

Men la det ikke herske noen tvil: Sammen skal vi klare å komme videre
etter angrepet mot de verdier som gjør Norge til Norge.

Dette var ikke bare en grusom og uvirkelig handling med et
katastrofalt utfall for mange, men var også et angrep på de verdier
som særpreger vårt samfunn. Et angrep på det vi nordmenn verdsetter
så høyt; demokrati, frihet, åpenhet og likeverd.

I det perspektivet er det avgjørende å huske at dette lokalvalget vi skal
gjennom er et viktig skritt videre, og jeg håper at folk strømmer inn i
valglokalene for å vise at lokaldemokrati er viktig.
Vi skal velge kvinner og menn som sitte i by/kommunestyrer, folk som
ønsker å gjøre ypperste for at du og jeg skal ha et godt liv, at vi får de
kommunale tjenester vi ønsker og har krav på.
Evenes Høyres kandidater er klar til å ta på seg oppdraget.
I disse valgkamptider vil det florere med fagre løfter og beskrivelser av
hvordan alt skal bli så meget bedre. Da synes jeg det er viktig å
poengtere at vi i all hovedsak har det godt i vår region, og ikke minst i
EVENES.
Selvsagt kan allting bli bedre, men det er viktig å huske på at vi har
godt utgangspunkt og at kommunen leverer i dag gode tilbud. Det kan
vi ikke minst takke våre engasjerte og dyktige ansatte for.
I årets valg i Evenes er det ikke lenger mulig å stemme direkte på din
ordførerkandidat. Kommunestyret vil velge ordføreren etter
forhandlinger partiene i mellom. Din mulighet til å være med å
bestemme er å stemme på partiet med den beste ordførerkandidaten.
Jeg har hatt gleden av å være deres ordfører i snart åtte år nå. Det har
vært et spennende, allsidig, utfordrende, arbeidskrevende, men ikke
minst et givende tillitsverv. Jeg er svært takknemmelig og ydmyk for
den tillit dere har vist meg.
Jeg er ikke ferdig med jobben, og ønsker fortsatt å bidra litt for at
kommunen ”midt i opplevelsen” skal bli enda bedre for
Evenesværingene i alle faser av livet. Sammen kan vi mestre denne
viktige oppgaven.
Jeg ønsker dere et riktig godt valg, og ber ydmykt om deres tillit for
ytterligere 4 år.

Glad i Evenes
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Evenes Høyre vil:
At skolen skal være et sted å lære, ikke
bare et sted å være.

Kunnskap i skolen.
Foreldrene har hovedansvaret for å gi barna oppdragelse
og gode oppvekstvilkår. Samfunnets oppgave er å hjelpe
og støtte foreldrene i deres omsorgsfunksjon. Det
offentliges tilbud skal øke familiens muligheter, ikke
komme i stedet for foreldreansvaret.
Kunnskap er selve fundamentet for vårt samfunn - ikke
bare faglig, men også fordi kunnskap og opplysning bringer
videre de verdier og tradisjoner som samfunnet er bygget
på.
Kunnskap er en forutsetning for at vi skal kunne danne oss
meninger og forstå verden omkring oss. Skolen skal gi hver
enkelt elev best mulig faglig og sosial utvikling ut fra
individuelle evner, interesser og behov.
Kunnskapsløftet innebærer økt vekt på læring. En god
skole skal gi like muligheter for alle uavhengig av sosial
bakgrunn. Kunnskapsløftets innføring skal sikre tilpasset
undervisning, slik at elevene skal oppleve mestring ut fra
egne forutsetninger.
En av suksessfaktorene for god læring er velkvalifiserte
lærere som får bruke sin tid på undervisning.

At alminnelig folkeskikk skal prege
skolehverdagen til den enkelte
Tilpasse undervisningen til den enkelte
elevs evner og behov.
Bidra til at elever som har behov for og
ønsker en mer praktisk undervisning
får dette.
Ha full åpenhet om skolens
eksamensresultater, samt lese- og
regneundersøkelser slik at elever,
lærere og foreldre kan følge med i
elevenes utvikling og ferdigheter.
Søke etter samarbeidsløsninger for
frivillig leksehjelp.
Fortsatt ha nulltoleranse mot mobbing
, både mellom elever og mellom
voksne, lærere og elever.
Stimulere til nyskaping og elevbedrifter
i skolen, for eksempel gjennom
samarbeid med næringslivet.
Styrke yrkesveiledningen i
ungdomsskolen som et ledd i å bidra til
redusert frafall i videregående skole.
Legge forholdene til rette for mer
fysisk aktivitet i skolen.
At det skal være høy fokus på ernæring
i skole og barnehage.
Sørge for tilstrekkelig
svømmeundervisning.
Gjennomgå oppgaver og myndighet for
Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og
Samarbeidsutvalget (SU) med henblikk
på å styrke foreldrenes innflytelse og
medbestemmelsesrett i skolen
Sikre at skolene og barnehagene har
best mulig lærings og arbeidsmiljø,
gjennom eksempelvis etablering av et
oppvekstsenter
Tilstrebe at barnehagetilbudene skal
være tilpasset brukernes behov.
Arbeide for reetablering av et
videregående skoletilbud i ETS.
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At kommunens skoler og barnehager
skal ha likeverdige tilbud.

Evenes Høyre vil:
Ha en pleie og omsorgstjeneste som
er preget av kvalitet, respekt og
verdighet.
Gjennomføre et kunnskapsløft på de
områder våre ansatte finner det
nødvendig for å kunne møte de
utfordringer og behov som preger
deres arbeidsdag.
Styrke den hjemmebaserte
omsorgstjenesten.
Sikre tilstrekkelig plasser i institusjon
og åpen omsorg for også å dekke
fremtidige behov.
Ha økt fokus på
habilitering/rehabilitering, avlastning,
akuttplasser og omsorg ved livets
slutt.

Kvalitet i omsorgen.
Det er mennesker og ikke systemer som yter omsorg. Evenes
kommune har en god omsorgstjeneste med engasjerte ansatte og
relativt god ressurstilgang, men vi kan bli enda bedre…..
Pleietrengende, både eldre og yngre, skal behandles med respekt og
verdighet.
Det er et kommunalt ansvar å gi omsorg, stille krav til kvalitet og
betale for tjenestene.
Omsorg er ikke bare et spørsmål om plasser og antall hender, men
ikke minst om kvaliteten på tjenestene som gis.
Sosiale aktiviteter og kulturelle tilbud er viktige helse- og
trivselsfremmende tiltak som det må satses mer på, og gjerne
sammen med frivillige aktører.

Ta i bruk velferds og
omsorgsteknologi for å lette
brukernes hverdag.
Legge forholdene til rette for økt
brukermedvirkning, ved bl.a.
brukerundersøkelser.
Arbeide for at ansatte, som ønsker
det, får tilbud om økt stilling.
Gjennomføre, i samarbeid med
ansatte, forsøk med andre
turnusordninger.
Bidra til økt tilbud om sosiale og
kulturelle aktiviteter gjennom
frivillige, lag og foreninger, barn, skole
med flere.
Muliggjøre deltagelse på
arrangementer uten fysisk å være
tilstede, ved bruk av ny teknologi
Videreutvikle sansehage ved ESB.
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Evenes Høyre vil:

NÆRINGSLIV I UTVIKLING
I NHOs ”næringsbarometer” for 2010 kommer det frem at
Evenes er kommune nr 49 av 430 i næringsutvikling. En kan da
tro at all bare er fryd og gammen for næringslivet vårt, - selvsagt
er det ikke det. Vi har forbedringspotensiale og store
muligheter for ytterligere positiv utvikling. La oss bare ikke
glemme at vi meget godt fundament å bygge videre på.
Lokalpolitikerne har virkemidler for å skape et godt
næringsklima. Gjennom en smidig og forutsigbar forvaltning av
regelverk, arealplanlegging, infrastruktur og lave
skatter/avgifter kan det skapes en målrettet næringspolitikk.
Landbruket spiller en viktig rolle ikke bare som arbeidsplass,
men også for å opprettholde et biologisk mangfold og et
levende kulturlandskap i kommunen. For Evenes Høyre er det
viktig å legge forholdene til rette for et bærekraftig landbruk.
Det vil vi blant annet bidra til ved å skape rasjonelle
driftsenheter og aktiv bruk av nærings/landbruksfond slik at
gårdbrukerne gis mulighet til lønnsom drift. En fornuftig
rovdyrspolitikk som ivaretar både landbruket og
verneintressene har vært og vil fortsatt være viktig for oss.
Flyplassen har en positiv utvikling, men det er et stort
potensiale for videre utvikling med derav følgende
ringvirkninger for eksisterende og nytt næringsliv.
Etableringen av kampflybasen i Evenes vil gi enorme
ringvirkninger for næringslivet både lokalt og regionalt. Vi vil
fortsatt jobbe hardt og målrettet for at kampflybasen lokaliseres
til Evenes flystasjon da dette vil være den beste operative,
miljømessige og økonomiske løsningen for Forsvaret og det
Norske samfunnet.

Føre en ambisiøs og målrettet
næringspolitikk, hvor Ordfører spiller
en aktiv rolle.
Videreutvikle samarbeidet mellom
næringsliv og kommunen.
Bidra til ytterligere regionalt
samarbeid, også for næringslivet.
Påse at saksbehandling og
søknadsbehandling gjennomføres
raskest mulig.
Utnytte de potensialer som ligger i
eksisterende og nye næringsområder.
Sørge for at kommunen har et bevisst
forhold til kjøp av varer og tjenester
lokalt.
Sikre landbruket bærekraft og
utviklingsmuligheter.
Bidra til statlige regionale
samferdselsutbygginger som eks E10 –
Evenes/Vesterålen, og
Hålogalandsbrua realiseres.
Arbeide for et bedre transporttilbud i
regionen.
Styrke Evenes lufthavns stilling og
utvikling i regionen/landsdelen.
Fortsette arbeidet med å få lokalisert
fremtidens kampflybase på Evenes
Flystasjon.
Arbeide for Forsvarets tilstedeværelse
og en styrking av denne i regionen.

Gode transport og samferdselsløsninger er viktige, også for
utviklingen av vårt lokale næringsliv.

Evenes Høyre sier:
Nei til Eiendomsskatt
på næringseiendommer.
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Evenes Høyre vil:
Gi gode arbeidsvilkår for frivillige
organisasjoner
Tilrettelegge for at alle, også de med
spesielle behov, kan ta del i kommunens
kulturelle, idrettslige, friluftsmessige
mangfold – også gjennom digitale medier.
Sikre at det kommunale hjelpeapparat
støtter og hjelper mennesker som er i en
vanskelig livssituasjon.
Ha et aktivt Eldreråd som fortsetter sitt
positive arbeid.
Ha et aktivt Ungdomsråd, med
tilstrekkelige ressurser.
Opprettholde og videreutvikle
ungdomsklubben.

ET TRYGT LOKALSAMFUNN I VEKST
Vi vil at Evenes skal være et trygt og godt lokalsamfunn som gir rom
for at vi alle kan bidra med det beste i oss; frivillig innsats,
medmenneskelighet, omsorg og utvikling.
Gode lokalsamfunn skapes først og fremst av mennesker – ikke det
offentlige. Det skapes av kolleger og venner som stiller opp når det
trengs, familiemedlemmers omsorg og pleie av sine nærmeste,
naboen som bryr seg, lag og foreninger som drives frem av
dugnadsånd og frivillig innsats – ikke for de skal, men fordi de vil!
Gode lokalsamfunn kjennetegnes av kulturelt mangfold, med
forståelse og respekt for ulik etnisk, språklig og religiøs bakgrunn.
Gode lokalsamfunn kjennetegnes også av gode kommunale
tjenester, samt et næringsliv i utvikling.

Utarbeide gjennomføringsplan for
vedlikehold av kommunale veier og bygg.
Sikre muligheten for spredt boligbygging i
kommunen.
Arbeide for tilgjengelige utleieboliger i
alle deler av kommunen.
Gjennomføre motivasjons/refleksjonskurs
for egne ansatte og lokalt næringsliv
Fokusere på forebyggende tiltak for å
redusere langtidssykemeldinger.
Stimulere til rekruttering av flere
fosterhjem i Evenes.
Søke samarbeid med næringslivet, lag og
foreninger for å ta vare på de ” begravde
kulturelle skatter” som finnes i
kommunen.
Ruste opp grønt arealer/ friområder.
Bidra til bygging av nytt samisk kulturhus
på Nautå
Gjennomføre tiltakene i
Trafikksikkerhetsplanen, for blant annet å
sikre trygge skoleveier.
Ha høyt servicenivå med best mulig
administrativ og politisk kompetanse.

Evenes Høyre vil fortsatt legge til rette for at enkeltmennesker,
bedrifter og offentlige kan utnytte sitt potensial og gis rom for
utvikling.
Kommunen skal ivareta de oppgaver som det ikke er naturlig å
forvente at innbyggerne skal ta seg av på egen hånd, og bygge opp
under den skapende virksomhet som skjer rundt i kommunen.
Evenes Høyre er garantisten for at så skjer.
Kirkens organer og religiøse organisasjoner gjør en viktig jobb blant
barn, ungdom og andre grupper av befolkningen i Evenes. Vi vil
bidra til at disse gis mulighet for å fortsette også i fremtiden.
Evenes Høyre vil bidra til at kommunen fremstår som en – JA
kommune.
Evenes Høyre sier:
Nei til Eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer.

Påse at saksbehandling og
søknadsbehandling gjennomføres raskest
mulig.
Øke bruken av brukerundersøkelser for å
forbedre tjenestetilbudet.
Fortsatt arbeide for etablering av
flerbrukshall.
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Medlemskap kan du
ordne på følgende
måter:

ER DU IKKE MEDLEM
ENDA???
Høyre trenger deg som medlem. Blir du medlem, gir du
Høyre en langt sterkere støtte enn bare ved å stemme
på oss og du bidrar til at Høyre kan gjennomføre gode
valgkamper. Om du ønsker det kan du også være med
aktivt i utformingen av Høyres fremtidige politikk både
lokalt og nasjonalt. Vi trenger deg for å få flere gode
ideer til å skape et bedre samfunn.
Som medlem i Høyre får du mer innsikt i politiske saker,
og kan dermed bli en enda bedre ambassadør for
Høyres politikk. Alle medlemmer får tilsendt
Høyremagasinet Muligheter 10 ganger pr år og tilgang
til Høyres intranett HiT. Vi har muligheten til å kontakte
deg og du har muligheten til å kontakte oss.
Din medlemskontingent vil være en av foreningens
viktigste inntekter som må til for å drive en aktiv
skolering og valgkamp.

Send en SMS:
skriv HØYRE og send
meldingen til 2012

Gå på web:
http://www.hoyre.no/seksjo
ner/bli_medlem

Besøk vår hjemmeside
www.evenes.hoyre.no

Ring:
900 44 385 til
Svein Erik Kristiansen

Send en e-post:
eveneshoyre@gmail.com

Glad i Evenes
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Evenes Høyre vil:
Ha fire nye år med Jardar som
ordfører.
Fjerne Eiendomskatten
At Luftforsvarets kampflybase
etableres på Evenes Flystasjon.
Styrke innsatsen for mer kunnskap
og mestring i skolen.
Styrke omsorgstjenestene i Evenes
med fokus på kvalitet.

Det er ikke direkte valg på ordfører.
Vil du fortsatt ha Jardar som ordfører må du
stemme Evenes Høyre

At Evenes skal være en enda mer
løsningsorientert
Ja- kommune
Samarbeide interkommunalt og
regionalt.

2. Svein E.

3. Sisilja

4. Petter

5. Sissel

6. Ragnar 7. Rune

8. Sandra

9.Kim R.

10. Viveka

1. Jardar
Fire nye år med Jardar som ordfører.
Vi vet hva vi har!

11. Frank

12. Sissel 13. Marianne

14. Trond Vegard
15. Monica
16. Hans Johnny
17. Inger-May
18. Håkon
19. Gunvald
20. Anbjørg
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