OPPVEKST/SKOLE
Ungdommen er kommunens framtid.
Derfor vil vi:
✤ Opprettholde et lokalt opplæringstilbud
i samarbeid med næringslivet
✤ Opprettholde sommerjobbtilbudet til
kommunens ungdom
✤ Opprettholde ungdomsklubben med
klubbleder i fast stilling kombinert med
aktivitetsleder/fritidsleder.
✤ Skolen må sikres utstyr, læremidler og
etterutdanning/faglig påfyll for lærere
✤ Vedlikeholde og utvikle uteområdene
i barnehage og skole

KULTUR/FRITID
✤ Ta vare på vår lokale kultur og historie
samt utrede muligheten for opprettelse av
museum i Evenes
✤ Støtte opp om festivaler-«dager» og det øvrige
varierte musikk- og foreningsliv
✤ Legge til rette for rusfrie arrangement/
aktiviteter
✤ Arbeide for bygging av samisk senter i Evenes
✤ Fortsatt helårige treningstilbud til ungdom
✤ Fortsatt støtte til UKM og kulturskolen
✤ Bevare bygdekinotilbudet

NÆRINGSLIV,
ARBEIDSPLASSER OG
KOMMUNIKASJON
✤ Trygge arbeidsplassene i det eksisterende
næringsliv
✤ Legge forholdene til rette for nye
arbeidsplasser
✤ Beholde verdiene av Evenes Kraftforsyning
i Evenes
✤ Utrede muligheten for oppstart av gruvedrift
i kommunen
✤ Arbeide for bedre balanse mellom rovdyr og
beitedyr, slik at utmarksbeiting fortsatt er
mulig og at kulturlandskapet opprettholdes
✤ Fortsatt støtte til kjøp av melkekvoter
✤ Kartlegging av bunnforholdene i Ofotfjorden
for eventuell mulighet for maritime næringer
✤ Pådriver for utbygging av terminalbygget på
flyplassen
✤ Drifte kommunen uten bruk av eiendomsskatt
med mindre det får store negative
konsekvenser for tjenestetilbudet

PROGRAM
2015-2019 EVENES

SENTERPARTIET VIL

✤ Det kristne grunnsynet der heimen og familien
er et av de viktigste fundamentene
✤ Et trygt og godt oppvekstmiljø for barn/
ungdom med et tilrettelagt barnehage-, skoleog fritidstilbud
✤ Omsorg for alle kommunens innbyggere

1 Innbyggerne i Evenes må få si sin mening

HELSE/OMSORG

Foto: Einar Pettersen

GRUNNSYN

gjennom ei folkeavstemming før ei eventuell
kommunesammenslåing. Resultatet av
folkeavstemmingen i kommunen må
respekteres

2 Gi alle barn og ungdom opplæring tilpasset
evner og behov

3 Bedre standarden på alle kommunale veier

– ET OFFENTLIG ANSVAR

MILJØ
✤ Boligbygging skal kunne skje i alle deler av
kommunen
✤ Bygge flere kommunale boliger
✤ Opprettholde budsjettet til kirke og kirkegårder
slik at disse kan holdes velstelte
✤ Motorisert ferdsel i utmark må foregå i
kontrollerte former, og vi vil arbeide for faste
skutertraseer
✤ Rullering og oppfølging av miljøplanen
✤ Ballbinge på Tårstad i samarbeid med
bygdefolket
✤ Intensivere arbeidet for en renere kommune

EVENES SPS LISTETOPP OG ORDFØRERKANDIDAT

SVEIN NILSEN 55 år
Svein bor i Leiros og har to barn. Han er
mekaniker på forsvarets verksted i Osmarka.
Svein er i inneværende periode medlem
i formannskapet og kommunestyret.
Han har tidligere vært i kontrollutvalget,
administrasjonsutvalget og teknisk hovedutvalg.

Trykket på naturpapir. Produksjon: Kosmos / Robin Lund .no

✤ De eldre må få bo hjemme så lenge de
ønsker og ved behov skal det være nok
sykehjemsplasser/omsorgboliger
✤ Ha arbeidstidsordninger som ivaretar de
enkeltes livsfaser
✤ Kommunale ansatte skal ha mulighet til
stillingsstørrelse som gir pensjonspoeng
✤ Ta i bruk rehabiliteringsavdelinga
✤ Øke fysioterapitjenesten
✤ Arbeide med tiltak for integrering av personer
med ulike behov
✤ Opprettholde Evenes som folkehelsekommune

