
Nært folk i hele Nesseby 

-Nært folk; Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenifra - med et klart nei til 

sentralisering. 

- Norsk mat; tilrettelegge for at bønder, reineiere, fiskere og andre i 

primærnæringene skal ha gode betingelser i sin næring.  

- Nei til salg av Norge; Senterpartiet sier klart nei til salg av fellesskapets 

naturressurser til utlandet.  

 

 

Næringsliv og samfunnsutvikling 

• Jobbe for nye arbeidsplasser i kommunen og gi støtte til seriøse tiltak 

• Oppdrettsnæring på fiskernes premisser 

• Støtte reiselivsnæringen og etablering av flere overnattingssteder 

• Ta vare på og videreutvikle kultur- og naturbaserte næringer, fiske, 

reindrift og jordbruk 

• Rovdyr som tar bufe og rein må tas ut hurtig . 

• Tilskudd til det private næringsliv som gir sommerjobb til skoleungdom 

• Kvalifisert og tilstrekkelig bemanning i kommunen for å gi et godt 

tjenestetilbud  

 

 

Oppvekst og utdanning 

• Differensiert betaling i barnehagen og skolefritidsordningen 

• Gi tilbud om samiskkurs på alle nivåer – spesielt muntlig 

• Varme måltider i skolen 

• Gi utdanningsstipend til yrker kommunen har stort behov for 

• Være mere aktiv for å rekruttere «våre» studenter til jobber i Nesseby 



Omsorg og helse  

• Beholde helsetjenestene i Nyborg  

• Eldre og folk med spesielle behov skal ha mulighet til å bo hjemme 

• Beholde og videreutvikle en god hjemme- og hjelpetjeneste 

• Beholde skjermet avdeling 

• Ha gode psykiatri - og rusforebyggingstiltak og godt ettervern 

 

Utmark  

• Like rettigheter til bruk og høsting i utmarka 

• Mindre byråkrati i forbindelse med kjøring til egen hytte/gamme  

• Støtte til vedlikehold av barmarksløyper og veier 

 

 

Kultur og idrett 

• Gode aktivitetstilbud i ungdomsklubben  

• Utvikle kulturdagene 

• Ta vare på kirka og kirkegårdsanlegget 

• Vedlikeholde Nesseby grendehus 

• Støtte arbeid som fremmer folkehelse, bolyst og trivsel 

 

Boliger og hytter 

• Utvikle små boligfelt 

• Støtte spredt boligbygging 

• Vurdere utvidelse av hyttefeltene 

 

 



 


