
 PROGRAM FOR STEIGEN SENTERPARTI 2019 - 2023   Det viktigste for Senterpartiet er å jobbe for en god distriktspolitikk og få stoppet den sterke sentraliseringa vi ser i samfunnet i dag!  Steigen Senterparti vil:   - At Steigen skal bestå som en selvstendig kommune også i fremtiden. Dette for at vi skal få beholde lokal styringsrett over viktige samfunnsområder som berører folks hverdag. - Stimulere til bolyst og tilflytting til kommunen. - Stimulere til økt boligbygging i kommunen. - Søke samarbeid med nabokommuner der dette vil gi et bedre tilbud til befolkningen og være økonomisk lønnsomt for kommunen.  - Fortsette en solid økonomistyring, slik at vi unngår å havne på ”Robek-lista” igjen.  - Fortsette å ta i mot så mange flyktninger som vi klarer å ta oss av i forhold til integrering, boliger, jobb, etc. Lage en plan for integreringsarbeidet. - Fortsette å jobbe for at kommunene skal få mer igjen for oppdrettsnæringens bruk av fellesskapets sjøarealer i form av en areal-/produksjonsavgift eller en lokal naturressursskatt.   Samferdsel:  Sp vil jobbe for:   - At oppgradering fylkesvei 835, mellom Mortenstrand og Bogøy, skal komme i gang innen kort tid, blant annet ved hjelp av den ekstra veimilliarden fylkestinget har bevilget. - At fylkesvei 631, på Foldstranda, blir oppgradert og utbedret.  - At fylkesvei 633, Botn – Helnessund, blir oppgradert og utbedret. - Oppgradering og asfaltering av kommunale veier. 



- At søndagsavgangen med Nex-II fra Svolvær skal skyves lenger ut i tid. - At anløpet av Holkestad skal tilbake. - At billettprisene på båtene skal reduseres for å unngå at folk heller velger å bruke bil. - At det settes opp buss for båt ved kanseleringer av hurtigbåten. - At oppgraderingen av E-6, med tunellene gjennom Sørforld skal komme i gang i kommende valgperiode. - At Nordlandsbanen skal oppgraderes/elektrifiseres og forlenges fra Fauske til Tromsø. Dette skal inn i neste nasjonale transportplan. - Fortsatt 5 dagers postombæring.   Skole/Kultur:  Sp vil: - Arbeide for at Steigenskolen skal holde et høyt faglig nivå ved å øke andelen fagutdannede lærere. - At det skal opprettholdes fire barneskoler i kommunen.  - Sørge for at vi har 100 % barnehagedekning i rimelig nærhet til der folk bor. - Etablere ny barnehage i Bogen. - At tilbudet i Steigenbarnehagen skal utvides slik at vi får et fortløpende opptak. - Opprettholde et høgt nivå på kulturskolen og styrke det øvrige kulturarbeidet. - Jobbe for å videreutvikle Steigen-modellen i videregående skole. - Jobbe for å få på plass norskopplæring for fremmedspråklige i kommunen.   Helse/Omsorg:  Sp vil:  - Legge til rette for forebyggende arbeid i hele befolkningen, spesielt blant barn og unge. - Støtte lag og foreninger som utvikler og driver fysisk folkehelseaktivitet.  - Styrke den hjemmebaserte omsorgen slik at folk kan bo hjemme så lenge som mulig. - Arbeide for at det blir opprettet en ergoterapaut-stilling i kommunen, eventuelt som et samarbeid i Nord-Salten. - Utvikle stipendordninger og/eller andre tiltak for å sikre rekruttering av sentrale funksjoner som helsesykepleier, jordmor og sykepleiere. - At legevakta skal flyttes tilbake til Steigentunet. - Jobbe for å sikre en stabil tannhelsetjeneste i kommunen, som kan videreutvikles og også betjene folk utenfor kommunens grenser.  - Jobbe for at Steigen og Nord-Salten skal ha et godt ambulansetilbud. - Jobbe for å opprettholde vårt lokale NAV-kontor. - At Frivillighetssentralen skal opprettholdes.      



Næring/Utvikling:  Sp vil:  - Jobbe for at vi får på en på plass en stillingsressurs som jobber med næring, enten i regi av kommunen eller i samarbeid med næringslivet.  - Legge til rette for lokal utnyttelse og foredling av naturressurser innenfor skog, landbruk og fiskeri. - Jobbe for å forbedre vilkårene for landbruk og fiskeri, blant annet ved at fiskere i Steigen skal få ta del i kystfiskekvoten og at melkeprodusentene i Steigen skal komme i samme sone for distriktstilskudd som Hamarøy og Lofoten. - Støtte opp om alle initiativ som kan styrke og videreutvikle en bærekraftig oppdrettsnæring i kommunen. - Jobbe i mot en videre strukturering i fiskeflåten, opprettholde dagens råfisk- og deltakerlov.  - Jobbe for at ungdom skal kunne levere fisk også om sommeren når mottaksstasjonene normalt holder stengt. - Arbeide for fangst-registrering og kontroll av turistfiske og at det totale kvantum som turister kan ta med seg beregnes i forhold til kvantum rund fisk.  - Sette av penger i budsjettene til næringsutvikling og til egenkapital til personer som ønsker å gå inn i landbruk og fiskeri. - Sette til side en del av inntektene fra Havbruksfondet, og bruke pengene til nærings- og utviklingstiltak i kommunen.  - Legge til rette nye nærings/industriarealer, deriblant legge til rette for at det kan bli landfast forbindelse ut til Herøya på Helnessund. - Opprette et tettere samarbeid med KUN, Senter for kunnskap og likestilling, for å styrke utviklingsarbeidet i kommunen. - Jobbe kontinuerlig for å forbedre mobildekningen i kommunen, og kreve at fast-telefon-nettet (kobber-nettet) opprettholdes inntil videre.   - Videreføre «Lev i Steigen»-prosjektet. - Legge til rette for statlige og stedsuavhengige arbeidsplasser i kommunen. - Legge til rette for forskning og en master-oppgave innen havbruk/alger. - At Mattilsynet skal få på plass en fast stilling i kommunen.  I alt nærings- og utviklingsarbeid vil Senterpartiet hele tiden også ha fokus på klima- og miljøaspektet, slik at vi overleverer kommunen, til neste generasjon, i bedre stand og med bedre forutsetninger for å takle fremtiden, enn den var da vi overtok!      


