Gode tilbud til innbyggerne i Evenes avhenger av gode
fellesskapsløsninger.
Evenes kommune går en spennende tid i møte. Kommunesammenslåing kan bli en
realitet i løpet av noen år. For Evenes AP er det svært viktig at innbyggerne blir sterkt
engasjert i prosessene og at alle blir hørt.
I mellomtiden må vi utvikle kommunen vår på beste måte.
Sterke fellesskapsløsninger er et viktig stikkord.
Godt valg!

Oppvekst
Gode oppvekstvillkår er en forutsetning for trivsel og positiv utvikling.
Evenes AP vil:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Etablere ny skole/oppvekstsenter i Evenes.
Null-toleranse mot mobbing.
Utvide ungdomsklubben med kurstilbud og øvingslokale. Åpningstid flere dager i uka.
Sikre et fortsatt godt skoletilbud
Fornye inventar og renovere toaletter i skolen.
Gi alle søkere barnehageplass uavhengig av fødselsdato
Arbeide for at Evenes-ungdom fortsatt skal ha et godt videregående skoletilbud uten å
måtte flytte på hybel.
Sikre tilbud om sommerjobb til flest mulig Evenes-ungdommer
Sikre at barn og unge med særskilte behov får den hjelp de trenger
Legge til rette for at vi fortsatt kan ha et aktivt ungdomsråd.

Kultur og trivsel
Et positivt og godt lokalsamfunn forutsetter gode fritidstilbud, sosiale møteplasser og
aktive organisasjoner i nærmiljøet.
Evenes AP vil:
•
•
•
•
•
•
•

Støtte frivillige lag og foreninger
Videreføre arbeidet med renovering av Evenes kirke
Stimulere til forskjønning av kommunen.
Støtte opp om samisk språk og samisk kultur
Ta vare på og styrke formidling av Eveneshistorie.
At kulturetaten støtter lag og foreninger i praktisk arbeid.
Utvikle park utfor sykehjemmet

•
•
•
•
•

Aktivt jobbe mot gjengroing
Utvide ungdomsklubben med kurstilbud og øvingslokale. Åpningstid flere dager i uka.
Jobbe for videre utvikling av ETS kulturskole
Fullføre Strandvannet for alle
Stimulere til økt frivillighet.

Omsorg
Alle skal være trygge på at de får den hjelpen de trenger. Alle har krav på en trygg og
aktiv alderdom
Evenes AP vil:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Sikre full drift på den nye korttidsavdelingen for rehabilitering og avlastning.
Sikre at sykehjemsplasser og omsorgsplasser fremdeles blir på Liland.
Sikre at det er nok sykehjemsplasser og nok omsorgsboliger.
Øke funksjon som aktivitør tilsvarende 100 % stilling
Videreføre arbeidet med Sansehagen som del av parken.
Øke tilbudet om fysioterapi til minst to hele dager pr uke
Videreutvikle den kulturelle spaserstokken.
Rydde trær og gi utsikt til alle på sykehjem og i omsorgsbolig.
Styrke det forebyggende arbeid innenfor barnevern, psykiatri og rusomsorg.
Legge til rette for brukerstyrt personlig assistent.
Jobbe for å etablere flere fosterhjem i kommunen.
Folkehelsekoordinator videreføres

Samferdsel og kommunikasjon
Evenes har på grunn av flyplassen og kommunens beliggenhet unike forutsetninger for
god samferdsel både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Samtidig må vi ta vare på den
delen av samferdselen kommunen har ansvaret for.
Evenes AP vil:
•
•
•
•
•
•
•

Lage en forpliktende plan for opprusting og vedlikehold av kommunale veier.
Legge til rette for transporttilbud fra Liland til Bogen/E10
Arbeide for sammenhengende gang- og sykkelvei fra Østervik-krysset til Dragvik
Fortsette et sterkt arbeid for å utvikle Evenes Lufthavn
Gang og sykkelvei fra Evenesmarkveien langs E10 til Steinjordkrysset. Trafikksikker
krysning av E10 ved Nautåkrysset.
Fiber til hele kommunen, raskest mulig.
Hålogalandsveien ønskes velkommen.

Næring og arbeid
Grunnlaget for bosetting er arbeid i nærområdet. Samtidig er kommunen selv en av de
største arbeidsgiverne og har derfor et ansvar for arbeidsplasser som er til å leve av og
med.
Evenes AP vil:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbeid for å sikre Evenes som operasjonsbase for luftforsvaret.
Beholde flygelederne i tårnet på Evenes flypass.
Aktivt støtte landbruket i kommunen.
Alle som ønsker det skal ha mulighet til å jobbe hel stilling. Flere faste hele stillinger
og mindre delstillinger.
Markedsføre mulighetene for etablering av ny næringsvirksomhet ved flyplassen.
Legge til rette for mineralutvinning
Legge til rette for videreutvikling og nyetableringer.
Felles kystsoneplan i Ofoten.
Beholde dagen arbeidsmiljølov.
Vil si nei til salg av statlig eiendom og selskaper.

Kommuneøkonomi
Komuneøkonomien vil fremdeles gi oss store utfordringer. Dette vil kreve prioriteringer. Hvis
det er nødvendig for å sikre opprusting av kommunale veier, full drift av ny
sykehjemsavdeling eller resaurering av kirka er Evenes AP villig til å gjeninnføre
eiendomsskatt.

Klima- og miljø
Klimaendringene er den største utfordringen menneskeheten står overfor. Vi er den
første generasjonen som ser og erfarer virkningene av klimaendringene. Kanskje er vi
den siste generasjonen som kan gjøre noe med det. Det krever innsats både hjemme og
ute. Det er ingen valgmulighet å lukke øynene.
Evenes AP vil:
•
•
•
•
•
•

Sikre oppfølging og rullering av klima- og miljøplan for Evenes
Etablere flere gang- og sykkelveier
Aktivt jobbe mot gjengroing
Redusere Co2-utslipp fra kommunens bilpark og øvrige virksomhet
Kommunale nybygg skal være miljøvennlige med lavt energiforbruk
Tilrettelegging for at alle skal få gleden av naturopplevelser

•
•
•
•

Arbeide for at alle offentlige bygg blir parfymefrie
Fjerne bilvrak, falleferdige hus og søppel i kommunen.
Fjerne kloakkutslipp som ikke samsvarer med dagens krav.
Sikre at PEFOS forurensinga rundt Evenes flyplass renskes opp i av AVINOR.

Kommunens framtid
Folketallet i Evenes er lavt, og det er krevende å opprettholde et godt tjenestetilbud.
Dette er den største utfordringen for kommunen.
Kommunesammenslåing er dagsaktuelt svar på denne utfordringen. Hvem vi eventuelt
skal slå oss sammen med avhenger av hva innbyggerne i Evenes ønsker.
Evenes AP vil:
•
•
•
•
•

Fortsette det gode samarbeid med våre nabokommuner.
Ha en grundig prosess, folkemøter og lytte til innbyggernes synspunkter.
Gjennomføre folkeavstemning slik at alle innbyggere får mulighet til å si sin mening.
Ved en sammenslåing jobbe for å sikre gode tjenestetilbud for innbyggerne innenfor
dagens kommunegrense.
Markedsføre Evenes som en attraktiv bokommune.

