Flyktninger

LEKA ARBEIDERPARTI

Vi er positive til å bosette 2-3 flyktningefamilier under forutsetning av at
utgiftene dekkes av staten, og tjenesten ikke går ut over andre
tjenestetilbud til befolkningen.

Framtidig kommunestruktur
Både Norge og Leka er best tjent med at Leka fortsetter som egen suveren
kommune. Bare på den måten kan nasjonen høste av den store
verdiskapningen som skjer innenfor kommunens grenser.
Vi vil arbeid innenfor egen partiorganisasjon for å få formidlet kunnskap
om vårt samfunn slik at vi sikres gode rammevilkår.
Innenfor enkelte fagfelt vil vi samarbeide med nabokommuner slik som i
dag. Dette gjelder f.eks. barnevern og brann. Gjennom dagens ITteknologi kan man samarbeide og høste av hverandres kunnskap og
ferdigheter/erfaringer over lange avstander.
Vi ønsker IKKE at Leka skal inngå i en storkommune i Ytre Namdal
Vi ønsker at Leka fortsatt skal ha lensmann.

VALGPROGRAM 2015-2019
Vi vil at Leka skal bli et bedre samfunn å leve i – som egen kommune
Vi vil samarbeide med andre partier som vil stå på for Leka i lag med
oss!
Vi vil bruke alle kanaler for å påvirke sentrale myndigheter til beste for
Leka
Vi vil at optimisme og pågangsmot skal gjelde.

EN STEMME TIL LEKA AP ER EN STEMME TIL HÅP,
OPTIMISME OG PÅGANGSMOT.

Næringsliv
Næringslivet I Leka skal ha gode betingelser og rammevilkår. Folk med
gode ideer skal føle at de har kommunen med seg.
Vi vil:
•

Godt valg

Beholde en sterk næringsavdeling i kommunal regi

•
Fortsette satsingen på reiseliv, både når det gjelder overnatting,
fisketurisme og Leka som attraktivt reisemål. Vi støtter arbeidet for å gi
Leka UNESCO status gjennom Trollfjell Geopark. Leka skal utvikles til å bli
en rå geologidestinasjon
•

Lærlingeplasser i det lokale næringliv – også for sjarkfiske

•
•
•

•

•

•

Arbeidsplassene innen havbruk og fisker i må sikres.
Kvoterettighet og rekruttering er viktige stikkord
Ungdommen må gjøres kjent med mulighetene innen havbruk
og fiske gjennom skolens yrkesopplæring
Skolen må gjennom yrkesopplæringen gi elevene kjennskap
om de ulike næringene i kommunen. (Havbruk, fiske,
landbruk, ferge, butikk, turisme og kommunale tjenester)
Leka AP er i mot taretrålingen som ødelegger for framtidige
fiskeressurser og reduserer muligheten for at sjøfuglene skal
finne mat.
Uten et velfungerende landbruk stanser Leka. Vi vil arbeide
for gode betingelser for Lekabonden oppover i systemet blant
de som styrer i Norge.
Vi ønsker å arbeide videre for at det innføres arealavgift på
akvakulturanlegg.

Samferdsel og infrastruktur
•
•
•
•
•

Som egen kommune vil kommunikasjoner og infrastruktur bli
enda viktigere enn før. Vi vil jobbe for:
Gode veier.
Godt Ferjetilbud. Nytt ferjeleie . Lengre åpningstid må
tilpasses flytilbud fra for eksempel Rørvik/Brøønøysund
Bedre tilbud med hurtigbåten, med muligheter til pendling
både sørover og nordover
I et moderne samfunn er nettforbindelse alfa og omega, vi vil
støtte tiltak for å få bygget ut fibernett og mobildekning..

Eldre:
De eldre har rett til en trygg og anstendig alderdom. Vi vil:
•
•

Arbeide for gode levevilkår for eldre i Leka kommune
Vi skal ha gode tilbud til de som trenger hjelp når de trenger
det både på Leka og i Gutvik.

Skole – barn og unge:
Det skal være trygt og godt for barn under skolealder. Vi vil følge opp
kravet om full barnehagedekning slik at alle som ønsker det får plass i
barnehagen.
Lag og foreninger i Leka er kulturbærere og disse vil vi ivareta slik at også
barn og unge i leka skal følges opp med tilbud om ulike aktiviteter
Dagens ungdom er framtidas viktigste kapital. Barn og unges framtid
ligger i et godt skolegrunnlag.
Vi vil satse på at Leka Skole skal gis betingelser som gjør skolen tile en god
skole.
Helse
•
•
•

•

Leka skal fortsatt ha gode helsetjenester til beste for hele
befolkningen.
Vi vil støtte arbeidet med å fortsette legeordningen på
samme måte som i dag.
Ambulansetilbudet MÅ fortsatt ha utgangspunkt på Leka. Vi
vil arbeide for å sikre akuttilbudene ved Sykehuset Namsos.
Dette er viktig for at det skal oppfattes trygt å bo i Leka
kommune
Satsing på forebyggende helsearbeid og folkehelse

