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 At Leka kommune fortsatt skal være et godt sted å bo, med trygge oppvekstvilkår og gode
utviklingsmuligheter
 Ta vare på innbyggerne, og bidra til at lokalt initiativ skal gi grunnlag for arbeidsplasser
 Ivareta de eldre og legge til rette for omsorgsboliger til de som ikke lenger kan bo hjemme
 Beholde dagens helsetilbud med egen lege og fysioterapeut i Leka kommune

HOVEDSATSINGER MED HØY PRIORITET


Leka skal bestå som egen kommune. Det er viktig for utvikling og
bosetting. Vi vil arbeide for å bedre førstelinjetjenesten til innbyggerne og
næringslivet, herunder sikre beredskap med at vi beholder lennsmann, lege- og
ambulansetjenesten. Leka kommune er limet som sikrer at vi beholder alle tjenester som
innbyggerne skal ha der de bor. Per- Helge er et viktig talerør. Sammenslåing er vi i mot
for da mister vi den utviklingskrafta vi har i dag – med eget kommunestyre og eget
budsjett.



Utviklingsavdeling i Leka kommune med fokus på næring,
landbruk og reisemål vil være viktig for å beholde en skapende utviklingskraft for
fremtidig næringsaktivitet.



Landbruk. Arbeide for at landbruket i Leka skal bestå. Det er viktig med
bedre inntekter og fritidsordninger for å sikre rekruttering. Dette er et politisk spørsmål på
nasjonalt plan, men vi skal være med å påvirke.
Beholde veterinær bosatt i Leka. Lyse ut stillingen i Leka med stimuleringstilskudd til
øykommuner og steder med svakt næringsgrunnlag.
Å beholde flest mulig bruk er svært viktig for bosettingen i Leka. Satse på familiebruket
og støtte opp om lokalt eierskap.



Fiske. Støtte utviklingen av kystfisket slik at sysselsettingen kan øke. Sikre
fiskemottaket i Gutvik som gjør at små fartøy får levert fisken i nærområdet. Jobbe for å
støtte etablering av større fartøy med mulighet for lærlingeordning.



Turisme. Kommunen skal være en viktig bidragsyter for å utvikle reiselivet.
Leka som reisemål er godt i gang og dette arbeidet vil vi videreføre gjennom
utviklingsavdelingen i neste periode. Det innebærer å utvikle et mangfold av tilbud, mat,
overnatting og aktiviteter. Dette vil gi arbeidsplasser og skaper ringvirkninger som styrker
eksisterende næringsliv, butikker, infrastruktur, og dermed bosettingsgrunnlaget.

 Skole og oppvekst.
 Oppgradere barnehagen til dagens standard og utvide til nødvendig størrelse for å kunne
dekke fremtidige behov. Utvikle og videreføre satsingen på barn og ungdom.


Samferdsel.

 Lengre åpningstid i fergesambandet og bedre korrespondanse, med tilpassede tilbud både
nord- og sørover. Tilpasse rutetabellen for å sikre korrespondanse med fly og hurtigrute.
Forlenget åpningstid fra kl.05.25 til kl. 23.15 på hverdager og med siste avgang fra Gutvik
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kl. 23.15 i helgene. Arbeide for nye fergeleier for rett ut- og innseiling på Skei og Gutvik.
Dette har vi nå fått inn i fylkesveiplanen, men arbeidet må følges opp politisk.
Hurtigbåten må vi beholde med daglig forbindelse til Namsos, gjerne med bedre, raskere
og tryggere båt. Se på mulighet for en forlengelse av ruten til Vennesund.
Hurtigbåt med opplevelsesrute for reiselivet på strekningen Brønnøysund- Leka-Rørvik
bør en forsøke å få inn i anbudskriteriene som en fast rute i sommersesongen.

 Veier. Bedre vei i Leka, Gutvik, til Kolvereid og Foldereid.
Lakseveien fra E6 Grong til Rørvik, med forgrening fra Foldereid-Trolldalen til Holm,
samt fra Kjelleidet til Skei (inklusive fergeleiene Skei-Gutvik).
Fylkesveier: Asfalt på gjenstående grusvei i Gutvik, Leka.
Asfaltering av kommunale veier: Vedta veiplan i 2015 for opprusting og asfaltering i
valgperioden.

MULIGHETER – alt er mulig, det umulige tar bare litt lengre tid

 Vi vil være aktive medspillere for de som vil utvikle nye ideer/næringer
 Sysselsetting i det offentlige, jordbruk, havbruk, reiseliv og service er grunnlaget for
bosetting i Leka. Utfordringen blir å ta vare på de ressurser og kvaliteter som finnes samt
yte innbyggerne rettmessige tjenester og service der de bor.
 Kultur og frivillige organisasjoners innsats er limet i samfunnet.
VIDERE SATSINGER I PERIODEN
 Arealavgift på sjøanlegg i havbruket for å styrke kommunens økonomi
 Legge til rette med planverk som fremmer næringsaktivitet, bolyst og trivsel.
 Støtte nyetablering og oppmuntre til utvikling innenfor de enkelte næringer.
 Gi skolen en mer aktiv og utfordrende rolle med tanke på at ungdom kan se mulighetene i
eksisterende næringsliv i Leka
 Markedsføre kommunen. Vi er liten og verden er stor, men vi har mye å vise fram og være
stolt av. Film om Leka og Helgelandskysten ble en suksess, brukes som reklame og til
politisk arbeid..
 Klargjøre for salg av tomter i Klokkergården byggefelt
SYSSELSETTING - ARBEIDSMARKED
 Bidra til å ta vare på og utvikle eksisterende arbeidsplasser i det offentlige, jordbruk,
havbruk, reiseliv og service for å sikre en framtid i Leka med bosetting
 Større fokus på pendling og arbeidsplasser utenfor kommunen, men hvor det kan være
mulig å bo i Leka kommune
 Nye Nordmenn – vi bør kunne ta imot nye innbyggere som representerer ny ung
arbeidskraft
SAMFERDSEL – KOMMUNIKASJON – INFRASTRUKTUR
 Senterpartiet vil arbeide for å bevare og gi bedre kommunikasjon med ferja og
hurtigbåten, herunder samordning mellom de forskjellige kollektivtilbud, og arbeide for
lenger åpningstid tilpasset bl.a. pendlere. Dette må gjøres ved å gi konkrete innspill som
bedrer kommunikasjonen med bla. fly, ferje, båt og buss
 Ferja og hurtigbåten skal ut på anbud før 2017. Det er viktig at tilbudet blir bedre.
 Arbeide for vedlikeholdsmidler til fylkesveiene i kommunen, være pådriver for fastdekke.
disse veiene
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 Lage veiplan for kommunale veier med asfaltering.
 Bedre mobil- og bredbånddekning med 4G i hele Leka kommune.
 Arbeide for å forskjønne og utvikle områder i båt/fergehavner. Dette er Leka kommunes
ansikt utad og skal skape trivsel for både fastboende og tilreisende
REISE – TRIVSEL - KULTUR
 Vi vil fortsatt være en aktiv støttespiller for de etableringer som allerede i dag gir tilbud til
lokalbefolkningen, ferierende og tilreisende. Her skal vi jobbe med å bli flinkere på
samhandling og samarbeid.
SKOLE – OPPVEKST
 Videreføre lave satser på utleie av idrettsanlegg og basseng.
 Videreutvikle og satse på kultur og turisme i kommunen.
 Tilrettelegge for flere tilbud for ungdom. Kino har fremdeles en plass i kulturlivet.
 Kommunen skal være støttespiller for lokalt og regionalt kultur- og foreningsliv.
 Sikre satsning på ungdom ved gjennomføring av kulturarrangementer som for eksempel
Ungdommens kulturmønstring.
 Satsing på aktiviserende kultur og aktiviteter fremfor passiverende underholdning.
 Videreføre kultur- og musikkskolen på dagens nivå, med målsetning om at alle som
ønsker det skal få plass/tilbud i musikk- og kulturskolen.
INTERKOMMUNALT SAMARBEID
 Tyngre, større oppgaver som brannvesen, barnevern, psykiatri og rus kan løses i
samarbeid mellom kommunene eller ved kjøp hos en større kommune hvis det er best..
 Andre samarbeidssaker - f. eks samferdsel, herunder rutetilbud og standardheving på
fylkesvegnettet.
 IKT i samarbeid med flere kommuner f.eks. Region Namdal.
 Samarbeid med 10 øykommuner. Kommunereformen utløste samarbeidet om utredning
for at øykommunene skal bestå som egne kommuner, noe som kanskje har gitt oss full
uttelling. Vi skal videreføre samarbeidet på områder som gir større kraft, felles uttelling
og nytte.
 Jobbe for å beholde felles DPS i Ytre-Namdal 

FOR Å LA SENTERPARTIET TA ANSVAR FOR VIDERE UTVIKLING I LEKA
KOMMUNE – GI OSS DIN STEMME!
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