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Kjære velger!

Åsnes- en JA-kommune

Våre politikere tar DEG og DINE
saker på alvor, og vil jobbe for mer
frihet for enkeltmennesket og en
enklere hverdag for folk flest.
Dette
er
valgprogrammet
som Åsnes FrP sine innvalgte i
kommunestyret, formannskapet
og utvalg skal bruke som
sin rettesnor i valgperioden
2019-2023

Åsnes FrP vil jobbe for
• at Åsnes blir en enda bedre JAkommune
• en forenkling av søknader.
• at alle innbyggerne i Åsnes skal
ha rett til å bli behandlet på en
rask, effektiv og høflig måte
• å avholde folkeavstemning i
større grad i viktige saker
• økt stimulering av frivilligheten
i Åsnes
• økt samarbeid mellom
kommunen og frivillighet

Interkommunalt samarbeid

Skatter og avgifter

Åsnes FrP vil jobbe for
• Økt interkommunalt samarbeid
på områder der dette er
naturlig
• en «Solør-kommune» ved
kommunesammenslåing
• Å oppmuntre og arbeide aktivt
for flere statlige arbeidsplasser
til distriktet

Åsnes FrP vil jobbe for
• å redusere kommunale avgifter
• å redusere avgifter ved bygging
og fradeling av bolig/tomter
• at eiendomsskatten skal fjernes
• å innføre avgiftsfritak ved
rivning av bygninger
Samferdsel

Styrke grendesamfunnet
Åsnes FrP vil jobbe for
• å styrke grendesamfunnet i
kommunen
• utbygging og gjøre HELE Åsnes
mer attraktivt å bo i

Åsnes FrP vil jobbe for
• at vedlikehold av kommunale
veier blir betydelig bedre hele
året
• oppgradering og utbedring av
Solør-Odalsveien

Energi
Åsnes FrP vil jobbe for
• at det etableres flere lokale
kraftverk
• økt satsing på bio-energi
• nei til etablering til vindkraft
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Barn og unge

Helse, pleie og omsorg

Åsnes FrP vil jobbe for
• Nærhetsskoleprinsippet
er viktig, og derfor vil vi
arbeide for å beholde
dagens skolestruktur, så
lenge psykososiale og det
pedagogiske er på et forsvarlig
nivå
• flere aktiviteter og tilbud
til barn og ungdom, samt
videreføre og forbedre de
eksisterende, i samråd med
ungdommene selv.
• øke tilskuddene til
ungdomsrelaterte aktiviteter
• at Kulturskolen videreføres
• å gjenoppta «Grenseløs Grønn
Finnskog»/»Prosjekt Gessel»
• nullvisjon av mobbing
• innføre et prinsipp om at det
skal være mobberen som
bytter skole, ikke offeret
• opprettholder og utvikler
dagens ungdomshus
• gjenopprette utekontakten i
Åsnes
• mer brukervennlig åpningstider
på biblioteket

Åsnes FrP vil jobbe for
• opprettholde og utvikle
Sønsterud bofelleskap
• større satsing på forebygging
og ettervern av rusmisbruk
• gjenopprette
rusmiddelkonsulenten i Solør
• å bedre omsorgslønn og
avlastning for de som velger å
ta vare på sine pleietrengende
• å styrke bemanningen i
hjemmetjenesten
• å støtte etableringen av
omsorgsinstitusjoner i
samarbeid med private
• bedre oppfølging av menneske
med nedsatt funksjonsevne,
samt bedre muligheter for
avlastning for pårørende
• god ernæring og fysisk aktivitet
for alle som bor i kommunale
institusjoner
• videreutvikle gode
lavterskeltilbud for psykisk
helse

Landbruk og skogbruk

www.atprofilering.no

Åsnes FrP vil jobbe for
• bolyst og drivelyst fremfor
tvang
• at norsk landbruk skal få størst
mulig frihet til å utvikle sin
egen fremtid
• stimulere til økt produksjon av
lokal gardsmat og drikke i tråd
med gamle tradisjoner

• utbedring/nybygging av
skogsbilveier
• større videreforedling av vår
skogverdier
• større fleksibilitet vedrørende
eieformer
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Rovdyr

Turisme, næring og kultur

Åsnes FrP kan ikke godta
at Statens rovdyrpolitikk
ødelegger næringsgrunnlaget og
livskvaliteten for de som lever i
distriktene.

Åsnes FrP vil jobbe for
• kommunen fortsetter å
profilere Åsnes som et
attraktivt og spennende
turistmål
• de lokale jeger- og
fiskeforeningene skal
disponere kommunens vilt- og
fiskerettigheter vederlagsfritt,
og at salg av jakt- og fiskekort
skal komme felleskapet til
gode.
• økt hyttebebyggelse
• videreutvikle «scooterleder»
i samarbeid med Sverige og
reiselivsbedrifter i Åsnes
• oppheve av vernet av
Vestmarka
• å ta vare på den kulturarven
som ligger i Finnskogsnavnet
• videreutvikle de rike funnene
fra vikingtiden, og videreutvikle
kunnskapsbaserte prosjekt i
Jara og de mer næringsmessige
ved Skjoldmøyaspillet
• ta vare på eksisterende
næringsliv, samt stimulere til
økt næringsvirksomhet

Åsnes FrP vil jobbe for
• at fellingstillatelse må kunne
gis på kortvarsel, max to
timer, på tvers av grenser til
skadedyret er felt
• nødvergeparagrafen
gjeninnføres uten noen
begrensninger når husdyr og
hunder trues av rovdyr
• at rovdyrpolitikken skal settes
under folkeavstemning
• full erstatning for alle
rovdyrdrepte husdyr inklusive
hunder
• å oppheve kjerneområder
(ulvesone) for ulv
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Per Roar Bredvold (ordfører-kandidat)
John Holen
Ida Marie Bredvold
Kjell Eierholen
Rita Fossmoen
Per Tøraasen
Jan Erik Peistorpet
Svein Tore Gjerdrum
Reidun Skogli
Erik Nygård
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