Åsnes – et godt sted å bo
Åsnes Arbeiderparti ønsker at Åsnes kommune skal være
en kommune der folk ønsker å bo og bosette seg. Vi vil at
innbyggerne skal ha tilbud som gjør at de trives og som gir
hver enkelt mulighet for opplevelse og utfoldelse.
Rovdyrpolitikken må skjerpes! Vi må ha en rovdyrpolitikk som i langt større grad enn i dag tar vare på landbruksnæringen og befolkningen i distriktene. Vi kan ikke
akseptere at en ukontrollert vekst i rovdyrbestanden som
ødelegger livskvaliteten til folk!
• Bevilge 2 mill. kroner i valgperioden til et «Kulturløft».
• Støtte festivaler og arrangementer som gir Åsnes identitet.
• Fortsette satsingen på Landsbyen Flisa og grenderådene.
• Ta ut rovdyr som truer innbyggernes livskvalitet innenfor
forvaltningssona.
• Sikre allemannsretten på jakt, fiske og friluftsliv.
• Ha fokus på universell utforming i kommunen.
• Ha miljøperspektivet med oss ved utvikling av næringsliv, arealbruk, transportsystemer, oppvekstsvilkår og
nærmiljø.

Kommunen som arbeidsgiver
Vi ønsker en utvikling i kommunen, og en kommune i
utvikling er en kommune i endring. Dette fører til at noen
arbeidsoppgaver kan bli borte og at nye blir skapt. Skal en
endringsprosess lykkes, er den avhengig av de ansattes
medvirkning. Åsnes Arbeiderparti vil være en pådriver for
en god og rettferdig arbeidsgiverpolitikk.
• Redusere ufrivillig deltid.
• Satse på etter- og videreutdanning av de ansatte.
• At det til enhver tid er to lærlinger pr. 1000 innbygger.
• Trepartssamarbeidet, dvs. ansattes organisasjoner, administrasjonen og de folkevalgte i kommunen må styrkes
slik at utvikling og forandring i kommunen skjer effektivt.
Vi ønsker en ryddig personalpolitikk som inspirerer, og
vektlegger IA og HMS.
• Si nei til privatisering og konkurranseutsetting av skole,
eldreomsorg og andre grunnleggende velferdstjenester.

Våre kandidater
1. Frank Bjørneseth
2. Lise Tyskeberg
3. John Oppi
4. Annika Jönsson Haarr
5. Per Erik Engen
6. Eivind Asbjørn Bergem
7. Marianne Kjellgren
8. Thor Einar Sparby
9. Solfrid Storholt
10. Gunvald Bysveen
11. Aud Rensmoen
12. Asbjørn Venberget
13. Else Marie Brun
14. Magne Engh
15. Heidi Karin Guttormsen
16. Laura Marie Wilhelmsen
17. Morten Schei
18. Margareta Fredin Venberget
19. Tore Fjeld
20. Line Kristin Sandbæk
21. Bjørnar Bruun
22. Rita Beate Sandbæk
23. Kjell Erik Dybendal
24. Terje Myrvold
25. Frode Jacobsen
26. Kåre Roar Fjeld

Arbeiderpartiet
Åsnes Arbeiderparti

Kommunevalgprogram 2019–2023

Sterkere
felleskap

Vi står foran en ny og spennende valgperiode der vår politikk
vil være preget av gode og framtidsrettede fellesskapsløsninger.
Målet er å føre en politikk som tar vare på våre innbyggere.
I praktisk politikk må vi prioritere, og det som prioriteres må
være tilpasset kommunens økonomiske fundament. Vi lover ikke
mer enn vi kan holde, men lover å ha fokus på god økonomisk
planlegging og god politisk styring der våre prioriteringer
baserer seg på grunnleggende verdier om frihet for den enkelte,
solidarisk fordelingspolitikk og like muligheter for alle.
Fremtiden vil kreve evne til nytenking og endring knyttet til
fornyelse i kommunesektoren. Åsnes Arbeiderparti er positiv til
kommunesammenslåing dersom det er tydelig at det er til det
beste for kommunens innbyggere.

Klimaet er i endring. Dette vil gi oss klimautfordringer som
vi må forberede oss på og tilpasse oss til. Både nasjonalt og
lokalt må vi derfor ta et ansvar for løsninger som kan bidra til
framtidsrettet klimaomstilling.

Det begynner med barndommen! Barndommen påvirker alle
menneskers utvikling og livskvalitet, og den legger grunnlaget
for våre holdninger og handlinger resten av livet. Ved å prioritere
barn og unge når politiske beslutninger skal tas, legger vi et
godt grunnlag for alt forebyggende arbeid. Kommunens oppgave
er å sikre innbyggernes velferd og rettigheter gjennom en god
kommunal sektor. Åsnes Arbeiderparti vil ha en god offentlig
fellesskole der alle skal få utvikle evnene sine og oppnå godt
læringsutbytte.

Vårt fokus er å legge til rette for at det skapes arbeidsplasser
i kommunen. Vi må skape for å dele! Arbeiderpartiet har
alltid forstått betydningen av vekst og utvikling som en
forutsetning for å kunne bygge ut velferden. Vi skal stimulere
og tilrettelegge for vekst i eksisterende næringsliv og etablering
av nye bedrifter innen flere næringer. Kommunen har en viktig
oppgave som utviklingsaktør og tilrettelegger. Åsnes er en stor
landbrukskommune med gode kvaliteter som innbyr til opplevelse
og turisme. Åsnes Arbeiderparti vil være en medspiller for
landbruksnæringen ved opparbeidelse og tilrettelegging av bl.a.
gårdsturisme.
• At næringsutvikling skal bli et satsningsområde.
• Arbeide for en økt turisme til distriktet, med bla. Finnskogen
som merkenavn.
• Beholde og videreutvikle kommunen som skogeier.
• Støtte private bedrifter med kr.30.000,- ved inntak av lærlinger.
• Støtte opp om landbruket og sikre levende bygder.
• Sikre eksisterende arbeidsplasser, samt stimulere til nytenking
og gründervirksomhet.
• Opprettholde kommunens samarbeid med handelsstand for å
oppnå målet for Flisa som et enda sterkere handelssenter.

Velferd for alle

www.atprofilering.no

Vårt mål er at kommunen skal vokse i årene fremover. Det
krever god samfunnsplanlegging og at vi utnytter de verktøyene
vi har for å styre veksten på en god måte. Vi vil legge til rette
for at nærmiljøene får delta i utviklinga av kommunen, bl.a.
gjennom å bruke grenderådene aktivt.

DIN stemme er avgjørende.
Godt valg!
Frank Bjørneseth Ordførerkandidat,
Åsnes Arbeiderparti

Næring og utvikling

• Gi et barnehagetilbud som er tilpasset foreldrenes
arbeidssituasjon og to opptak i året.
• Sikre kulturskolens tilbud til barn og unge, uavhengig av
familiens økonomi.
• Bevare og styrke Solør vgs. sine skoler/linjer i kommunen.
• Fortsette styrkingen og sette inn forebyggende tiltak med
tidlig innsats i regi av barnevern, helsestasjon, PPT, i skole og
barnehage.
• Forsterke samarbeidet mellom hjem og skole.
• Styrke skolehelsetjenesten.

I mellomtiden vil vi ivareta innbyggernes rettigheter og behov
innenfor dagens kommunegrense. For å sikre forsvarlige
tjenester vil vi inngå samarbeid på flere områder med våre
nabokommuner.

Vi vil at kommunen skal tilby sine innbyggere tjenester av høy
kvalitet der de trenger det og når de trenger det. Det stiller
store krav til tydelig styring og evne og vilje til å gjennomføre.
Vi håper vårt valgprogram er i samsvar med dine verdier, og
oppfatning av hvilken politikk som er til beste for hele kommunen.
Vi mener at tiden er inne for et politisk skifte i Åsnes.
Stem for frihet, solidaritet og like muligheter! Stem for at alle
skal med.

En trygg oppvekst

Kommunen har det overordnede ansvaret for store deler av
velferdstilbudet til sine innbyggere. Et godt utbygd og tilpasset
helsetjenestetilbud skal være tilgjengelig for alle, uavhengig av
personlig økonomi. I tiden fremover må det legges mer vekt på
forebygging og folkehelsearbeid for alle deler av befolkningen, slik
at flere unngår å få helseplager og alvorlige sykdommer. Åsnes
Arbeiderparti ønsker ikke konkurranseutsetting og privatisering av
pleie – og omsorgstjenestene. Satsing på egne ansatte gjennom
motivasjon, skolering, tillit og gode rammebetingelser er en
forutsetning for gode helsetjenester.

Samferdsel – infrastruktur

• Opprettholde ambulansetjenesten og arbeide for en
legevaktordningen.
• Øke kreftkoordinator stillingen til 100%.
• Arbeide for at det etableres terapibasseng i egen regi eller med
andre aktører.
• Antall sykehjemsplasser / kapasitet på hjemmebasert omsorg i
takt med innbyggernes behov.
• Utvikle Sparbyhuset. Styrke psykiatritjenesten og rusomsorgen.

• Sikre skoleveier og parkeringer rundt skole/barnehager.
• Truckstop – bobilparkering / tømmeplasser.
• Videre opprustning av riksvei 2.
• Øve press på fylkeskommunen for å oppgradere fylkesvegene.
• At Solørbanen opprustes til elektrisk drift.
• God mobildekning og fiber i hele kommunen.
• At flest mulig av innbyggerne får rent og godt vann fra det
kommunale vannverket.
• Godt vedlikehold av kommunale gater og veier.

Åsnes Arbeiderparti vil ha samferdselsløsninger som sikrer
bosetting, sikkerhet, god framkommelighet, verdiskaping, velferd
og miljø. Fremtiden innenfor elektronisk kommunikasjon er
trådløs, bygget for mobilitet slik at mennesket får frihet til å arbeide
og ha kontakt med sine nærmeste hvor det passer den enkelte
best. Derfor er det nødvendig med gode samferdselsløsninger
i distriktet vårt. Dette er viktig for den videre utviklingen av
kommunen og regionen for øvrig.

