
 
 

 

Steigen Frp vil jobbe for: 

 

• Orden på kommuneøkonomien. 
• Forbedring av eldreomsorgen i Kommunen. 
• Øke tilgangen til Fysikalskterapi i kommunen. 
• Innføre Mobbeombud i Steigenskolen. 
• Oppgradering og forbedring av kommunale veier. 
• Bedre arbeidsvilkår for oppdrett- og fiskerinæringa. 

 
 
 
 

Kommuneøkonomien 

VI ser at det sløses veldig mye i Steigen kommune. Dette skal vi jobbe hardt for, at kommunen igjen 
får kontroll på pengebruken. Dette er ingen Qick fix men vi har stor tro på Steigen kommune. 

Vi mener at ett godt arbeidsmiljø starter med en god og inkluderende leder. En Leder som stiller krav 
til seg selv og de ansatte. En som er målbevisst og kan billedliggjøring målene for avdelingen slik at de 
ansatte er med på forandringer som trengs. 

Vi har mange flotte og dyktige ansatte i Steigen kommune. Vi tror at det ligger mye uforløste resurser 
blant disse dyktige folkene. Noen ganger trenger vi å endre ting før det blir bedre. Vi i Frp er beredt 
på sammen med de ansatte i kommunen å endre ting for å få det bedre.  

Vi greier det bare hvis vi trekker i samme retning. 

Ett eksempel kan være å se nærmere på om ett Uavhengig eiendomsselskap som eies av kommunen, 
der selskapet drifter og eier kommunens eiendommer. Vi ser for oss at dette selskapet skal drives på 
markeds og næringslivets premisser. Dette mener vi kan lette på trykket i kommunens økonomi 



 
Vi har trua. 

 

 

 

 

Helse 

Steigen Frp har i mange år ønsket å 
ansette 2 ekstra stillinger i Helse som 
en backup ved sykdom og mangel på 
folk. Dette ser det ut som resten av 
kommunestyret også har innsett. 
Derfor er vi veldig positiv på å gjøre 
endringer som er til det beste for 
både ansatte og beboere ved 
Steigentunet. 

Vi skal holde trykket oppe, og fortsatt holde kommunen i ørene. 

• En trygg og god alderdom 
• God mat til beboerne 
• Gi rom for å få inn handlefrihet til beboerne. 
• Gi mulighet for private tilbydere på forskjellige tjenester som ett supplement til kommunens. 
• Steigen Kommune er trygg og god plass å være når man er syk. Steigen tunet sammen med 

Legevakten skal legge grunnlaget for en trygghet for Steigens befolkning. Steigen Frp vil alltid 
jobbe for at innbyggerne skal bli godt tatt vare på når tiden er der når man blir syk. Vi vil 
alltid jobbe for å beholde de 2 Ambulansene i kommunen. Steigen Frp ønsker å utrede 
muligheten for å samle ambulansetjenesten, brann og Legevakt i samme bygg og der 
steigentunet med omsorgsboligene har en sentral plass.  

• Jobben som gjøres i dag på Steigentunet er formidabel og under pandemien fikk vi se nye 
sider ved de ansatte som gleder våre hjerter. Pågangsmot og stor innsatts har alltid vært til 
stede på steigentunet. Steigen Frp ser at steigentunet er på vei til å kunne ta imot en økning 



 
av eldre som vil komme i årene fremover. Vi ser at bygget trenger opprustning og utvidelse. 
Vi må være smarte slik at når vi bygger, så bygger vi ikke for lite. Vi må tenke fremover. 

• Øke tilgangen til Pysikalskbehandling ved å tildele en til konsesjon til en ny terapaut. 

 

Samferdsel 

Gjøre det vi kan for å få gjennomført de oppgraderinger som trengs på kommunenes veinett. 

 

• Å ha trygge skoleveier er viktig for oss.  
• Asfaltere kommunens veier etter vedtatt rangeringsliste 
• Jobbe mot fylke for oppgradering av fylkets veier i kommunen.  

o Bogøy- Høydahl 
o Botn- Helnessund 
o Veien på sørsiden av Engeløya. 



 
Vi håper på skifte ved fylket slik at vi kan få en bedre og mere stabil samferdsel både inn og ut av 
Steigen kommune. Det være seg Hurtigbåt med anløp av Holkestad og bussforbindelse til 
Tømmernes. 

 

Kino 

Se på hvordan vi kan få en kino opp å gå i kultursalen. Steigen Frp ønsker at kultursalen skal være en 
plass hvor det er stor aktivitet. Vi vil sammen med frivillige og kulturlivet i kommunen, se hvordan vi 
bedre kan legge til rette for mere aktivitet. 

 

Skole 

Vi i Steigen Frp ser at vi i Steigen trenger ett Mobbeombud. 
Statistikker viser at det ikke er mange som føler seg mobbet, men 
vi tror at det er en del mørke tall. En person som blir mobbet er 
en for mye tenker vi.  

Vi ønsker ett uavhengig Mobbeombud som skal være uavhengig 
av skole, familiekontor og NAV. Mobbeombudets oppgave vil 
være å støtte offeret og dens familie i prosessen. Vi mener også 
at det er mobberen som skal bytte skole hvis ting ikke ordner seg. 

Steigen Frp ser at det er hensiktsmessig med en spredt 
skolestruktur i kommunen.  

Det burde legges opp til privat barnehage i Bogøy så snart det lar 
seg gjøre. Dette da det pr i dag er mangel på barnehageplasser i 
nord-kommunen. 

 

Fremme Steigenmodellen  

Rett før den nye regjeringa tiltrådte fikk Steigen Frp Steigenmodellen som en kommentar i 
Fullføringsreformen på Stortinget. Dette er vi meget stolte av. Sammen med vår fylkestingsgruppe 
jobber vi alltid for ett bedre læringsmiljø for elevene på skolen. 



 
 

 

 

 

Fiskeri 

Steigen Frp vil jobbe for at de 
fiskemottakene som er i kommunen vil 
bestå. Vi ønsker også at 
ungdomskvoten på fisk skal gjelde hele 
året og ikke bare på sommeren. 
Rekruteringen til fiskeyrket er ett tema 
som vi i Frp er opptatt av. Dette vil vi 
jobbe sammen med fiskerinæringa i 
kommunen for å forbedre. 

 

 

 

Oppdrettsnæringa 

Hva hadde Steigen kommune vært uten oppdrettsnæringa? Steigen Frp er helt imot den store 
skattelegginga av næringa som regjeringen har lagt opp til.  Vi ønsker fortsatt å legge til rette for 
næringsutvikling som igjen vil gi flere arbeidsplasser til Kommunen vår. 


