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DIALOG + SAMARBEID = UTVIKLING 
 
 

Vi vil at Unjárga/ Nesseby skal være et godt distrikt 
med tydelig sentrum! 

 
 

• Unjárga gielda/ Nesseby kommune har en levende sjøsamisk kultur der språket står 
sterkt og må derfor forbli en egen kommune med levende bygdesamfunn.  

• Samarbeide med det eksisterende næringslivet for å bedre utviklingsmulighetene.  
• Legge til rette for at barn og ungdom får en sterk tilknytning til kommunen. 
• Våre eldre er en ressurs, og deres kunnskaper må få plass i lokalsamfunnet. 
• Jobbe aktivt mot Storting, Sameting, Fylkesting og andre myndigheter for å utvikle 

Nesseby samfunnet.  
 
Næring og utvikling 
Samefolkets partis formål er å sikre arbeidsplasser i kommunen gjennom å opprettholde de 
tradisjonelle, utvikle de eksisterende samt gi plass for nye næringer.  
Legge forholdene til rette for å tilby turistene det vi selv setter stor pris på: friluftsliv, stillhet, 
fiske, fotturer, båtturer, båtutleie, skutersafari. Tilrettelegge for flere overnattingsplasser. 
 
Samefolkets parti vil arbeide for 

• Rekrutteringsordninger utvikles i primærnæringene.  
• Samfunnsrettet utvikling for primærnæringene.  
• At det etableres mottaks-/videreforedlingsanlegg for produkter fra primærnæringene. 
• Beite- og ressursgrunnlag sikres og vernes for primærnæringene. 
• At det gis større tilskudd til kjøp av melkekvoter.  
• Nåværende fiskemottak utvikles til regionalt mottak. 
• Vedlikeholde flytebrygga og bygge ut kaja i Nesseby.  
• Motivere fiskerne til å ta passasjersertifikat. 
• Tilrettelegge for turistvirksomhet 
• Forholdene tilrettelegges for etablering av serviceinstitusjoner og overnattingssteder  
• Å opprettholde finansieringsordninger og tilby etablererutdanning for de som skal 

starte med næringsvirksomhet. 
 

Oppvekst og livsvilkår 
Samefolkets parti vil skape gode forhold for unge barnefamilier og nyetablerere. Vi ser på 
våre eldre som en ressurs, og de eldre skal tas vare på når ulike behov oppstår.  
Legge til rette for utvikling av en trygg identitet preget av positive verdier og holdninger. 
 
 



Samefolkets parti vil arbeide for at 
• Gratis barnehageplass og skolefritidsordning for kommunens barn. 
• Sommerjobb - tilbudet til kommunens ungdom styrkes og utvides.  
• Idretts- og ungdomsarbeid prioriteres.  
• Studiesenterets tilbud tilrettelegges for befolkninga . 
• Hjemmehjelps- og hjemmesykepleier ordningen styrkes slik at eldre kan bo hjemme 

lengst mulig. 
• Styrke dag- og servicetilbudet for eldre og funksjonshemmede ved å tilby tilskudd til 

lag og foreninger.  
• Rusforebyggende arbeid blant barn, ungdom og voksne prioriteres. 
• Vedlikehold av kommunale veier og bygg. 
• Binde sammen bygdene med gang og sykkelveier.  
• Tilbud om bredbåndstilknytning til alle i kommunen. 
 

 
Samisk språk og kultur 
Vi vil holde fast på vår kulturarv, opprettholde og synliggjøre det samiske språket.  
Kirke- og menighetsarbeid har alltid stått Samefolkets parti nært, og vi vil arbeide for at kirka 
fortsatt skal ha en plass blant befolkningen. 
 
Samefolkets parti vil arbeide for at 

• Det blir tospråklig skiltinformasjon på veier og offentlige bygninger. 
• Språksenterets språkarbeid videreutvikles. 
• Lag, foreninger og næringsliv motiveres til språkdyrking.  
• Kulturskoletilbudet styrkes og tilbyr samiskspråklig tilbud. 
• Kommunnens kulturliv og aktiviteter styrkes.  
• Varanger samiske museum får status som Sjøsamisk Nasjonalmuseum. 
• Den sjøsamiske samlingen i Byluft synliggjøres bedre. 
• Det etableres helårs aktivitet i Infohallen på Mortensnes. 
• Det etableres samisk stedsnavn arkiv i kommunen. 
• Nesseby kirke renoveres og området rundt kirka vedlikeholdes og pyntes. 
 

Duodji 
Duodji må holdes i hevd og bli verdsatt som viktig kulturbærer. For å videreføre samiske 
duodji tradisjone vil Samefolkets parti jobbe for gode opplæringstilbud for kommunens 
innbyggere.  
 
Samefolkets parti vil arbeide for at 

• Fagmiljøet rundt duodjinæringen gis bedre vilkår. 
• Hospiteringsordninger for barn og unge hos kommunens duojárat. 
• Skaffe lærlinger til duodji-bedrifter 

 
 

 
 


