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Vi gikk til valg i 
2015 med mål 
om å vinne for 
å gjøre Vadsø 
enda bedre.

Men etter at Vadsø har vært ledet 
av Arbeiderparti 8 tiår på rad så 
er ikke fire år ikke nok for Høyre 
til å skape det gode inkluderende, 
skapende og utviklende 
samfunnet vi alle ønsker oss.

Vi trenger derfor din tillit 
videre for å fortsette det gode 
arbeidet vi har startet på.

Jeg skal ikke her gå inn på alt hva 
vi har gjort, for det er ikke lite, 
men vil heller fokusere på det 
vi ønsker å få til i det videre.

Vi har startet arbeidet med å få 
etablert en ny og fremtidsrettet 

flyplass, den jobben ønsker 
vi å fortsette med nå som 
vi er så godt i gang.

En tidsriktig flyplass på nordsiden 
av Varanger er viktig for fremtidige 
etableringer, turist satsning og for 
alle oss som bor her. Og det er viktig 
også for å bidra til bolyst da vi fra 
tid til annen trenger å reise til Oslo 
eller andre steder langt borte.

Vi ønsker å fortsette arbeidet vi 
har startet veldig godt på mot 
private aktører som kan tenke 
seg å satse på Vadsø. Vi er opptatt 
av omdømme til kommunen, 
og mener det kun er positivitet 

Høyres ordførerkandidat 
Hans-Jacob Bønå

Vi gikk til valg i 2015 med 
mål om å vinne valget for å 
gjøre Vadsø enda bedre.

Vi vant valget, og vi har gjort 
vårt ytterste for å synliggjøre 
kommunen, mulighetene og de 
dyktige folkene som klorer seg fast 
her i Norges viktigste region.

Kort sagt vi har gjort hva vi 
kunne for å ta vare på din 
stemme fra valget i 2015.

HØYRES 
ORDFØRERKANDIDAT 
HANS-JACOB BØNÅ

Vadsø havn
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som er bærer og grunnlaget 
for god omdømme bygging.

Vi er derfor veldig oppsatt på å 
være en kommune som ser etter 
mulighetene og løsninger for å 
få til utvikling, mens vi opplever 
at våre politiske motstandere 
kanskje er litt mer tilbakeholdne og 
fokuserer mer på begrensninger.

For eksempel var vi i Høyre en 
sterk pådriver for å gi dispensasjon 
fra høydekravet på maksimalt 
3 etasjer på forretningsbygg på 
Ørtangen til faktisk å innrømme 
dispensasjon på hele 8 etasjer.

Det er et typisk eksempel på 
at vi leter etter løsninger og 
gjennomfører de når vi kan.

Vi tror ikke verken folk eller 
næringsliv ønsker å flytte til 
en by hvor pessimismen er det 
viktigste som dyrkes og vokser. 
Derimot en by hvor optimismen 
rår oppfattes som veldig attraktiv.

Vi har fremtiden foran oss, 
derfor har vi også nå jobbet for et 
samarbeid med landets viktigste 
kommuner for fremtiden. Berlevåg, 
Båtsfjord, Vardø, Vadsø og Nesseby.

Det er kommunene som er 
definert inn i Norges blå og grønne 
næringshage, Varangerhalvøya.

Det er Varanger som er det 
nye store, og det løfter vi best 
sammen med våre gode naboer.

Sammen med dem skal vi både 
synliggjøre, og videreutvikle 
oss som den grønneste og mest 
tidsriktige og fremtidsretta 
verdiskaper regionen i landet.

Vi skal sloss videre for våre offentlige 
arbeidsplasser, vi skal sloss for 
nye offentlige arbeidsplasser og 
oppgaver, men det private næringsliv 
skal også stimuleres til å velge 
Vadsø fremfor andre steder.

Vi har tatt mål av oss og 
har ambisjon om å få 
Vadsø til å vokse igjen. 

Vi skal bli minst 8000 
innbyggere innen 2030.

Får vi din tillit igjennom din stemme 
så lover vi deg at vi går inn i de 
neste fire årene 100 % dedikert og 
motivert til å utvikle Vadsø videre. 

Vi skal fortsette å bruke vårt 
kontaktnett på både regionting, 
storting og i regjering for å 
oppnå mest mulig for den 
flotte kommunen vår. 

Bruk din stemmerett, godt valg.

Hans-Jacob Bønå

Ordførerkandidat, Vadsø Høyre

«Vadsø en JA – kommune». Vadsø 
Høyre har som ambisjon at Vadsø 
kommune skal ha minst 8000 
innbyggere innen 2030

Vadsø Høyres viktigste 
satsningsområde i kommende 
periode er etableringer, 
med hovedfokus på private 
arbeidsplasser, samt 
offentlige arbeidsplasser. 
Påvirkning av demografi 
med særskilt tilrettelegging 
for barnefamilier.

Vadsø Høyre vil 
føre en konservativ 
fremskrittspolitikk, 
bygget på det kristne 
kulturgrunnlag, rettstaten 
og folkestyret, for å fremme 
personlig frihet og sosialt 
ansvar, medbestemmelse 
og eiendomsrett, og et 
forpliktende nasjonalt og 
internasjonalt samarbeid.

Varanger
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VÅRE KANDIDATER

Hans-Jacob 
Bønå       
Fødselsår: 1970

Yrke: Malermester

1 2 3 4 5 6

Hilde Marie 
Meyer       
Fødselsår: 1968

Yrke: Jobbspesialist 
i NAV

Johnny  
Aikio       
Fødselsår: 1967

Yrke: Selvstendig 
næringsdrivende

Lise 
Svenning       
Fødselsår: 1963

Yrke: Sykepleier

Geir Olav 
Næss       
Fødselsår: 1967

Yrke: Daglig leder 
Vann og Avløp

Beate  
Banne       
Fødselsår: 1983

Yrke: Assisterende 
stasjonsjef

Tom Ivar 
Haukland       
Fødselsår: 1967

Yrke: HR-leder, 
Sykehusinnkjøp

7 

Arnold 
Eliseussen       
Fødselsår: 1958

Yrke: Rådgiver Nav

8 

Hanne H. 
Betsi      
Fødselsår: 1990

Yrke: Miljøarbeider, 
Bufetat

9 

Torgrim 
Holm       
Fødselsår: 1978

Yrke: Konsulent 
Sandmo As

10 

Kristian 
Rushfeldt       
Fødselsår: 1978

Yrke: Bonde

11 

Cathrine 
Iversen       
Fødselsår: 1969

Yrke: 
Barnevernskonsulent

12 
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Vadsø Høyre vil 
jobbe for:

• At Vadsø kommune skal sikre, 
beholde og rekruttere medarbeidere 
med riktig kompetanse til stillinger.

• En reduksjon i bruken av 
vikarbyrå innenfor kommunens 
tjenesteområder.

• Å utvikle en organisasjon hvor 
ingen ansatte, brukere eller 
pårørende skal oppleve seksuell 
trakassering, eller annen utilbørlig 
adferd i sitt møte med kommunen.

• At Vadsø kommune sikrer 
kvaliteten i alle sine tjenester.

• Rekrutteringstiltak, som også 
kan omfatte å tilby tilgjengelige 
boliger og barnehageplasser til 
ansatte i aktuelle stillinger.

• At Vadsø kommune sikrer 
forsvarlige rammebetingelser, 
for å ivareta de oppgaver som er 
tillagt kirken og Vadsø menighet.

VADSØ KOMMUNE

“Vadsø Høyre ønsker 
å sikre kvaliteten på 
kommunens tjenester”

13: Jan Kåre Jakola | fødselsår: 1964

14: Beathe Harila | fødselsår: 1961

15: Aud Marit Evjen | fødselsår: 1963

16: Terje Lilleng | fødselsår: 1969

17: Kaleb Dahl | fødselsår: 1964

18: Harald Inge Johnsen | fødselsår: 1963

19: Madeleine Ulvestad | fødselsår: 1990

20: Jørn Bak | fødselsår: 1954

21: Helge Ovanger | fødselsår: 1943

22: Kristian Johnsen | fødselsår: 1988

23: Asbjørn Berg | fødselsår: 1946

VÅRE KANDIDATER
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Vadsø Høyre vil 
jobbe for:

• At Vadsø kommune sikrer trygge 
oppvekstsvilkår for barn og unge.

• Etablering av samarbeidsarenaer, som 
fokuserer på kvalitet i tjenestetilbudet 
mellom foreldre/foresatte og kommunen 
innenfor barnehage og grunnskole. 

• Igangsetting av prosjekt med 
leksefri grunnskole.

• At Vadsø kommune innfører lesebrett 
som læremiddel i grunnskolen. 

• En sikring av et faglig godt læringsmiljø 
i grunnskolen, med mål om at alle 
elever fra Vadsø kommune gjennomfører 
og består videregående opplæring.

• Å innføre en kommunal 
nedkomststønad på kr. 10 000 til alle 
barn som fødes i Vadsø kommune.

• Å utrede muligheten 
for opplæringskontor for 
lærlinger i egen regi.

• At Vadsø kommune videreutvikler 
det nye lokale studiesenteret, med 
mulighet for å ta høyere utdanning 
innenfor relevante fagområder.

• At Vadsø kommune fortsetter 
med etter- og videreutdanning 
av undervisningspersonell.

• At barn nummer to, gis halv pris 
i barnehage, og gratis barnehage 
for barn nummer tre eller flere.

• En ordning der innflyttere til 
kommunen med barn i skolepliktig 
alder, gis tilbud om gratis SFO (skole/
fritids-ordning) det første året.

• Å innføre gratis skolefrokost 
til ungdomsskoleelever.

BARNEHAGE, SFO 
OG SKOLE 
 
” Vadsø Høyre ønsker at 
barna i kommunen skal ha 
en trygg og innholdsrik 
hverdag”
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Vadsø Høyre vil 
jobbe for:

• En kommune, som tilrettelegger 
for brukere/pasienter, som 
ønsker å delta på konserter og 
andre kulturelle aktiviteter.

• En kommune som har som 
mål, at alle innbyggere som har 
behov for assistanse, skal få 
regelmessige uteaktiviteter.

• At Vadsø kommune sikrer 
trygghet for pasient/bruker, med 
behov for kommunale tjenester 
ved retur fra sykehus eller andre 
behandlingsinstitusjoner.

• At Vadsø kommune utreder innkjøp 
av røntgen- og ultralydapparat, og 
finner desentraliserte løsninger 
for videre behandling, i samråd 
med Finnmarkssykehuset.

• Et sikkert og verdig 
transporttilbud for 
pasienter og brukere, 
fra og til kommunen.

• En ambulerende 
virksomhet fra 
spesialisthelsetjenesten 
(øre/nese/hals, revmatolog, 
ortoped, tanntekniker 
og andre tjenester).

• At Vadsø kommune skal 
være en demensvennlig 
kommune, og forplikte 
seg til å jobbe for et 
demensvennlig samfunn.

• En innføring av 
forebyggende hjemmebesøk 
til alle innbyggere over 75 år.

HELSE OG OMSORG 
 
” Vadsø Høyre vil sikre 
gode omgivelser for 
brukere og pasienter 
i kommunen”

UNGDOM I VADSØ 
KOMMUNE 
 
” Vadsø Høyre ønsker at 
ungdommene i Vadsø 
kommune skal føle at de 
blir sett og hørt”

Vadsø Høyre vil 
jobbe for:

• Å få på plass fast tid, for psykolog 
på helsestasjonen for ungdom. 

• At helsestasjonen for ungdom, 
tilbyr en egen dag kun for gutter.

• Å øke tilstedeværelsen av 
helsetjenester i grunnskolene.

• At ungdom skal føle seg sett 
og verdsatt av kommunen. 

• En kommune som støtter 
opp om tiltak for barn/unge, 
som fremmer trivsel.

• At det oppnevnes en politisk 
representant, som observatør 
i ungdomsrådet.

• Et tett samarbeid med politiet, 
rettet mot barn og unge – spesielt 
med fokus på rusmidler.

• Et tettere samarbeid med 
ungdomsklubben, om innhold 
rettet mot rus og psykiatri.

• At Vadsø kommune har 
tilgjengelige lokaler for 
avgangselevene (russen) på 
Vadsø videregående skole.

• Tilrettelegging av uorganiserte 
fritidstilbud til barn/unge 
(f.eks. sykkelbane, skatepark, 
aktivitets-/treningspark).
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Vadsø Høyre vil 
jobbe for:

• Å utvikle Vadsø Lufthavn, slik 
at den blir utvidet. Dette for å 
understøtte en ønsket vekst innenfor 
både turisme og øvrig næringsliv, 
ny flyflåte og økt fleksibilitet.

• Utvikling av planer, slik at 
kommunen innehar et nytt og 
hensiktsmessig planverk/areal for 
nyetableringer- nye næringsareal.

• At Vadsø kommune understøtter 
utviklingsmuligheter innenfor 
eksisterende næringsliv.

• En kommune som fremstår som 
en attraktiv kommune for nye 
etableringer. En JA- kommune.

• Å hensynta primærnæringens behov 
for areal, ved arealdisponering.

• At Vadsø kommune skal 
bidra til å skape gode arenaer, 
hvor privat sektor blir hørt og 
tatt med i prosesser angående 
kommunale næringsstrategier.

• En gjennomgang og evaluering av 
gjeldende innkjøpsavtaler, med formål 
om å handle lokalt der det er mulig.

• At Vadsø kommune må tilstrebe et 
eiendomsskattenivå, som understøtter 
private etablerere, dette ved å redusere 
skattenivå på næringsareal.

• Et kostnadsnivå på de 
kommunale avgifter, som 
understøtter private etablerere.

• At det tilrettelegges for næringsareal 
for fiskeriaktivitet i kommunen.

• Tilrettelegging av landbasert 
fiskeoppdrett.

• Etablering av et kommunalt 
reiselivsstipend på kr. 100 000, 
som årlig tildeles etter søknad.

• At eldre kommunale planer 
rulleres, og at det reguleres 
inn nye industritomter.

PRIVAT SEKTOR 
 
“Vadsø Høyre ønsker å 
sikre vekst og utvikling 
innenfor privat sektor 
i Vadsø Kommune”

Vadsø
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Vadsø Høyre vil 
jobbe for:

• Å sikre at rekreasjonskjøring med 
snøscooter, blir definert innenfor 
begrepet friluftsliv i lovens forstand.

• Å sikre at Vadsø kommune fortsatt 
skal være en viktig medspiller for 
lag og foreninger i kommunen.

• En kommune, som støtter 
opp under trivselstiltak av ulik 
karakter i kommunen.

• At kommunen framstår som ryddig, 
pen og tilrettelagt for alle innbyggere.

• Tilrettelegging av et 
aktivt friluftsliv.

• At innbyggere med annen 
kulturell bakgrunn blir 
inkludert i lokalsamfunnet.

• En bærekraftig og grønn 
profil i alle sine virksomheter.

• Tilrettelegging av en 
inngjerdet hundepark i 
et friluftsområde, som 
hundeeiere kan benytte 
seg av, spesielt i tiden 
det er båndtvang. 

• Å redusere og fjerne 
eiendomsskatten på sikt, 
og vil innrette dette med 
bunnfradrag på grunnlaget av 
eiendomsskatten på minst kr. 
100 000 i kommende periode.

BOLYST 
 
“Vadsø Høyre vil sikre at 
kommunen framstår som 
trygg, trivelig og raus”

Vadsø Høyre vil 
jobbe for:

• En prioritering av nødvendig 
vedlikehold og lyssetting 
av luftskipsmasta.

• En utredning av muligheten 
for lyssetting av øybrua.

• At Vadsø kommune i 
samarbeid med Vadsø 
menighet, ser på muligheten 
for lyssetting av Vadsø kirke.

• En oppstart av arbeidet med 
havnepromenaden i sentrum.

• En prioritering av tiltak, som 
bidrar til trivsel/markeringer 
på offentlige plasser.

• At kunstverk/installasjoner/
skulpturer i kommunalt eie, blir 

registrert og tildelt sentrale 
plasser i sentrum, eller 
i kommunale lokaler.

• Å få etablert et offentlig 
toalett i sentrum.

• En prioritering av tiltak 
som skaper trivsel og 
aktivitet på Vadsø torg.

SENTRUMSUTVIKLING 
 
”Vadsø Høyre vil 
satse på utvikling av 
sentrumsområdene 
i Vadsø”
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Vadsø Høyre vil 
jobbe for:

• Etablering av et interkommunalt 
vikarpool, innenfor helse- 
og oppvekstsektoren.

• Høyere utdanningstilbud og 
praksisplasser i Varanger.

• Å støtte nyetableringer i 
Varanger-regionen, uavhengig 
av kommunelokalisering.

• At etableringer/virksomheter i 
Varanger, bygger på en tenkning om 
bærekraft og har en grønn profil.

• Utvikling av infrastruktur i 
Varanger, som for eksempel 
hurtigbåt, veiutbygging 
og havneutvikling.

• En løsning innenfor helsetjenesten 
i kommunene, om desentralisert 
røntgen og ultralydundersøkelser. 

• At det legges til rette, og 
arbeides for etablering av 
forskningsmiljø i Varanger.

• En sammenkobling av scooternettet 
med Nesseby kommune (Arctic Trail).

• At den kommunale planen 
for skilting blir revidert, for å 
synliggjøre fasiliteter i kommunen.

• Å få igangsatt en dialog rundt 
ordningen vi har i dag, med fri 
camping for bobiler i kommunen.

BO- & 
ARBEIDSMARKETSREGIONEN 
VARANGER 
 
“Vadsø Høyre vil gjøre sitt 
for å bidra til at Varanger-
området utvikler seg positivt”

GODT 
VALG!



Facebook.com/vadsohoyre 
www.vadso.hoyre.no

Grafisk produksjon: Popdesign | www.popdesign.no

Har du noen spørsmål? 
Kontakt vår 1. og 2. kandidat! 
Hans-Jacob Bønå  tlf: 909 23 434 
Hilde Marie Meyer tlf: 406 38 274


