KEMIÖNSAAREN KOKOOMUKSEN PERIAATEOHJELMA

MIKSI KUNNALLISOHJELMAA TARVITAAN?
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Kunnallispolitiikan päätehtävänä on palvella kuntalaisia. Päämääränä on
kuntalaisten toimeentulon turvaaminen mahdollisimman tehokkaasti sekä
kuntalaisten viihtyvyys kotikunnassaan. Kunta ei ole itsetarkoitus, ainoastaan
välikappale.
PERIAATEOHJELMA ei sisällä varsinaisia vaalilupauksia vaan ohjelman
tarkoituksena on esitellä ne tavoitteet, joita KOKOOMUS pitää tärkeinä
KEMIÖNSAAREN ja KEMIÖNSAARELAISTEN kannalta nyt ja tulevaisuudessa.
Ohjelma sisältää myös KOKOOMUKSEN kannanottoja tämän päivän polttaviin
kysymyksiin.
KUNNAN HARJOITTAMA LIIKETOIMINTA
Kunnan harjoittamaa liiketoimintaa ei pidä laajentaa kattamaan sellaisia alueita,
joilla paikkakunnan yksityiset, osuuskunnat ja yhteisöt tuottavat hyödykkeitä ja
palveluksia kuntalaisille halvemmalla maksaen samalla veroja.
Kunnan omat rakennus- ym. työt tulevat halvemmaksi suoritettuina yksityisellä
urakoitsijalla.

Työttömyyskausina on voimavarat sijoitettava tarkoituksenmukaisesti. Rakennustoiminnan suunnitelmallisuudella helpotetaan kausityöttömyyden aiheuttamia
haittoja.
KUNNALLISVERO
Verot voidaan pitää kohtuullisina ja tasaisina luomalla edullisten suhdanteiden
aikana reservejä. Tarvitaan pitkäjännitteistä talouspolitiikkaa. Kunnan voimavarat
ovat kuntalaisten kukkarossa. Terveen kunnallistalouden harjoittamisessa on
mentävä eteenpäin: taloudelliselle asiantuntemukselle ja ajatustavalle on
annettava vaikutusalaa. Säästäväisyyden ei tarvitse merkitä kielteisyyttä, vaan
taloudellisten periaatteiden noudattamista. Mahdollisimman pienin menoin on
saatava aikaan mahdollisimman suuria tuloksia.
KUNNAN TALOUSPOLITIIKKA
Talouspolitiikan tehtävänä on kannustaa yritteliäisyyttä sekä luoda myönteiset
edellytykset kehitykselle ja kuntalaisten kasvavalle vauraudelle huomioiden
järkivihreät arvot ja suosia varojen siirtymistä Kemiönsaaren alueelle. Tärkeitä
ovat viemäröinti, vesihuolto, verotus, takuut. lainat, kaavoitus sekä asuntotonttien
ja teollisuusalueiden varaaminen.

POLIITTISET MÄÄRÄRAHAT
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Kunnalla itsellään ei ole varoja vaan talous hoidetaan verotuksesta saatavilla
varoilla. Kunnan talouden rasittamista poliittisilla määrärahoilla on vältettävä.
KUNNALLISET VIRANHALTIJAT JA LUOTTAMUSHENKILÖT
Kunta tarvitsee tehtäviinsä vastuuntuntoisia ja kokonaisnäkemyksen omaavia
henkilöitä. Vasemmiston ja keskustan pyrkimyksiä alentaa kunnallisiin virkoihin
sijoitettavien henkilöiden pätevyysvaatimuksia on vastustettava. Kunnallisvirkoja
täytettäessä on pätevyys asetettava ensisijaisen tärkeään asemaan. Palkkojen
porrastuksen perustana on pidettävä koulutuksen ja vastuun määrää.
Korkeimpien kunnallisten virkamiesten käsiin on kertynyt huomattavan paljon
valtaa. Kunnallinen itsehallintovalta ei kuitenkaan saa siirtyä virkamiehille luottamusmiesjärjestelmän kustannuksella.
Osa rutiiniluonteisista asioista on siirrettävä luottamushenkilöiltä vastuullisille
virkamiehille, jolloin luottamushenkilöt voivat keskittyä itsehallinnon varsinaiseen
sisältöön ja kunnan tulevaisuuteen liittyvien asioiden käsittelyyn. Myös luottamushenkilöitä valittaessa on harkittava heidän edellytyksensä suoriutua tehtävistään.

KUNNALLINEN SOSIAALIPOLITIIKKA
Oikein hoidettuna kunnallinen sosiaalipolitiikka auttaa kuntalaisia tulemaan
toimeen omin voimin omassa elinympäristössään. Kunnan varojen käytöltä on
vaadittava sosiaalista tarkoituksenmukaisuutta. Kuntien menojen kasvu on
tapahtunut huomattavilta osiltaan juuri sosiaalisten tehtävien lisäännyttyä ja niiden
ollessa avustusluonteisia.
LASTEN JA VANHUKSIEN HUOLTO
Näitä tarkoituksia varten rakennetut laitokset ovat nyky-yhteiskunnassamme
käyneet entistä välttämättömämmiksi, mutta tälläkin alueella on olosuhteet
huomioon ottaen pyrittävä säästäväisyyteen asiallisissa puitteissa. Vanhusten olisi
saatava mahdollisimman kauan jatkaa normaalia elämäänsä joutumatta siirtymään
kunnallisiin hoitoloihin. Kotiaputoimintaa, vanhusten avohuoltoa, yksityisten ja
yhteisöjen ylläpitämää sosiaalista huoltoa olisi kunnan pyrittävä suosimaan.
TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITO
ovat kunnan perustehtäviä. On otettava huomion kohteeksi entistä enemmän
ehkäisevä terveydenhuolto kuten vesihuolto, jätevesihuolto jne. Terveyskeskuspalvelut on pidettävä ajan tasalla. Kotisairaanhoitoa on tehostettava.

KUNNALLINEN KULTTUURIPOLITIIKKA
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Yksityisten tieteellisten ja taiteellisten laitosten tukeminen on tarkoituksenmukaisempaa toimintaa kuin kunnan omien vastaavien laitosten perustaminen.
Kunnan tehtävänä on edistää kunnan piiristä kohoavaa kulttuuritoimintaa.
Aikuisopistoa tulee kehittää vastaamaan yhä laajemmin kuntalaisten
kulttuuriharrastuksia.
Kunnan on kiinnitettävä huomiota paikallisen taide-elämän kehittämiseen,
kuntalaisten taideharrastuksen herättämiseen ja erikoisesti tuettava lasten ja
nuorten taidekasvatusta. Viimeksi mainittu on tärkeää senkin takia, että
peruskoulun opetussuunnitelman mukaan on taideaineiden tuntimäärä
huomattavasti vähentynyt.
NUORISOTYÖ
Kunnan on tultava nuorisolle avuksi ja luotava edellytyksiä nuorison toiminnalle.
Nuorison on saatava itsenäisesti päättää harrastustensa laadusta. Kuitenkin on
yritettävä saada nuorisoa hyvien ja kehittävien harrastusten pariin. On tuettava
toiminta- ja kokoontumishuoneistojen, urheilupaikkojen rakentamista mikäli
mahdollista, nuorison omatoimisuuden pohjalta. On vaikutettava siihen, että tuki
tulee kansanvaltaisessa ja isänmaallisessa hengessä suoritettavan työn hyväksi
nuorison aktiivisuutta lisäten. Nuorison stipendien saamista on tuettava. Samoin
on turvattava nuorison mahdollisuuksia ammatti- ym. koulutuksen piirissä.
Taloudellinen vaihtoehto Kemiönsaaressa - KOKOOMUS

