Samlingspartiet

VARFÖR BEHÖVS KOMMUNALPROGRAM
Kommunalpolitikens huvuduppgift är att betjäna kommuninvånarna. Huvudmålet är att trygga
kommuninvånarnas utkomst möjligast effektivt samt invånarnas trivsel i sin hemkommun.
Kommunen är inte ett självändamål, endast mellanhand.
PRINCIPPROGRAMMET innehåller inte egentliga vallöften utan programmets avsikt är att
presentera de målsättningar som SAMLINGSPARTIET anser som viktiga för KIMITOÖN och
KIMITOÖBORNA nu och i framtiden. Programmet innehåller även SAMLINGSPARTIETS
ställningstagande gällande dagsaktuella frågor.

KOMMUNENS AFFÄRSVERKSAMHET
Kommunens affärsverksamhet skall inte utvidgas till att omfatta sådana områden, där ortens privata
företag, andelslag och samfund producerar förnödenheter och service billigare för kommuninvånarna och samtidigt betalar skatter.
Kommunens egna byggnads- och övriga arbeten blir billigare genom att använda privata
entreprenörer.
Under arbetslösa perioder bör kraftresurserna placeras ändamålsenligt. Genom att planera
byggnadsverksamheten underlättar man olägenheter förorsakade av säsongarbetslöshet.

KOMMUNALSKATTEN
Skatterna kan hållas måttliga och jämna genom att skapa reserver under förmånliga konjunkturtider.
Det behövs långsiktig ekonomisk politik. Kommunens resurser finns i kommuninvånarnas
penningbörsar. Gällande idkande av hälsosam kommunalpolitik bör man se framåt: ekonomisk
sakkännedom och tänkande bör ges inflytande. Sparsamhet behöver inte betyda negativitet, utan
uppföljande av ekonomiska principer. Med möjligast små utgifter bör man få möjligast stora
resultat.

KOMMUNENS EKONOMISKA POLITIK
Kommunalpolitikens uppgift är att inspirera företagsamhet samt skapa positiva föutsättningar för
utveckling och kommuninvånarnas ökande välstånd med beaktande av gröna värden och genom att
gynna tillgångarnas överförande till Kimitoöns områden. Viktiga är avloppssystem, vattenförsörjning, beskattning, garantier, lån, planering samt reserverande av bostadstomter och
inudstriområden.

POLITISKA ANSLAG
Kommunen har inte själv budgetanslag utan ekonomin skötes med medel som erhålls via
beskattningen. Man bör undvika att belasta kommunens ekonomi med politiska anslag.

KOMMUNALA TJÄNSTEINNEHAVARE OCH FÖRTROENDEMÄN
Kommunen behöver för sina uppgifter ansvarskännande personer med helhetssyn. Vänsterns och
centerns strävanden att sänka till kommunala tjänster placerade personers kompetenskrav bör
motarbetas. Vid besättande av kommunala tjänster bör kompetensen ställas i främsta rummet. Som
lönegrund bör vidhållas utbildning och mängden ansvar.
I de högre kommunala tjänstemännens händer har samlats märkbart mycket makt. Kommunala
självstyrelserätten får dock inte överföras till tjänstemännen på förtroendemannasystemets
bekostnad.
Delar av de rutinartade ärendena bör överföras från förtroendemännen till ansvasfulla tjänstemän,
varvid förtroendemännen kan koncentrera sig på självstyrelsens egentliga innehåll och till att
behandla ärenden rörande kommunens framtid. Även vid val av förtroendemän bör men överväga
deras förutsättningar att sköta uppgifterna.

KOMMUNALA SOCIALPOLITIKEN
När den kommunala socialpolitiken skötes rätt hjälper den kommuninvånarna att klara sig med
egna krafter i sin egen livsmiljö. Man bör fordra social ändamålsenlighet gällande användandet av
kommunens medel. Kommunens utgifter har till avsevärda delar ökat genom att de sociala
uppgifterna ökat och att de varit av understödande karaktär.

BARN- OCH ÅLDRINGSVÅRDEN
Anläggningar som byggts för barns och åldringars behov har i det moderna samhället blivit än mera
nödvändiga, men även på detta område bör man sträva till sparsamhet med beaktande av
omständigheterna. Åldringarna borde möjligast länge få fortsätta sitt normala liv utan att behöva
överföras till kommunala vårdanstalter. Kommunen borde sträva efter att prioritera hemvådshjälp,
åldringars öppen vård samt social vård av privata och samfund.

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN
hör till kommunens grunduppgifter. Man bör ännu mera uppmärksamma förebyggande hälsovård
såsom vattenförsörjning, avloppsvattenrening o.dyl. Hälsocentralens tjänster bör hållas tidsenliga.
Hemsjukvården bör effektiveras.

KOMMUNALA KULTURPOLITIKEN
Det är ändamålsenligare att stöda privata vetenskapliga och konstnärliga anläggningars verksamhet
än att kommunen grundar egna motsvarande anläggningar. Kommunens uppgift är att befrämja
spirande kulturverksamhet inom kommunen. Vuxeninstitutet bör utecklas till att mera omfattande
svara för kommuninvånarnas kulturintressen.
Kommunen bör fästa uppmärksamhet vid utvecklandet av det lokala konstlivet, uppväckandet av
kommuninvånarnas konstintressen och speciellt stöda barns och ungdomars konstuppfostran. Det
sistnämnda är viktigt även för den skull att enligt grundskolans läroplan har konstämnenas timantal
märkbart minskat.

UNGDOMSARBETET
Kommunen bör komma ungdomar till hjälp och skapa förutsättningar för ungdomsverksamhet.
Ungdomarna bör självständigt få besluta om kvaliteten på sina hobbyn. Dock bör man försöka få
ungdomarna att omfatta goda och utvecklande hobbyn. Man bör sträva efter att bygga verksamhetsoch samligsutrymmen samt idrottsplatser, om möjligt enligt ungdomarnas egen aktivitet. Man bör
påverka till att stödet kommer i demokratisk och fosterländsk anda för arbete som ökar
ungdomarnas aktivitet. Ungdomarnas erhållande av stipendier bör stödas. Likaså bör man stöda
ungdomarnas möjligheter inom yrkes- och annan utbildning,
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