
Hvem er du? 
Jeg er 32 år og er opprinnelig fra Tana. Flyt-
tet til Nesseby som 10 åring, og har siden 
blitt en ihuga Nessebyværing. Jeg har ut-
dannelse innen sosialantroplogi og reiseliv, 
og jobber som dagligleder i Destinasjon 
Varanger.  
 

Hvorfor bor du i Nesseby kommune? 
Jeg elsker å bo i Nesseby, for her kan jeg gjør alle de tingene jeg liker. Gå 
rett fra døra mi på ski, fiske i vann, fjorden og elva. Se fantastiske fugler 
hele året og bruke naturen så mye jeg ønsker. Jeg trives også i Nesseby 
fordi det er et samisk samfunn der alle kjenner hverandre og bryr seg om 
hverandre.  
 
Hvorfor vil du inn i kommunestyret?  
Jeg vil inn i kommunestyret for å kunne påvirke utviklingen av Nesseby i 
en retning JEG syns er viktig.   
 
Hvorfor er du engasjert i politikk? 
Det er moro å være med på å utforme samfunnsdebatten.  
 
Hva er det beste som skjedde i Nesseby i forrige valgperiode(2007-
2011)? 
Jeg tror at det nye oppvekstsenteret er viktig for å rekruttere nye Nesseby-
væringer til kommunen.  
 
Hva er de viktigste sakene for deg i de neste fire årene? 
Jeg er opptatt av at Nesseby får utnyttet sine naturlige ressurser, der tradi-
sjonelle næringer som reindrift, fiske og jordbruk har gode levekår. Jeg 
ønsker også at reiseliv kan bli en viktig næring fremover. Slik kan vi vise 
fram det beste i Nesseby og på den måten ta vare på det som er viktig for 
oss, som naturen og kulturen her, som rett og slett er fantastiske salgsele-
menter. Andre områder som er viktig for meg er fortsatt fokus på samisk 
språk og kultur. Rent drikkevann til alle er også viktig.  

Presentasjon av 4.plassen på lista  

Kate Johanne Utsi 

 

De fire på topp.  Fra venstre: Rolf Mathi Reisænen, Kate Utsi,              

Marit Kjerstad (ordførerkandidat) og Charles Petterson 

Va l g p r o g r a m   

T V E R R P O L I T I S K  L I S T E  

2 011 - 2 014  

 

” T a  h e l e  k o m m u n e n  i  b r u k ”  

Tverrpolitisk liste—Kommunestyrevalget i Nesseby 2011 

1. Marit Kjerstad 
2. Charles Petterson 
3. Rolf Mathi Reisænen 
4. Kate Johanne Utsi 
5. Harald Store 
6. Kirsten Berit Hætta  
7. Oddvar Njuolla 
8. Jorunn L. Jernsletten 
9. Øyvind Erichsen 

10. Vigdis Siri 
11. Kjell-Harald Erichsen 
12. Inger Katrine Juuso 
13. Johnny-Leo L. Jernsletten 
14. Jørn-Ottar Olsen 
15. Heidi E. Jernsletten 
16. Øystein Nilsen 
17. Odd Ingvald Lam 



Vå r t  p r o g r a m  

Nesseby kommune skal bestå som en egen samisk kommune. Vi skal 
ta vare på kommunens historie og det unike kulturelle ståstedet vi har 
opparbeidet innerst i Varangerfjorden gjennom 10.000 år.  

Det viktigste politiske arbeidet de nærmeste årene er å bidra til at alle 
trives og føler seg hjemme i Nesseby kommune. Det skal være et 
trygt sted å bo, og de som trenger hjelp til noe, skal kunne få det. Vi 
ser gjerne at flere flytter til kommunen for å oppleve “det gode liv”.   

Fisket, jordbruket og reindrifta er en av bærebjelkene i kommunen og 
har de siste årene hatt en svært positiv utvikling i Nesseby. Vi ønsker 
å legge til rette for og videreutvikle disse næringene. Satsing på 
etablering av nye arbeidsplasser og spesielt innen reiseliv vil også 
være viktig. Vi vil i tillegg jobbe for å få til en god etterbruk av 
skolene i Nesseby og Karlebotn. I dette arbeidet skal vi være 
pådrivere! 

Varangerbotn skal være et attraktivt kommunesenter, i en attraktiv 
kommune. Tverrpolitisk liste er stolt over å ha bidratt til etableringen 
av et oppvekstsenter i Varangerbotn. Akkurat dette var det kun 
tverrpolitisk som hadde på programmet i forrige valgperiode.  

Vi skal jobbe aktivt for å spre positiv informasjon om vår flotte 
kommune slik at alle er stolte av å bo her i Nesseby. For å kunne 
finansiere mange av de gode tiltakene som gjør kommunen attraktiv 
å bo i, vil vi vurdere nye finansieringsmuligheter.  

Viktige bidragsytere i utviklingen av kommunen til et attraktivt sted 
er de frivillige organisasjonene. Vi vil derfor jobbe for at de frivillige 
organisasjonene i kommunen skal ha gode vilkår. 

Nesseby kommune er den kommunen i Norge som har hatt den 
største økningen i aldersgruppen 0-5 år de siste fire årene. I denne 
perioden er det Tverrpolitisk liste som har hatt ordførerposisjonen. 
Vi er i tillegg en av de kommunene i Finnmark som har den mest 
spredte bosetningen. Av kommunens innbyggere bor 41 % øst for 
Meskelv (på nordsida), og 42 % bor mellom Meskelv og Karlebotn. 
Sørsida og Karlebotn har 16 % av befolkningen. Det er denne 
spredte bosetningen som gjør Nesseby kommune attraktiv og skiller 
oss ut fra andre finnmarkskommuner.   

Vårt slagord er derfor: “Ta hele kommunen i bruk”. Her er en 
presentasjon av de sakene vi vil jobbe for i 2011-2015 og de fire 
kandidatene som står først på lista vår.  

Presentasjon av 3.plassen på lista  

Rolf Mathi Reisænen 

Hvem er du? 
Jeg er 55 år, gift med Heidi Jernsletten. Har 
voksne barn, og flere barnebarn. Jobber i 
Statens vegvesen.  
 
Hvorfor bor du i Nesseby kommune? 
Jeg er og blir Nessebyværing. Her har jeg 
familien og alt jeg trenger for å ha det bra. 
Slik som gode jaktmuligheter og hytte å slap-
pe av på.  
 
Hvorfor vil du inn i kommunestyret?  
Jeg vil inn i kommunestyret for å  være med på å påvirke hvordan vi 
skal ha det her i kommunen slik at Nesseby fortsatt blir et bra sted 
å være, og ikke minst fortsatt blir en EGEN kommune.  
 
Hvorfor er du engasjert i politikk? 
Alt man gjør og sier er vel på en måte politikk, og det styrer hverda-
gen, og jeg vil være med å bestemme hvordan vi skal ha det. Det er 
viktig å si hva man mener om ting, forskjellighet gir vekst.  
 
Hva er forskjellen på Tverrpolitisk liste og de andre?  
Tverrpolitisk liste er for alle , vi er ikke styrt fra sentralt hold og er 
derfor ”friere”.  
 
Hva er det beste som skjedde i Nesseby i forrige valgperiode
(2007-2011)? 
Jeg er stolt over at vi fikk til oppvekstsenteret i Varangerbotn.  
 
Hva er de viktigste sakene for deg i de neste fire årene? 
Skal vi få folk til å bosette seg i kommunen, trenger de først og 
fremst et sted å bo. Det blir derfor viktig å jobbe for at attraktive 
boligfelt klargjøres og at det gis mulighet for spredt boligbygging. 
Det er også viktig med en god og tidsriktig havn som gjør at fisker-
ne velger Nesseby som leveringssted, og som også stimulerer til at 
flere unge velger fiskeryrket.  



Presentasjon av 2.plassen på lista  

Charles Petterson 

Hvem er du? 
Jeg er 41 år og har bodd i Nesseby i 9 år. Jeg er sam-
boer med Toril Iversen, og har en jente på 8 år og 
en gutt på 6 år. Jeg er utdannet samfunnsviter og 
jobber som plansjef i Finnmark fylkeskommune. 
Født i Vardø, og flyttet derfra som 5 åring. I barndommen var jeg alltid på 
sommerferie hos besteforeldrene mine i Nesseby, så nå bor jeg i barndom-
mens ferieparadis.  
 
Hvorfor bor du i Nesseby kommune? 
I Nesseby er det oversiktlig og godt å bo for både barn og voksne, og jeg 
kan kose meg med snekring på hytta. I Nesseby kan barna mine ha samisk 
som førstespråk i barnehagen og på skolen, selv om både jeg og moren er 
norskspråklige. Dette er fantastisk! Når jeg bor på kirkestedet, har jeg dess-
uten kun 1/2 times pendling til Tana/Vadsø. Det høye aktivitetsnivået til 
de frivillige organisasjonene er også med på å gjøre Nesseby svært attraktiv.  
 
Hvorfor vil du inn i kommunestyret?   
For å kunne påvirke hvordan hverdagen til mine barn skal være og bli i 
fremtiden.  
 
Hvorfor er du engasjert i politikk? 
I Nesseby er vi så få at alle som engasjerer seg får en innflytelse på utfor-
mingen av politikken. Det er lett å se resultatene av ens eget engasjement.  
 
Hva er det beste som skjedde i Nesseby i forrige valgperiode? 
At folketallet i kommunen har økt til 900, og at antallet barn i barnehagen 
nesten har tredoblet seg siden 2007. Jeg syns også at det er bra at vi har fått 
et oppvekstsenter, selv om jeg gjerne skulle ha sett at vi hadde fått utredet 
om det var billigere å bygge oppvekstsenteret ved Nesseby skole. Nå blir 
det desto viktigere å finne ut hva de gamle skolene skal brukes til. 
 
Hva er de viktigste sakene for deg i de neste fire årene? 
Skal vi fortsatt ha en økning i folketallet er nok gratis barnehage og SFO 
viktig. Vekst i folketallet er viktig for å sikre at Nesseby skal bestå som en 
egen kommune, og at det finnes unge som kan ta seg av oss når vi blir eld-
re. Boligmangelen gjør det viktig med flere familievennlige boliger for å 
kunne utnytte effekten av gratis barnehage. Vi må også ha noen realistiske 
ideer om hvordan vi skal finansiere alle disse gode tiltakene.  

Arbeidsliv og næringsliv 

 Arbeide for konkurransedyktig fiber (internett) til flest mulig 

 Ta vare på og videreutvikle kultur- og næringsbaserte 
arbeidsplasser: duodji, reiseliv, fiske, reindrift, jordbruk og 
utmarksnæringer 

 Utvikle turistnæringen både når det gjelder overnattings– og 
aktivitetstilbud  

 Styrke mulighetene til å drive kombinasjonsnæringer 

 Gjennom bruk av kommunens næringsfondsmidler satse på å 
styrke småskalaentreprenører  

 Jobbe for at havna i Nesseby skal være en av de viktigste og 
beste mottaksstedene for fisk i Varangerfjorden  

 Utvikle Varangerbotn til et attraktivt og trygt sentrum  

 Utvikle kommunen til et attraktivt sted for pendlere 

 Større grad av lokal forvaltning i utmarka  

 Reindrifta og sauenæringa skal prioriteres ved eventuelle 
rovdyrkonflikter  

Boliger og hytter  

Oppvekst 

 Jobbe for rent og godt drikkevann til alle  

 Jobbe for spredt boligbygging og fortsatt hyttebygging i 
hyttefelt  

 Jobbe for nye attraktive boligfelt på strekningen Varanger-
botn-Nyborg og i Nesseby  

 Arbeide for familievennlige kommunale boliger som gjør 
kommunen attraktiv for barnefamilier  

 Jobbe for kommunale boliger som gjør det attraktivt for 
pendlere å bosette seg i kommunen 

 Vurdere eiendomsskatt for å kunne finansiere gode tiltak 
som bl.a. gratis barnehage, SFO og rent drikkevann   

 Jobbe for fortsatt gratis barnehageplass og SFO 

 Utvikle studiesenteret.no 

 Kompetansehevingstiltak for ansatte i oppvekstsektoren  

 Jobbe for å rekruttere flere førskolelærere til kommunen 

 Jobbe for å styrke opplæringen i samisk språk og kultur i barne-
hagen og skolen  

 Videreutvikle tilbudene til Isak Saba-senteret 



Omsorg og helse  

 Eldre og folk med spesielle behov skal fortsatt ha mulighet til å 
bo hjemme 

 I større grad aktivisere de eldre på Helsesenteret gjennom flere 
dagtilbud 

 Beholde og videreutvikle hjemmetjenesten, hjelpetjenesten, in-
stitusjons- og omsorgsboliger 

 Beholde helsetilbud som lege, helsesøster, fysioterapeut og jord-
mortjeneste  

 Ha meningsfylte rusforebyggende tiltak og et godt ettervern 
med tilpassede tilbud  

 Jobbe for at Nesseby kommune skal kunne takle den kommen-
de ”eldrebølgen”, særlig med tanke på demente 

 Bidra til at forebyggende folkehelsearbeid blir et sentralt sat-
singsområde i kommunen   

Kultur og idrett 

 

 Ta vare på ildsjelene og arbeide for gode vilkår for de frivillige 
organisasjonene 

 Utvikle kulturskoletilbudet 

 Styrke det samiske kulturlivet og bruken av det samiske språket i 
offentlige situasjoner 

 Vedlikeholde gamle jordbruksveier 

 Bidra til en eventuell skøytebane på grusbanen i Nesseby 

 Bidra til lys på kunstgressbanen i Varangerbotn 

 Beholde grendehusfunksjonene til Karlebotn skole og Nesseby 
skole  

 Jobbe for flytting av Isak Saba språksenter til Nesseby skole og 
etablere et regionalt språksenter der 

 Sikre og vedlikeholde kirka og dets områder 

 Beholde og vedlikeholde eksisterende løypenett for ferdsel i ut-
mark 

Hvem er du? 
Jeg har vokst opp i Lødingen, som er en liten kom-
mune i Nordland. Med to barn på 4 og 2 år har jeg, 
sammen med Jørn-Ottar Olsen, bidratt til baby-
boomen i kommunen. Jeg er utdannet lærer og job-
ber ved Nesseby skole. I 2006 kjøpte vi Øvre Burnes gård for å kunne drive 
med sauer.  

Hvorfor bor du i Nesseby kommune? 
Her kan jeg slappe av på hytta på fjellet og nyte den nydelige naturen i kom-
munen. Favorittaktiviteten er helt klart være sammen med familien, gjerne på 
hytta eller i fjøset. Det frivillige organisasjonsarbeidet som blir gjort på dug-
nad er noe som gjør Nesseby til en super kommune å bo i. 
 
Hvorfor vil du bli ordfører i Nesseby?  
Jeg vil bli ordfører for å kunne påvirke hverdagen rundt meg. I forrige periode 
var jeg aktiv i arbeidet til Tverrpolitisk liste. Dette har gitt så mye mersmak at 
jeg ønsker å bidra til at Nesseby skal bli en enda bedre kommune å bo i. Jeg 
ønsker rett og slett å bli ordfører i Nesseby fordi jeg mener at kommunen 
trenger en uredd politiker som tør tenke nytt.  
 
Hvorfor er du engasjert i politikk? 
For meg er det viktig å engasjere meg slik at jeg kan være med på å gjøre en 
forskjell i kommunen.  
 
Hva er det beste som skjedde i Nesseby i forrige valgperiode(2007-
2011)? 
Sist periode var det viktig for meg at det ble vedtatt bygging av nytt oppvekst-
senter. Jeg ser som lærer viktigheten av at det fysiske miljøet er bra når vi for-
søker å skape et godt opplæringsmiljø for barna i Nesseby kommune.  
 
Hva er de viktigste sakene for deg i de neste fire årene? 
Min hjertesak i kommende valgperiode er barn og unge. Finansiering av de 
gode tiltakene som gjør Nesseby kommune attraktiv for barnefamilier er vik-
tig. Det er også viktig å ta vare på primærnæringene som de siste årene har 
hatt en positiv utvikling, og er en av bærebjelkene i kommunen. Rent vann til 
alle i kommunen er kanskje den aller viktigste saken den kommende perioden.  

Presentasjon av ordførerkandidaten 

Marit Kjerstad 



Omsorg og helse  

 Eldre og folk med spesielle behov skal fortsatt ha mulighet til å 
bo hjemme 

 I større grad aktivisere de eldre på Helsesenteret gjennom flere 
dagtilbud 

 Beholde og videreutvikle hjemmetjenesten, hjelpetjenesten, in-
stitusjons- og omsorgsboliger 

 Beholde helsetilbud som lege, helsesøster, fysioterapeut og jord-
mortjeneste  

 Ha meningsfylte rusforebyggende tiltak og et godt ettervern 
med tilpassede tilbud  

 Jobbe for at Nesseby kommune skal kunne takle den kommen-
de ”eldrebølgen”, særlig med tanke på demente 

 Bidra til at forebyggende folkehelsearbeid blir et sentralt sat-
singsområde i kommunen   

Kultur og idrett 

 

 Ta vare på ildsjelene og arbeide for gode vilkår for de frivillige 
organisasjonene 

 Utvikle kulturskoletilbudet 

 Styrke det samiske kulturlivet og bruken av det samiske språket i 
offentlige situasjoner 

 Vedlikeholde gamle jordbruksveier 

 Bidra til en eventuell skøytebane på grusbanen i Nesseby 

 Bidra til lys på kunstgressbanen i Varangerbotn 

 Beholde grendehusfunksjonene til Karlebotn skole og Nesseby 
skole  

 Jobbe for flytting av Isak Saba språksenter til Nesseby skole og 
etablere et regionalt språksenter der 

 Sikre og vedlikeholde kirka og dets områder 

 Beholde og vedlikeholde eksisterende løypenett for ferdsel i ut-
mark 

Hvem er du? 
Jeg har vokst opp i Lødingen, som er en liten kom-
mune i Nordland. Med to barn på 4 og 2 år har jeg, 
sammen med Jørn-Ottar Olsen, bidratt til baby-
boomen i kommunen. Jeg er utdannet lærer og job-
ber ved Nesseby skole. I 2006 kjøpte vi Øvre Burnes gård for å kunne drive 
med sauer.  

Hvorfor bor du i Nesseby kommune? 
Her kan jeg slappe av på hytta på fjellet og nyte den nydelige naturen i kom-
munen. Favorittaktiviteten er helt klart være sammen med familien, gjerne på 
hytta eller i fjøset. Det frivillige organisasjonsarbeidet som blir gjort på dug-
nad er noe som gjør Nesseby til en super kommune å bo i. 
 
Hvorfor vil du bli ordfører i Nesseby?  
Jeg vil bli ordfører for å kunne påvirke hverdagen rundt meg. I forrige periode 
var jeg aktiv i arbeidet til Tverrpolitisk liste. Dette har gitt så mye mersmak at 
jeg ønsker å bidra til at Nesseby skal bli en enda bedre kommune å bo i. Jeg 
ønsker rett og slett å bli ordfører i Nesseby fordi jeg mener at kommunen 
trenger en uredd politiker som tør tenke nytt.  
 
Hvorfor er du engasjert i politikk? 
For meg er det viktig å engasjere meg slik at jeg kan være med på å gjøre en 
forskjell i kommunen.  
 
Hva er det beste som skjedde i Nesseby i forrige valgperiode(2007-
2011)? 
Sist periode var det viktig for meg at det ble vedtatt bygging av nytt oppvekst-
senter. Jeg ser som lærer viktigheten av at det fysiske miljøet er bra når vi for-
søker å skape et godt opplæringsmiljø for barna i Nesseby kommune.  
 
Hva er de viktigste sakene for deg i de neste fire årene? 
Min hjertesak i kommende valgperiode er barn og unge. Finansiering av de 
gode tiltakene som gjør Nesseby kommune attraktiv for barnefamilier er vik-
tig. Det er også viktig å ta vare på primærnæringene som de siste årene har 
hatt en positiv utvikling, og er en av bærebjelkene i kommunen. Rent vann til 
alle i kommunen er kanskje den aller viktigste saken den kommende perioden.  

Presentasjon av ordførerkandidaten 

Marit Kjerstad 



Presentasjon av 2.plassen på lista  

Charles Petterson 

Hvem er du? 
Jeg er 41 år og har bodd i Nesseby i 9 år. Jeg er sam-
boer med Toril Iversen, og har en jente på 8 år og 
en gutt på 6 år. Jeg er utdannet samfunnsviter og 
jobber som plansjef i Finnmark fylkeskommune. 
Født i Vardø, og flyttet derfra som 5 åring. I barndommen var jeg alltid på 
sommerferie hos besteforeldrene mine i Nesseby, så nå bor jeg i barndom-
mens ferieparadis.  
 
Hvorfor bor du i Nesseby kommune? 
I Nesseby er det oversiktlig og godt å bo for både barn og voksne, og jeg 
kan kose meg med snekring på hytta. I Nesseby kan barna mine ha samisk 
som førstespråk i barnehagen og på skolen, selv om både jeg og moren er 
norskspråklige. Dette er fantastisk! Når jeg bor på kirkestedet, har jeg dess-
uten kun 1/2 times pendling til Tana/Vadsø. Det høye aktivitetsnivået til 
de frivillige organisasjonene er også med på å gjøre Nesseby svært attraktiv.  
 
Hvorfor vil du inn i kommunestyret?   
For å kunne påvirke hvordan hverdagen til mine barn skal være og bli i 
fremtiden.  
 
Hvorfor er du engasjert i politikk? 
I Nesseby er vi så få at alle som engasjerer seg får en innflytelse på utfor-
mingen av politikken. Det er lett å se resultatene av ens eget engasjement.  
 
Hva er det beste som skjedde i Nesseby i forrige valgperiode? 
At folketallet i kommunen har økt til 900, og at antallet barn i barnehagen 
nesten har tredoblet seg siden 2007. Jeg syns også at det er bra at vi har fått 
et oppvekstsenter, selv om jeg gjerne skulle ha sett at vi hadde fått utredet 
om det var billigere å bygge oppvekstsenteret ved Nesseby skole. Nå blir 
det desto viktigere å finne ut hva de gamle skolene skal brukes til. 
 
Hva er de viktigste sakene for deg i de neste fire årene? 
Skal vi fortsatt ha en økning i folketallet er nok gratis barnehage og SFO 
viktig. Vekst i folketallet er viktig for å sikre at Nesseby skal bestå som en 
egen kommune, og at det finnes unge som kan ta seg av oss når vi blir eld-
re. Boligmangelen gjør det viktig med flere familievennlige boliger for å 
kunne utnytte effekten av gratis barnehage. Vi må også ha noen realistiske 
ideer om hvordan vi skal finansiere alle disse gode tiltakene.  

Arbeidsliv og næringsliv 

 Arbeide for konkurransedyktig fiber (internett) til flest mulig 

 Ta vare på og videreutvikle kultur- og næringsbaserte 
arbeidsplasser: duodji, reiseliv, fiske, reindrift, jordbruk og 
utmarksnæringer 

 Utvikle turistnæringen både når det gjelder overnattings– og 
aktivitetstilbud  

 Styrke mulighetene til å drive kombinasjonsnæringer 

 Gjennom bruk av kommunens næringsfondsmidler satse på å 
styrke småskalaentreprenører  

 Jobbe for at havna i Nesseby skal være en av de viktigste og 
beste mottaksstedene for fisk i Varangerfjorden  

 Utvikle Varangerbotn til et attraktivt og trygt sentrum  

 Utvikle kommunen til et attraktivt sted for pendlere 

 Større grad av lokal forvaltning i utmarka  

 Reindrifta og sauenæringa skal prioriteres ved eventuelle 
rovdyrkonflikter  

Boliger og hytter  

Oppvekst 

 Jobbe for rent og godt drikkevann til alle  

 Jobbe for spredt boligbygging og fortsatt hyttebygging i 
hyttefelt  

 Jobbe for nye attraktive boligfelt på strekningen Varanger-
botn-Nyborg og i Nesseby  

 Arbeide for familievennlige kommunale boliger som gjør 
kommunen attraktiv for barnefamilier  

 Jobbe for kommunale boliger som gjør det attraktivt for 
pendlere å bosette seg i kommunen 

 Vurdere eiendomsskatt for å kunne finansiere gode tiltak 
som bl.a. gratis barnehage, SFO og rent drikkevann   

 Jobbe for fortsatt gratis barnehageplass og SFO 

 Utvikle studiesenteret.no 

 Kompetansehevingstiltak for ansatte i oppvekstsektoren  

 Jobbe for å rekruttere flere førskolelærere til kommunen 

 Jobbe for å styrke opplæringen i samisk språk og kultur i barne-
hagen og skolen  

 Videreutvikle tilbudene til Isak Saba-senteret 



Vå r t  p r o g r a m  

Nesseby kommune skal bestå som en egen samisk kommune. Vi skal 
ta vare på kommunens historie og det unike kulturelle ståstedet vi har 
opparbeidet innerst i Varangerfjorden gjennom 10.000 år.  

Det viktigste politiske arbeidet de nærmeste årene er å bidra til at alle 
trives og føler seg hjemme i Nesseby kommune. Det skal være et 
trygt sted å bo, og de som trenger hjelp til noe, skal kunne få det. Vi 
ser gjerne at flere flytter til kommunen for å oppleve “det gode liv”.   

Fisket, jordbruket og reindrifta er en av bærebjelkene i kommunen og 
har de siste årene hatt en svært positiv utvikling i Nesseby. Vi ønsker 
å legge til rette for og videreutvikle disse næringene. Satsing på 
etablering av nye arbeidsplasser og spesielt innen reiseliv vil også 
være viktig. Vi vil i tillegg jobbe for å få til en god etterbruk av 
skolene i Nesseby og Karlebotn. I dette arbeidet skal vi være 
pådrivere! 

Varangerbotn skal være et attraktivt kommunesenter, i en attraktiv 
kommune. Tverrpolitisk liste er stolt over å ha bidratt til etableringen 
av et oppvekstsenter i Varangerbotn. Akkurat dette var det kun 
tverrpolitisk som hadde på programmet i forrige valgperiode.  

Vi skal jobbe aktivt for å spre positiv informasjon om vår flotte 
kommune slik at alle er stolte av å bo her i Nesseby. For å kunne 
finansiere mange av de gode tiltakene som gjør kommunen attraktiv 
å bo i, vil vi vurdere nye finansieringsmuligheter.  

Viktige bidragsytere i utviklingen av kommunen til et attraktivt sted 
er de frivillige organisasjonene. Vi vil derfor jobbe for at de frivillige 
organisasjonene i kommunen skal ha gode vilkår. 

Nesseby kommune er den kommunen i Norge som har hatt den 
største økningen i aldersgruppen 0-5 år de siste fire årene. I denne 
perioden er det Tverrpolitisk liste som har hatt ordførerposisjonen. 
Vi er i tillegg en av de kommunene i Finnmark som har den mest 
spredte bosetningen. Av kommunens innbyggere bor 41 % øst for 
Meskelv (på nordsida), og 42 % bor mellom Meskelv og Karlebotn. 
Sørsida og Karlebotn har 16 % av befolkningen. Det er denne 
spredte bosetningen som gjør Nesseby kommune attraktiv og skiller 
oss ut fra andre finnmarkskommuner.   

Vårt slagord er derfor: “Ta hele kommunen i bruk”. Her er en 
presentasjon av de sakene vi vil jobbe for i 2011-2015 og de fire 
kandidatene som står først på lista vår.  

Presentasjon av 3.plassen på lista  

Rolf Mathi Reisænen 

Hvem er du? 
Jeg er 55 år, gift med Heidi Jernsletten. Har 
voksne barn, og flere barnebarn. Jobber i 
Statens vegvesen.  
 
Hvorfor bor du i Nesseby kommune? 
Jeg er og blir Nessebyværing. Her har jeg 
familien og alt jeg trenger for å ha det bra. 
Slik som gode jaktmuligheter og hytte å slap-
pe av på.  
 
Hvorfor vil du inn i kommunestyret?  
Jeg vil inn i kommunestyret for å  være med på å påvirke hvordan vi 
skal ha det her i kommunen slik at Nesseby fortsatt blir et bra sted 
å være, og ikke minst fortsatt blir en EGEN kommune.  
 
Hvorfor er du engasjert i politikk? 
Alt man gjør og sier er vel på en måte politikk, og det styrer hverda-
gen, og jeg vil være med å bestemme hvordan vi skal ha det. Det er 
viktig å si hva man mener om ting, forskjellighet gir vekst.  
 
Hva er forskjellen på Tverrpolitisk liste og de andre?  
Tverrpolitisk liste er for alle , vi er ikke styrt fra sentralt hold og er 
derfor ”friere”.  
 
Hva er det beste som skjedde i Nesseby i forrige valgperiode
(2007-2011)? 
Jeg er stolt over at vi fikk til oppvekstsenteret i Varangerbotn.  
 
Hva er de viktigste sakene for deg i de neste fire årene? 
Skal vi få folk til å bosette seg i kommunen, trenger de først og 
fremst et sted å bo. Det blir derfor viktig å jobbe for at attraktive 
boligfelt klargjøres og at det gis mulighet for spredt boligbygging. 
Det er også viktig med en god og tidsriktig havn som gjør at fisker-
ne velger Nesseby som leveringssted, og som også stimulerer til at 
flere unge velger fiskeryrket.  



Hvem er du? 
Jeg er 32 år og er opprinnelig fra Tana. Flyt-
tet til Nesseby som 10 åring, og har siden 
blitt en ihuga Nessebyværing. Jeg har ut-
dannelse innen sosialantroplogi og reiseliv, 
og jobber som dagligleder i Destinasjon 
Varanger.  
 

Hvorfor bor du i Nesseby kommune? 
Jeg elsker å bo i Nesseby, for her kan jeg gjør alle de tingene jeg liker. Gå 
rett fra døra mi på ski, fiske i vann, fjorden og elva. Se fantastiske fugler 
hele året og bruke naturen så mye jeg ønsker. Jeg trives også i Nesseby 
fordi det er et samisk samfunn der alle kjenner hverandre og bryr seg om 
hverandre.  
 
Hvorfor vil du inn i kommunestyret?  
Jeg vil inn i kommunestyret for å kunne påvirke utviklingen av Nesseby i 
en retning JEG syns er viktig.   
 
Hvorfor er du engasjert i politikk? 
Det er moro å være med på å utforme samfunnsdebatten.  
 
Hva er det beste som skjedde i Nesseby i forrige valgperiode(2007-
2011)? 
Jeg tror at det nye oppvekstsenteret er viktig for å rekruttere nye Nesseby-
væringer til kommunen.  
 
Hva er de viktigste sakene for deg i de neste fire årene? 
Jeg er opptatt av at Nesseby får utnyttet sine naturlige ressurser, der tradi-
sjonelle næringer som reindrift, fiske og jordbruk har gode levekår. Jeg 
ønsker også at reiseliv kan bli en viktig næring fremover. Slik kan vi vise 
fram det beste i Nesseby og på den måten ta vare på det som er viktig for 
oss, som naturen og kulturen her, som rett og slett er fantastiske salgsele-
menter. Andre områder som er viktig for meg er fortsatt fokus på samisk 
språk og kultur. Rent drikkevann til alle er også viktig.  

Presentasjon av 4.plassen på lista  

Kate Johanne Utsi 

 

De fire på topp.  Fra venstre: Rolf Mathi Reisænen, Kate Utsi,              

Marit Kjerstad (ordførerkandidat) og Charles Petterson 

Va l g p r o g r a m   

T V E R R P O L I T I S K  L I S T E  

2 011 - 2 014  

 

” T a  h e l e  k o m m u n e n  i  b r u k ”  

Tverrpolitisk liste—Kommunestyrevalget i Nesseby 2011 

1. Marit Kjerstad 
2. Charles Petterson 
3. Rolf Mathi Reisænen 
4. Kate Johanne Utsi 
5. Harald Store 
6. Kirsten Berit Hætta  
7. Oddvar Njuolla 
8. Jorunn L. Jernsletten 
9. Øyvind Erichsen 

10. Vigdis Siri 
11. Kjell-Harald Erichsen 
12. Inger Katrine Juuso 
13. Johnny-Leo L. Jernsletten 
14. Jørn-Ottar Olsen 
15. Heidi E. Jernsletten 
16. Øystein Nilsen 
17. Odd Ingvald Lam 
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