Andøy KrF ønsker å stå for en åpen, respektfull og ærlig
dialog med alle som deltar i den politiske og administrative
ledelsen i Andøy kommune. Vi vil også understreke for
våre velgere at vi ikke er enige i KrF sitt veivalg på riksplan.
Vi beklager at KrF nå er med i en regjering som la opp til
at Stortinget vedtok å legge ned Andøya Flystasjon. Vi
er heller ikke enige i alle KrF sine øvrige prioriteringer i
rikspolitikken, Vårt fokus i lokalpolitikken i Andøy er det
som tjener våre innbyggere og forholdene i Andøy best.
Oppvekst, kirke, kultur og frivillighet
̬̬ Andøy KrF går inn for sterkt helsesøsternærvær i grunnskolen
og videregående skole.
̬̬ Vi vil sikre et fortsatt godt tilbud i kulturskolen.
̬̬ Andøy KrF ønsker å videreutvikle frivilligsentralen. Vi
verdsetter, og vil så langt vi kan også legge til rette for alle
frivillige lag og foreninger i Andøy kommune.
̬̬ Kirke og menighetsliv er viktige verdier og ressurser som vi vil
bidra til å støtte og utvikle.
̬̬ Andøy KrF vil være pådriver i arbeidet med å fylle opp alle
vedtatte lærlingeplasser i kommunen.

Helse og omsorg
̬̬ Andøy KrF ønsker en offensiv ruspolitikk, med vekt på
forebygging av rusproblemer. Vi vil også bruke flere typer
behandlings- og rehabiliteringstilbud for rusmisbrukere.
̬̬ Andøy KrF er positiv til fortsatt utvikling og bruk av
velferdsteknolog, særlig for at innbyggere med pleie og
omsorgsbehov skal kunne bo hjemme så lenge som mulig.

̬̬ Andøy KrF vil arbeide for gode arbeidsvilkår for ansatte i
pleie- og omsorgssektoren i Andøy. Vi vil arbeide for at de
som ønsker større stillinger skal få tilbud om det. For å gi
flere tilbud om større stilling mener vi også at flere sektorer i
kommunen kan ses i sammenheng.
̬̬ Andøy KrF vil jobbe å etablere en forsøksordning med
vikarpool, med faste hele stillinger, og forutsigbar turnus.
̬̬ Andøy KrF mener at det er behov for å se på en styrking av
miljøterapeut og miljøarbeidertjenesten. Det er behov for
å styrke forebygging og oppfølging av grupper som faller
utenfor både utdanning og arbeidsliv.

Bosetting, utvikling og næringsliv
̬̬ Andøy KrF går inn for å ta hele kommunen i bruk for å
integrere våre innvandrere i lokalt arbeidsliv og samfunnsliv.
̬̬ For å opprettholde folketallet vil vi gjøre alt vi kan for at våre
bosatte tilflyttere blir boende i kommunen.
̬̬ Andøy KrF vil være pådrivere for å få gang og sykkelveier i
Risøyhamn, på Dverberg og på Bleik
̬̬ Vi vil bidra til å sikre fortsatt lokal matproduksjon gjennom en
robust landbruksnæring i Andøy.
̬̬ Andøy kommune er en sterk fiskerikommune, og Andøy
KrF vil stimulere til en aktiv fiskerinæring, og ha fokus
på prosesser som øker lokal bearbeiding og foredling av
fiskeråstoff, og med mest mulig bruk av lokal arbeidskraft.
̬̬ Andøy KrF ønsker at SAMSKAP skal ha større fokus på våre
primærnæringer i sitt omstillingsarbeid.
̬̬ Andøy KrF vil ha økt fokus på fornybar energi.
̬̬ Andøy KrF ønsker at miljøperspektivet skal være en del av all
saksutredning i Andøy kommune.

Velkommen til å stemme på våre kandidater
1. Hermod Arne Bakkevoll			
f. 1952		
Andenes
2. Judith Aarstein Johansen			
f. 1965		
Andenes
3. Kjetil Marvin Opdal				
f. 1957		
Risøyhamn
4. Gunn Hege Beathe Rydland			
f. 1974		
Risøyhamn
5. Børge Kjetil Folden				
f. 1968		
Risøyhamn
6. Erling Svindland				
f. 1968		
Andenes
7. Airen Vibeke Opdal				
f. 1961		
Risøyhamn
8. Amund Hartvig Rydland			
f. 1971		
Risøyhamn
9. Elina Nicoline N. Rydland			
f. 1999		
Risøyhamn
10. Berit Rydland				f. 1937		Bleik

1. kandidat

2. kandidat

Hermod Arne Bakkevoll

Judith Aarstein Johansen

Hermod Bakkevoll er vår 1.kandidat
til kommunevalget 2019. Hermod
er 67 år, gift med Tove og sammen
har de to voksne sønner og to
barnebarn. Hermod er konsulent på
forskjellige arenaer, og jobber også
som pastor i Baptistkirken. Hermod
brenner for at Andøy skal se og gripe
de mulighetene vi har, og utnytte
ressursene på en best mulig måte i
et langsiktig perspektiv.

Judith Aarstein Johansen er vår 2.
kandidat til kommunevalget. Judith
er 52 år, gift med Stig, og sammen
har de en datter. Judith er sykepleier
og har hatt ulike sykepleierstillinger
i Andøy. Hun er nå fagleder for tildelingskontoret for pleie og omsorgstjenester i Andøy. Hun brenner for
Andøy kommune, men er spesielt
opptatt av saker som berører pleie
og omsorg, psykiatri, skole, oppvekst og har ellers en mening om
det meste.

Andøy KrF er KrF for Andøy

