NÆRING OG SYSSELSETTING
Et aktivt næringsliv er avgjørende for bosetting
og utvikling i landsdelen.
KrF vil jobbe for at det blir flere arbeidsplasser i
kommunen. Vi skal stimulere nyetableringer,
bidra til å utvikle eksisterende næringsliv, samt
tiltrekke oss private og offentlige arbeidsplasser.
Samferdsel er en viktig forutsetning for bosetting
og næringsliv i Narvik kommune.

TRYGGE LOKALSAMFUNN
Alle skal ha tilgang til gode helse- og
omsorgstjenester, uavhengig av personlig
økonomi og bosted.
Vi skal ha fokus på psykiske problemer hos barn
og ungdom.
Det er også viktig at vi forplikter oss til å ha en
bærekraftig ressursforvaltning til beste for oss i
dag og de kommende generasjoner.

Mitt
brenner for:
• Etablere flere varige tilrettelagte
arbeidsplasser. Alle skal være inkludert - også
i arbeidslivet. Narvik kommune, som
arbeidsgiver, skal gå foran og være godt
eksempel.
• at det blir flere lærlingeplasser i næringslivet
og kommunale virksomheter.
• At næringsaktivitet som kommunen forvalter
blir sikret en varig avkastning som skaper
grunnlag for vekst og nyetablering.
• Kommunen skal være en langsiktig og
forutsigbar eier i egne selskaper.
• At UiT Narvik skal videreutvikles og styrkes.
• Brukervennlig kollektivtransport til våre
respektive bydeler, samt også bygda.
• Dobbeltspor på Ofotbanen.
• Opprustning og utbedring av Skjomenveien.
• Utbedring av veien frem til flerbrukshallen i
Ballangen, samt veien frem til
omsorgsboligen- Asfalt!
• Løsning for ny E6 i tunnel gjennom Narvik
sentrum.
• Ny E6-E10 Stormyra – Bjerkvik
• Fremme levedyktig landbruk og skogbruk.
• KrF ønsker et tak på bompenger pr. familie.

Mitt
brenner for:
• At helsestasjonene, barnehagene og skolene
benyttes aktivt for informasjon om helse.
• Trygge veier til skolene i kommunen.
• At aktivitetstilbud skal være så rimelig at alle
kan benytte seg av de (prisen på
svømmehallene må ned!).
• Opprettholde bassenget i Bjerkvik.
• Tenke globalt – handle lokalt.
• Ta vare på de grønne områdene vi har i byen.

VERDIER SOM VARER
VERDIER SOM VARMER
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KULTUR, FRIVILLIGHET OG IDRETT
Kultur og frivillighet skaper fellesskap og
opplevelser i samfunnet. Barn og unge må
sammen med voksne ha like muligheter til
utøvelse av fritidsaktiviteter.
. Mitt
brenner for:
• Opptrapping av kulturtilbudet i alle deler av
kommunen.
• At alle barn skal få et fritidskort for å delta på
aktiviteter, og Narvik kommune skal gå inn
med 2000 kr.
• At kommunale og frivillige tilbud skal utfylle
hverandre.
• Økt tilrettelegging for uorganiserte
breddeidrettsaktiviteter for aldersgruppen 1519 år.
• At frivillig arbeid og organisasjoner får gode
rammevilkår.
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PROGRAM NARVIK KrF
2019-2023

Narvik skal være kommunen med det store
hjertet – varmt, menneskelig og inkluderende.
Narvik skal være verdens beste sted for barn
å vokse opp i.
Kommunen skal være trygg og rik på
muligheter og opplevelser – et sted der ulike
mennesker kan utnytte sitt potensial.
Narvik skal stille opp for de som trenger
samfunnets støtte.
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SAMMEN FOR EN
VARMERE KOMMUNE

OMSORG FOR ALLE
Helse og omsorgstjenesten skal være en
bærebjelke i velferden. Alle skal få et riktig,
rettferdig og tilpasset tilbud, uavhengig av
økonomi eller muligheter til å be om hjelp.

BARN OG UNGE
Et samfunn som er godt for barna er godt for alle.
En god barndom varer livet ut.
Mitt
brenner for:
• Flere lekeplasser i nærmiljøet, og ruste opp
eksisterende.
• At barnetrygden holdes utenfor ved sosialhjelp.
• Bedre hjelp og avlastning for familier der
omsorgsperson eller barn er alvorlig syke.
• Tilskuddene til barnehager økes og øremerkes,
slik at de kan oppfylle pedagog- og
bemanningsnormen på en forsvarlig måte.
• At ansatte i barnehagen og skole sikres
kompetanse til å oppdage og følge opp barn
med spesielle behov.
• Å gi lærerne gode arbeidsforhold og at de skal
kunne bruke mer tid på eleven istedenfor
rapportering.
• Å sikre at helsesøsterressursen forblir og økes
på alle skolene.
• Å beholde eksisterende skolestruktur. KrF
mener det er viktig med stabilitet i lærer –
elevkontakt.
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Mitt
brenner for:
• et nytt lokalsykehus med heldøgns
akuttberedskap og fullverdig fødeavdeling.
• Støtte og stimulere til frivillige og foreninger
som arbeider for mennesker med ekstra
behov, blant annet gjennom å sikre fortsatt
drift av det brukerstyrte tilbudet Exit.
• at foreldre som har barn med nedsatt
funksjonsevne skal få god oppfølging av det
offentlige hjelpeapparatet. Familien skal ha en
fast koordinator.
• Få matlukta tilbake på sykehjemmet! Beboere
som får mat fra/ i kommunale institusjoner skal
oppleve å få et sunt og variert kosthold.
• gi tilbud om dagsenter for hjemmeboende
demente.
• styrke omsorgssektoren gjennom økt
grunnbemanning ved å tilrettelegge for
heltidstruktur der det er mulig.
• Helsesøster for eldre.

VALGLISTE NARVIK KrF
2019 -202
1. Boy Arne Buyle f.år 1973
2. Elisabeth Wedø f.år 1974
3. Heidi Hvaal Leiros f.år 1959
4. Johanne Termine Punsvik f.år 1983
5. Ole Punsvik f.år 1954
6. Ivar Ravn f.år 1951
7. Rannveig Sletteng f.år 1954
8. Marie Sjåfjell Eide f.år 1937
9. Harold Akselsen f.år 1960
10. Emil Kristian Larsen f.år 1955
11. Jan Svanberg f.år 1960
12. Pauline Spjelkavik Hansen f.år
1940
13. Gunnar Jakobsen f.år 1954
14. Jahn-Aage Olsen f.år 1946
15. Bjarne Liljebakk f.år 1954

KIRKE OG MENIGHET
KrF støtter det viktige arbeidet som foregår i alle
menighetene i kommunen. Det skal legges opp til
frivillig arbeid i kirke og menighet, uten frivillighet
stopper samfunnet opp.
Mitt
brenner for:
• Å støtte arrangementer i regi av kirke og ulike
menigheter.
• Økte ressurser til vedlikehold av kirkebyggene
og kirkegårdene.
• At menighetsrådene/ fellesrådet må ha
økonomi som står i forhold til deres pålagte
oppgaver.
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