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Fauske KrF

Fauske KrFs program for valgperioden 2019 - 2023:
Fauske KrF ønsker å bygge varme lokalsamfunn der innbyggerne, særlig barn og
eldre, står i sentrum. Vi ønsker å ta vare på naturen og sikre en bærekraftig utvikling i
Fauske. Vi mener den beste kommunen skapes gjennom at det offentlige aktivt jobber
sammen med næringslivet og frivillig sektor for å legge til rette for gode tjenester til
alle innbyggerne. Fauske KrF legger kristne verdier til grunn for vår politikk.
Kommuneøkonomi:
KrF mener den viktigste oppgaven den neste fireårsperioden vil være å få en sunn
kommuneøkonomi. Alle politiske beslutninger bør være grunngitt i hvordan vi
sammen kan bygge en kommune med sterk og bærekraftig økonomi. Fauske har gode
forutsetninger for å klare dette. Det vil kreve omlegging av driften, betydelig politisk
mot og tverrpolitisk enighet. Det vil bli krevende, men vil skape grunnlag for en trygg
og god kommune å leve i for barn og eldre i framtiden. Alle tiltak i KrFs program
forutsetter sunn økonomisk drift først.

Barn og unge skal ha et godt oppvekstmiljø i Fauske.
Noe av det aller viktigste vi som samfunn kan gjøre er å legge til rette for at barna våre får en
trygg og god oppvekst. Dette er et viktig lokalt ansvar. Et godt organisert arbeidsliv med
stabile og trygge rammer er viktig for familielivet. Fauske KrF vil legge til rette for at begge
foreldre kan kombinere arbeidsliv og familieliv, men det er den enkelte som må finne
balansegangen som er riktig for sin familie. Mobbing er et folkehelseproblem, og skal ikke
tolereres verken på skolen eller i arbeidslivet.
Fauske KrF vil:
- at når fritidskortet for barn og ungdom innføres nasjonalt vil KrF arbeide for at Fauske
kommune skyter inn et beløp tilsvarende inntil 50% av verdien staten legger i kortet.
- at et system for kvalitetssikring i skolen er på plass og følges tett opp med
rapportering til de folkevalgte.
- bygge videre på og styrke familiesenteret på Fauske.
- arbeide for at kommunen i samarbeid med folkehelsekoordinator og familiesenteret
oppretter et anti-mobbeteam som bistår ved aktuelle problemstillinger ved skolene og
kommunale arbeidsplasser.
- vil gjennomføre bemanningsnormen i alle barnehagene.
- vil arbeide for at elevene skal ha et sunt arbeids- og læringsmiljø på lik linje med de
voksne.
- fokusere på tidlig innsats i barnehage og skole Det betyr at barns behov for ekstra
hjelp og støtte blir oppdaget så tidlig som mulig, og at de største ressursene innen
tilpasset opplæring og spesialpedagogikk brukes i barnehagen og på småtrinnet i
barneskolen.
- at foreldre og barn skal ha et reelt alternativ til den offentlige skolen og vil derfor stille
seg positive dersom det kommer et ønske om å etablere en ny friskole i kommunen.
- at økonomiske ordninger rettet mot barn blir holdt utenfor beregningsgrunnlaget for
sosialhjelp.
- at Fauske kommune skal legge til rette for å ta inn flere lærlinger.
- at elever i Fauskeskolen skal ha fysisk aktivitet hver dag.
- lage en handlingsplan mot vold i nære relasjoner.

-

bygge et inkluderende samfunn med et velfungerende barnevern, samt god
tilrettelegging og tilbud for utsatte grupper, som personer med nedsatt funksjonsevne,
psykisk syke eller rusutsatte.

Trygg og aktiv alderdom
Helse- og velferdstjenestene i Fauske skal bygge på tillit og bidra til myndiggjøring av hver
enkelt bruker. I møte med brukeren må spørsmålet alltid være: Hva er viktig for deg?
Tilrettelegging, hverdagsmestring, brukervennlig offentlig kommunikasjon, velferdsteknologi
og fleksible lokale løsninger kan bidra til å gjøre hverdagen enklere. Dersom vi lykkes med
dette, vil behovet for omfattende hjemmetjenester, omsorgsbolig og sykehjem utsettes.
Uansett boform skal eldre oppleve trygghet og verdighet i omsorgen som blir gitt. Boligen
skal være et hjem, og de skal få de tjenestene de har behov for. Respekten for den enkelte
må også omfatte deres religiøse og åndelige behov, og muligheten til å delta i meningsfulle
fritidsaktiviteter.
Mange eldre opplever en hverdag preget av ensomhet. Dette er en utfordring som
kommunen, ideell sektor og den enkeltes familie og nettverk må løse sammen.
Fauske KrF vil:
- invitere alle parter til en felles innsats for å bekjempe ensomhet.
- reetablere kjøkkentilbudet på Helsetunet.
- bygge demensboliger i sentrum.
- at institusjonsplasser konsentreres til Fauske sentrum. Private eller offentlige
omsorgsboliger skal finnes i sentrum av Fauske, Sulitjelma og Valnesfjord og ha nær
tilknytning til hjemmetjenesten.
- styrke kompetansen innen lindrende behandling og gi alle rett til en verdig slutt på
livet.
- legge til rette for samarbeid i eldreomsorgen mellom kommune, frivillighet og skoler.
- at systemet med kvalitetssikring innen helse og omsorg følges tett opp med
rapportering til de folkevalgte.
- styrke hjemmetjenesten og tjenestene innen habilitering og rehabilitering slik at
innbyggere i kommunen kan få bo hjemme lengst mulig.
- følge opp verdighetsgarantien for eldre.

Trygge skoleveier og samferdsel
Trafikksikkerhet og tilrettelegging for myke trafikanter skal være sentral i all planlegging og
utbygging av vei og annen infrastruktur i kommunen. Alle foreldre i Fauske skal føle seg
trygge på at barna deres kommer seg trygt til og fra skolen. Det er behov for belysning,
skilting, avskjerming, opphøyde gangfelt med mer langs mange veier. Fauske kommune må
årlig søke om trafikksikkerhetsmidler fra fylkeskommunen.
Fauske KrF vil:
- arbeide aktivt for at alle skoleelever i Fauske skal ha en trygg skolevei, og følge opp
prioriteringene i kommunens trafikksikkerhetsplan.
- legge bedre til rette for gående og syklende i Fauske sentrum, Strømsnes og
Sulitjelma.
- at det jobbes videre for en snarlig løsning med omlegging av E6 og RV80 utenom
sentrum med videreføring av gang- og sykkelvei til Røvika.
- legge til rette for og fremme bruk av kollektive reisemidler i regionen

Nærings- og sentrumsutvikling
Fauske KrF vil lytte til og ta næringslivets behov på alvor. Kommunen har et medansvar for
at Fauske sentrum forblir et levende handelssted og et hyggelig og attraktivt sted å være for
innbyggere og besøkende. Vi ønsker et sterkt og levende næringsliv i Fauske.
Fauske KrF vil:
– få på plass byggeklare næringsarealer som er tilrettelagt og tilstrekkelige i areal for å
etablere større virksomheter.
– at kommunen tilrettelegger best mulig for bedrifter i oppstartsfasen og bedrifter som
ønsker å satse på videreutvikling og styrke Start opp Salten.
– gi primærnæringene mulighet til å styrke og utvikle seg, og holde fast ved jordvernet.
– at det lages en plan for vedlikehold og opprustning av offentlige parker og uteområder.
– det må lages langtidsplaner for kirkegårdene i kommunen.
– ruste opp badeplassen på Lund og legge til rette med flere turstier i området.
– utrede alternative løsninger for parkeringsavgift i Fauske sentrum.
– ønsker ikke en økning i produksjonen i oppdrettsanleggene i Skjerstadfjorden uten at det
først forskes på effekten av dette.
– at Kirkens Bymisjon får inngå et samarbeid med kommunen om vedlikeholdsarbeid i
sentrum, eksempelvis å rydde/gjøre rent i Fauskegatene.
– Fortsatt støtte og jobbe aktivt for etableringen av Sjunkhatten Folkehøgskole i
Valnesfjord.
– være positiv til opprettelse av gågate i Fauske sentrum.
Et levende lokalsamfunn
Levende lokalsamfunn krever stolte og engasjerte innbyggere. Kommunen skal legge til rette
for et rikt og variert kultur-, idretts- og organisasjonsliv som fyller innbyggernes fritid med
mening og gir en aktiv oppvoksende generasjon. Fauske skal settes ytterligere på kartet som
arrangørby og folkehelsekommune. KrF vil legge FNs 17 bærekraftmål til grunn for lokal
politikkutforming.
Fauske KrF vil:
- etablere alkoholfrie samlingspunkter og arrangementer for ungdom i Fauske. En
ungdomsmillion i året settes av til bruk for rusfrie aktiviteter.
- få i gang arbeidet med en sentrumsutvikling i Valnesfjord, med oppfølging og
ferdigstillelse av alle fire deler av «Hjerteløypa».
- styrke satsingen på folkehelse og arbeide for et sykkelveinett i hele kommunen og
opprusting av kommunale parker og lekeplasser.
- bidra til et pent og åpent Fauske ved å invitere innbyggerne til å rydde skog og kratt
langs veiene, kommunen bør bistå med fjerning av kvist og greiner.
- vurdere å tilrettelegge for et vannpark-anlegg med kabelbane for wakeboard og
vannski i Fauskevika.
- at kommunen bevilger nok penger til å ta vare på Fauskekirken og kirkegårder på en
god måte.
- at kommunen utfaser bruk av engangsplast i alle former.
- fornye kommunens anbuds- og innkjøpsstrategi og utvikle den til et verktøy for å
bidra til å løse sosiale og klima- og miljømessige utfordringer.
- stimulere til omsetning av kortreist mat.
- at Fauske kommune skal jobbe for at det rekrutteres flere kvinner i lederstillinger.
- tilrettelegge for privat kompostering.Kompostkasser bør kunne kjøpes fra kommunen
eller IRIS.
- få på plass en boligpolitisk handlingsplan i kommunen, som inkluderer nye attraktive
tomter blant annet i Valnesfjord.

-

-

legge til rette for at det bygges internat/hybelhus med bemanning for elever på
videregående skole, i samarbeid med Nordland fylkeskommune og/eller ideelle
aktører.
legge bedre til rette for at flere unge etablerer seg i Fauske, blant annet ved å gi 20%
rabatt på boligtomter til unge under 35 år.
at Fauske skal fortsatt ta i mot og bosette kvoteflyktninger som kommer til landet. Vi
må gi dem en varm velkomst i samarbeid med frivilligheten og bidra til god integrering
i lokalsamfunnet med mulighet til utdanning og arbeid.

