Politisk program for Lillestrøm KrF 2019-2023
Tillit, trygghet og fellesskap
Kjære velger.
Første januar 2020 blir vi en ny storkommune. Fet, Skedsmo og Sørum blir slått sammen til
nye Lillestrøm kommune. Med over 87.000 innbyggere, blir Lillestrøm kommune Norges
niende største kommune.
Lillestrøm KrF ønsker at alle tettsteder i den nye storkommunen fortsatt skal ha nærhet til
viktige kommunale tjenester og fortsette å være nære fellesskap, der vi sammen kan hjelpe
hverandre med å leve gode liv.
KrF tror på et samfunn bygd nedenfra, i et godt samspill mellom enkeltmennesket, familien,
frivillig sektor, privat- og offentlig virksomhet og offentlige styresmakter. KrF bygger sin
politikk på den kristendemokratiske ideologi. Vårt verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den
kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter. Vår verdiforankring i kristne
røtter og kulturarv gir trygghet.
Tillit, fellesskap og trygghet skapes gjennom aktive mennesker som engasjerer seg, bryr seg
om, og tar ansvar for hverandre. Alle mennesker har et grunnleggende behov for å bli sett og
respektert for den man er. Respekten for at hvert enkelt menneske er unikt og uendelig
verdifullt er en sentral verdi for Kr. Vi vil arbeide for likeverd, likestilling og realiseringen av
menneskerettighetene for alle mennesker.
Slår vi ring om menneskeverdet, får vi et varmere samfunn!

OPPVEKST
Familien er det mest grunnleggende fellesskapet i vårt samfunn. 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. En god barndom varer hele livet!
Tidlig innsats skal være en ryggmargsrefleks hvor hvert enkelt barns utfordringer tas tak i
tidligst mulig. Barn og unge skal oppleve at det nære fellesskapet stiller opp. De ansatte i
barnehage og skole er en viktig ressurs for å oppnå dette. Det handler om mange nok ansatte
og gjennomføringen av både lærernormen i skolen og
bemanningsnormen i barnehagene. Vi ønsker flere faggrupper, som kan se barnas
behov og ulikheter fra forskjellige synsvinkler, vil være tilstede i barnas barnehage- og
skolehverdag. Tidlig innsats i barnehage og skole betyr at barns behov for ekstra hjelp og
støtte blir oppdaget så tidlig som mulig. De største ressursene innen tilpasset opplæring og
spesialpedagogikk bør brukes i barnehagen og på småtrinnet i barneskolen.
KrF vil ha nulltoleranse for mobbing. Ingen barn skal måtte grue seg til neste skoledag av
frykt for å bli mobbet eller oppleve krenkende atferd. Det viktigste antimobbearbeidet i skolen
starter med å formidle gode holdninger allerede i barnehagen og på småtrinnet. Mobbing og
sosial ekskludering rammer altfor mange barn.
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Barnehage
Barnehagen er en viktig arena for språkutvikling og integrering. Gjennom lek og lystbetonte
aktiviteter skal barnehagen gi alle barn muligheter til lek, sosialt samspill og kreativ utfoldelse
sammen med jevnaldrende.

KrF vil:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sikre god kvalitet og bemanning i alle barnehagene i kommunen
øke pedagogtettheten
innføre to barnehageopptak i året
sikre at det bygges tilstrekkelig med barnehageplasser i både kommunal og privat regi i
takt med befolkningsveksten i alle deler av kommunen
ha språkpedagoger og spesialpedagoger i barnehagen for tidlig innsats i forhold til
språkopplæring og barn med spesielle behov
etablere åpen barnehage som en prøveordning i nærheten av voksenopplæringen, slik at
det legges til rette, og gir gode vilkår for skolegang, integrering og språkutvikling for
foreldrene
sikre at alle får tilbud om barnehageplass i nærområdet
sikre at søsken får tilbud om å gå i samme barnehage
tilrettelegge for at svømmeopplæring kan starte allerede i barnehagen

Skole
Skolen skal formidle kunnskap og allmenndannelse på en måte som skaper utvikling og
mestring hos den enkelte. Mange elever sliter med psykososiale problemer. Det er viktig at
dette sees og fanges tidlig opp i skolen, både for den enkelte elevs skyld og for det totale
læringsmiljøet. Kommunikasjonen mellom hjem og skole må også prioriteres. KrF vil styrke
tjenester som kan støtte sårbare elever og deres foreldre, gjennom helsetjenesten og PPtjenesten. Skolens formålsparagraf og læreplanenes generelle del må i større grad gjenspeiles i
hvordan skolehverdagen organiseres. Refleksjon rundt livsmestring, felles verdier og etikk må
være en naturlig del av undervisningen i alle fag.

KrF vil
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

styrke lekbasert læring i første trinn og sikre gode overgangssituasjoner mellom barnehage
og skole, og senere fra ungdomsskolen til videregående i samtlige skoler i kommunen
øke lærertettheten, og sørge for at lærerne får mer tid til hver elev
ha miljøterapeuter på skolen som kan jobbe særskilt med det psykososiale miljøet
at minoritetsspråklige skal få særskilt norskopplæring så lenge de har behov for det
utarbeide en Lillestrøm-standard for skolen. Standarden skal sette mål for skolene i
kommunen. Lillestrøm-skolen skal ha et likt utdanningstilbud
styrke skole/hjem-samarbeidet
styrke realfagssenteret og etablere et senter for språkfag for å tilrettelegge for faglig
utvikling og stimulere elevenes utforskertrang
tilrettelegge for god bruk av digitale hjelpemidler i undervisningen
åpne for alternative skoleløp for dem som trenger en mer praktisk tilrettelagt
undervisning
igangsette prøveprosjekt med sanserom/stillerom på utvalgte skoler for elever som trenger
å skjermes for stimuli
styrke skolehelsetjenesten for barn og ungdom i hele skoleløpet
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•
•
•
•
•
•
•
•

sikre god svømmeundervisning for alle elever i Lillestrøm kommune og prioritere de
yngste elevene slik at de kan nå målene i læreplanen innen normert tid
opprettholde et godt spesialskoletilbud
videreføre og utvide tilbudet om sommerskole
sikre alle elever et godt inneklima og stimulerende lekeområder ute. Dette vil vi legge
vekt på ved behandling av ny skolebehovsplan
at SFO skal være et attraktivt fritidstilbud som holder høy kvalitet, gjerne i samarbeid med
idretten, kulturskolene og frivillige organisasjoner
ha redusert SFO foreldrebetaling for lavinntektsfamilier og gi søskenmoderasjon.
sikre trygg skolevei for alle barn
jobbe for at voksenopplæringen flyttes til en sentral beliggenhet, tett på et
kollektivknutepunkt

Trygg oppvekst for barn og unge
Familien er barnets viktigste arena, og grunnlaget for en trygg og god oppvekst. Men noen
ganger klarer ikke familien å gi barna den trygghet de har behov for og god nok omsorg. Et
velfungerende samfunn trenger et velfungerende barnevern med høy kompetanse.
Omsorgsovertagelse er et svært alvorlig inngrep i familiens liv. Barnevernet skal gi veiledning
og støtte til familien slik at de kan være i stand til å gi barna trygghet og støtte i sin utvikling.
Barnevernet må også ha flerkulturell kompetanse, slik at de kan bidra med tiltak som kan
inkludere minoritetsbarn og deres familie på en god måte. En god oppvekst varer livet ut.
Derfor er det viktig at barn og unge får rask oppfølging når de møter på utfordringer.
Oppsøkende arbeid, forebygging og lavterskeltilbud gjennom skolehelsetjenesten, utekontakt
og lignende, kan bidra til å løse utfordringer før de vokser seg store. KrF ønsker å
gjennomføre tiltak som kan styrke familien, bidra til utvikling av barnevernet og sikre et godt
helsetilbud for barn og unge. Vi ønsker å ha en boligsosial satsing mot vanskeligstilte
familier.

KrF vil
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

styrke barnevernet med ressurser og med flerkulturell kompetanse
styrke samlivs- og foreldreveiledning i kommunen
ha en boligsosial satsing mot vanskeligstilte familier
ha en utekontakttjeneste som arbeider målrettet med forebygging i hele Lillestrøm
kommune
utrede etablering av chattetjeneste med helsesykepleier eller annen fagperson som er
tilgjengelig i helger og på kvelder
sørge for at ulike yrkesgrupper er representert på skolene for å kunne gi et best mulig
lavterskeltilbud der de unge er. Dette gjelder helsesykepleiere, psykologer, vernepleiere,
sosionomer og miljøarbeidere
sikre tett samarbeide på tvers av de kommunale hjelpetjenestene (helse, barnevern, PPT,
skole/barnehage), slik at unge og foresatte kan forholde seg til færrest mulig
kontaktpersoner
sikre tverrfaglig samarbeid for å gi barn og unge rett hjelp til rett tid
at helsestasjonene skal være gode kompetansemiljøer med god bemanning
at barn og unge med omfattende og sammensatte vansker skal få en koordinator
styrke skolehelsetjenestetilbudet på ungdomsskolen, som tiltak mot de utfordringene vi ser
knyttet til psykisk- og seksuell helse, rusproblematikk og frafall i den videregående skolen
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KULTUR, MILJØ OF SAMFUNN
DET MANGFOLDIGE SAMFUNN
KrF ønsker et samfunn med plass til alle uansett bakgrunn, etnisitet, funksjonsnivå og
legning. Vi ønsker å bekjempe alle former for rasisme og diskriminering. Både barn og
voksne skal oppleve at de er ønsket av samfunnet rundt seg, uten å bli oppfattet som en byrde
eller mindre verdt enn andre. Vi ønsker ikke et sorteringssamfunn.
KrF ønsker å legge til rette for at alle mennesker får en meningsfull hverdag. Det betyr først
og fremst å ha en jobb å gå til, men også frivillig engasjementer eller deltakelse i
fritidsaktiviteter. Mennesker søker felleskap gjennom frivillige lag og foreninger.
Fellesskapene bidrar til engasjement og utfører en uvurderlig samfunnsinnsats. Gjennom å
kjenne til, og være trygg på egen kultur og egne verdier, kan vi lettere møte andre kulturer og
religioner med respekt og toleranse og ta imot nye tilflyttere på en god måte.
Sammen med frivillige organisasjoner skal vi styrke identitet og engasjement, trivsel og
positive nærmiljøer i både bygd og by. Styrken til lokalsamfunn, enten det er i by eller bygd,
vises ved hvor godt vi tar vare på de svakeste og de som faller utenfor. Derfor må offentlige,
private og ideelle aktører samarbeide for å tilrettelegge for mennesker som av ulike årsaker
har behov for ekstra hjelp.

Integrering og inkludering
Lillestrøm er en flerkulturell kommune, og vi skal arbeide aktivt for god inkludering av flyktninger og
andre som kommer flyttende til oss. Det forutsetter muligheter for å ta utdannelse, skaffe seg en bolig,
en arbeidsplass, og integrering i fritidsaktiviteter.
KrF ønsker at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal føle seg likeverdig og inkludert i
fellesskapet. Gjennom en egen likeverdsreform skal det legges til rette for dette, bl.a. gjennom
personlig koordinator og en bedre ordning med BPA (brukerstyrt personlig assistent). Mennesker med
nedsatt funksjonsevne, og andre med spesielle behov, må kunne bevege seg trygt og sikkert rundt i
kommunen og kunne benytte seg av alle kommunens tilbud og tjenester.

KrF vil
•
•
•
•
•
•
•

ha en handlingsplan for integrering av flyktninger
sikre voksne flyktninger fri grunnskoleopplæring og tilstrekkelig norskopplæring
ha et tilstrekkelig antall kommunale boliger tilgjengelig for de som trenger det, også
for flyktninger
bekjempe alle former for rasisme og diskriminering, spesielt hindre radikalisering og
antisemittisme
støtte inkluderende og sosiale møteplasser i dialog med NAV og frivillige
organisasjoner
innføre koordinatorgaranti allerede før fødsel, slik at alle familier som får eller har
barn med nedsatt funksjonsevne får sine rettigheter oppfylt
sikre tilstrekkelig kompetanse og kapasitet ved helsestasjon og i skolehelsetjeneste til
å støtte foreldre til barn med spesielle behov
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•
•
•
•

ha gratis SFO for elever med nedsatt funksjonsevne som har rett til SFO også etter 4.
trinn og ut 10 trinn
bruke BPA som likestillingsverktøy for mennesker med funksjonsnedsettelser, slik at
mennesker med funksjonsnedsettelser og med utviklingshemming kan delta i
samfunnet på lik linje med alle andre
at det skal etableres nytt terapibasseng, enten kommunalt eller i samarbeid med private
aktører
ha flere tilrettelagte arbeidsplasser - også for personer med nedsatt funksjonsevne

Frivillighet, idrett og kultur
KrF vil øke mangfoldet og utjevne diskriminerende sosiale forskjeller gjennom å ha gode
idretts-, kultur- og fritidstilbud for alle i Lillestrøm kommune. Vi vil legge til rette for et godt
samarbeid mellom frivilligheten og kommunen.
Å få mulighet til å delta i idrett og fritidsaktivitet uavhengig av funksjonsnivå eller familiens
økonomi kan bety enormt stor forskjell for mange unges utvikling og trivsel. KrF vil prioritere
breddetiltak og mangfold for barn og unge. Vi vil også å styrke den kommunale kulturskolen.
I dette mangfoldet av kultur hører også kirken og den kirkelige kulturvirksomheten med. Det
må legges til rette for gode arbeidsforhold for Den norske kirke, frivillige kristne
organisasjoner og andre kristne trossamfunn.

KrF vil
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

gi større rom for frivilligheten og arbeide for at det offentlige skal forplikte seg til
avtaler og tjenester for de frivillige aktørene som ønsker dette
videreføre utlånssentral med utstyr til idretts- og frilufts formål som et fattigdomstiltak
til lavinntektsfamilier
videreføre opplevelseskort for barn og unge i lavinntektsfamilier
gjennom «fritidskortet» legge til rette for at alle barn skal få mulighet til å delta på
fritidsaktiviteter, uavhengig av familiens økonomi
gi kommunal støtte til frivillige organisasjoner som Kirkens Bymisjon, Mercy House,
Hjelpende Hender og Home Start
fortsette satsning på lokale og regionale idrettsanlegg
arbeide for å få etablert et regionalt svømmeanlegg på 50 meter
videreføre gratisprinsippet for leie av kommunale idrettsanlegg til barn og unge
legge til rette for at skolene skal være åpne for gratis fritidsaktiviteter utenom skoletid
gi økonomisk støtte til lag og foreninger som har tilbud til barn og unge, og støtte
rusfrie barne- og ungdomsarbeid
opprette flere nærmiljøanlegg som aktivitetsparker, stier og turveier
utvikle alle kulturfyrtårnene i hele kommunen
sikre at museumsanlegg og gallerier i kommunen bevares og videreutvikles for å gjøre
natur, historie og kultur tilgjengelig for innbyggerne og besøkende
sikre at de nasjonale kulturhistoriske verdiene på Kjeller flyplass bevares og blir
ivaretatt
gi god tilgang til bibliotekstjenester og legge til rette for lokale kulturelle møteplasser i
hele kommunen
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•
•
•
•
•

gi gode og varierte kulturtilbud til eldre på institusjoner gjennom blant annet Den
kulturelle spaserstokken
styrke den lokale kulturskolen med flere undervisningssteder og arenaer rundt i
kommunen, og tilby konkurransedyktige betingelser for lærerne
sikre gode økonomiske rammer for Den Norske Kirke, inkludert styrking av
trosopplæringen og diakonalt arbeide
sikre vedlikehold av kirkebyggene så de holdes i god stand.
legge til rette for tros- og livssynsutfoldelse

HELSE OG MESTRING
En trygg, aktiv og verdig alderdom
Lillestrøm KrF vil jobbe for en verdig alderdom ved at de eldre pleietrengende, og deres
familier, får den støtten de trenger tilpasset den enkeltes behov. Helse- og velferdstjenestene
skal bygge på tillit og bidra til myndiggjøring av hver enkelt bruker og brukermedvirkning på
alle nivå, slik at man skaper trygge og gode tjenester. I møte med de eldre må spørsmålet
alltid være: Hva er viktig for deg? Det må fokuseres på det som er meningsfullt og gir
livskvalitet for å mobilisere den den enkeltes motivasjon og egne ressurser.
KrF har fokus på tilrettelegging, hverdagsmestring, brukervennlig offentlig kommunikasjon,
velferdsteknologi og fleksible lokale løsninger som vil bidra til å gjøre hverdagen enklere for
de eldre. 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 offentlig
sektor, ideell sektor og den enkeltes familie og nettverk må løse sammen. KrF vil invitere alle
parter til en felles innsats for å bekjempe ensomhet blant eldre. Tryggheten for at det finnes
gode avlastningsordninger frigjør mer frivillig og familiebasert omsorg. Sosiale møteplasser
for mottakere av omsorgstjenester og pårørende gir glede og livskvalitet. Det skaper varmere
lokalsamfunn.

KrF vil
•
•
•
•
•
•
•
•

ha nok omsorgsboliger og sykehjemsplasser i kommunen
sikre gode hjemmetjenester og tilstrekkelig hjelpemidler som f.eks. trygghetsalarm til
alle som har behov
ha omsorgslønn til pårørende som pleier sine gamle foreldre på heltid
fokusere på tidlig rehabilitering hos eldre ved å styrke ergo- og fysioterapeut-tjenesten
at nye sykehjemsplasser etableres i tilknytning til tettsteder
arbeide for økt bemanning og sikre god bemanning med riktig kompetanse på
sykehjem og i hjemmetjenester basert på helse- og omsorgsbehov
ha flere heltidsstillinger og gode vaktturnuser for helsepersonell, det vil gi mer
forutsigbarhet for personalet og bedre kvalitet til innbyggerne
bygge et seniorvennlig samfunn der eldre blir brukt som ressurs, og samtidig får den
omsorgen de har krav på
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•
•
•
•
•

arbeide for en tjeneste som tar den enkelte bruker og pårørende med på beslutninger
om brukerens behov, og hjelper den enkelte til å mestre eget liv
legge til rette for en demensvennlig kommune
sikre at par som ønsker det, der begge har behov for tyngre omsorgstjenester, skal
kunne bo sammen på sykehjem eller i omsorgsbolig
sikre en verdig og god omsorg ved livets slutt, bl.a. gjennom flere palliative avdelinger
sikre tilgang på prest, pastor, imam eller annen åndelig leder ved behov, og spesielt
ved livets slutt

Psykisk helse og mestring
For KrF er det viktig at også psykisk helse er en del av folkehelsearbeidet, og at det integreres
som en likeverdig del. Dette innebærer bl.a. å se på hvordan psykologiske, relasjonelle og
sosiale faktorer kan hjelpe oss til å forstå sammenhengene mellom betingelser i miljøet, og
menneskers psykiske helse i opplevelsen av livskvalitet. Førstelinjen i vårt offentlige
helsevesen, som kanskje er blant verdens beste primærhelsetjenester, er fastlegeordningen.
Den er grunnmuren i helsevesenet vårt. Denne ordningen yter gode helsetjenester til
befolkningen, med kvalitet, tilgjengelighet og kontinuitet som målsetning. I de senere årene
har vi sett at fastlegeordningen er under press, og at det er fare for svikt i rekrutteringen. Det
er også grunn til bekymring for tilbudet rundt psykisk helsevern, et område som må oppprioriteres.
For å bedre psykisk helse- og livskvalitet i befolkningen, må det jobbes forebyggende mot
psykiske plager og lidelser. Samtidig må det jobbes med det som fremmer god psykisk helse
og livskvalitet. Samfunnet må utvikles slik at befolkningen gis gode forutsetninger for å
kunne leve gode liv. Hva den enkelte vil oppleve som viktigst for eget liv og livskvalitet vil
variere. Men det er likevel noen grunnleggende faktorer av både subjektiv og objektiv art som
har vist seg å være betydningsfulle, og som vi kan påvirke på et samfunnsnivå. WHO
(Verdens helseorganisasjon) definerer psykisk helse som en tilstand av velvære, der individet
kan realisere sine muligheter, håndtere normale stressituasjoner i livet, arbeide på en fruktbar
og produktiv måte og ha mulighet til å bidra overfor andre og i samfunnet.
Det spiller en vesentlig rolle hva den enkelte opplever som stress og mestring. Hva den
enkelte har av sosial støtte og hva slags nettverk den enkelte har. Hva slags nærmiljø den
enkelte er en del av, og tilgangen de har på en meningsfull fritid. Undersøkelser viser at det er
økende psykiske vansker med press- og stresslidelser blant ungdom. Det er også en del unge
som dropper ut av både grunnskoleskole og ikke minst videregående opplæring. For familier
med komplekse funksjonsnedsettelser og alvorlig langtidssyke barn, ønsker Krf å bistå med
hjelp - særlig der det er behov for gode pleie- og omsorgspengeordninger.

Krf vil
•
•
•
•
•
•

styrke skolehelsetjenesten med skolepsykologer
ha flere helsesykepleiere – minimum nasjonal norm for hele kommunen
sikre kompetanse og god tilgjengelighet for ungdom ved helsestasjon
videreføre ordningen med ruskontrakter for elever med rusproblemer
sikre rask behandling i barne- og ungdomspsykiatrien
ha tidlig innsats i forhold til vold og overgrep i nære relasjoner
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ha mobbeombud, forebygge mobbing og jobbe med komplekse mobbesaker
styrke bemanning og kompetanse til pasienter med psykiske lidelser og deres pårørende
styrke det akutte dag- og døgntilbudet til rusmisbrukere med og uten psykiske lidelser
arbeide for å forebygge selvmord og prioritere oppfølging av etterlatte etter selvmord
sikre en god oppfølging, nær hjemstedet, av pasienter med psykiske lidelser
øke stillingsprosenten for diakoner i kirken
ha sosialhjelp opp på nasjonal norm
tilstrebe bedre samarbeid mellom de forskjellige instansene gjennom tverrfaglige møter
arbeide med å styrke livskvalitet og psykisk helse, også for rusmisbrukere
legge til rette for involvering og mestring for den enkelte
etablere robustboliger for rusavhengige
sikre bedre omsorgs- og pleiepengeordninger for familier som har barn med komplekse
funksjonsnedsettelser og alvorlig langtidssyke barn
støtte etablering av kommunale fastlegestillinger, og sikre gode arbeidsvilkår for
fastlegene
beholde legevaktfunksjon på Sørumsand

MILJØ OG KLIMA
KrFs miljøpolitikk kjennetegnes ved en bærekraftig forvaltning av skaperverket. KrF mener
kommunen må ta et betydelig større lokalt miljø- og klimaansvar. Miljøaspektet må derfor
integreres i, og gjennomsyre alt vi gjør. KrF vil legge FNs 17 bærekraftmål til grunn for lokal
politikkutforming.
Klimakrisen er vår tids største utfordring. Globale utfordringer er også lokale utfordringer. Vi
vil være med på å løse klimautfordringene. Vi må ha lokale tiltak som understøtter
internasjonale og nasjonale målsettinger for utslippskutt. Lillestrøm kommune skal gjennom
samfunnsplanlegging, arealplanlegging og øvrig politikkutforming, bidra til at klima- og
bærekraftmålene nås.
Kommunen må velge utslippsfrie løsninger i omstillingen til det grønne skiftet. Plast på
avveie er et stort miljøproblem. KrF vil intensivere fokuset på dette problemet ved bl.a. å
legge til rette for økt forskning på gjenvinning og innsamling av plast. Dette skal gjøres
hovedsakelig gjennom profesjonelle, men også frivillige organisasjoner vil bli invitert. Det må
arbeides aktivt og bredt for å skape engasjement og handling rundt denne problematikken.
Kommunen skal ha et sterkt miljøfokus innen innkjøp, transport, arealbruk, bygg og landbruk.

Krf vil
•
•
•
•

ta i bruk klimavennlig teknologi og klimavennlige løsninger i egen drift, og i selskaper
som kommunen er medeier i
Stimulere, gjennom bevisst bruk av kommunale avgifter, til å bygge klimavennlige
nye løsninger
videreføre energieffektivisering av eksisterende kommunale bygg
utvide bruk av solcelleanlegg på kommunale bygg
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

styrke og videreutvikle klimafondet for å redusere klimagassutslippene i Lillestrøm
kommune
innføre kommunale krav og retningslinjer for redusert matkasting
sørge for at kommunen bruker kostnadseffektive og miljøvennlige transportløsninger
for eget behov
etablere et klimarådgivningskontor for både private og profesjonelle aktører, spesielt i
forhold til ytremiljø og biomangfold
gi økonomiske bidrag for miljøvennlige bygningsløsninger gjennom støtteordninger
og regelverk
bidra til å redusere miljøbelastningen fra plastbruk, som for eksempel på
kunstgressbaner
bruke anbuds- og innkjøpsregelverket aktivt for både å sikre klimaet og miljøet bedre
arbeide for sirkulær økonomi med gjenbruk og gjenvinning av ressurser
stimulere til omsetning av kortreist mat
gå inn for økt bruk av solenergi til kommunale bygg og stimulere til økt bruk av
solenergi til private bygg
understøtte holdningsarbeid, og gi frivillige lag og organisasjoner medvirkning i
engasjementet rundt kampen for et bedre klima og miljø
stimulere til lokale tiltak for vern av truede arter, spesielt insekter

Samferdsel, by- og tettstedsutvikling
KrF er opptatt av å ivareta alle innbyggerne i storkommunen, både de som bor sentralt i byen
og de som bor i utkantstrøkene. Dette gjelder alle - både barn, familier, enslige og eldre.
Lillestrøms bysentrum må videreutvikles som en bærekraftig og sterk region. Samtidig må det
legges til rette for utvikling av gode bolig- og næringsområder i og rundt alle eksisterende
bygdesentra. Kommunen må være aktiv i utviklingen av gode samferdselsløsninger slik at en
enda større andel av befolkningen kan bli kollektivreisende. Nasjonale føringer er at
befolkningsveksten skal tilpasses med økte kollektivløsninger i stedet for økt bilbruk.
Kommunen må ha en helhetlig samferdselsplan. Den må legge til rette for nok og rimelige
innfartsparkeringer, slik at det muliggjør effektive og miljøvennlige reiser. Både mellom bolig
og arbeidsplass, og til og fra fritidsaktiviteter på kveldene.

Krf vil
•
•
•
•
•
•

ha parker og grøntområder i byen
vil at tettstedene må ivaretas, særlig ved videre utbygging, og at viktige
rekreasjonsområder skjermes for utbygging
at byen må utvikles med en god plan for estetikk og byggehøyder for å ivareta både
hagebyene og sentrumsfortetting
pålegge utbyggere å bygge ut infrastruktur i sammenheng med større
utbyggingsprosjekter
tilstrebe gode kollektive trafikkløsninger gjennom å lage en helhetlig plan for
kommunen
utvide busstilbudet mellom boligområdene og togstasjonene og andre trafikknutepunkt
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•
•
•
•
•
•
•

bidra til gode stoppesteder for jernbanen på Frogner og Svingen, med tilstrekkelige
parkeringsløsninger for bilene og tilgang for kollektivbussene
sørge for en helhetlig løsning for Rv. 22 over Glomma, som også ivaretar
lokaltrafikken på en god måte - uten at bompengebelastningen blir for stor
legge til rette for gode skoleskyssordninger som også omfatter SFO tilbudene
bygge ut gang- og sykkelveiløsninger
prioritere asfaltering og utbedring av kommunens veier
at helseinstitusjoner og tilrettelagte boenheter må bygges i tettstedene, slik at de er
enklest mulig tilgjengelige for både brukere, beboere og besøkende
legge til rette for at parkering i sentrumsområder kan legges under bakken slik
overflaten kan brukes til f.eks. park og grøntarealer

Næringsutvikling og innovasjon
Lillestrøm er en regionsby med det tredje største kollektivknutepunktet i landet vårt. KrF vil
at Lillestrøm sentrum skal utvikle seg til å bli en by med en god balanse mellom boliger og
urbane arbeidsplasser - som også kan ha nås fra et stort regionalt arbeidsmarked. Fremtidens
arbeidsplasser er kunnskapsbaserte, og de selskapene som vil lykkes er de som er best på
innovasjon, kunnskapsutvikling og kommersialisering. Det store flertallet av norske bedrifter
er små og mellomstore. Kompetanseutvikling og innovasjon er derfor nøkkelfaktorer for å
utvikle små og mellomstore virksomheter videre til større selskaper.
Å legge til rette for nye arbeidsplasser er viktig for å trygge velferdssamfunnet vårt. KrF
mener at det er viktig at det utarbeides en strategi for næringsklynger. Dette inkluderer
helhetlige arealplaner og en infrastruktur som er nødvendig for få til denne klyngedannelsen.
Krf vil at byen skal utvikles med byrom av høy kvalitet for rekreasjon, aktivitet og
opplevelser. KrF vil at alle tettstedene i kommunen skal videreutvikles som gode nærmiljøer,
med trafikksikre løsninger og sosial infrastruktur. Videre fortetting av sentrum i byen må
gjøres etter klare etiske føringer og krav til høyde, spesielt i overgangene fra sentrum og ut i
hagebyene. Lillestrøm kommune er forpliktet til å bygge 90 % av nye boliger innenfor
prioriterte vekstområder. Det innebærer at 10 % av veksten kan fordeles på de øvrige
tettstedene.
Arealdisponeringen skal gjøre storkommunen attraktiv, og den må ha en god balanse for både
et fortsatt sterkt landbruk og næringsetablering og for innbyggerne. Samtidig må vi ha en
miljøvennlig og planmessig arealbruk, slik at matjord og verneverdige naturområder ikke
bygges ned.
Matjorda er grunnlaget for matproduksjon og avgjørende for både selvforsyningsgrad,
selvforsyningsevne og matvaresikkerhet. Norge er et av landene i verden med minst dyrket
areal per innbygger. KrF går inn for et langt sterkere vern om dyrket og dyrkbar jord, for å
sikre fremtidige generasjoners mulighet for nasjonal selvforsyning.

KrF vil
•
•
•
•
•

ha kunnskapsbasert, bærekraftig og framtidsrettet næringsutvikling
øke antall kunnskapsarbeidsplasser, både private og offentlige
få flere kompetansearbeidsplasser til regionen
at arbeidsplasser med mange ansatte konsentreres til kollektivknutepunkter
ha handelsfri søndag
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•
•
•
•
•

styrke samarbeide med kunnskapsmiljøene på Kjeller
legge til rette for utvikling av et mangfoldig næringsliv
at synergier mellom Universitetet «Oslo Met» og Ahus Universitetssykehus i Lørenskog
vurderes i større grad
arbeide for utvikling av landbruket
ha strengt jordvern i jordbruksområder som ikke er definert som prioritert vekstområde

Kommuneøkonomi
KrF vil føre en ansvarlig økonomisk politikk og sikre innbyggerne gode tjenester. Krf vil ha
nødvendig satsingen på omsorgstjenester, skole og utdanning, miljø og innovasjon, og ikke
minst tekniske digitale løsninger. Teknologi er blitt en stor del av hverdagen for de fleste. For
KrF er det viktig å understreke at teknologi ikke skal erstatte den menneskelige kontakten og
fysisk nærhet, men forenkle noen funksjoner. Men det koster å legge om tjenester. De
kommunale byggene har et etterslep på vedlikehold og rehabilitering. Bevilgningene til
vedlikehold må derfor økes. Det trengs også investeringer til institusjoner og omsorgsboliger.

KrF vil
•
•
•
•
•

sikre god økonomisk styring og forutsigbarhet i tjenestetilbudet
investere i nye sykehjems- og omsorgsboliger
investere i nye digitale løsninger og systemer
videreføre eiendomsskatten på dagens lave nivå, og bruke disse skattemidlene primært på
barn og unge, kultur og idrett
sørge for godt vedlikehold av kommunal eiendom i henhold til «plan for vedlikehold og
rehabilitering av kommunale bygg»

Lillestrøm KrF på nett: www.krf.no/viken/lillestrøm
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