SKOLE/
BARNEHAGE
Økt lærertetthet i de laveste
klasser. Viktig for læringen og
kan i noen tilfeller gjøre
behovet for assistenter
mindre.
Skolefrokost. Forskning har
vist at sunn og regelmessig
inntak av mat, stabiliserer
blodsukkeret og fremmer
evnen til læring.
Tilsetting av assistenter med
henblikk på barn med spesielle
behov i barnehage/skole må
være raskt på plass. Dette er
en investering i fremtiden med
tanke på livskvalitet, samt
forebygging av uheldige
hendelser hos denne gruppen.
Tidlig oppfølging gir god
prognose for at disse barna
senere kan ta en utdannelse og
få seg et yrke etterhvert.

HELSEE
Behovet i denne sektoren er økende,
og manglende legeressurser over tid
har lagt et ytterligere trykk på
psykiatrien.
KrF har fremmet forslag om å styrke
psykiatrien med en 100%
stillingshjemmel som psykiatrisk
sykepleier. Dette vil gi faglig
styrkning av tjenesten, bedre
kontinuitet og tettere oppfølging av
den enkelte.
Viktig at det offentlige system på et
tidlig stadium, ved riktige
observasjoner, fanger opp
barn/ungdom som faller utenfor av
forskjellige grunner, setter i gang
hjelpetiltak i nært samarbeid med
familien.
En del av ekstra ressursen vil gå til
oppfølging av eldre og psykisk
utviklingshemmede, samt
forebyggende rusomsorg.
Legedekning:
Det er fremmet ønsker og vist til et
behov over flere år, om at en tredje
legestilling blir opprettet. Behovet er
blitt godt dokumentert og KrF Lurøy
har derfor tatt dette på alvor, og
fremmet forslag om det.

FJORDLAST

ARBEIDSMILJØ

Jobbe for å beholde/forbedre
kystgodsruten.
NÆRINGSLIV
SAMFERDSEL.
Krf vil jobbe for raskere utbygging av 4g
Opprettholde anløpsstrukturen til Nexen.

Tilrettelegge for virksomhet i alle
kretser.
Støtte opp om primærnæringene.

Oppgradering av fv. 17 gjennom Lurøy.
Opprustning av fv. 439 Tonnes – Eidhaugen med
ferjeleie Tonnes.
Fjordlast skal beholde sitt anløp til Sandnessjøen.

KrF tror på, og vil arbeide for et
godt arbeidsmiljø i kommunen,
der gjensidig respekt for
hverandre er nøkkelord som
preger hverdagen.
FOLKEMØTER ser KrF Lurøy
som viktig for å fremme
demokratiet. Spesielt i enkelte
saker, som har et stort
engasjement hos folket, er det
viktig at de folkevalgte møter
folket, som da får muligheten til
direkte dialog.

Pendlerrute ut til Sleneset og Lovund.

KOMMUNESAMMENSLÅING?

FORDELING AV RESSURSER

Utbygging av fiber i alle kretser

Når det gjelder Lurøy kommune
ser ikke KrF Lurøy sammenslåing
som noen god og hensiktsmessig
løsning. Geografiske forhold er
noe av grunnen til det. Vi har
relativt gode tjenester selv om det
så absolutt også er et
forbedringspotensial. Kommunen
styrer i hvert fall foreløpig selv
hva den skal bruke pengene på. Vi
har ingen garanti for at tjenestene
blir bedre ved en sammenslåing
snarere tvert imot.

KrF vil legge vekt på at også de
små kretsene bli hørt og tatt
hensyn til ved tildeling av
midler.

Adekvat og godsførende båt i Trænasambandet.
Likevel viktig å være på forskudd, tenke langsiktig
og være åpen for nytenkning innen samferdsel.
Men dette må ikke bli ett dårligere tilbud enn
dagens.
KrF arbeider for levende distrikter, slik at folk kan
bo der de vil, og handle der de vil.
KrF Lurøy vil arbeide for at det skal være krav om
4 m signifikant bølgehøyde og
godsføring/lasterom i Trænasambandet også etter
2017.

JA TIL SØNDAGSFRI!
KrF vil fortsatt ha en annerledes
dag. Det kommersielle presset
er allerede for stort, og vi
trenger ikke å handle på
søndagen. Gode
familierelasjoner er det derimot
et økende behov for.

