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Barn og familier

KrF vil styrke hjemmet, foreldrerollens stilling 
og fremme tiltak som skaper harmoniske 
familier. 

Karmøy KrF vil styrke samarbeidet med 
frivillige organisasjoner slik at vi i fellesskap 
kan skape gode sosiale arenaer for barn og 
unge.  Vi vil videreutvikle aktivitetskortet for 
barn og unge slik at familiens økonomi ikke 
skal være til hinder for at barn og unge skal 
kunne delta i aktivitet- og fritidstilbud.

Barnehage og skole skal være en arena 
der barn, i tillegg til tradisjonell læring, 
får muligheten til å bygge gode og trygge 
relasjoner.

Karmøy kommune skal ha nulltoleranse for 
mobbing, og våre barnehager og skoler skal 
være trygge og gode læringsarenaer. 

Vi vil opprettholde en desentralisert og 
bærekraftig barnehage- og skolestruktur 
slik at familier får et fullverdig tilbud i sitt 
naturlige nærområde.  Vi har de senere 
årene gjort mye for å «sette» en langsiktig 
skolestruktur i Karmøy.  De kommende 
årene vil vi sørge for å få på plass 
fremtidsrettede og driftseffektive skoler i 
Åkra/Vea-området.

Møt fremtiden i Karmøy med 
trygg og solid KrF-politikk! 

Vi vil skape flere gode sosiale  
arenaer for barn og unge!”
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Kultur og verdivalg

Karmøy KrF vil arbeide for et variert 
kulturtilbud med bredde og kvalitet. Vi vil 
jobbe for flere fellesskapsarenaer og legge 
til rette for et aktivt samspill mellom det 
offentlige og private kulturtilbudet.

Livsstil, helse og sosial trygghet

KrF vil jobbe for at alle barn skal bli sett og 
ivaretatt på en god måte.  Alle skal vite at 
de er unike og like verdifulle. Vi vil inspirere 
ungdom til å «være ute» gjennom å støtte 
aktiviteter ettermiddag, kveld og i helgene.

Karmøy KrF er opptatt av at hver enkelt 
skal kunne bo lengst mulig i sitt eget 
hjem og få nødvendig hjelp og pleie til 
å mestre sin egen hverdag.  Dette søkes 
gjort gjennom offentlige tjenester gjerne i 
samarbeid med ideelle organisasjoner og 
frivillige.  For å møte fremtidens utfordringer 
med en stadig større andel eldre må vi 
blant annet ta i bruk teknologi og smarte 

løsninger.  Velferdsteknologi vil aldri kunne 
erstatte varme hender, men vil være 
et viktig redskap for effektiv drift innen 
omsorgstjenestene.

KrF vil holde fremdrift i vedtatt helse- og 
omsorgsplan. Dette innebærer at det 
innen 2026 skal være 100 flere heldøgns 
omsorgsplasser i kommunen, 40 plasser i 
Skudeneshavn og 60 plasser på fastlands-
Karmøy.

KrF er opptatt av god folkehelse og 
vil fortsette å være en pådriver for å 
tilrettelegge for uteaktiviteter gjennom bl.a. 
utbygging av turstier og lysløyper.

Overforbruk av alkohol er årsak til mye 
fysisk og psykisk lidelse også  hos barn og 
unge.  Karmøy KrF vil føre en ansvarlig og 
restriktiv politikk på dette området.

Å legge til rette for at alle  
skal kunne bruke naturen  
er god folkehelse  ”
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KrF vil ta vare på  
god matjord!”

Næring og samferdsel

Karmøy KrF er opptatt av vekst i kommunen. 
Derfor vil vi jobbe aktivt for å utvikle 
infrastrukturen i hele kommunen vår.  Vi 
vil arbeide for å få gjennomført alle 
vedtatte prosjekter i Haugalandspakken. 
Vi vil også være åpne for å delta i 
nye fellesskapsløsninger for videre 
utvikling av veier, gang- og sykkelstier, 
trafikksikringstiltak og kollektivtilbudet i 
kommunen og regionen. Vi er klare for 
å starte utbygging av ny Eikjeveg slik at 
Kolnesområdet kan utvikles med nye boliger.

Karmøy KrF vil jobbe aktivt for å utvikle 
næringsområdene i hele kommunen. 
Vi vil også være en pådriver for å 
utvikle turistnæringen og da spesielt i 
Skudeneshavn og Avaldsnes.

God infrastruktur er  
viktig for å skape  
vekst i kommunen!”

Jordbruk og miljø

Jordbruk er viktig for sysselsetting og 
verdiskaping i Karmøy, næringen sikrer 
også at kulturlandskapet blir holdt ved 
like.  Vi vil søke å verne om dyrkbar jord 
og gode jordbruksmiljø og ta vare på 
og utnytte matjord som blir til overs ved 
utbyggingsprosjekter.

Miljøvern er å ta vare på livet og forvalte 
ressursene på en bærekraftig måte.  KrF 
vil jobbe for at fremtidig utbygging av 
kommunen skjer gjennom fortetning i 
våre byer og bygder på en måte som gjør 
at vi får utnyttet vår infrastruktur som 
barnehager, skoler og veier på en best 
mulig måte.
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KrF vil ta vare på  
god matjord!

Karmøy KrF ønsker å ha  
et tett samarbeid med  
våre nabokommuner”

Interkommunalt samarbeid

Karmøy KrF ønsker å ha et tett samarbeid 
med våre nabokommuner.  Det er viktig 
med godt samarbeid og felles forståelse 
for å kunne bygge en sterk region.  I mange 
saker trenger vi stå sammen som en region 
for å nå frem i saker på fylkes- og nasjonalt 
nivå.
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2. May Synnøve Rygh 
1981, Veavågen

3. Josefine Halvorsen 
1989, Kopervik

4. Merete Håstø Albertsen 
 1964, Åkrehamn

5. Kåre Bakkevold 
1942, Karmsund

6. Møyfrid Jorunn Byrkjeland 
1966, Karmsund

7. Sven Bendlin 
1980, Veavågen

8. Anne Bendlin 
 1983, Veavågen

9. Nils Johannes Bowitz-Øygarden 
1958, Avaldsnes

10. Lars Petter Brathammer 
1968, Veavågen

11. Aleksander Hoås Brobak 
1993, Skudeneshavn

12. Yngve Eriksen 
 1960, Åkrehamn

13. Eli Synnøve Gåsland 
2001, Skudeneshavn

14. Mari Andrea Austad Nes 
1991, Stol

15. Bjørn Egil Hatteland 
1947, Kopervik

16. Hein Ove Ferkingstad Hereid 
1982, Veavågen

17. Mirijam Ånensen Jakobsen 
1982, Veavågen

18. Leif Langåker 
1992, Skudeneshavn

MØT VÅRE 
LISTEKANDIDATER!

1. Alf Magne Grindhaug 
1966, Skudeneshavn
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19. Sigve Medhaug 
1983, Åkrehamn

20. Sunniva Medhaug  
1987, Åkrehamn

21. Svein David Medhaug 
1976, Kopervik

22. John Roger Midtun 
1968, Sandve

23. Jostein Myklebust 
1966, Sævelandsvik

24. Josef Malvin Nilsen 
 1936, Veavågen

25. Lars Gunnar Oma 
1946, Karmsund

26. Mads Pedersen 
1977, Veavågen

27. Fernando Ramos 
1982, Torvastad

28. Leila Rikstad 
 1984, Torvastad

29. Alf Olav Rossland 
1995, Skudeneshavn

30. Willy Rygh 
1979, Veavågen

31. Johnny Stangeland 
1962, Veavågen

32. Tommy Stokka 
 1992, Avaldsnes

33. Svein Åge Susort 
1954, Røyksund

34. Erle Mirjam Toskedal 
1985, Kolnes

35. Torunn Tvedt 
1951, Karmsund

36. Trygve Utvik 
 1963, Torvastad

37. Olga Vasilchenko 
1967, Skudeneshavn

38. Maryon Østhus  
1981, Røyksund



Alf Magne Grindhaug

Vår ordførerkandidat, Alf Magne Grindhaug, kommer fra Skudeneshavn og bor der sammen med 
kone og 3 barn. Han har hele sitt voksne liv jobbet med salg og har siden 1995 vært butikkleder hos 
Hillesland as, de siste 19 årene i Kopervik.

I 2010 besluttet kommunestyret i Karmøy å legge ned Sørhåland barneskole.  Dette ble gjennom  
FAU arbeid starten på et politisk engasjement som endte med kommunestyreplass ved valget året 
etter.  Når parti skulle velges var det naturlig at valget falt på KrF.  Et parti som tror på et samfunn 
bygd nedenfra, i et godt samspill mellom enkeltmennesker, familien, frivilligheten, privat- og 
offentlig virksomhet og offentlige styresmakter.

Den siste kommunestyreperioden har Grindhaug vært gruppeleder og dermed sittet tett på og  
vært sterkt involvert i politiske prosesser som posisjons-partiene har ført de 4 siste årene.

ORDFØRERKANDIDAT

May Synnøve Rygh
ANDREKANDIDAT

Josefine Halvorsen
TREDJEKANDIDAT

Vår 3. kandidat er Josefine Halvorsen, hun er 29 år og kommer fra Luleå i Sverige, men har bodd i 
Kopervik med mann og barn siden 2010.

Hun studerer til barnevernspedagog ved Universitetet i Stavanger og jobber som ungdomsveileder 
på «Møteplassen», Karmøy. Josefine har også studert grafisk design og jobbet med klær hos 
B.Young.

    www.facebook.com/karmoykrf

Les hele vårt program på www.krf.no/karmoy

Vår 2. kandidat er May Synnøve Rygh. Hun er født og oppvokst på Vea, hvor hun i dag bor sammen 
med mann og deres fire barn. Hun er utdannet barnevernspedagog, og har senere tatt master i 
familieterapi. Til daglig jobber Rygh som familieveileder på familiesenteret til barnevernet i Karmøy. 

Klassiske KrF verdier som er viktige for henne er menneskeverd, familie, oppvekstvilkår og gode 
lokalsamfunn. May Synnøve Rygh tar nå steget ut i lokalpolitikken, hvor hun med sin kompetanse og 
sine erfaringer ønsker å bidra til å bygge et trygt og godt lokalsamfunn.


