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Bjørn Aril Veland

Alder: 41 år       Yrke: Avdelingsleder       Bosted: Tau

1. KANDIDAT OG ORDFØRERKANDIDAT FOR STRAND KRF

Jeg er født og oppvokst på Fiskå. Etter noen år borte fra kommunen flyttet vi tilbake til 
Tau i 2007, hvor jeg bor sammen med kone og 3 barn. Jeg har stort sett hele min yrkes-
aktive karriere jobbet innenfor transport/logistikk.

Med et samfunn i endring, tror jeg at vi trenger å holde fast på viktige, kristne verdier, 
som menneskeverd, forvalteransvar og nestekjærlighet, og benytte disse som rettesno-
rer for å bygge politikk og samfunn rundt. KrF sitt overordnede samfunnssyn er tuftet 
på at det bygges nedenfra; av enkeltmennesker, av familier, av lag/organisasjoner og 
av lokalsamfunn. Får vi dette til, er jeg sikker på at vi skaper et varmere samfunn.

Vi må utvikle fremtidens kommune til å bli en ”mulighetsskaper” for oss som bor her, 
for næringslivet og for de frivillige lag og organisasjoner vi har i kommunen.

Sammen skal vi gi innhold til visjonen til Strand kommune. ”Sammen om Trivsel” 
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Astrid Norland
2. KANDIDAT
Yrke: Landskapsarkitekt
Alder: 49 år
Bosted: Nag

KrF vil arbeide for funksjonelle og trivlige sentrumsområder.

Mitt        brenner for:
Barn og unge: Gode skoler, variert fritidstilbud og trygge familier er viktige rammer 
for den oppvoksende generasjon. Her må kommunen, frivilligheten og familiene jobbe 
i lag.

KrF vil sikre bygging av sykkelveier mellom Jørpeland og Tau og mellom Tau og Nordmarka.

Mitt        brenner for:
• Å bidra til en bærekraftig og verdiskapende turistsatsing, blant annet ved å få på 

plass en kommunal reiselivssjef
• Å finne gode og verdige løsninger for de blant oss som trenger politikk aller mest 

Trond Hjorteland
3. KANDIDAT
Yrke: Kirkeverge
Alder: 47 år
Bosted: Tau

Arnhild Sørskår
4. KANDIDAT
Yrke: Sykepleier
Alder: 55 år
Bosted: Bergsvik

KrF vil legge til rette for at familiene blir trygge baser, og at de selv skal få bestemme 
hvordan livene skal organiseres.

Mitt        brenner for:
Valgfrihet for familiene og et samfunn der alle får bidra til samfunnet uavhengig av 
alder og andre forutsetninger.
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Strand KrF vil skape trivelige sentrumsområder 
med grøntarealer, torg og flere møteplasser, 

samt legge til rette for sentrums-aktiviteter for 
barn og ungdom.

En verdig alderdom og 
respekt for eldre

KrF vil ha et seniorvennlig 
samfunn med god 

eldreomsorg og økt 
bemanning på sykehjem 
som gir tid til hver enkelt.

Fritidskort for barn og 
ungdom

Vi vil innføre fritidskort 
for alle mellom 6 og 
18 år slik at alle barn 

kan delta i idrett, 
kulturaktiviteter, leirer 
og andre aktiviteter.

KrF er på familienes side

KrF vil sikre valgfrihet for familiene bl.a. 
ved å starte forsøk med kommunal 

kontantstøtte for 2-åringer. I Hå 
kommune har man gjort svært gode 

erfaringer med dette.

KrF vil bidra til at miljøteknologi utvikles som 
næringsvei.

Ja til livet!

Alle mennesker har uendelig verdi!

KrF vil legge 
til rette for 

landbruket slik at 
vi opprettholder 

matproduksjonen 
og holder 

kulturlandskapet 
åpent.
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Utdrag fra Strand KrFs  
kommuneprogram 2019-2023
Vårt verdigrunnlag
KrF bygger sin politikk på et kristent 
verdigrunnlag og en kristendemokratisk 
ideologi. Vårt verdigrunnlag har sin 
forankring i det kristne menneskesynet, 
nestekjærligheten og forvalteransvaret.

Den frivillige innsatsen som gjøres i våre lag 
og ideelle organisasjoner, som menigheter 
og idrettslag er uvurderlig for trivsel, 
livskvalitet og trygge lokalsamfunn.

Noe å leve for
KrF vil: 

•  støtte opp om idrettslagene og styrke 
bidragene til drift og anlegg 

•  gi fritak for eiendomsskatt for frivillige 
og ideelle organisasjoner

•  realisere flerbrukshallen på Jørpeland 
og arbeide videre for svømmehall på 
Tau.

•  sikre funksjonelle lokaler for kulturskole, 
bibliotek og kulturarrangementer. 
Jobbe for realisering av kulturhus på 
Jørpeland.

•  tilrettelegge for uorganiserte aktiviteter 
for barn og unge, f.eks. skateboard, 
klatring, downhillsykling, pumpbike etc.

•  stimulere til flere organiserte 
aktivitetstilbud for seniorer gjennom 
idrettslag og andre frivillige lag 
og organisasjoner, som f.eks. 
«Tirsdagsgjengen».

Menneskeverd
KrF vil: 

•  bidra til å realisere regjeringens mål 
om å redusere aborttallene med 1/3 
på 10 år bl.a. gjennom opplysning 
og holdningsskapende arbeid.støtte 
konkrete tiltak som vil bidra til å 
forebygge uønskede svangerskap og 

redusere aborttallene, f.eks ved å gi 
tilskudd til frivillige grupper som jobber 
med veiledning, konkret livshjelp etc.

•  støtte opp om tiltak som bidrar til å 
redusere ensomhet og utenforskap, som 
f eks besøkstjeneste hos eldre, skyss 
til arrangement og venneklubber for 
single.

•  sikre høy kvalitet innen den lindrende 
omsorgen i livets sluttfase. 

Familie og samfunn
KrF vil: 

•  sikre valgfrihet for familiene ved å starte 
forsøk med kommunal kontantstøtte for 
2-åringer. 

•  styrke familiene gjennom blant 
annet støtte til samlivskurs og 
familieveiledning.

•  støtte arbeid som gjøres med 
sorggrupper, også arbeid med grupper 
for mennesker som opplever sorg og 
tap etter samlivsbrudd.

•  motarbeide rusmisbruk og særlig styrke 
rusfrie tiltak for barn og unge. Vi vil ha 
fokus på alkoholfrie soner i samfunnet 
generelt, men særlig der barn og unge 
møtes.

•  sikre ettervern av rusavhengige og gi 
støtte til pårørende.

• • sikre søndagen som en annerledes dag 
uten åpne butikker.

•  innføre fritidskort for alle mellom 6 
og 18 år slik at alle barn kan delta i 
idrett, kulturaktiviteter, leirer og andre 
aktiviteter.

•  arbeide for samarbeid med busselskap 
og relevante aktører, for at fritidskortet 
også kan gjelde for gratis buss for barn 
og unge på kveldstid.
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Utenforskap og integrering
KrF vil: 

•  oppmuntre bedrifter til å ta imot 
innvandrere i språk- og arbeidspraksis.

•  hjelpe rusavhengige tilbake til normalt 
arbeidsliv.

•  at Strand kommune som arbeidsgiver 
har som mål å ansette flere personer 
med «hull i CV’en». 

Helse og omsorg
KrF vil: 

•  at Strand kommune skal utvikle en 
pårørende-strategi. Pårørendes 
innsats for hjelpetrengende og syke 
skal verdsettes gjennom økonomiske 
ordninger. Her kan det eventuelt 
igangsettes pilotprosjekter.

•  sikre varierte og verdige boligtyper og 
botilbud slik at ungdom og mennesker 
med hjelpebehov kan ha et godt 
tilbud. Legge til rette for flere PUH-
boligprosjekt à la Furulia på Tau.

•  gi gode avlastningstilbud til pårørende 
med store omsorgsbyrder, særlig til 
familier med barn med hjelpebehov.

Oppvekst i barnehage og skole
KrF vil: 

•  sikre nybygging og oppgradering av de 
kommunale skolebyggene.

•  videreføre tidlig innsats i barnehage 
og skole slik at det settes inn ekstra 
ressurser for de yngste.

•  etablere et felles skoleforum for alle 
skolene våre, der skolesaker både fra 
de kommunale skolene og friskolene 
kan drøftes. 

•  fortsatt legge til rette for de etablerte 
kristne friskolene.

•  sikre flere læreplasser lokalt, både 
innen kommunens egne virksomheter, 
men også ved å styrke krav om 
lærlinger ved kommunale innkjøp og 
anbud.
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Omgivelsene rundt oss
KrF vil: 

•  styrke Jørpeland som regionsenter 
i Ryfylke. Øke byens attraktivitet for 
næringslivet og videreutvikle Jørpeland 
som knutepunkt for turismen til 
Preikestolen. 

•  Skape trivelige sentrumsområder med 
grøntarealer, torg og flere møteplasser.  
Legge til rette for sentrums-aktiviteter, 
særlig for barn og ungdom.

•  arbeide målrettet med å tilrettelegge 
for økt tilgjengelighet for alle, uansett 
forutsetninger.

•  videreutvikle «Stranda-promenaden» 
mellom Tau båthavn og Jørpeland 
kai slik at vi får en sammenhengende 
promenadevei mellom Tau og 
Jørpeland - gjerne gjennom bruk av 
deler av eksisterende veinett.

•  støtte opp om tiltak og ordninger som 
sikrer miljøet og naturen rundt oss.

Næringsliv og turisme
Bærekraftige arbeidsplasser og bedrifter 
er en forutsetning for bosetting, aktivitet 
og velferd. Det er viktig at næringslivet og 
kommunen spiller på lag for å finne gode 
løsninger.

KrF vil: 

•  oppmuntre til utvikling av 
energieffektiviserende teknologi. Bl.a. 
ved å opprette et fond på kr 500 000 
der bedrifter og enkeltmannsforetak 
kan søke om økonomisk tilskudd til 
utarbeidelse av søknader til Enova og 
Innovasjon Norge. 

•  sikre byggeklare næringstomter på 
stålverksområdet og i Nordmarka. Sikre 
krafttilgang til Nordmarka.

•  tilrettelegge for landbruksnæringen. Vi 
vil opprettholde matproduksjonen og 
holde kulturlandskapet åpent.

•  i større grad utnytte potensialet som 
ligger i turiststrømmen til Preikestolen 

og Lysefjorden, blant annet ved å 
ansette en kommunal reiselivssjef.

•  tilrettelegge for bærekraftig havbruk i 
Strand.

Samferdsel
KrF vil: 

•  sikre bygging av sykkelvei mellom 
Jørpeland og Tau så snart som mulig, 
og jobbe for å realisere sykkelvei 
mellom Tau og Nordmarka.

•  tilrettelegge for trygge skoleveier ved å 
få flere opplyste krysninger, lyspunkt og 
gang- og sykkelveier.

•  få Strand med i Hjem-jobb-hjem-
ordningen

•  Oppgradere veistrekningen Tau- Fiskå

•  forbedre samferdselen i Ryfylke ved 
å jobbe for bl.a. Espedal- Frafjord og 
Jøsenfast

•  arbeide for en ny trasé for riksveg 13 
mellom Solbakk og Vatne, for å avlaste 
trafikken i Tau sentrum.

Kommuneutvikling
KrF vil: 

•  at Strand fortsatt skal være en naturlig 
del av Ryfylke. Ved en eventuelt ny 
runde med kommunesammenslåinger 
vil derfor Hjelmeland være et naturlig 
valg. 

•  ta hele kommunen i bruk. Tilrettelegge 
for bosetning i bygdene våre, og gi 
utkantmidler som kan bidra til bolyst i 
utkantene. 

•  jobbe for å få til en differensiert 
jordvernstrategi for å sikre både 
matjord og bolyst i distriktene. 

Vårt verdigrunnlag har sin  
forankring i det kristne  
menneskesynet, neste- 
kjærligheten og forvalter- 
ansvaret.

”



1.    Bjørn Aril Veland

2.    Astrid Norland

3.    Trond Hjorteland

4.    Arnhild Sørskår

5.    Sveinung Kåre Fjelde

6.    Bjørn Sølve Barka

7.    Asle Krogevoll

8.    Åsa Lindeflaten-Fiskå

9.    Bjørnar Nærland

10.  Richard Barkved

11.  John Olav Lea

12.  Klara Elin Fjelde

13.  Eirik Høllesli

14.  Katrine Bygdevoll Weerstra

15.  Hanne Helland Voster

16.  Gabriel Holta

17.  Jon Olav Kolstø

18.  Stig Arild Hestveen

19.  Åsmund Holta

20.  Arild Melberg

VALGLISTE 
STRAND KRF

   www.facebook.com/strandkrf

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

En stemme til  
Strand KrF 

er en stemme for

Et samfunn bygd på vår kristne 
kulturarv

Mer valgfrihet til familiene

Gode rammevilkår for 
frivilligheten

Strand som en god kommune  
å vokse opp i 

Bedre sikring av skoleveiene

God og sunn folkehelse

Verdier som skapes før de 
fordeles

En verdig eldreomsorg


