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Politisk program  

Namsos Kristelig Folkeparti 2019-2023  
  
 

 
 

Namsos KrF bygger sin politikk på verdiene om menneskeverd, 

nestekjærlighet og forvalteransvar. KrFs arbeid er basert på det kristne 

menneskesynet og tanken om at hvert enkelt menneske har uendelig stor 

verdi og har sin rettmessige plass i samfunnet.   

Namsos KrF vil arbeide for en kommune som ivaretar innbyggere i alle 

aldre og som driftes på en langsiktig og økonomisk god måte. Namsos KrF 

ønsker en kommune med trygge lokalsamfunn, gode oppvekstsvilkår, 

aktive seniorer, verdig eldreomsorg og rom for et verdiskapende 

næringsliv.  

  

Trygg oppvekst  
  
Barn og unge er et tydelig fokus i KrF sin politikk. En god oppvekst varer hele livet og er 

viktig for en best mulig samfunnsutvikling. Vi vil legge til rette for trygge og gode forhold for 

barn og ungdom i familieliv, barnehage, skole, helsevesen, kulturtilbud og fritidsaktiviteter. 

For Namsos KrF er det viktig at unge blir sett og hørt, samt at de får oppfølging ut ifra sine 

behov og mulighet til å utvikle og utfolde seg.   
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KrF vil arbeide for:  

 styrke arbeidet som frivillige og humanitære organisasjoner utfører  

 sikre et anstedig lønnsnivå for godtgjøring til omsorgspersoner og 

støttekontakter 

 et fokus på forebyggende barnevern og involvere familie og nettverk 

rundt barnet som en ressurs  

 ansvarlig drift av kommunale og private barnehager  

 at barnetrygd ikke inngår i grunnlaget for beregning av ytelser etter lov 

om sosiale tjenester og lov om bostøtte  

 økt fokus på psykisk helse  

 tiltak som bygger opp og verner om familien  

 

 

Skolen  
  
Namsos KrF vil at skolen skal være en arena preget av trivsel og hvor barna tilegner seg 

ferdigheter, kunnskap, dannelse og verdier som samfunnet er bygget på. Vi ønsker en skole 

som er ambisiøs og støttende på barnas vegne og som gir dem et godt grunnlag for å fullføre 

utdanningsløpet. Den skal hjelpe barna til mestring, utfoldelse og sosial utvikling, samt bygge 

på elevmedvirkning, samarbeid og tilpasset opplæring. Namsos KrF vil at skolen skal se hvert 

enkelt barn som et helt menneske, og at kontakten mellom skolen og foreldre skal sette barnet 

i fokus.    
  
  
KrF vil arbeide for:  

 nulltoleranse mot mobbing 

 å forbedre overgangen fra barnehage til 1. klasse ved å tilpasse lek, 

aktiviteter og undervisning til elevens behov.  

 å styrke de praktiske/estetiske fagene i grunnskolen   

 å legge til rette for elevens behov ved bl.a. tilsetting av vernepleiere og 

annen aktuell kompetanse  

 økte ressurser til skolehelsetjenesten; både helsesykepleiere og annen 

personell med kompetanse på psykisk helse  

 å bevisstgjøre barns og voksnes holdninger til bruk av digitale og sosiale 

medier 

 å styrke realfagene i grunnskolen  

 å gi skoletrøtte elever mulighet til mestring gjennom alternative opplegg  

 innføre livsmestringsfag i ungdomsskolen  

 fortsatt fokus på fysisk aktivitet    

 sikre gratis SFO etter fjerde trinn til dem som har behov for det.  

 holdningsskapende arbeid mot bruk av tobakk og rusmidler gjennom bl.a. 

frivillige organisasjoner og politiet  

 beholde dagens skolestruktur  

 sikre tilgang på PP-tjenester  
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Integrering 

 
Namsos har mange nye landsmenn, blant annet arbeidsinnvandrere, flyktninger, 

asylsøkere og innvandrere tilknyttet ekteskap og samboerskap. Disse er en berikelse for 

kommunen. Et inkluderende samfunn med mangfold er et samfunn fullt av muligheter til å 

lære av hverandre og om hverandre. 

Det er viktig at alle som ønsker å bo her, slutter opp om noen grunnleggende felles 

verdier: Respekt for menneskerettighetene, demokrati, solidaritet, likestilling og toleranse. 

Ingen skal utsettes for rasisme eller diskriminering på grunn av etnisitet, kultur eller 

religion. 

KrF vil arbeide for: 

 at nye landsmenn gis mulighet til å ta i bruk sine ressurser og delta aktivt i 

samfunnslivet 

 aktiv integrering i arbeidslivet  

 bidra til at unge flyktninger kan knytte relasjoner med jevnaldrende  

 skape gode boforhold for nye landsmenn 

 

Nærings-, bo- og arbeidsliv og kommunikasjon  
  
KrF vil bidra til å utarbeide en helhetlig næringslivsstrategi slik at Namsos blir en attraktiv 

kommune for etablering av næringsliv. Vi vil legge til rette for en felles arena mellom 

næringslivet og politikerne.  
Det skal være enkelt å etablere bedrifter i Namsos. Å tilby nyetableringstilskudd vil være en 

god starthjelp spesielt til små og mellomstore bedrifter.   
I alle deler av kommunen bør det være tilstrekkelig tilgang på elektrisk kraft til dagens og 

fremtidens behov.  
Næringsliv og innbyggere i Namsos og i Namdal er avhengig av et godt utbygd og 

tilgjengelig høyhastighetsbredbånd og mobildekning.   
Namsos og Namdalen må ha gode kollektivtilbud i buss og bestillingstransport. Namsos 

Lufthavn må opprettholdes, ha et godt flytilbud Namsos-Værnes og videreføre direkteruter 

til/fra Oslo Lufthavn Gardermoen.  
Kommunen skal være i forkant av utviklingen med å legge til rette for ulike typer 

boligbygging. Tilgang til lekeplasser, friareal, gang- og sykkelveier, samt naturstier skal ha 

høy prioritet når nye boligområder klargjøres. Barna skal oppleve trygghet i sitt nærmiljø og 

ha en trygg skoleveg.  

 

KrF vil arbeide for:  

 videreutvikle tilbudet ved Namsos Lufthavn  

 full fiberutbygging og mobildekning i hele kommunen i løpet av 

valgperioden  

 etablere økonomisk støtte til områder i kommunen som trenger mer 

elektrisk kraft  

 å legge til rette for tilgang på nye næringsarealer  
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 å legge til rette for bygging av eneboliger og leiligheter  

 utvikle og ta i bruk egnet næringsareal i hele kommunen  

 for bedre vegstandard på FV17, FV 767 og FV 769  

 fortsette trafikksikkerhetsarbeidet med spesielt vekt på forhold for barna: 

Arbeide for å sikre finansiering av g/s-veier 4 km til og fra alle grunnskoler  

 utbedring Hovikberga  

 utvide veiplan til å gjelde for hele Namsos kommune  

 utvikle en plan for asfaltering av kommunale grusveger  

 vedlikeholde kommunalt vegnett  

 legge til rette for mer godstrafikk på sjø       

 innføre nyetableringstilskudd  

  

Natur, klima og miljø  
  
Menneskelig aktivitet påvirker naturen, klimaet og miljøet. Namsos KrF vektlegger prinsippet 

om forvalteransvar og vil jobbe for bærekraftig utvikling. Klima- og miljøvennlige tiltak kan 

kombineres med verdiskapning og positiv aktivitet i lokalsamfunnene. Namsos KrF ønsker en 

kommune med frisk luft, ren natur og lavest mulig forurensning og klimagassutslipp.   
  
 

KrF vil arbeide for:  

 at flere tar i bruk sykkel som transportmiddel, ved å bygge ut sykkelveier 

og ha god tilgang på sykkelstativ utenfor kommunale bygg. 

 å legge til rette for videre utvikling av turstier  

 kildesortering ved kommunale institusjoner og bedrifter   

 mindre matsvinn i offentlig sektor, samt å stimulere til dette også i privat 

sektor og blant forbrukere  

 restriktivt jordvern  

 å forby bruk av engangsplast i offentlig sektor  

 å legge til rette for bygging av ladestasjoner for elbil  

 å legge til rette for at alle ansatte får en digital hverdag uten unødvendig 

bruk av papir  

 at solenergi skal vurderes ved nybygg og rehabilitering av kommunale 

bygg  

 at det ikke blir gitt nye konsesjoner for bygging av vindkraft ihh til NVE 

sin mulighetsstudie. Vi ønsker heller oppgradering av allerede eksisterende 

vannkraftverk. 

  

  

Landbruk og havbruksnæringer  
  
KrF vil opprettholde levende bygder i kommunen. Matproduksjonen bør øke i tråd med 

fylkesmålet på 1,5 %. Dyrka jord skal i svært liten grad omdisponeres til annen næring.  
Namsen munner ut i fjorden i vår kommune. Vi har derfor et ansvar for en sunn forvaltning av 

konsesjoner til sjøs, som gir lav risiko for smitte til villaks. En slik forvaltning skal likevel 

ikke være til hinder for å utnytte fiskeressurser og legge til rette for små og mellomstore 

havbruksnæringer.  
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KrF vil arbeide for:  

 strategiplan for miljø og landbruk  

 opprette landbruksforum  

 vern av dyrkajord  

 å unngå brakklegging av dyrkajord  

 å jobbe for at sentrale myndigheter skal få til avtaler om felles forvaltning 

av rovdyr i Skandinavia. Bestandsmålet og soner i rovdyrforliket bør følges  

 at det må bli enklere å ta ut rovvilt som tar reinsdyr og husdyr  

 at oppdrettsnæringen skal få nødvendige arealer til disposisjon slik at 

denne form for matproduksjon kan utvikle seg på linje med andre næringer, 

herunder få på plass kystsoneplan.  

  

God alderdom  
  
Eldreomsorgen skal ha tjenester med kvalitet, innhold og kapasitet. Vi må legge 

til rette for at eldre kan dekke sine grunnleggende fysiske, psykiske, åndelige og 

sosiale behov. KrF ønsker å satse på kvalifiserte ansatte, tilrettelagt 

aktivitetstilbud og møteplasser. Namsos KrF ønsker å følge opp 

verdighetsgarantien.  

  

Omsorg er møte med mennesker, i dette møte er det viktig med ei varm hand å 

holde i, fordi vi er mennesker og har en egenverdi.   
  
KrF vil arbeide for:  

 seniorplan som legger til rette for aktiv seniorperiode  

 omsorgsplan som også inkluderer mål og tiltak for åndelig omsorg  

 hjelp og oppfølging slik at hver enkelt kan bo hjemme så lenge man 

ønsker  

 plass på sykehjem når du trenger det  

 fremme og støtte saker og holdninger som er med på å styrke forholdene 

for de eldre gjennom eldrerådet  

 at eldregarantien innføres som norm  

 at verdighetsgarantien blir oppfylt  

 legge til rette slik at eldre sin kompetanse og kunnskaper om viktige 

kulturtradisjoner blir tatt vare på  

  

Folkehelse og helsetjenester  
  
Folkehelsearbeid handler om forebyggende arbeid som skal øke livskvalitet og 

livslengde. Sentralt i dette arbeidet er fysisk aktivitet, men også andre områder 

av livet som hver og en skal mestre. KrF mener at forebygging bør få et sterkere 

fokus.  

  



6 
 

Livsstilssykdommer er en utfordring i folkehelsearbeidet. Vi trenger derfor også 

tiltak som fremmer sunt kosthold og bevegelse i det brede lag av folket.  

  

Namsos KrF mener at Namdalen må ha et sykehus, dette skal fortsatt ligge i 

Namsos og inneholde akuttkirurgi og fødeavdeling.  

  

Universell utforming handler om å tilrettelegge omgivelser og informasjon. 

Dette for å kunne delta i samfunnet uavhengig av de begrensninger som måtte 

følge av funksjonsnedsettelser. Dette er nødvendig for noen, men nyttig for alle.  
  

KrF vil arbeide for:  

 å ha fokus på forebygging av livsstilssykdommer  

 sikre akuttkirurgien og fødeavdelingen ved Sykehuset i Namsos  

 sammen med Helse Nord-Trøndelag sikre kombinasjonsbygg med 

legevakt og landingsplass for helikopter.  

 styrke helsestasjonen og skolehelsetjenesten  

 fortsatt helsefaglig utdannelse i Namsos ved Nord Universitetet  

  

Ruspolitikk  
Rus er del av manges liv. KrF ønsker å hjelpe de svake, det være seg barn eller 

voksen som sliter grunnet rusproblematikk. Vi vil også være med å gi mot til å 

velge rusfri livsstil.  

KrF vil arbeide for:  

 ruspolitisk handlingsplan  

 styrke samarbeidet mellom kommunale instanser og politi  

 forebygging:  

o informasjon til ungdom og foresatte  

o rusfrie arrangement for ungdom  

o samarbeid med frivillige organisasjoner som har fokus på rusfri 

livsstil  

 ettervern:  

o styrke oppfølgingen av personer som har vært på avrusing.  

o hjelpe rusmisbrukeres familie.  

  

Kultur, fritid og frivillighet  
  
Kultur er en viktig del av vårt liv. Namsos KrF ønsker en bred og sterk 

kulturskole som gir muligheter for den enkelte elev til å utvikle sine talenter. 

Prisen på kulturskolen må være på et nivå som gjør dette overkommelig for 

foreldre/foresatte.  

Mye av kirke- og kulturarbeidet gjennomføres på dugnad og frivillighet. Store 

og små lag og foreninger skal gis mulighet til vekst og utvikling. 

Aktivitetskortet etableres og videreutvikles.  
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KrF vil arbeide for:  

 ta vare på lokalt engasjement og styrke det frivillige kulturarbeidet og 

organisasjonslivet  

 legge til rette for gode kulturopplevelser   

 legge til rette for aktivitetstilbud  

 en bred og sterk kulturskole  

 styrke frivilligsentralene   

 etablere og videreutvikle aktivitets- og opplevelseskort  

  

Ny Namsos kommune, en kommune for framtiden.  
  
Namsos kommune har opparbeidet en sunn økonomi i løpet av de siste årene. I 

vår nye kommune bør hovedoppgavene være å skape en sunn og god felles 

kultur, effektiv og brukernær tjenesteproduksjon og sikre gode driftsresultater. 

Vi har behov for en organisasjon som er rigget for å gi nødvendige og kvalitativt 

gode tjenester til den som trenger det. Kommunen må ha en drift som gir 

økonomisk handlekraft til framtidas utfordringer blant annet investeringer og 

demografisk utvikling.  
  
KrF vil arbeide for:  

 å øke nærværet i kommunen, bl.a. gjennom ulike prosjekter som øker 

trivsel og motivasjon blant kommunens ansatte (grunnbemanning, ledelse, 

arbeidskultur, arbeidsbelastning)  

 Sikre kommunen økonomisk handlingsrom til å løse nødvendige 

oppgaver framover  

 Strategisk bruk og oppfølging av eiendommene i kommunen, slik at de 

eiendommene vi skal benytte sikres godt vedlikehold, samt sanere eller selge 

øvrige eiendommer  

 Involvering av innbyggerne (innbyggertorg)  

  

Samarbeid med andre kommuner  
  
Fosnes, Namdalseid og Namsos går sammen til nye Namsos kommune fra 1. 

januar 2020. Namsos KrF vil at den nye kommunen i stor grad kan være 

vertskap for andre kommuner i Namdalen innenfor aktuelle tjenesteområder. 

Interkommunale selskaper bør benyttes i mindre grad og være strategisk 

forankret. Dersom flere kommuner ønsker å slå seg sammen med nye Namsos 

kommune er de velkomne til det.  
  
KrF vil arbeide for:  

 samarbeid om aktuell tjenesteproduksjon over kommunegrensene dersom 

dette gir bedre tilbud for innbyggerne  

 at Namsos bør være vertskapskommune, og kun ved strategiske tilfeller 

samarbeide gjennom interkommunale selskaper (IKS)  

 åpne for ytterligere kommunesammenslåinger med Namsos basert på 

frivillighet og hensiktsmessighet  
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 Lista for Namsos Kristelige Folkeparti kommunevalget 2019 

  
  
  

 

 
 

Nr. Fornavn Mellomnavn Etternavn Fødselsdato Bosted 

1. Anette Roald Liseter 1984 Namdalseid 

2. Astrid 
Margrethe 
Gustad Angelus 1972 Namsos 

3. Alfred Olav Fonn 1996 Namsos 

4. Per  Olav Mork 1962 Namsos 

5. Margareth Katrine Fonn 1966 Namsos 

6. Tone   Laugen 1983 Jøa 

7. Johannes   Berre 1999 Spillum 

8. Solfrid   Berre 1975 Spillum 

9. Jon Olav Skreddernes 1959 Jøa 

10. Ida   Alte 1948 Nord-Statland 

11. Martin  André Lindau 1981 Namsos 

  Solvor    Lende 1992 Namsos 

13. Yngve   Bondø 1956 Nord-Statland 

14. Ola Joakim Torske   Ranheim  1986 Jøa 

15. Mathias Tværåli  Stene 2000 Namsos  

16. Åsne   Ramfjord 1988 Namsos 

17. Olav Johan Mork 1944 Nord-Statland 

18. Lars   Fjær 1971 Namsos 

19. Endre    Stene 1975 Namsos 

20. Ole Herman Melø 1975 Namdalseid 


