Program for
Sunndal
Kristelig Folkeparti
2019-23
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1.		 FOLK I SUNNDAL
Helse:
- Sikre god kvalitet i
eldreomsorgen, slik at de eldre
opplever en meningsfylt hverdag
- Styrke demensomsorgen og
utvide avlastningstilbudet for
pårørende.
- Styrke omsorg og avlastning for
familier med særskilte behov
- Nei til aktiv dødshjelp. KrF
ønsker heller å styrke tilbudet og
tjenestene til lindrende
behandling av syke og døende
- Sikre tilstrekkelig kapasitet av
sykehjemsplasser

Oppvekst og utdanning:
- Holde skolestrukturen uendret
- Styrke samarbeidet mellom skole
og heim
- Prioritere lærertimer framfor
skolemat i barneskolen
- Trygg skolevei

- Igangsette planlegging av ny og
større sentrumsbarnehage
- To barnehageopptak i året
- Øke lærlingetilbudet i kommunen
Kirke, kultur og fritid:
- Ivareta rusfrie aktiviteter og
møteplasser for barn og unge i
hele kommunen
- Øke tilskudd til frivillige lag og
organisasjoner, spesielt til barn
og unge
- Etablere utlånssentral av
fritidsutstyr
- Sikre fortsatt drift av Børsetlia
- Sikre iverksetting av fritidskort
for barn og unge
- Styrke og stimulere frivillig
arbeid og dugnadsånd
- Utarbeide en egna sentrums
badeplass
- Legge til rette for sentrumsnært
anlegg for EL-motorsport
- Sikre fortsatt godt vedlikehold av
kirkebyggene og kirkegårdene

- Etablere livsynsnøytralt
seremonirom
- Ivareta alle religioners rett til å
praktisere sin tro

2. NÆRING I SUNNDAL
Landbruk:
- Stimulere til nytenking i
gardsdrifta
- Styrke landbruksfondet
- Jobbe for et miljøvennlig
landbruk
Annen næringsvirksomhet:
- Styrke turisme og øke satsingen
rundt Åmotan, Innerdalen og
Aursjøveien
- Stimulere til utvikling av
attraktive tilbud som tar i bruk
den spektakulære naturen, som
f.eks zipline og via ferrata
- Være pådriver for lokal
gründervirksomhet
- Støtte opp om nyetablering av
asylmottak
- Stimulere bedrifter til å gi
arbeidstrening til dem som står
langvarig utenfor arbeidslivet på
arbeidstrening

3. MILJØ I SUNNDAL
- Redusere bruk av plast
- Motiverende tiltak som øker
graden av hjemmekompostering
og kildesortering
- Etablere byttestasjon for økt
gjenbruk
- Nei til giftdeponi på Rausand
- Arbeide for alternative løsninger
til rotenonbehandling av Driva
- Gjøre den kommunale bilparken
mer miljøvennlig
- Stimulere til mindre
privatbilbruk til og fra
arbeidsplass
- Etablere ladestasjon for
EL-biler på strategiske plasser i
kommunen, f.eks Vinnu

4. DET OFFENTLIGE I
		SUNNDAL
- Sikre at kommunen fortsatt er
tospråklig og at begge målføre
blir behandla jevnbyrdig
- Arbeide for å forenkle 		
lokalbyråkratiet

10 gode grunner til å stemme KrF
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

KrF vil ta vare på den kristne kulturarven
KrF ønsker mer tid og valgfrihet til familien
KrF ønsker mer tid til hver elev i skolen
KrF kjemper for menneskeverdet i alle livets faser
KrF vil ha et raust samfunn med plass til alle
KrF ønsker en verdig alderdom for alle
KrF vil ta hele landet i bruk
KrF vil legge til rette for ny skaperkraft
KrF vil ha en offensiv klimapolitikk
KrF vil øke innsatsen for internasjonal rettferdighet
Se også på www.krf.no
Førstekandidat
Andreas Gjerde
Ulvund

Andrekandidat
Ingunn Karijord

Sunndal KrF sin liste
1. Andreas Gjerde Ulvund,
2. Ingunn Karijord,
3. Per-Ådne Bergfjord,
4. Solgun Rødset Veddeng,
5. Gry Irene Heum Vassli,
6. Ingrid Oline Flemmen Steinland,
7. Asbjørn Innerdal,
8. Gunlaug Hals Bræin,
9. Liv Ditlefsen,
10. Arne Christen Drøpping,

De to første er kumulerte.

Ålvundfjord,
Grøa,
Sunndalsøra,
Ålvundeid,
Sunndalsøra,
Øksendal,
Ålvundeid,
Grøa,
Sunndalsøra,
Ålvundfjord,

f. 1976
f. 1971
f. 1966
f. 1962
f. 1970
f. 1961
f. 1952
f. 1940
f. 1947
f. 1951.

