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SAMMEN FOR EN VARMERE KOMMUNE
KrF er et kristendemokratisk parti, bygd på sterke og trygge kristne verdier grunnmuren i det norske samfunnet. Det kristne menneskesynet legger til
grunn at alle mennesker er skapt med ukrenkelig verdighet og rettigheter.
Nestekjærligheten forplikter til radikal omsorg og solidaritet. Mens
forvalteransvaret tilsier at miljøet og ressursene skal forvaltes ansvarlig til
beste for alle mennesker, både nålevende og kommende generasjoner.
Narvik KrF vil at kommunen vår skal være varm og menneskelig. Vi vil jobbe
for at kommunen skal være trygg og rik på muligheter for alle mennesker i
ulike aldersgrupper. Vi ønsker å slå ring om det som virkelig betyr noe for
folks hverdag.
KrF i Narvik vil arbeide for at:
● Narvik skal være kommunen med det store hjertet - varmt, menneskelig og
inkluderende.
● Narvik kommune skal være et godt sted for barn å vokse opp i.
● Narvik kommune skal være trygg og rik på muligheter og opplevelser - og
et sted der ulike mennesker kan trives og utnytte sitt potensial.
● Narvik kommune skal stille opp for de som trenger samfunnets støtte.
BARN OG UNGE
Trygg oppvekst
Et samfunn som er godt for barna, er godt for alle. En god barndom varer livet
ut. KrF setter barn og unge først - og vårt mål er at Narvik skal være den beste
kommunen for barn å vokse opp i.
I dag vokser barn opp i mange ulike familieforhold. KrF vil legge til rette for at
alle barn skal få en trygg oppvekst i alle delene av kommunen vår, og ønsker
at flest mulig barn skal vokse opp i trygge forhold sammen med foreldrene
sine.
Alle barn skal ha like muligheter til å bli sett, delta og utvikle sitt
oppvekstmiljø. Barnehager og skoler er viktige arenaer for å utjevne sosial
ulikhet. Det krever barnehager som lar barna utforske livet på egne premisser
og skoler som ser hele eleven. Byen skal ha gode leke-, aktivitets- og
kulturtilbud for barn og unge. Kommunen skal se de sårbare og utsatte barna.
Styrking av barnevernet og styrking av helsetilbudet for barn og unge må være
sentrale satsninger i årene som kommer.
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Narvik KrF vil arbeide for:
 Flere lekeplasser i nærmiljøet og ruste opp de ekstisterende
 Styrke og videreutvikle alle lavterskeltilbud i kommunen, som støtter opp
om barn og barnefamilier.
 At hele barnetrygden holdes utenfor inntektsgrunnlaget når sosialhjelp
vurderes.
 Bedre hjelp og avlastning for familier der omsorgsperson eller barn er
alvorlig syke.

Småbarn
KrF vil legge vekt på å skape mangfold, fleksibilitet og kvalitet i barnehagene.
Kvaliteten i barnehagene må sikres gjennom høy voksentetthet, kompetent
personale samt gode lokaler og uteområder. Narvik KrF har som mål å øke
antallet pedagoger i alle barnehagene i kommunen, men dette må ikke gå på
bekostning av voksentetthet.
Barnehagene skal være et sted der barna opplever mestring gjennom lek og
læring.
Narvik KrF vil arbeide for:
● at opptak i barnehagene skal gjøres hele året slik at foreldrene har større
valgfrihet i forhold til oppstart.
● 100 % barnehagedekning.
● tilskuddene til barnehagene økes og øremerkes, slik at de kan oppfylle
pedagog- og bemanningsnormen på en forsvarlig måte.
● at ansatte i barnehagen sikres kompetanse til å oppdage og følge opp barn
med spesielle behov.
● at inntaksreglene inneholder søskenprioritet.
● barnehagene skal formidle kjennskap til vår kristne og humanistiske arv og
det religiøse mangfoldet i kommunen. Det skal fortsatt gis mulighet til
markering av tradisjonelle høytider som jul og påske.
Skolebarn og ungdom
Skolens oppgave er ikke bare å formidle kunnskap, verdier og fakta. Skolen må
se hele eleven og gi ballast til å mestre alle deler av livet.
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Grunnleggende teoretiske ferdigheter i basisfagene norsk, engelsk,
fremmedspråk, matematikk og naturfag er avgjørende - men satsing på
basisfag må ikke føre til at annen kunnskapsformidling blir prioritert bort.
Vi vil ha en skole med aktive elever, lærere med god pedagogisk kompetanse
og engasjerte foreldre. Den gode skole oppnår lærelyst og mestring for alle
elever uavhengig av personlige forutsetninger. Grunnskolen skal være
attraktiv i Narvik kommune.
KrF ønsker først og fremst å styrke innsatsen på de laveste trinnene. Med
tidlig innsats vil KrF sikre både bedre ferdigheter i basisfagene, god
språkopplæring for minoritetsspråklige og god sosial kompetanse.
Narvik KrF vil arbeide for:
● At lærerne fortsatt blir prioritert til etterutdanning.
● Å gi lærerne gode arbeidsforhold og at de skal kunne bruke mer tid på
eleven istedenfor rapportering.
● At lærerne får mer tid til å planlegge og følge opp undervisningen sin –
også på barnetrinnet.
● At grunnskolen gir et inspirerende og utfordrende læringsmiljø for alle.
● Skolene skal være fri for alle typer mobbing og trakassering.
● At elever med særskilte behov raskt får nødvendig spesialpedagogisk hjelp
og tilrettelegging.
● At ansatte i skolen sikres kompetanse til å oppdage og følge opp barn med
spesielle behov. Lærertettheten må økes ved barn som har spesielle behov.
● Lekbasert pedagogikk de første skoleårene.
● Beholde eksisterende skolestruktur i Narvik kommune. Stabilitet i lærerelevkontakt
● Støtter den nasjonale formen for lærertetthet. Det skal være en grense for
hvor mange elever det skal være pr lærer på hver skole.

OMSORG FOR ALLE
Helse, omsorg og sosiale tjenester:
Helse og omsorgstjenesten er en bærebjelke i velferden. Det er viktig at det
blir investert i omsorgstjenestene slik at alle kan få et riktig, rettferdig og
tilpasset tilbud, uavhengig av økonomi eller muligheter til å be om hjelp.
Dette innebærer at innbyggerne må sikres et godt akutt- tilbud.
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Narvik KrF vil arbeide for:
● Et godt tilbud innen helse, omsorg og sosiale tjenester, enten brukere bor
hjemme eller på institusjon.
● Styrke og utvikle helsestasjon og skolehelsetjeneste
● Et nytt lokalsykehus med heldøgns akuttberedskap og fullverdig fødeavdeling
● Legge til rette for utvikling innen helseteknologi til beste for brukere.
● Legge til rette for og verdsette økt kompetanse i tjenestene gjennom
videreutdanning og veiledning
● Et recoveryorientert tilbud innen rus og psykisk helse med fokus på
menneskers behov fremfor diagnoser.
● Støtte og stimulere til frivillige og foreninger som arbeider for mennesker med
ekstra behov, blant annet gjennom å sikre fortsatt drift av det brukerstyrte
tilbudet Exit

Mennesker med særlige behov
Alle er like verdifulle, uansett funksjonsnivå og hvilke ressurser man har.
Personer med funksjonsnedsettelser skal kunne leve et så selvstendig liv som
mulig.
Narvik KrF vil arbeide for:
● At foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevne skal få god oppfølging
av det offentlige hjelpeapparatet. Familien skal ha en fast koordinator.
● Inkluderende arbeidsplasser
● At det skaffes flere kommunale boliger til voksne med nedsatt
funksjonsevne.
● At det blir tettere samarbeid imellom de ulike hjelpeapparater, slik som
Bup, habiteringstjenesten, lege og kommune.

Seniorpolitikk
Det blir stadig flere eldre i befolkningen, og de eldre blir stadig friskere.
Samfunnet trenger derfor et nytt syn på eldre mennesker. De fleste eldre er
en ressurs, både for seg selv, for familiene og for Narvik kommune.
KrF ønsker et likeverdig tilbud til alle eldre. Kvalitet, trygghet, tilgjengelighet
og omsorg skal utgjøre kjerneverdiene.
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Narvik KrF vil arbeide for:
● Legge til rette for at de som ønsker, kan få mulighet til å stå lenger i arbeid
i kommunens virksomheter, bl.a gjennom fleksible deltidsordninger
● Holde fokus på at hjemmetjenesten får gode nok rammer til å utøve de
arbeidsoppgavene som trengs for at de som har behov for tjenestene skal
få nødvendig og profesjonell hjelp til rett tid.
● Styrke omsorgssektoren gjennom økt grunnbemanning ved å tilrettelegge
for heltidstruktur der det er mulig.
● Legge til rette for at ektepar som bor på sykehjem, kan bo sammen.
● At det legges til rette for flere kulturtilbud og aktiviteter på sykehjemmene,
f.eks livsgledesykehjem.
● At sykehjemsbeboere og personer i omsorgsboliger o.l gis mulighet til å
praktisere sin religion, uavhengig av hvilken tro de har.
● Gi tilbud om dagsenter for hjemmeboende demente.
● Få matlukta tilbake på sykehjemmet! Beboere som får mat fra/ i
kommunale institusjoner skal oppleve å få et sunt og variert kosthold.
● At det gis tilbud til “gå trening”, frisk luft og taletrening for beboere på
institusjon.
● Helsesøster for eldre.
● At eldre som ønsker det, skal få mulighet til å bo hjemme så lenge som
mulig, med tilpasset hjelp.

NÆRING OG SYSSELSETTING
Et aktivt næringsliv er avgjørende for bosetting og utvikling i landsdelen. Det
må legges til rette for utvikling og utnytting av de naturlige fortrinn og
ressurser som finnes. Narvik KrF vil jobbe for at det blir flere arbeidsplasser i
kommunen. Vi skal stimulere til nyetableringer, bidra til å utvikle eksisterende
næringsliv, samt tiltrekke oss private og offentlige arbeidsplasser. Samferdsel
er en viktig forutsetning for bosetting og Næringsliv i Narvik kommune.
Narvik KrF vil arbeide for:
● At Narvik kommune er serviceinnstilt overfor næringslivet, og redusere
saksbehandlingstiden.
● Skape arenaer hvor samhandling, felles kunnskap og forståelse for økt
verdiskapning utvikles.
● Etablere flere varige tilrettelagte arbeidsplasser. Alle skal være inkludert - også
i arbeidslivet. Narvik kommune, som arbeidsgiver, skal gå foran og være godt
eksempel.
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● At det blir flere lærlingeplasser i næringslivet og i kommunale virksomheter.
● At næringsaktivitet som kommunen forvalter blir sikret en varig avkastning
som skaper grunnlag for vekst og nyetablering.
● Styrke samhandling med teknisk fakultet
● At UiT Narvik skal videreutvikles og styrkes.
● Brukervennlig kollektivtransport til våre respektive bydeler, samt også bygda.
● Dobbeltspor på Ofotbanen.
● Opprustning og utbedring av Skjomenveien.
● Utbedring av veien frem til flerbrukshallen i Ballangen og frem til
omsorgsboligen på Myra– Asfalt!
● Løsning for ny E6 i tunnel gjennom Narvik sentrum.
● Ny E6-E10 Stormyra – Bjerkvik
● Fremme levedyktig landbruk og skogbruk.
● Opprettholde bassenget i Bjerkvik.
● Bærekraftig og miljøvennlig havbruk.
● KrF ønsker et tak på bompenger pr. familie.

TRYGGE LOKALSAMFUNN
God folkehelse
Alle skal ha tilgang til gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester,
uavhengig av personlig økonomi og bosted. KrF vil verne om menneskeverdet
og bidra til livskvalitet ved å arbeide for god folkehelse. Folkehelsearbeidet er
tiltak som forebygger sykdom, skader og ulykker, og tiltak som gir
menneskene mulighet for vekst, trivsel og utvikling. Fysisk aktivitet i lek og
idrett skaper helse. Det samme gjelder tilrettelegging for å kunne fungere i
hverdagen, læring og utvikling.
Det er spesielt viktig å ha fokus på psykiske problemer hos barn og ungdom.
Utfordringene må gripes tidlig tak i. Her har helsestasjonene og skole- og
ungdomshelsetjenesten en viktig oppgave.
Narvik KrF vil arbeide for:
● At helsestasjonene, barnehagene og skolene benyttes aktivt for informasjon
om helse.
● At aktivitetstilbud skal være så rimelig at alle kan benytte seg av de (prisen på
bassenget i Narvik må ned på samme nivå som Ballangen).
● At kommunen tilfredsstiller myndighetenes krav til forskrift for miljørettet
helsevern, særlig i byggene til skoler, barnehager og sykehjem.
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● At kommunens åpne nett sperres for tilgang til «apper» og programmer som
brukes til å sende/ dele anonyme meldinger. Målet er å begrense mobbing, og
at kommunens nett ikke skal bli brukt til slike ting.

By/ stedsutvikling
Byutvikling er å ta vare på fortiden og dagen i dag med det perspektivet at det
som skjer nå får konsekvenser for for årtier fremover. Kommunens oppgave
er å legge til rette for denne utviklingen og gjøre byen, og kommunen,
attraktiv både når det gjelder næringsarealer, transport, kvalifisert
arbeidskraft, bomiljø, kultur og friluftsliv. Krf vil legge til rette for et variert
botilbud som tar hensyn til ulike behov hos kommunens innbyggere. Ved
fortetting og nybygg skal det legges vekt på kvalitet slik at det bygges gode
boliger i gode bomiljøNarvik KrF vil arbeide for:
● At det sikres trygge veier til skolene i kommunen
● At det legges til rette for varierte boligtyper, størrelser og prisklasser i alle
deler av kommunen.
● At det etableres ordninger som gir enslige bedre adgang til boligmarkedet ved
aktiv bruk av Husbankens låneordning.

Klima og miljø (Tenke globalt – handle lokalt)
KrF bygger sin miljøpolitikk på den kristne forvaltertanken om å ta vare på
livsgrunnlaget for mennesker, dyr og planter. Miljøpolitikk i en bykommune
handler også om å legge til rette for fysisk aktivitet og friluftsliv, om å ta vare
på grønne lunger i byen, om avfallsbehandling, rengjøring av gatene,
vedlikehold av parkene og god luftkvalitet.
Narvik KrF vil arbeide for:
● At Narvik kommune skal ha en årlig klimatiltaksplan med eget budsjett og
tidsressurs.
● At alle arbeidsplasser/bedrifter kildesorterer.
● At Narvik kommune utarbeider en handlingsplan mot forsøpling både i
havet og i strandsonene.
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● At kommunen har gode renovasjonsrutiner for friluftsområder, og er lett
tilgjengelige søppelkasser der folk ferdes, enten det er i naturen eller i byen.

FRIVILLIGHET, IDRETT, FRILUFTSLIV OG
KULTUR
Kultur
Kultur skaper fellesskap og opplevelser i samfunnet. Vi vil være med å legge til
rette for allsidig utøvelse av et rikt kulturliv i offentlig og privat regi. Barn og
unge må sammen med voksne ha like muligheter til utøvelse av
fritidsaktiviteter, basert på egne ønsker og interesser. KrF jobber for at alle
barn skal få et fritidskort slik at alle får muligheter til å delta på
fritidsaktiviteter uavhengig av kostnad.
Narvik KrF vil jobbe for:
● At Narvik kommune bidrar med 2000 kr i fritidskortet med virkning fra 2020 og
deretter med samme beløp som det statlige bidraget.
● Opptrapping av kulturskoletilbudet i alle deler av kommunen.
● At kommunale og frivillige tilbud skal utfyller hverandre

Frivillig arbeid
KrF mener at samfunnet vårt ville være fattigere uten frivillig arbeid.
Frivillighet bidrar til fellesskap i alle samfunnslag. Frivillig arbeid formidler
viktige verdier og er en forutsetning for et velfungerende samfunn.
Narvik KrF vil arbeide for:
● At frivillig arbeid og organisasjoner får gode rammevilkår.
● Kommunal støtte til frivillig arbeid – uavhengig av livssyn.

Idrett og friluftsliv
Idrett og fysisk aktivitet gir glede og livskvalitet, skaper engasjement og
fellesskap. Narvik kommune må legge til rette for alle former for fysisk
aktivitet.
Narvik KrF vil arbeide for:
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● At eksisterende idrettsanlegg blir rehabilitert.
● Økt tilrettelegging for uorganisert breddeaktiviteter for aldersgruppen 1519 år.
● Utbedre parkeringsmuligheter og WC – fasiliteter i nærheten av mye brukte
friluftsområder i hele kommunen.
● At det etableres gjennomgående sykkelløyper i hele kommunen.

KIRKE OG MENIGHET
KrF støtter det viktige arbeidet som foregår i alle menigheter i kommunen.
Det skal tilrettelegges for frivillig arbeid i kirke og menighet, uten frivillighet
stopper samfunnet opp.
Narvik KrF vil jobber for:
● At menighetsrådene/ fellesrådene får den økonomien som står i forhold til
deres pålagte oppgaver.
● Støtte arrangementer i regi av kirke og ulike menigheter.
● Økte ressurser til vedlikehold av kirkebyggene og kirkegårdene.
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