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Kommunestyrevalget 2019

Værøy Kristelig Folkeparti
Disse kandidatene finner du på listen til Værøy KrF.
Vi håper du kan tenke deg å gi disse 13 personene din tillit.
Alle vil vi gjøre det som står i vår makt for å skape et godt samfunn
for oss som lever og virker på vakre Værøy!
Godt valg!
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Værøy

- et levende kystsamfunn
Arbeidsprogram
Værøy Kristelig Folkeparti
2019-2023
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Værøy er ei flott øy der det er godt å bo og leve.
Værøy er også et av de virkelig ekte kystsamfunnene langs kysten vår.
Værøy er et samfunn som lever av det havet gir. Mat og spesielt sjømat er
ettertraktet. Dette burde gi øysamfunnet gode muligheter for både befolkningsveskt, og sikring av de tjenestene som trengs for å opprettholde et

LEVENDE KYSTSAMFUNN

Værøy KrF vil med denne bakgrunnen legge fram noen tanker og ideer
som vi ønsker å kalle vårt ”arbeidsprogram” for de neste fire årene.
BARN - OPPVEKST - KULTUR

Det som berører den oppvoksende del av befolkningnen - berører oss alle! Derfor anser vi denne
delen av vår politikk som svært viktig. Værøy KrF
ønsker gode rammevilkår for oppvekst i alle
sammenhenger. “Ny barnehage” var en slik satsning som vi i posisjon fikk på plass i inneværende
periode.
Arbeidet med ferdigstilling av byggetrinn to ved
Værøy Skole har vi også startet på. Vi ønsker å få
det gjennomført med de planer som er under
utarbeidelse - i nært samarbeid med Værøy
Idrettslag.
Videre ønsker vi å jobbe for et tilbud fra
Fylksekommunen knyttet til videregående skole tilsvarende det som tidligere gikk under navet
Utkantskole/LOSA. Et tilbud til et første år av
videregående utdanning - på øya.
Vi ønsker
Ferdigstilling av skolen med flerbrukshall
Første år på videregående utdanning lokalt
Være en pådriver for det frivillige arbeidet
Videreføre den kommunale ungdomsklubben
Øke bevilgningene til kommunale kulturmidler
HELSE

Værøy KrF vil i kommende periode arbeide for at
de som trenger kommunale tjenester innen helsesektoren skal få et så godt tilbud som mulig.
Vi har også fått økt ressursene innen rus og psykiatri til en hel stilling - vi ønsker også i neste periode å ha fokus på dette området. I inneværende
periode fikk vi også på plass utvidelse av helsesykepleier til hel stilling, og ønsker forsatt å
arbeide målrettet med forebyggende arbeide blant
barn og ungdom.

Nytt sykehjem og arbeidet med framtidig drift av

denne tjenseten vil prege det politiske arbeidet i
neste periode.
Skal vi klare en fornying må vi nok tenke langsiktig,
og legge tilrette for det som vil komme av utvikling
og nytenking innen denne sektoren i framtiden.
Vi ønsker
God skolehelsetjeneste
Fortsatt sterkt fokus på utvikingen
innen russektoren
Styrke arbeidet for psykisk helse
At jordmortjenesten opprettholdes
At Miljøtjenesten opprettholdes
på minimun dagens nivå
Opprettholde dagens tannhelsetjeneste
At fysioterapitjenesten videreføres
Økt fokus på universell utforming
KOMMUNEN

I kommunestyreperioden som ligger bak har
kommunenorge blitt forandret. Mange kommuner
har valgt å slå seg sammen med gode naboer. Vi
valgte på si nei til sammenslåing med
nabokommuner. Det gir muligheter - men også
utfordringer. Kravene til gode tjenester er de
samme for oss som i en stor kommune. Derfor blir
det viktig å finne fram til gode løsninger på de
mange krevende oppgavene som vi er pålagt å
løse.
I inneværende periode har vi fått lagt Barnevernet
og Brannvesenet til samarbeidsløsninger
i Salten-regionen.
Kommuneøknomomi blir også en svært krevende
oppgave de neste fire årene. Vi ønsker å arbeide
for endring av statuttene i Lofotkraft Holding slik at
salg av vår aksjepost kan gjennomføres. Det vil
kunne innbringe mellom 20-30 millinoner kroner
med dagens verdi på selskapet. Disse midlene
tenker vi å bruke til egenandel på skole og sykehjem.
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Vi ønsker
Søke gode samarbeidsløsninger med
omliggende kommuner for de lovpålagte
tjenestene vi må løse
Arbeide for mulig salg av våre aksjer
i Lofotkraft Holding
At Værøy kommune skal bestå som
en selvstendig kommune
KOMMUNIKASJON

Arbeidet med å opprettholde/styrke kommunikasjon
på sjø og i luften, har vært krevende i perioden som
ligger bak. Men vi fikk gjennomslag for opprettholdelse av dagens tilbud knyttet til helikoptert.
Fergetilbudet er blitt noe styrket/utvidet på
sommeren. Med rammene som spås i årene som
kommer er det nok påkrevende med forsterket
arbeid for å sikre dagens tilbud.
Vi ønsker
Fortsatt hardt arbeide for å sikre
god kommunikasjon til og fra Værøy
Arbeide for å beholde øyas Fylkesveinett
Fortsette arbeidet for to
fergelemmer på fergekaia
At Skaret rassikres
MILJØ

Værøy er et samfunn som lever av ressursene fra
et rent hav.
Både vi som innbyggere og industrien som driver
her, bør leve deretter.
Det enkleste å gjøre noe med er det du og jeg gjør.
Fornybar energi er viktig og vi bør ha et våkent øye
med det som skjer på dette feltet.
Vi har i inneværende preriode satt i gang et arbeid
for en helthetlig gjennomgang av avfallshåndtering
i vid forstand. Vi håper det skal gi svar på hva og
hvordan vi i framtiden kan organisere denne
sektoren.
Vi ønsker
En samlet plan for avfallshåndtering som
inkluderer en samlokalisering av
avfallshåndtering
Snarlig innføring av kildesortering av plast
Økt fokus på E-NØK-tiltak
Økt arbeid for forbedring av
vann og avløpesnettet

NÆRINGSLIV

Øyas næringsliv har i de siste årene utviklet seg
mye. Værøy er i dag Nordlands største fiskerikommune og blant de 10 største på landsbasis!
En fantastisk utvilking!
Vi som forvalter den offentlige sektor må være
aktive bidragsytere, slik at denne positive utviklingen kan forsette.
Det var derfor et meget viktig gjennomslag at vi fikk
på plass ny innseiling/utvidelse av havna i
Nasjonal Transportplan. Utvikingen går i retning av
større fartøy. For å opprettholde råstofftilgangen og
eksport av våre produkter, er det viktig med god
infrastruktur i havna.
Vi vil arbeide hardt med dette i kommende år.
Vi ser også at turisme vil bli en sektor som vil
prege øya i økende grad. For å kunne møte denne
utviklingen er det avgjørende med et godt samarbeide mellom det private næringsliv og kommunen. Det er også avgjørende med samarbeide i
hele Lofotregionen, for en bærekraftig forvaltning
av naturen.
Turisskatt kan være en mulighet for å tilrettelegge
for økt turisme.
Vi ønsker
Å samarbeide med næringslivet med tanke på
å styrke den positive utviklingen
Arbeide for å markere Værøy som
lutefiskens “Mekka”
Å si nei til oljeaktivitet utenfor
Lofoten og Vesterålen
At det arbeides for økning av aktivtet
innen turistnæringene
At ungdom kommer tilbake til øya,
finner den jobbmessig spennende,
og ønsker å slå seg ned her
Arbeide for at fangst av rødåte begrenses
Utrede muligheten for salg av Sjøvannsanlegget

Værøy KrF ønsker Øyfolket
et riktig godt valg!

