Et varmt og trygt
samfunn for alle
PARTIPROGRAM 2019-2023 SALTDAL
Kjære velger i Saltdal!
KrF hegner om de kristne grunnverdiene. Vi tror på et samfunn
bygd nedenfra og ønsker et godt
samspill mellom enkeltmennesket, familien, frivillig sektor,
privat- og offentlig virksomhet
og offentlige styresmakter.
Lokalsamfunnene er nære fellesskap der vi sammen hjelper
hverandre med å leve gode liv.
KrF vil løfte frem de naturlige
fellesskapene menneskene lager
i møte med hverandre. Vi vil
også utfordre den ekstreme form
for individualisme på den ene
siden og statlig overstyring på
den andre siden.
Mange eldre og andre opplever
en hverdag preget av ensomhet.
Dette er en utfordring som offentlig sektor, ideell sektor og den
enkeltes familie og nettverk
må løse sammen. Sosiale møteplasser for mottakere av omsorgstjenester og pårørende
gir glede og livskvalitet.

HEIM, SKOLE OG LOKALSAMFUNN

KOMMUNAL FORVALTNING

Saltdal Krf vil arbeide for:

Saltdal KrF vil arbeide for:

• at grunnskolene oppgraderes til
tidsriktig standard.
• å bevare dagens skolestruktur på
barnetrinnet, samtidig som en åpner
for en gjennomgang av ungdomstrinnet etter skolefaglige vurderinger.
• at Saltdal Videregående Skole styrkes
og videreutvikles ved at kommunen er
aktiv medspiller, tilrettelegger og pådriver i utdanningspolitiske prosesser.
• å bidra til at frivillig barne- og
ungdomsarbeid får gode vilkår.
• å trygge barns og unges oppvekstvilkår ved å styrke veiledning og
støtteordninger for familien.
• å vektlegge barneperspektivet i alle
politiske saker.
• å innføre prøveordning med fritidskort
for barn og unge i Saltdal.
• ha spesiell fokus på dem som faller
utenfor eller har funksjonshemninger
SAMFERDSEL

Saltdal KrF vil arbeide for:

• å stimulere til mer bruk av kollektiv
transport
• å videreutvikle Saltenpendelen med
bedre tilpassede avganger ut fra folks
behov, både i arbeid og fritid, og at
Saltenpendelen forlenges til Røkland
og dermed betjener flest mulig i kommunen.
• å videreføre arbeid med trygge skoleveger og god trafikkavvikling ved
skoler og barnehager.

• at kommunens bygningsmasse reduseres, og til enhver tid er i pakt med
det som kreves for å gjennomføre
lovpålagte og politisk bestemte
oppgaver.
• at kommunens administrasjon og
fagpersonell tilpasses med nødvendig
kompetanse for at lovpålagte tjenester
utføres med god kvalitet.
• en evaluering av Saltdal kommunes
ressursbruk til administrasjon sett
opp mot andre sammenlignbare
kommuner.
NÆRINGSPOLITIKK OG ARBEIDSLIV

Saltdal KrF vil arbeide for:

• at eksisterende oppdrettsanlegg
utvikler seg under forutsetning av at
miljøet ikke forringes ved at en tar
i bruk ny teknologi i lukkede anlegg.
Virksomheten skal ta hensyn til fritidsfiske og ikke komme i konflikt med
innbyggernes trivsel og bokvalitet.
• at Saltdal kommune aktivt bidrar til
å sikre eksisterende bedrifter og arbeidsplasser, samt blir en aktiv medspiller og pådriver innenfor utvikling
av miljøvennlig teknologi
• at Saltdal kommune legger til rette for
bedrifter som RIBO og Vev-Al-Plast
slik at disse kan styrke sin posisjon
som spydspiss innenfor sine fagfelt.
• at Saltdal kommune er en pådriver for
regionalt samarbeid innen utvikling av
næringslivet i Saltenområdet, og der
fokus legges på å bidra til det grønne
skiftet og skape flere arbeidsplasser.

• at vi legger opp til et arbeidsliv med
inkludering og tilrettelegging for at
flest mulig kan delta.
• å videreutvikle Saltdal til en reiselivsdestinasjon med vekt på naturopplevelser og kultur. Tilbudet tilpasses
med vekt på universell utforming slik
at også funksjonshemmedes behov
ivaretas.

VELFERD OG OMSORG FOR ALLE

Saltdal KrF vil arbeide for:

• å bygge ut og oppgradere helsesenteret slik at det får en standard som
tilfredsstiller dagens krav til arbeidsmiljø og tjenesteyting.
• å utvikle helhetlige tilbud til personer
som av ulike årsaker har behov for
helse og omsorgstjenester
• at kommunen som arbeidsgiver må
vise vei innen tilrettelegging for personer som av ulike årsaker har vanskelig
for å få innpass i ordinært arbeid.
Kommunens avtale om inkluderende
arbeidsliv (IA- avtalen) må brukes
aktivt.

FORVALTNING OG BRUK
AV NATUREN

KIRKE OG KULTUR

Saltdal KrF vil arbeide for:

Saltdal KrF vil arbeide for:

• at Saltdalselva med sideelver sikres
levedyktige stammer av laks og
sjø-ørret.
• at viktige områder innenfor landbruk,
reindrift og friluftsliv ikke forringes.
• å stimulere til naturlig friluftsliv, der
hensynet til naturmiljøet er i fokus
og gir ramme for identitet og livsutfoldelse
• At sykkelprosjektet fra fjell til fjord
videreutvikles som et ledd i satsing
på miljøvennlig og opplevelsesbasert
turisme.
• å utvikle lett tilgjengelige friluftsområder for barn, eldre og funksjonshemmede.

• et rikt kulturliv med vekt på egenaktivitet og dugnadsånd, og at det
kommer til en avklaring med hensyn
til fremtidig kulturbygg innenfor
akseptable økonomiske rammer
• å videreutvikle festivaler og andre
kulturarrangement med fokus på
mangfold og inkludering.
• at kommunen bidrar til løsning av
påtrengende vedlikeholdsbehov av
Øvre Saltdal kirke.
• at det avsettes ressurser til vedlikehold av kirkegårdene.
• at Saltdal kommune legger en strategi
som i sterkere grad formidler kommunens historie.

OFFISIELL VALGLISTE FOR KRISTELIG FOLKEPARTI VED
KOMMUNESTYREVALGET I SALTDAL KOMMUNE 2019
1

Kjell Krüger

1955

2

Ragnhild T. Jenssen

1954

3

Omar Paal Aardal

1962

4

Kaja Varem Aardal

1991

5

Arne Steinbakk

1953

6

Johanne Varem Aardal 1988

7

Kjell Gunnar Skodvin

1960

8

Tor Sverre Fagerli

1951

Takk for at du er
sammen med oss
Valget 2019

