Yrke:
Pedagogisk leder
Alder: 57 år
Bosted:
Sandtorg

1. kandidat

Jorunn Skogan Konst

Sammen for et varmt samfunn
Ingen skal grue seg til å bli gammel i Norge. I Harstad vil KrF jobbe for et best mulig koordinert
og målrettet tjenestetilbud den dagen behovet for hjelp er der. Bemanningsutfordringene i
helse- og omsorg skal vi heller ikke slippe tak i. Også de som har ulike funksjonsnedsettelser,
må bli sett i vår kommune.
Helsehuset må påbegynnes, vi kan ikke vente lenger på at UNN skal bestemme seg om vi får
bygge ved siden av sykehuset.
Uten frivilligheten stopper Norge, og det er viktig at den får gode kår i eldreomsorgen som
i idretten, trossamfunn, lag og foreninger. Toleranse og respekt er viktige verdier som må
holdes frem og få innpass på alle områder i kommunen vår. Alle som bor i Harstad er våre
innbyggere med like rettigheter, enten du går i privat eller offentlig barnehage, trenger mange
hjelpetiltak, bor i leilighet på kaikanten eller i distriktet, er arbeidsledig, født i Norge, flykning
eller arbeidsinnvandrere. Alle må med for å gjøre kommunen vår attraktiv hele livet.

Yrke:
Pensjonert lærer

Yrke: Pensjonert
hjelpepleier

Alder: 71 år

Alder: 69 år

Bosted:
Lundenes

Bosted:
Stangnes

2. kandidat

3. kandidat

Per Sandrup Pedersen

Debritu Geleta Høgaas

Miljø, arbeid og bolyst!

Barna først

Miljøet vi lever og beveger oss i, er grunnleggende for trivsel og bolyst. KrF vil derfor jobbe for
at miljøaspektet skal veie tungt i all kommunal virksomhet.

En barne- og familievennlig by vil være attraktiv for bosetting og for å få en bærekraftig
befolkningsutvikling. I Harstad vil KrF ha familiepolitikk høyt på agendaen. For oss er det viktig
å forebygge barnefattigdom og jobbe målrettet for å få på plass Fritidskortet for barn mellom
6 og 18 år. Vi er også tydelig på at barnetrygden skal holdes utenom beregningsgrunnlaget
for de som behøver sosialhjelp. Muligheten for å låne turutstyr hos Frivillighetssentralen må
kommuniseres bedre ut til barnefamilier, og kommunen må gi støtte til dette tiltaket.

Miljøhensyn ligger også tungt til grunn for samferdselsløsningene i «Harstadpakken». Dette
både med tanke på myke trafikanter, økt kollektivtilbud, fremkommelighet, trafikksikkerhet
og redusert bilbruk i sentrum. Det er derfor svært viktig å fullføre Harstadpakken. Den er
også avgjørende for et velfungerende arbeidsmarked i regionen. God infrastruktur gir gode
utviklingsmuligheter for næringslivet, og da må kommunen bidra med å tilrettelegge nærings
areal som ikke spiser av landbrukets arealer.
Etterslepet på dekkelegging og opprusting av kommunale veier er stort både sentralt og
i distriktene, og må prioriteres i kommende fireårsperiode. For å stimulere ei voksende
reiselivsnæring, er det viktig at det legges til rette med miljøbygg, sanitæranlegg og
parkeringsplasser ved viktige utfartssteder og i øyriket nord. KrF vil også prioritere arbeidet
med ytre kystriksvei mot Senja.

Gode barnehager og skoler er viktig, og vi vil sette søkelyset på god bemanning hele åpningstiden i barnehagen. Tidlig innsats og forbyggende arbeid starter i barnehagen. I skolen skal
lærernormen merkes, og vi vil ha større tverrfaglighet inn der.

Kortversjonen av programmet til Harstad KrF
OPPVEKST OG FAMILIE
Familien er det mest grunnleggende fellesskapet i samfunnet. Det er i familien de første og
nære relasjoner utvikler seg, og det er familien som har hovedansvaret for barna og deres
dannelse. Det er derfor viktig at samfunnet legger til rette for at familien har frihet til å fylle og
utvikle sin rolle.
Harstad KrF vil:
• arbeide aktivt for å redusere fattigdom i alle lag av befolkningen. Ingen skal behøve å
havne under fattigdomsgrensen.
• innføre fritidskort for barn og unge mellom 6 og 18 år.
• styrke barnevernet i Harstad ut fra at behovet ser ut til å være økende.
• styrke helsesykepleieordningen som førstelinjetjeneste og prioritere flere stillinger.
BARNEHAGE
Kunnskap må følges opp med tiltak, og KrF vil arbeide for at barn i Harstads barnehager
skal ha trygge og gode oppvekstsvilkår med god bemanning hele dagen og nulltoleranse for
mobbing.
Harstad KrF vil:
• styrke personalets kompetanse spesielt mht. psykisk helse og livsmestring.
• opprettholde barnehagekapasiteten i sør-bygda og vurdere nybygg i Sørvik.
• arbeide for å få desentralisert barnehagelærerutdanning til Harstad.
SKOLE
Harstadskolen er vår viktigste felles arena for læring og utvikling. Harstad KrF vil videreutvikle
skolen som en god arena for barn og unge i samarbeid og forståelse med heimen.
Harstad KrF vil:
• at alle elevene skal oppleve trygghet og respekt i skolen.
• styrke lekebasert læring i begynneropplæringa og legge til rette for større samhandling i
overgangen mellom barnehage og skole.
• styrke tverrfagligheten ved å få flere yrkesgrupper inn i skolen.
• være tydelige på at prosjekter og satsingsområder initiert ovenfra ikke må gå ut over
kjernevirksomheten i skolen.
• styrke og videreutvikle de pedagogisk-psykologiske tjenestene (PP-tjenestene), ALA(alternativ læringsarena) samt Stangnes 8-13 bl.a. for å redusere frafallet i skolen.
• følge opp utviklinga av nytt byggetrinn på Bergseng skole.
• starte planlegging av ny Kanebogen skole i neste periode.

HELSE- OG OMSORG
Helsetjenesten i Harstad kommune skal omfatte et bredt spekter av tilbud innen
helsefremmende og forbyggende helsearbeid. Harstad KrF vil satse mer på forebygging og
behandling av psykiske problem. Spesielt barn og unge skal prioriteres i dette arbeidet.
For Harstad KrF er det viktig å arbeide for en verdig eldreomsorg med enkeltmennesket i
sentrum.
Harstad KrF vil:
• jobbe for sentrumsnær tomt til nytt sykehjem. Behovet for nye omsorgsboliger med
heldøgns bemanning må avklares.
• sikre at bostedsløse får et verdig botilbud og adekvat hjelp.
• være pådriver for å styrke Harstad som demensvennlig by.
• arbeide for å styrke ressursene på sykehjemmene slik at de kan bli gode Livsgledehjem.
• sikre god og tverrfaglig rekruttering for til enhver tid å kunne gi en fullverdig helse- og
omsorgstjeneste.
• være pådriver for aktivitet for eldre, motvirke ensomhet og skape trivsel. Videreutvikle
aktivitetssentrene og Frivillighetssentralen.
• at hvert barn med nedsatt funksjonsevne fra første stund får en koordinator som kan
sikre dem og familien tilgang til eksisterende og nye tilbud etter behov.
• følge opp den lovpålagte BPA–ordningen.
• sikre et godt pasientforløp mellom spesialisthelsetjenesten og den kommunale
helsetjenesten i lys av samhandlingsreformen.
• arbeide for ei snarlig realisering av Helsehuset i Harstad.
• være pådriver for å sikre og videreutvikle luftambulanse og akuttmedisinsk beredskap i
distriktene.
INTEGRERING AV INNVANDRERE
Mangfoldet innvandring er en ressurs og berikelse for Harstad kommune.
Harstad KrF vil:
• være åpen for at kommunen kan ta imot og bosette flere flyktninger som har fått
opphold.
• parallelt med introduksjonsprogrammet, tilrettelegge for arbeidsplasser som kan gi
arbeidserfaring og språktrening for å komme videre inn på arbeidsmarkedet
RUSMIDDELPOLITIKK
Harstad KrF vil føre en bevisst og solidarisk rusmiddelpolitikk.
Derfor må det satses på en helhetlig ruspolitikk, fra forebygging til behandling og ettervern.
Harstad KrF vil:
• redusere skadevirkningene av alkoholforbruk ved å følge faglige råd vedrørende
skjenketider og salgstider.
• videreføre en streng kontroll av at alkoholsalg over disk skjer etter gjeldende regelverk
• sikre at det er alkoholfritt rundt alle idrettsarrangement.
• støtte ulike forebyggende og rehabiliterende tilbud i kommunen.
KIRKE, TROS- OG LIVSSYNSAMFUNN
For Harstad kristelig folkeparti er det viktig at mennesker kan finne verdimessig forankring i

hverdagen. Kirke, tros- og livssynssamfunn, med sin store kontaktflate, har en svært viktig
funksjon i alle livets faser. Kommunen må medvirke til en sunn økonomi som gjør at spesielt
arbeidet blant barn, unge og innvandrere kan fortsette.
Harstad KrF vil:
• beholde kirkene ute i distriktene.
• sikre penger til vedlikehold av kirkebyggene i kommunen.
• at Harstads skoler og barnehager fortsatt skal ha tilbud om gudstjenester og
kirkevandring.
• sikre videre planlegging av gravplasser i kommunen og spesielt på sørsida av byen.
KULTUR, IDRETT OG FRIVILLIGHET
Et aktivt kulturliv legger grunnlaget for et samfunn preget av fellesskap, identitet og
livskvalitet. Idretten gir bedre folkehelse, bedre levekår, utvikler talenter og sikrer gode
opplevelser for alle. Mennesker søker også fellesskap gjennom frivillige organisasjoner, lag,
foreninger, arbeidsfellesskap, bedrifter og forsamlinger.
Harstad KrF vil:
• at Kulturskolen må videreutvikles og være et tilbud for alle barn i kommunen.
• at kommunen øker støtten til frivillige organisasjoner og ungdomsklubber og utvikler det
tilbudet vi har i dag.
• skape godt bomiljø ved å etablere og oppjustere nærmiljøanlegg.
• støtte opp om Harstad Idrettsråds prosjekt «Idrettsbyen Harstad» både med tanke på
behovet for nye anlegg og satsing på inkluderingsarbeid.
SYSSELSETTING OG NÆRINGSPOLITIKK
Harstad KrF vil medvirke til at kommunen tilrettelegger hensiktsmessige arealer både på land
og sjø, stimulerer næringslivet og særlig legger forholdene til rette for små- og mellomstore
bedrifter. Eksisterende næringsliv må bevares og videreutvikles samtidig som nye etableringer
får nødvendig støtte og hjelp.
Harstad KrF vil:
• ha tydelig fokus på rekruttering til primærnæringene.
• styrke landbrukets utviklingsmulighet ved å verne dyrkbar matjord mot nedbygging og
fortsatt gi støtte til kjøp av melkekvoter.
• legge til rette for utvikling av industriområdet på Rødskjær.
• støtte reiselivssatsinga i Harstads skjærgård og videreutvikle Trondeneshalvøya samt
andre lokalt forankrede reiselivsinitiativ.
• forholde seg aktivt til utvikling av lukkede oppdrettsanlegg på land og sjø.
• arbeide for å få flere lærlingeplasser både i offentlig og privat sektor.
• arbeide for at Harstad kommune skal være en god arbeidsgiver blant annet ved å unngå
deltidsstillinger og sosial dumping.
SAMFERDSEL
Harstad er inne i ei spennende tid med sterkt fokus på sentrumsutvikling og Harstadpakken.
Samtidig er planene klare for bygging av E10 fra Tjeldsundbrua mot Langvassbukt i Kvæfjord.
Det blir viktig å jobbe opp mot sentrale myndigheter for å få rv.83 Tjeldsund bru – Harstad i
NTP 2018-2026.

Harstad KrF vil:
• styrke vedlikeholdet av kommunale veger i hele kommunen.
• at kommunen skal være aktiv premissleverandør for prosjektet «Hålogalandsveien» for
å sikre innbyggernes behov fra fylkesgrensa sør om Sandtorg og frem til der prosjektet
møter «Veipakke Harstad».
• jobbe opp mot fylkeskommunen for å få til en oppgradering av RV. 867 over Grytøy og
Bjarkøy samt fylkesveiene på Sandsøy og Bjarkøy.
• arbeide for å bedre kollektivtransporten i distrikts-Harstad samt fra distriktet og inn til
Harstad sentrum.
• jobbe for sammenhengende nettverk av fortau/gang/sykkelstier i hele kommunen.
• intensivere arbeidet mot fylket for å få en tunnel-løsning som rassikring for Aun-veien.
• starte utredning av fastforbindelse over Toppsundet mellom Grytøya og Hinnøya i et
langsiktig perspektiv.
• ha et sterkt fokus på utredning og tiltak for å bedre dekningsgraden for mobiltelefoni og
breiband i hele kommunen.
NATUR OG MILJØ
Forvalteransvaret er grunntanken i kristendemokratisk miljøpolitikk. Vi skal forvalte jorden på
en best mulig måte og sørge for en bærekraftig utvikling. Dette omfatter å ta ansvar for det
biologiske mangfoldet, klimaet og luften vi alle puster i.
Harstad KrF vil:
• jobbe for at kommunen tar ansvar for sine utfordringer i arbeidet med å gjennomføre det
grønne skiftet.
• legge FNs 17 bærekraftsmål til grunn for all utvikling av kommunen.
• si nei til flere tradisjonelle åpne oppdrettsanlegg i kommunen.
• følge opp lovpålagt tilplanting ved uttak av barskog for å opprettholde karbonfangsten.
• at kommunen i samarbeid med lag og foreninger skal ta initiativ til rydding og merking av
gamle og nye turstier samt tilrettelegging av bålplasser og gapahuker også i distriktene.
• bygge ut landstrøm ved kommunale havneanlegg.
HARSTAD INN I FRAMTIDA
Det er viktig at Harstad er bevisst rollen som drivkraft i Sør-Troms/Hålogalandsregionen.
Gjennom samarbeid kan kommunene bidra til å styrke utdanningstilbudet, tjenesteproduksjon
og kommunikasjon og slik styrke en felles arbeidsregion.
Harstad KrF vil:
• gjennomføre vedtatte sentrumsplan og være en pådriver for å skape et levende sentrum.
• videreføre kommunedelsutvalget i øyriket nord og vurdere behovet for tilsvarende
arbeidsgrupper flere steder i kommunens ytterpunkt.
• Satse på utvikling av Sørvik, Kanebogen, Bergseng, Lundenes som bydeler, samt støtte
opp om utvikling av levende bygdesamfunn og andre byrom.
• arbeide for et politisk miljø basert på åpenhet, ærlighet og vilje til samarbeid mellom
administrasjon, politikere, ansatte og brukere av kommunenes tjenester.
• arbeide for en stabil ledelse og ansvarlig økonomisk styring av kommunen.

Følg Facebooksida vår på: facebook.com/harstadkrf/

HARSTAD KRISTELIG FOLKEPARTI
Valgliste ved kommunevalget i Harstad
8. og 9. september 2019.
Nr.

Navn

Født

Stilling

Bosted

1

Jorunn Skogan Konst

1962

Ped. Leder

Sandtorg

2

Per Sandrup Pedersen

1948

Pensjonist

Lundenes

3

Debritu Geleta Høgaas

1950

Pensjonist

Stangnes

4

Bente Tennøy Klaussen

1956

Sykepleier

Medkila

5

Oddleif Haagensen

1960

Kirkeverge

Harstad

6

Annie Stokkan Brose

2000

Skoleelev

Medkila

7

Lars-Eivind Myrvang

1999

Lærling

Harstad

8

Jorunn Berg

1947

Pensjonist

Sandsøy

9

Ahmed Alhajem

1994

Skoleelev

Harstad

10

Heidi Davidsen

1959

Pensjonist

Sørvik

11

John Georg Seljestuen

1964

Fisker

Ruggevik

12

Ivar Østberg

1942

Pensjonist

Holtet

13

Odd Waldemar Nilssen

1944

Pensjonist

Medkila

14

Ragnhild Offerdal

1945

Pensjonist

Kilbotn

15

Hans Viggo Haugan

1954

Sykepleier

Gangsås

16

Knut Mikalsen

1943

Pensjonist

Breivika

17

Anna Norbakken

1946

Pensjonist

Vollstad

