SKOLE: Skolen er avgjørende for trivsel og mestring i
både barn- og ungdomsår og sener i senere yrkes og
samfunnsliv.
Balsfjord KrF vil:
Ha større fokus på elevenes læringsutbytte i skolen.
Legge til rette for bedre kurstilbud og videre utdanning
for lærere og assistenter i skolen.
Ta i bruk flere virkemidler for at skolene i Balsfjord skal
være mobbefri.
Opprettholde skolestrukturen, men er åpen for-- i samarbeid med berørte parter å bygge en ny og moderne
skole i Malangsregionen.

Priorotere at dyrket og dyrkbare arealer blir brukt til
aktivt jordbruk.
Aktivt bruke av jord/konsesjons lovene for at leiejord
problematikken skal minskes.

Balsfjord Kristelig Folkeparti

Gå inn for at det blir lagt til rette for bygging av skogsveier for og få bedre utnyttelse av skogressurser
Videreutvikle landbrukskontoret gjennom økt bemanning både til og drive med forvaltningsoppgaver og
utviklingsoppgaver

Vi vil sitte med handa på rattet for vekst og utvikling i Balsfjord kommune.

Samarbeide med landbrukets rådgivingsorganisasjoner

Videreføre dagens samarbeid med Hamnvåg Montessoriskole og Folkehøyskolen 69*nord.
LANDBRUK: Balsfjord er en av de største landbrukskommunene i Nord-Norge. Vi har mange arbeidsplasser
i landbrukstilknyttede næringer. Dette krever at Balsfjord kommune har et særlig fokus på landbruksnæringen.

5 første på lista til Balsfjord

Balsfjord Krf vil.
Ha en aktiv tilrettelegging for bruksutbygging og nydyrking.
Ha et særlig fokus på melkeproduksjon og bruksutfordringer knyttet til kravet om overgang til løsdriftsfjøs

Balsfjord

Krf’s liste

1.

Oddvar Kåre Skogli, 72 år

7.

Svein-Ove Karlsen, 55 år

2.

Sunniva Berglund Skogan, 29 år

8.

Ingjerd Johnsen, 72

3.

Svein Kristian Pettersen, 53 år

9.

Ole Sørensen, 72

Oddvar Kåre Skogli 1. kandidat

4.

Anita Stokkenes, 46 år

10.

Aleksander Kongsli, 32

5.

Guri-Anne Ryeng Berglund, 46 år

Yrke: Selvstendig næringsdrivende

6.

Bjørn Toldnes , 48 år

Sunniva Berglund Skogan
2.kandidat
Yrke: Bonde

HELSE OG OMSORG: En god alderdom handler om og
kunne være en aktiv samfunnsborger, ha ansvar for seg
selv og egen helse så lenge egne krefter strekker til og
oppleve seg nyttig i familie og samfunnsliv. Når behovene for hjelp melder seg for ung eller eldre, må alle få
tilbud om nødvendig helsetjenester og egnet botilbud
samt annen hjelp.

Ha et godt samarbeid med Trollskogen private barnehage.

Balsfjord KrF vil

KOMMUNAL DRIFT: For og videreføre Balsfjord som
selvstendig kommune er det helt avgjørende at vi har
stort fokus på god økonomistyring.

Starte planlegging for flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger

Svein Kristian Pettersen Krf’s
3. kandidat

Anita Stokkenes Krf’s 4.
kandidat

Yrke: Teknikker

Yrke: Kontorfullmektig

Bjørn Toldnes Krf’s 5. kandidat
Yrke: Rektor

Programmet våres i Balsfjord
Kristelig folkeparti bygger sin politikk på kristne grunnverdier og grunnleggende menneskerettigheter. Vi vil
være et parti som velger side for de mest sårbare, og
stiller oss solidariske med dem som mer enn andre
trenger en stemme. Like viktig er det å føre en bærekraftig ressurs og miljøpolitikk som gir våre etterkommere som gir våre etterkommere gode livsvilkår. Gjennom en aktiv kulturpolitikk med stor fokus på barn og
unge vil vi videreutvikle Balsfjord som en attraktiv og
god kommune å leve i.
Balsfjord kommune er med sine 5600 innbyggere den 5
største kommunen i Troms. Vi har et godt utbygd velferdstilbud med skoler—barnehager og tilrettelagt bo
og omsorgs tilbud for de som trenger det.
Balsfjord KrF vil være med på og videreføre en demokratisk politikk bygget på et kristen livssyn som gjør det
mulig å fortsette som egen kommune.
Ved årets valg skal det velges 19 representanter til
kommunestyret. Det blir en meget krevende fireårsperiode der endringer i kommunestrukturen og ny fylkesinndeling vil få betydning for vår kommune. KrF. vil
vektlegge ett godt og solidarisk samarbeid med våre
nabokommuner. Balsfjord KrF stiller med en valgliste
der både nye og erfarne kandidater alle vil gjøre en god

jobb for deg—og Balsfjord kommune. Vår innflytelse er
avhengig av din stemme.
BOSETTING: Balsfjord kommune er en landkommune
med flere tettsteder, bygder og spredt bosetting .Dette
er en av våre kjennetegn som Balsfjord Krf gjennom
arealplanlegging vil videreføre med muligheter for
boligbygging i hele kommunen.

Bidra til utleieboliger i kommunal og privat regi.
Legge til rette for spredt boligbygging
At Balsfjord kommune skal bosette flyktninger på lik
linje med andre kommunen i landet.
NATUR OG FRILUFTSLIV: For mange er vår fantastiske
natur en viktig og kanskje en avgjørende faktor for at
en blir boende i Balsfjord.
Balsfjord KrF vil:
Sikre allemannsretten til vår natur.
Støtte om alt arbeid med å tilrettelegge for friluftsliv og
naturopplevelser.

Gi støtte til idrett og annet frivillig barne og ungdomsarbeid

Balsfjord KrF vil:
At hjemmetjenesten gjennom økt bemanning skal gi
gode tilbud til mennesker med behov for omsorg som vil At Balsfjord skal fortsette som egen kommune.
og kan bo hjemme
At eiendomsskatten følger nasjonale føringer og ikke er
Opprette flere arbeidstilbud for de som trenger arbeids- høyere enn gjennomsnittet i Troms.
trening, attføring eller tilrettelagt arbeid
Øke samarbeide med biblioteket slik at det blir ett enda
Ha gode avlastningstilbud og tilbud om omsorgslønn for bedre tilbud til befolkningen.
de som påtar seg tyngende omsorgsoppgaver
Prioritere vedlikeholdet av kommunale veier og bygg.
Prioritere et tverrfaglig arbeid for og redusere rusproRealisere bygging av veilys langs gang og sykkelveien
blemer
Vollan bru—Bomstad bru.
Sørge for at det står klart et heldøgns omsorgstilbud når
Starte arbeidet med bygging av flere gang/sykkelveier i
behovet melder seg
Storsteinnes området—samt kartlegge behovet i andre
Prioritere økning av aktivtits tilbudet på sykehjemmene deler av kommunen
Arbeide for økt rekrutering til omsorgsyrkene
Ta inn flere lærlinger i kommunal virksomhet

Balsfjord Krf vil.

Opprettholde kulturskolen på minst samme nivå som
dagens. Prioritere tilbud som prioriterer en rusfri livstil.

Styrke Storsteinnes som kommunesenter/
administrasjons sted.

Ta i bruk ulike former for velferdsteknologi som tilbud til Øke støtten til Balsfjord kirkelige fellesråd slik at kirka
kan tilby et godt lokalt menighetsarbeid og et godt og
alle som tilbys hjemmetjeneste
verdig vedlikehold av bygg og gravlunder.
BARN OG UNGDOM: Gode oppvekstsvilkår for barn og
unge er avgjørende for både tilflytting og trivsel. Godt
pedagogisk arbeid i barnehage og skole er viktig for og
lykkes i videre skolegang-studier og arbeidsliv.
Balsfjord KrF vil.
At Balsfjord kommune skal være en aktiv vertskommune for Nordkjosbotn videre skole og støtte opp om om
skolens arbeid med elevtilgang—fagtilbud og samarbeid
i regionen.
Ha full barnehagedekning

Når det gjelder skole så er det et spørsmål om vi ikke
skal være klar i vår tale og si at Krf. går inn for og bygge
en ny og moderne skole i Meistervik område

