SENJA KRISTELIG FOLKEPARTI
KOMMUNEVALGPROGRAM 2020-2023
Senja kommune er en sammenslutning av Lenvik, Tranøy, Torsken og Berg kommuner.
Sammenslutningen gjelder fra 1.1.2020. Intensjonsavtalen mellom de 4 kommunene
fastslår at dagens infrastruktur med hensyn til skoler, sykehjem, barnehage mv, skal
videreføres inn i den nye kommunen. Senja KrF mener at det i den første
kommunestyreperioden ikke skal foretas endringer i det som står i intensjonsavtalen. Vi
vil bygge Senja kommune!

BARN OG OPPVEKST
En god barndom varer hele livet

Hovedmålsetting for Senja KrF er å skape en god og trygg oppvekst for barn
og unge i Senja kommune i lokalmiljøet der de bor.
Dette ønsker Senja KrF å oppnå ved:
-

-

å gi et desentralisert barnehagetilbud.
å sikre likebehandling mellom offentlige og private barnehager.
å opprettholde en bærekraftig skolestruktur.
å følge opp nasjonal læreplan for skolen med nødvendige midler, og styrke
kompetansen innen undervisningssektoren slik at skolen kan få et best mulig
innhold.
å bidra til at det utarbeides en kommunal plan for skolebibliotekene
å jobbe for nulltoleranse når det gjelder mobbing i skole og barnehage
videreutdanning av lærere
At kommunen tar et krafttak for å oppruste skolebygninger slik at skolen blir et
godt sted å være og å lære både for elever og ansatte.
å tilrettelegge for multifunksjonshemmede barn i barnehage, skole og
skolefritidsordning.
å utvikle barnekommunen Senja
å sikre god tilgang til lekeplasser og ball-løkker.
å satse på økt kompetanse innen barnevernet
å benytte ”Grønn omsorg/Inn på tunet” for barn og unge.
å legge til rette for et godt videregående skoletilbud i kommunen
å aktivt støtte friskolene i kommunen
å støtte tilsetting av flere helsesykepleiere, og god rådgivning i grunnskolen
å styrke tilbudet for fremmedspråklige elever i grunnskolen
å jobbe for at skolene har tilstrekkelig med lærere og assistenter til å møte
utfordringene i skolehverdagen.
å støtte gratis leirskoleopphold

HELSE OG OMSORG

Senja KrF vil være et parti som velger side for de mest sårbare i vår
kommune, de som mer enn andre trenger en stemme. Senja KrF sine
representanter skal alltid stille seg spørsmålet: Er de mest sårbare ivaretatt
godt nok?
Dette vil være en hovedmålsetting for Senja KrF, ikke bare i helse- og
sosialpolitikken, men innenfor alle politiske områder.
Senja KrF er opptatt av en fornuftig, restriktiv ruspolitikk.
Med dette utgangspunktet vil Senja KrF:
-

-

Styrke hjemmesykepleien og hjemmehjelpen, slik at flere kan bo hjemme så lenge
de selv ønsker det.
Sikre drift og god kvalitet ved sykehjemmene..
Styrke aktivitetstilbudet på institusjoner for eldre og for de som bor hjemme.
Jobbe for å bygge flere omsorgsboliger
Gi ansatte som ønsker det fulle stillinger i eldreomsorgen.
Arbeide for at frivillige organisasjoner, lag og foreninger kan bruke sine ressurser
i eldreomsorgen
Videreutvikle tilbudene ved DMS (Lokalmedisinsk senter)
Videreutvikle tilbudet om sjelesorg/samtale ved livets slutt.
Gjøre helsetjenester mer tilgjengelig gjennom nettbaserte tjenester.
Styrke den kommunale rusomsorgen/psykiatrien og ettervernet, også ved bruk av
ikke kommersielle private aktører.
Følge opp den kommunalt vedtatte ruspolitiske handlingsplanen.
Styrke psykiatritilbudet for barn og unge.
Styrke arbeidet mot vold i nære relasjoner.
Sikre kommunal koordinator for familier som har barn med nedsatt funksjonsevne.
Videreutvikle tilbudet med medisinsk smertelindring.
Bygge flere boliger for rusavhengige.
Styrke helsesykepleiertjenesten
Utvikle velferdsteknologien

Ruspolitikk.
Senja KrF vil:
-

-

legge til rette for attraktive, varierte og tilgjengelige rusfrie fritidstilbud for barn
og unge under 20 år
at barn og unge skal skjermes for bevillingstildelinger. Boligområder, offentlige
steder og kultur-,idretts- og fritidsarenaer der barn samles, skal derfor være
alkoholfrie.
ha skjenkestopp senest kl 0200.
fastsette skjenketak for antall bevillinger i kommunen
støtte kafe Pluss
bygge flere bemanna boliger for rusavhengige

KULTUR OG MILJØ
I kulturpolitikken må de menneskelige ressurser dyrkes slik at kreativitet og
opplevelse kan vokse i alle aldersgrupper. Senja KrF legger til grunn at den

kristne kulturarven fortsatt skal toneangivende i Senja kommune slik den har
vært det i Norge i over tusen år.
Senja KrF vil:
-

at den nye kommunen skal bli best i Troms og Finnmark når det gjelder å støtte
frivilligheten
at kulturskoletilbudet opprettholdes
bidra til at folkebibliotekets lovfestede oppgaver ivaretas
opprettholde den kommunale støtten til det frivillige barne- og ungdomsarbeidet
som drives av idrettslag, og kristne og humanitære organisasjoner.
prioritere kommunale tilskudd til lag og foreninger som driver rusfrie
arrangementer og møtesteder..
at areal for gravplasser klargjøres
arbeide for å styrke og profesjonalisere relasjonen mellom kultur- og næringsliv
støtte flerkulturelle møteplasser, som Frivillighetssentralen og arbeidet i
menighetene.
at alle dagens godkjente kirkebygg vedlikeholdes på tilfredsstillende måte
at trosopplæringsplanene følges
arbeide for at det kristne budskap formidles til nye slekter og generasjoner.
støtte Torsdagsklubben
prioritere støtte til arbeidet som gjøres for å integrere innvandrere

MILJØ
Forvalteransvaret er grunnleggende for Senja KrF i både miljø- og
kulturpolitikken. Hovedmålsettingen i miljøpolitikken vil være å forvalte
naturressursene i Senja kommune på en slik måte at disse ressursene kan
være til glede og nytte nå og i kommende generasjoner.
I tråd med partiets vedtak sentralt, går Senja KrF imot konsekvensutredning
av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja
For å få dette til vil Senja KrF:
-

arbeide for at Senja kommune skal bli et miljøfyrtårn.
aktivt fremholde forvalteransvaret gjennom å arbeide for en bærekraftig utvikling.
arbeide for miljøbevissthet blant kommunens ansatte, slik at også befolkningen
ellers aktiviseres.
arbeide for å utnytte overskuddsvarme i sentrum fra Finnfjord AS (smelteverket)
og fra Senja avfall A/S.
øke kompetansen i kommunen når det gjelder miljøsaker og sikre et helhetlig
miljøperspektiv i kommunale planer og byggesaker.
bruke vannbåren varme i alle nye kommunale bygg der det er mulig.
fase ut gamle fyrkjeler i kommunale bygg.
at det skal legges vekt på estetikk og universell utforming ved utbygging av boligog næringsområder, samt at det skal være barnevennlig.
arbeide for at det ikke blir søndagsåpne butikker i kommunen.

NÆRINGSLIV OG SYSSELSETTING

Hovedmålsettingen for KrF er å legge forholdene til rette slik at vi kan
opprettholde og skape nye og lønnsomme arbeidsplasser. Sentrum og
distrikt er gjensidig avhengig av hverandre.
Dette ønsker Senja KrF å få til ved :
-

-

å styrke den kommunale næringslivskompetansen.
å styrke det kommunale næringsfondet.
å drive en aktiv og offensiv næringslivspolitikk, der kommunen er tilrettelegger og
døråpner for nye etablerere og andre innen privat næringsliv.
å gi stabile og forutsigbare rammebetingelser for næringslivet.
å samarbeide med grendeutvalgene om næringsutvikling i de forskjellige deler av
kommunen.
å jobbe for å stoppe nedbyggingen av landbruket i kommunen.
å styrke landbruket ved fokus på nydyrking og vern av matjord
å utnytte skogen bedre
å videreutvikle fiskeri- og havbruksnæringen i kommunen. Bidra positivt til å
legge til rette for utbyggingen oppdrett og kystfiske
å styrke turistnæringen.
at kommunen aktivt legger til rette for flere lærlingeplasser i kommunal regi,
spesielt innen helse- og omsorgsfagene.
å videreutvikle tilpassede arbeidsplasser for yrkesvalgshemmede. MITRA er viktig
for Senja kommune.
å arbeide for at Senja kommune skal være foregangskommune når det gjelder
integrering av fremmedspråklige arbeidstakere i offentlige og private
virksomheter, herunder bosetting av flyktninger.
å arbeide for at sykefraværet i IA-kommunen Senja skal gå ned, ved
livsfasetilpasset arbeidstid.
å legge til rette for at kulturlivet skal bli en verdiskapende næring

INFRASTRUKTUR OG TEKNISKE TJENESTER
Senja KrF vil tilrettelegge infrastruktur slik at næringsliv og bosetning gis
vekstvilkår i hele kommunen.
Dette vil Senja KrF gjøre ved:
-

å arbeide for at kommunale veier rustes opp med fast veidekke.
å øke presset på fylkesmyndighetene for å få fast veidekke på fylkesveiene i
kommunen.
at staten må bevilge mer penger til sjømatveiene
at ny forbindelse over Gisundet utredes
at i forbindelse med utbyggingen av Klubben, må nærområdet sikres vann og
avløp til boliger
å ferdigstille gang- og sykkelsti langs Trollvikveien.
å bygge gang- og sykkelsti fra Silsand til Islandsbotn.

-

å bygge gang- og sykkelsti fra Silsand Nord og videre nordover
å bygge gang- og sykkelsti fra Finnfjord mot Sørreisa grense
å utnytte masse fra mudring og steinmasser fra tunnel til utbygging av
industriområder.
å gjøre deler av Storgata om til gågate og utvikle Finnsnes sentrum.
å jobbe for Ytre kystveg fra Bodø-Tromsø langs Nasjonal Turistveg.
å sikre drifta av Senjafergene.
å være pådriver for at utbygging av fiskerihavner skal fullfinansieres. Senjahopen
prioriteres.
å jobbe for at Finnsnes får flere lys for trafikkregulering
at Midt-Tromspakken realiseres

INTERKOMMUNALT SAMARBEID
Senja KrF vil at det interkommunale samarbeid i Midt-Troms skal fortsette og
styrkes. I konkurranse med byene i sør og nord, må Finnsnes som
regionsenter styrkes. En fortsatt styrking av DMS på Finnsnes vil komme hele
Midt-Troms til gode.
.
Senja KrF samarbeide om:
-

Gode kommunikasjonstilbud med båter, buss, fly og ferger.
Bedre flytilbud ved Bardufoss lufthavn.
Flere avganger med hurtigbåt mellom Tromsø, Harstad, Finnsnes, Lysnes og
Tennskjær.
å legge til rette for, og oppmuntre til, regionale kulturtiltak, f. eks innfor korps- og
korarbeid.
Utvidelse av høgskoletilbudet gjennom Studiesenteret med tanke på Campus..
PPT, Løkta og andre interkommunale tjenester i Midt-Troms
Midt-Troms museum
Samferdselspakke for Midt-Troms.
å sette spesielt fokus på sjømatveiene på Senja.
at hovedveien fra E6 til Senja må bli riksveg.

VEDTATT PÅ MEDLEMSMØTE 24.4.2019.

