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Vår politikk skal bygge på et levende lokaldemokrati der kristne grunnverdier og
medmenneskelighet settes i sentrum.

VIKTIGE HOVEDMÅL
KrF bygger sin politikk på kristendemokratiske verdier, basert på den kristne
kulturarven og FNs menneskerettskonvensjon. Vi forplikter oss derfor til å
arbeide for likeverd, likestilling og rettighetene til alle mennesker.
Familien er det mest grunnleggende fellesskapet i vårt samfunn. Noe av
det aller viktigste vi som samfunn kan gjøre, er å legge til rette for at barna
våre får en trygg og god oppvekst. Dette er et viktig lokalt ansvar. En god
barndom varer hele livet!
Kommende valgperiode vil derfor Skjervøy KrF jobbe for:
• skole og utdanning som en viktig bærebjelke i utviklingen av kommunen
• at alle barn skal få mulighet til å delta på aktiviteter, bl.a. ved bruk av
fritidskort
• at økonomiske ordninger for barn skal holdes utenfor beregningsgrunn
laget for sosialhjelp
• tilstrekkelig med institusjonsplasser og omsorgsboliger
• å øke miljøsatsingen, med vekt på forskjønning og trivsel
• en aktiv arealplanlegging med særlig vekt på nye industriarealer
og boligfelt
• å legge til rette for økt satsing på turisme og reiseliv
• å videreutvikle Skjervøy som en sterk sjømatkommune
• gode samferdselsløsninger i hele kommunen
• å videreutvikle kultur- og idrettssatsingen
• jobbe målrettet for at Skjervøy kommune skal være en helsefremmende
arbeidsplass
• styrke vedlikeholdet av kommunale bygg (følge vedlikeholdsplanen)
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OPPVEKSTSEKTOREN
Holdningsskapende arbeid er viktig for toleranse og forståelse. Disse
egenskapene trenger vi like mye i lokalsamfunnet som på nasjonalt plan.
Barn har rett til trygghet og god voksenkontakt i hjem, barnehage, skole og
på fritida. De foresattes valg er avgjørende for hva som vil prege barna deres.
Skjervøy KrF vil jobbe for:
• å bekjempe all form for mobbing og trakassering
• at det innføres sosiallærer i barnehage og grunnskole
• å videreutvikle det forebyggende barnevernsarbeidet i kommunen
• å beholde rullerende barnehageopptak
• at det gis et barnehage- og SFO-tilbud sommerstid hvis etterspørselen
er stor nok
• å samordne barnehage og SFO-tilbudet
• jobbe for økt praktisk læring i skolen gjennom samarbeid med
næringslivet
• å øke ressursene til Newton-rommet, slik at grunnskolen kan bruke
rommet mer
• å realisere egen First Lego League-turnering for Nord-Troms på Skjervøy
• at Skjervøy barneskole renoveres eller at det bygges ny skole
• at skoleveien skal bli tryggere
• å gjøre tiltak for å sikre på- og avstigingen ved Skjervøy barneskole
• å styrke skolematordning ved Skjervøy ungdomsskole
• å utrede muligheten for varmt måltid i barnehagene
• å styrke gründeropplæringen i skolen ved bruk av programmene i regi av
Ungt Entreprenørskap
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HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN
God livskvalitet og hele mennesket i fokus er avgjørende for å kunne gi et
godt omsorgstilbud. De som har behov for tjenester skal være trygge på at
de får dem - til riktig tid. Forebyggende arbeid er av største betydning i et
hvert samfunn.
Skjervøy KrF vil jobbe for:
• en utvidelse av Skjervøy helsesenter og bygging av flere omsorgsboliger
• å styrke psykisk helse både når det gjelder barn, unge og eldre
• at det tverrfaglige samarbeidet i kommunen styrkes
• å få en fast aktivitørstilling ved helsesenteret
• å styrke demensomsorgen både i hjemmet og i institusjon
• at kommunen støtter organisasjoner som driver forebyggende arbeid
• ei videre satsing på Skjervøy ASVO og deres faglige og menneskelige
kompetanse
• at folkehelsearbeidet
skal være høyt prioritert
• aktivitetssenter for eldre
på Skjervøy og Arnøy
• å ha gode ordninger for
at helsepersonell kan ta
videre- og etterutdanning
• å revidere permisjonsre
glementet, slik at det
bedre ivaretar behovet
for økt kompetanse
• å videreutvikle
frivillighetssentralen
• å belønne helsepersonell
som tar ut ferie utenom
ferieperioden.
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KULTUR, IDRETT OG FRITID
Med kultur og fritid som satsingsområde, vil vi at flere skal velge
Skjervøy kommune som bosettingskommune.
Skjervøy KrF vil jobbe for:
• å bygge ny fotballhall/treningshall på Skjervøy
• at det skapes sosiale møteplasser for barn og unge
(«ambulerende ungdomsklubb»)
• å bruke det nye fritidskortet til å få flere med på fritidsaktiviteter
• å styrke ordningen med kultur- og aktivtetsmidler rettet mot barn
og unge
• å utvikle tilbudet i kulturskolen
• at det lokale kulturlivet i kommunen styrkes
• å opprette en ny funksjon som idrettsleder
• at svømmehallene holdes åpen i skoleåret
• at svømmehallen renoveres og at det bygges boblebad og vannsklie
• at ordningen med åpen hall videreføres
• å støtte bygdelagene som gir kulturtilbud til innbyggerne
• at våre friluftsområder og naturstier vedlikeholdes og forskjønnes
• å etablere flere scooterløyper
• å realisere en motorcrossbane
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SAMFERDSEL OG HAVN
Samferdselsutfordringene i Skjervøy er store. Det er derfor viktig å fortsette
jobben med dette, da samferdsel er spesielt avgjørende for næringslivet.
Verdiene som transporteres langs fylkesvegene er vitale for verdiskapningen
og har stor betydning for kommunen, fylket og hele landet. Vi må derfor få på
plass et nasjonalt opprustningsprogram som skal bidra til økt investering og
vedlikehold på fylkesvegene.
Skjervøy KrF vil jobbe for:
• at FV 866 oppgraderes, herunder at tunnelene renoveres og at det
bygges ny bru over Skattørsundet
• at fylkeskommunen utbedrer trafikksikkerheten til myke trafikanter
fra Shell til terminalen
• at veiene på Arnøya skredsikres
• at åpningstiden på Arnøy- og Laukøysambandet økes og at det settes
inn større ferge
• at det jobbes videre med å realisere Arnøy- og Laukøyforbindelsen
• at fylkesveiene på Arnøy, Laukøy og Uløybukt oppgraderes
• økt vedlikehold av kommunale veger
• at det blir flere avganger på sambandet Rotsund-Uløybukt
• at havnene i Årviksand, Arnøyhamn og Skjervøy mudres
• å videreutvikle samarbeidet med båtforeningen og fiskarlagene
• bredbåndutbygging i hele kommunen.
• at Ymber skal levere nok strøm slik at næringslivet kan utvikle seg
• en gjennomgang og fornying av dagens avgiftsreglement knyttet til havn
• at Nord-Troms gis et bedre hurtigbåttilbud mot Tromsø og internt i regionen
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KIRKA I LOKALSAMFUNNET
Kirka og kristendommen har dype røtter i kommunen vår og er derfor
en viktig kulturbærer i samfunnet.
Skjervøy KrF vil jobbe for:
• at Den norske kirke gis økonomiske rammer som kan sikre en forsvarlig drift
• at vedlikeholdet av våre kirkebygninger opprettholdes
• et fortsatt nært samarbeid mellom kirka, barnehagene og skolene i kommunen
• å få ferdigstilt menighetssalen
• nødvendig utvidelse av kapasiteten på kirkegården på tettstedet
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NÆRINGSLIV
Næringslivet er en viktig grunnpilar for å løfte kommunen. Vi ønsker å ha
et sterkt fokus på å skape nye arbeidsplasser og videreutvikle nåværende
arbeidsplasser. Vi vil jobbe for å sikre gode rammevilkår for næringslivet.

Skjervøy KrF vil jobbe for:
• å støtte tiltak som styrker næringslivet i kommunen
• å videreutvikle Skjervøy kommune som sjømatsenter i regionen
• mer lokal videreforedling i hvitfisksektoren
• å styrke satsningen på sjømatnæringen ved økt fokus på forskning
og utvikling
• å videreutvikle sjømatseminaret
• å bygge ut flere industriarealer både for landbasert- og sjøretta industri
• at det etableres et rømmingssenter som skal styrke kompetansen i
havbruksnæringa
• å bidra til økt fokus på fiskeryrket i skolen
• å videreutvikle reiselivet ved å styrke kompetansen og øke fokuset på
lokal mat
• etablere ei kompetanseklynge for sjømat i samarbeid med fylket og
næringslivet
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NÆRINGSLIV
De siste årene har reiselivet vokst betydelig og hvalturisme har spesielt
bidratt til å sette Skjervøy på reiselivskartet.
Skjervøy KrF vil jobbe for:
• Å videreutvikle reiselivet ved å styrke kompetansen og øke fokuset
på lokal mat
• Styrke arbeidet med reisemålsutviklingen
• At vi i lag med Hurtigruten og Visit Lyngenfjord utvikler vinterturismen
• Å legge til rette for parkering og toalettfasiliteter på Arnøya, Kågen og
Uløybukt
• At økt bruk av naturen skal skje på en bærekraftig måte
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REGIONALT SAMARBEID
For å kunne gi våre innbyggere gode tjenester, er det en forutsetning at
staten gir gode rammebetingelser for kommunene.
Våre nabokommuner og Fylkeskommunen er noen av våre viktigste samarbeidspartnere som regionale utviklingsaktører. Gjennom økt samarbeid
skal vi utvikle regionen.

Skjervøy KrF vil jobbe for:
• at Skjervøy kommune skal være en selvstendig kommune
• et godt regionalt samarbeid som et klart alternativ til
kommunesammenslåing
• at kommuner og næringsliv trekkes aktivt med i utformingen av
fremtidige utdanningstilbud på alle nivå
• felles arealplanlegging mellom våre nabokommuner
• en samlet markedsføring av hele regionen
• at vår region skal ha et bedre og mer samordnet kollektivtilbud innenfor
hurtigbåt, buss, ferger og fly
• en god politiberedskap i hele regionen
• at politiet skal tilby tjenester fra sitt kontor på Skjervøy
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KOMMUNEN SOM SAMFUNNSUTVIKLER
Kommunen sin rolle som samfunnsutvikler er viktig. Derfor må denne
rollen prioriteres i samarbeid med næringslivet og samfunnet ellers.
Den videregående skolen på Skjervøy er i enorm utvikling. Skolebygget
inneholder flere spennende funksjoner som til sammen utgjør et
kompetansesenter. For at denne veksten skal kue fortsette, må det
tilrettelegges for ytterligere framgang.

Skjervøy KrF vil jobbe for:
• å videreutvikle samarbeidet mellom kommunen, den videregående
skolen og næringslivet
• tettere bånd i yrkesveiledningen mellom ungdomsskole, videregående
skole og det lokale næringsliv
• å fremme Skjervøy som et maritimt senter gjennom søkelys på FOU-prosjekt
• fortsatt satsing på desentraliserte universitetstilbud
• å øke tilbudet for nettbasert undervisning
• at kommunen holder nær kontakt med ungdom under høyere utdanning
• at kommunen skal være en støttespiller og nettverkshjelper for dem som
jobber med å starte egen virksomhet
•å utarbeide en målrettet strategi som skal gi flere statlige arbeidsplasser
•at det skapes flere sommerarbeidsplasser
•flere lærlingplasser i den kommunale organisasjonen

Kandidatnr.

Navn

Fødselsår

1

Ørjan Albrigtsen

1975

2

Kirsti Lembricht

1981

3

Peder Andre Amundsen

1984

4

Kari-Ann Olaisen

1977

5

Trygve Paulsen

1955

6

Hanne Merete Jakobsen

1980

7

Martin Andreassen

1991

8

Maria Jørgensen Andersen

1977

9

Ole Johan Henriksen

1970

10

Elisabeth Høyer

1981

11

Henrik Endre Skogan Konst

1992

12

Elisabeth Korneliussen

1965

13

Johan Alm

2001

14

Inger-Helen Gundersen

1969

15

Svein Johansen

1967

16

Agnethe Isaksen

1982

17

Galato Bune Rakkis

1979

18

Oddbjørg Helene Hansen

1973

19

Tor Helge Nilsen

1985

20

Mahlin Albrigtsen

2000

21

Magnar Ove Bernhart Solbakken

1978

22

Helge Arnold Andersen

1944

23

Morten Andreas Isaksen

1989

24

Per Jørgen Kristiansen

1946

25

Ellen Trætten

1941

Godt valg!
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