Narvik Kristelige Folkepartis program for valgperioden 2015 - 2019
VÅRT VERDIGRUNNLAG
Narvik Kristelig Folkeparti vil arbeide og bygge på et kristent verdigrunnlag. Dette karakteriseres ved
det kristne menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret. Vårt politiske ansvar spenner fra
omsorgen for det enkelte menneske fra unnfangelse til naturlig død, til fellesløsninger som bygger på
solidaritet, rettferdig fordeling og bærekraftig forvaltning av naturressursene.
Mennesket behøver fellesskap med andre mennesker. Det gir livet dimensjon. Å bli anerkjent og
verdsatt som menneske er et grunnleggende behov hos alle, og det å bli avvist av sine nærmeste og
fellesskapet kan virke ødeleggende. Å legge til rette for et samfunn som fremmer sunne levevaner,
fellesskap, nærhet, trygghet og deltakelse, vil skape gode oppvekst- og levekår for innbyggerne. Dette
er kjernen i det gode samfunn.
BARN OG UNGE
Alle barn skal være velkommen i samfunnet. Barna er samfunnets viktigste ressurs og de er selve livet
og framtiden
Mennesker er skapt til å være i fellesskap.
Familien er det første og for mange det viktigste av alle arenaer vi gjennom livet blir en del av.
Barn trenger tilhørighet, nærhet og det fellesskapet familien gir.
Et samfunn som er godt for barna er godt for alle. Barn må kunne vokse opp i et trygt og godt
nærmiljø, og de skal være med å utforme sin egen hverdag.
Narvik KrF vil bl.a. jobbe for:
•
•
•
•
•
•
•

Kristen formålsparagraf i barnehage og skole vektlegges.
100 % barnehagedekning og opptak hele året.
Flere førskolelærere i barnehagene.
Trygge og flere lekeplasser i nærmiljøet.
Rusfrie fritidstilbud skal støttes og stimuleres.
Idrettsarrangement skal være alkoholfrie.
Økonomisk likebehandling mellom offentlig og private barnehager.

SKOLE OG UNDERVISNING
Vi vil ha en skole som bygger på det kristne verdigrunnlag. Gode kunnskaper om vår felles historie og
kulturarv er viktig. Dette vil gi elevene et moralsk og etisk grunnlag å bygge på, samt øke deres
forståelse for andre folks egenart og identitet. Vi vil ha en skole med aktive elever, lærere med
pedagogisk kompetanse, engasjerte foreldre, og et godt samarbeid med næringslivet. Grunnskolen skal
være attraktiv. En god skole i Narvik skal være et argument for de som ønsker å flytte til Narvik.
Lokal kunnskap styrker elevenes identitet og tilhørighet.
Narvik KrF vil bl.a. jobbe for:
•
•
•
•
•

Være i førersetet for å bygge ny sentrumsskole.
Være pådriver for økte ressurser til vedlikehold og opprustning av våre skoler.
Tidsmessig undervisningsmateriell.
Beholde grendeskolene så langt som mulig.
Lærerressurser i forhold til elever og deres behov.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gi lærerne ressurser og muligheter for etterutdanning.
Bruke ressursene på kvalitet og innhold fremfor flere skoletimer.
Legge til rette for målrettet forskning og utviklingsarbeid for lærerne.
En skole som gir et inspirerende og utfordrende læringsmiljø for alle.
At elevtallene i klassene ikke skal være for store med tanke på lærernes mulighet til
oppfølging av den enkelte elev.
Å bruke ressurser på de elever som sliter med psykososiale problemer, det er viktig at dette
fanges opp av skolen. Både for den enkelte elevs skyld og for det totale læringsmiljøet.
Å styrke skolen med flere yrkesgrupper, som barnevernspedagoger, sosionomer, psykologer
og ikke minst helsesøsterressursene.
Å bruke ressurser og trappe opp arbeidet for at Narvikskolen skal være fri for alle typer
mobbing. Nulltoleranse og dersom det skjer skal det gripes fatt i og få konsekvenser.
At vi skal sette inn ekstra lærerressurser. Tidlig innsats på lave trinn i grunnskolen kan
forebygge lærevansker.
At elever med særskilte behov får nødvendig spesialpedagogisk hjelp,
Å redusere bruken av assistenter til fordel for mer tid med pedagog.

IKT I SKOLEN.
Narvik KrF vil jobbe for:
•
•
•
•

Mye av undervisningen i skole Norge krever tilgang på IKT – verktøy.
at alle elevene i Narvikskolen skal få daglig tilgang til IKT verktøy til skolebruk.
At lærerens Ikt utstyr oppgraderes.
at alle lærerne i kommunen kan bruke IKT verktøy og er på det faglige nivået som kreves.
Hvis ikke, må det legges til rette for opplæring.

HELSE, OMSORG OG SOSIAL
Narvik skal være i stand til å gi befolkningen de helsetjenester det er naturlig og mulig å gi.
Kommunehelsetjenesten og sykehuset er sentrale i denne tjenesten. De eldre i kommunen vår skal
være trygge på at de får den hjelpen de trenger, når de trenger den, verdighet, respekt og kvalitet.
Narvik KrF vil bl.a. jobbe for:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Et nytt lokalsykehus med heldøgns akuttberedskap og fullverdig fødeavdeling.
Sikre at psykiatritilbudet i kommunen ikke blir redusert.
Flere sykehjemsplasser, fordelt på langtidsopphold, rehabilitering, avlastning, akuttopphold og
dagopphold.
Gi den enkelte beboer/bruker individuell aktivitetsplan.
En forenklet individuell plan etter sykehusbehandling.
Nødvendig mest mulig faglig bemanning i sykehjem og hjemmesykepleie.
At Samhandlingsreformen skal lykkes, slik at vi får en sammenhengende tjeneste, med rett
behandling til rett tid. Satse mer på rehabilitering og oppfølging, individuelle planer for alle.
Ingen aldersgrense for behandling, slik faren er til stede ved Samhandlingsreformen.
Bygge Elisebo i Beisfjord, som også er prioritet 1 fra bystyret.
Å få et best mulig tilbud for avlastning også med overnatting , for yngre mennesker med
demens, samt opprettelse av særskilte avdelinger for denne kategori brukere og med
fagpersonale.

•
•
•

Gi bedre opplæring og oppfølging til ufaglærte, 20 timers pleieassistent kurs for alle ufaglærte
(i teori og praksis + brannøvelse). Dette blir spesielt viktig i forbindelse med
samhandlingsreformen.
At eldre som er friske må få jobbe lengre hvis de ønsker det. Det er forebyggende.
Funksjonshemmede har rett til fullverdige tilbud som for eksempel, hjelpetjenester, opplæring,
arbeid, bolig og fritidsaktiviteter.

KOMMUNALE TJENESTER OG DRIFT
Narvik kommune har dyktige medarbeidere. Vi vil legge til rette slik at disse kan trives og har
muligheter for egenutvikling i sitt arbeid til beste for alle byens innbyggere og seg selv.
Narvik KrF vil bl.a. jobber for:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Effektiv kommunal saksbehandling.
Arbeidstidsordninger som skaper trivsel og får ned sykefraværet.
Ønsker å legge til rette for mest mulig 100 % stillinger for sykepleierne og fagpersoner som vi
blir mer og mer avhengig av.
Større fokus på helse, miljø og sikkerhet (HMS) og kvalitetsutvikling.
Gode og tilgjengelige nettbaserte tjenester.
Opprettholde døgnkontinuerlig vakt for brannordningen
Arbeide for økte ressurser til IKS brann til modernisering, drift og vedlikehold.
KrF støtter Narvik kommunes arealeffektiviseringsprogram.
At samtlige kommunale basseng skal opprettholdes og driftes forsvarlig.

NÆRINGSLIV OG SYSSELSETTING
Et aktivt næringsliv er avgjørende for bosetting og utvikling i landsdelen.
Det må legges til rette for utvikling og utnytting av de naturlige fortrinn og ressurser som finnes i
landsdelen.
Gjennom tilgang på privat og offentlig kapital må det skapes utvikling og vekst og gis mulighet til
arbeid og aktivitet. Midler til forskning og utvikling må være en del av dette.
KrF ønsker å tilrettelegge for lønnsomme arbeidsplasser og bedrifter som er en forutsetning for
bosetting, aktivitet og velferd.
KrF vil legge forholdene til rette for næringslivet ved å gi forutsigbare rammer som legger til rette for
bærekraftig verdiskaping med hensyn til både etikk, økonomi og miljø.
Narvik KrF vil bl.a. jobber for:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommunen skal være en langsiktig og forutsigbar eier i egne selskaper.
Styrene skal ha både politisk – og næringslivskompetanse.
At politisk ledelse skal ha månedlige faste møter med sine selskaper for å være samstemt til
enhver tid om prosesser i kommunen.
Å styrke samhandling mellom næringsliv og kommunen.
Styrke samhandling med teknisk fakultet i Narvik (HIN), universiteter og
forskningsinstitusjoner både lokalt og regionalt.
Bedre regionalt samarbeid.
At Narvik kommune i samarbeid med Futurum skal arbeide aktivt for nye offentlige og private
arbeidsplasser.
Sikre likebehandling av næringslivet, herunder oppfølging og kontroll av skjenkebevillinger.
At industrien fortsatt må ha tilgang på nødvendig kraft til en konkurransedyktig pris.

•
•

•
•
•
•

Være pådriver for internasjonal næringsutvikling/samhandling på tvers av landegrensene.
Være pådriver for at Narvik og vår region skal være synlig på viktige arenaer der
beslutningstakere i store saker samles samt være konstruktiv for nettverksbygging, dette vil si
tilstedeværelse på konferanser, messer, fylkesting, storting for lobbyering, gjerne på tvers av
partigrensene.
Fremtidig arbeidskraft vil være en utfordring, KrF ser at arbeidsinnvandring vil være
nødvendig for å lykkes. KrF vil arbeide for at disse arbeidstakerne får samme betingelser som
norske arbeidstakere og vil motarbeide sosial dumping.
Vil være en pådriver for etablering av et nytt DRI (direktereduksjons smelteverk) - verk i
Narvik.
Være pådriver for utvikling av nye næringsarealer i Narvik kommune både til lands og til
vanns.
Være pådriver for utviklingen av Nye Narvik Havn og etablering av Narvik som mulig
«Barentshavn» for Nordområdene.

SAMFERDSEL
Samferdsel er en viktig forutsetning for bosetting og næringsliv i Narvik kommune. Gode
kommunikasjonsmuligheter er også av stor betydning for utdanningstilbudet og den alminnelige
trivsel. Samferdsel er “livsnerven” for byen og regionen.
Narvik KrF vil bl.a. jobber for:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Å fokusere på verdiskapning som virkemiddel for økte økonomiske rammer for samferdsel i
kommunen.
Å være en pådriver for å sikre ras - utsatte veistrekninger.
At gang og sykkelveier langs E6 gjennom tettbygde strøk prioriteres.
Løsning for ny E6 i tunnel gjennom Narvik.
Brukervennlig kollektivtransport til våre respektive bydeler. Viktig med avganger som gagner
brukerne, også på kveldstid.
Styrking av Evenes Lufthavn som sentral flyplass i regionen. Støtte utviklingen av
flystasjonen som ambulansebase og fremtidig QRA base.
Fortsatt tilrettelegging for en positiv utvikling for godstogene på Ofotbanen, realisering av og
tilrettelegging for utvikling av Narvik Havn til transportformål.
Å være pådriver for dobbelt spor på Ofotbanen.
Opprustning og utbedring av Skjomenveien.
Jobbe for kai/bryggefasiliteter i Beisfjord opp mot fylkeskommunen for å gi befolkningen en
forutsigbar trygghet når uhellene med ras skjer.

KULTUR – FRITID
Kultur tilfører vårt felleskap ikke materielle og andre dimensjoner i en tid hvor de materiell verdier i
så stor grad preger våre liv. Vi vil være med å legge til rette for allsidig utøvelse av et rikt kulturliv i
offentlig og privat regi. Barn og unge må sammen med voksne ha rike muligheter til utøvelse av
fritidsaktiviteter, basert på egne ønsker og interesser.
KrF vil bl.a. jobber for:
•
•
•

Å sikre et allsidig idrettstilbud for barn og unge.
Støtte frivillige organisasjoner som arbeider med barn, unge og eldre.
Tilrettelegge for at funksjonshemmede kan ta aktivt del i kultur og fritidstilbudet i kommunen.

•
•
•
•
•
•
•

Ungdommens hus.
Støtte til velforeninger og bygdeutvalg.
Å tilrettelegge for kultur -stier i kommunen, også langs sjøen.
Vi vil jobbe positivt for en rehabilitering av vår idrettsarena Narvik stadion, en arena som er
klar for store investeringer, fotballbanen, løpebanen, tribunene m. må gjøres noe med de
nærmeste årene.
Vi vil se på muligheten av en stordriftsfordel i dette området som inkluderer stadionområdet
samt Narvikhallen.
KrF vil arbeide for gode arenaer for idrett og aktivitet i hele kommunen.
Videreføre «Den kulturelle spaserstokken»

KIRKE OG MENIGHET
KrF støtter det viktige arbeidet – for ulike aldersgrupper, som foregår i alle menigheter i kommunen.
For å kunne ivareta kirken og menighetenes ulike oppgaver, skal kirkens ansatte ha tilrettelagte og
gode arbeidsforhold.
Det skal tilrettelegges for frivillig arbeid i kirke og menighet.
KrF vil bl.a. jobber for:
•
•
•
•
•

At menighetsrådene / fellesrådet må ha en økonomi som står i forhold til deres pålagte
oppgaver.
Støtte arrangementer i regi av kirke og menighet.
Økte ressurser til vedlikehold av kirkebyggene og kirkegårdene (vedlikeholdsplan).
Støtte muligheten av å ta opp rentekompensasjonslån.
Støtte til frivillig arbeid på kirkegårdene.

MILJØ -TRIVSEL
Et bærekraftig miljø lokalt og globalt starter hos oss. Forvalteransvaret forplikter oss til å ha en
bærekraftig ressursforvaltning til beste for oss i dag og de kommende generasjoner.
KrF vil bl.a. jobbe for:
•
•
•
•

Å ta mest mulig vare på grønne områder i byen og i den nye Kongensgt planen.
Fortsatt forskjønning av hele kommunen.
Forsvarlig utbygging av fornybar energi i kommunen.
Oppruste og vedlikeholde badeplassene i kommunen på et forsvarlig og funksjonelt nivå.

Dette må være å se på som et lokalprogram, det helhetlige programmet for KrF er å finne på
KrFs hjemmesider www.krf.no

