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Liste til kommunevalget 2015
ØKT LIVSKVALITET FOR MELØYS BEFOLKNING
KrF bygger sin politikk på det kristne menneskesynet,
nestekjærlighet og forvalteransvar. Det betyr at
mennesket skal stå i sentrum, og mer vekt på
livskvalitet enn på materielle verdier.
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KrF vil at Meløy skal bli kjent som den kommunen som






møter sine innbyggere med respekt og raushet
yter gode tjenester til sine innbyggere
skaper gode oppvekstvilkår for barn og unge
bidrar til at det skapes arbeidsplasser og virksomhet i
hele kommunen
arbeider aktivt for å utvikle «vi-følelsen» og bygging av
godt omdømme

I diskusjonen som er rundt kommunestruktur og eventuell
kommunesammenslåing vil KrF være aktiv og konstruktiv, med
følgende utgangspunkt:
 samfunnet må fremme gode levevaner, fellesskap,
nærhet, trygghet og deltakelse
 god kvalitet og nærhet til tjenestetilbud, innen
kommunens primæroppgaver

Godt valg
5
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Program for perioden 2015 - 2019

Kommunevalget 2015

Meløy Kristelig Folkeparti

o
o
o

vil i perioden 2015 – 2019 arbeide for disse sakene

OPPVEKST – UNDERVISNING – UNGDOM

Et samfunn som er bra for barn og unge, er bra for alle
Meløy KrF vil












opprettholde ordningen med tilskudd på 50 000 kroner til kjøp av
brukt bolig og 100 000 kroner til nybygg for førstegangsetablerere
tilrettelegge for flere lærlingeplasser i kommunal og privat regi
videreutvikle det videregående skoletilbudet i kommunen, i
samarbeid med fylkeskommunen
etablere bemannet hybelhus for skoleelever og lærlinger, i
samarbeid med fylkeskommunen
styrke rådgivertjenesten for utdanningsvalg for skoleelever
styrke og videreutvikle det rusfrie tilbudet til ungdom både
kommunalt og via frivillige organisasjoner
at alle barn i barnehage og grunnskole må få den nødvendige
oppfølgingen i forhold til individuelle behov
øke andelen faglært personale i skoler og barnehager, f.eks. ved
stipend eller støtte til utdanning
styrke tilbudet om åpningstider i barnehager og helårs SFO
gjennomgang og vurdering av barnehage- og skolestrukturen i
kommunen

HELSE – OMSORG

Tilgang på gode helse-, sosial- og omsorgstjenester skal bidra
til god livskvalitet for alle befolkningsgrupper
Meløy KrF vil









satse på folkehelse- og frisklivstilbud i hele kommunen
tilbud om rehabilitering i tråd med samhandlingsreformen
bidra til gode sykehjem og omsorgsboliger både sør og nord i
kommunen
videreutvikle heldøgns hjemmebasert omsorgstjeneste
opprette kriseberedskap i barnevernet, gjerne med interkommunalt
samarbeid
styrke helsesøstertjenesten i grunnskolen
sikre et godt og stabilt legetilbud til befolkningen, ved
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tilrettelegging av lokaler og arbeidsforhold,
oppfølging av personale,
organisering av tjenesten

KIRKE – KULTUR – FRITID

Rom for hele mennesket - frivillighet - deltakelse - opplevelse
Meløy KrF vil
















støtte kirkens rolle i kommunen i dag – i møte med mennesker i
ulike livsfaser
bedre vedlikehold av kirker og samfunnshus i kommunen
utvikle Tusenårsstedet på Meløy til å bli et kulturhistorisk
møtested, samt arbeide for økt og allsidig bruk av Meløy kirke
at kirkelige handlinger fortsatt skal være gratis
bidra til aktiv integrering, og raushet i møte med nye innbyggere
og nye landsmenn
at hele familien ønskes velkommen ved tilflytting
satse på Sommerdagan og andre festivaler som Nord-Norsk
Revyfestival og Vinterfestivalen i Glomfjord
opprettholde støtte til frivillige lag og organisasjoner som driver
arbeid blant barn og unge
støtte opp om Ungdomsråd, UKM og kulturskole
styrke bruken av Meløy Kulturhus i Glomfjord som senter for større
kulturarrangementer i kommunen
realisere flerbrukshall på Engavågen
at lokal historie og natur brukes som grunnlag i reiselivsutvikling
informasjonstavler med markedsføring av aktiviteter ved
innfartsårene til kommunen
markedsføre Meløy som turistmål både på Helgeland og i Salten

NÆRING

Trygge, allsidige og robuste arbeidsplasser i hele kommunen
som grunnlag for bosetting og trivsel
Meløy KrF vil




legge til rette for forutsigbarhet og gode rammer for
næringsvirksomhet
tilrettelegging av næringsareal i hele kommunen
utvikle næringsfond slik at kommunen til enhver tid er i stand til å
yte økonomisk støtte som virkelig monner ved etablering av
småbedrifter i kommunen
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legge til rette for utvikling innen primærnæringene (landbruk,
fiskeri, havbruk)
stabilt mottak for fisk i kommunen
følge opp utviklingen ved Reipå Havn
få fortgang i fiberutbygging i hele kommunen
markedsføre Meløy som attraktivt reiselivsmål og legge til rette for
å satse på allsidige tilbud innen reiseliv i hele kommunen
satse på Ørnes som et sterkt kommunalt og regionalt senter
gi kommunal veiledning og støtte til etablerere, fra søknad til
vedtak
aktiv støtte til Meløy Utvikling (MU) i omstillingsarbeidet, samt
Meløy Næringsutvikling (MNU) og Meløy Næringsforum (MNF)
arbeide for ilandføring av gass i Meløy,
utvikling av leverandørindustrien til petro-virksomheten i regionen
at Meløy Energi må opprettholdes som et heleid kommunalt
aksjeselskap
fortsatt søndagsstengte butikker

SAMFERDSEL

Samferdsel er grunnlag for samhandling og samarbeid – internt
og utad til nabokommuner. God samferdsel er avgjørende for
hverdagen vår
Meløy KrF vil














opprettholde dagens kommunale veier der det er fastboende, og
oppruste / asfaltere kommunale veier
opprettholde ordningen med pendlerfil ved fergestrekningene
arbeide aktivt for god kvalitet på fergemateriell og regularitet særlig
på fergestrekningen Ågskardet-Furøy (FV 17)
arbeide for omgjøring av Fylkesvei 17 til riksvei
arbeide for å oppruste Fylkesvei 17 Ørnes - Glomfjord
styrke og utbedre kystveien (FV 17) med fast tilknytning mot E6
sør for Saltfjellet
pendlertilrettelagte ruter, også med tanke på skoleelever
rassikring for alle rasutsatte veistrekninger
arbeide for videre utbygging av gang- og sykkelveier
arbeide for fergefri forbindelse over Holandsfjorden
arbeide for tverrtunnel mellom Storvika og Bjærangen
fullføre opprusting av FV 452 med nye bruer i Bjærangen og på
Halsamyra
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