NæriNgslivet
Øyas næringsliv har i de siste årene utviklet seg mye.
Vi erkjenner at fiskeri er og vil bli hovedåren i næringslivet vårt. Det er gjort
mye godt arbeide fra næringen sin side, og vi ønsker å jobbe enda mer aktivt for
å bidra til økt markesdsføring og aktivitet.
Værøy har også naturressurser som burde gi en økende aktivitet innen turisme.
Vi vil arbeide for at turistsektoren med tilstøtende aktivteter får så gode rammer
som mulig.
Værøy KrF ønsker
i samarbeide med næringslivet å gjøre tiltak som styrker øysamfunnets
posisjon innen næringsutvikling
at vi har økt fokus på de verdiene som fiskeriene skaper for øysamfunnet
også i neste periode å si nei til oljeaktivitet utenfor Lofoten og Vesterålen
arbeide med å etablere beredskapsbase/lager lokalt eller regionalt
at det arbeides for økning av aktivtet innen turistnæringene
økt fokus på markedsføring av Værøy
ikke søndagsåpne butikker
at kommunen kan være en medspiller for etablering av helårs
arbeidsplasser også utenfor offentlig sektor
at utdannet ungdom kommer tilbake til øya, finner den jobbmessig
spennende, og ønsker å slå seg ned her
å arbeide for at fangst av rødåte begrenses/stoppes
Miljø
Værøy er et samfunn som lever av ressursene fra et rent hav.
Både vi som innbyggere og industrien som driver her, bør leve deretter.
Det enkleste å gjøre noe med er det du og jeg gjør.
Fornybar energi er viktig og vi bør ha et våkent øye med det som skjer på dette
feltet vedrørende Moskensstraumen
Værøy KrF vil jobbe for
for å samle kildesortering på færre plasser
videreutvikling av søppelplassen i Skarsura
at søppelplassen i Skarsura har mer tilpassede åpningstider
økt holdingsskapende arbeid i forhold til miljøet
å sikre muligheter/rettigheter til enerigutvinning i havet rundt øya vår

Værøy
- et levende kystsamfunn
Arbeidsprogram
Værøy Kristelig Folkeparti
2015-2019

Værøy er ei flott øy der det er godt å bo og leve.
Værøy er også et av de virkelig ekte kystsamfunnene langs kysten vår.
Værøy er et samfunn som lever av det havet gir. Dette er en unik mulighet for
oss i tiden som kommer. Mat og spesielt sjømat er ettertraktet og burde gi
øysamfunnet gode muligheter for både befolkningsveskt, og sikring av de tjenestene som trengs for å oppretthelde et LEVDENDE KYSTSAMFUNN
Værøy KrF vil med denne bakgrunn leggefram noen tanker og ideer som vi
ønsker å kalle vårt”arbeidsprogram” for de neste fire årene.

Sykehjemesplass til alle, og at disse tilrettelegges i større grad brukernes
behovplass
alle som trenger det, bør få opptrening og oppfølging av fysioterapeut
aktivitetstilbudet på Omsorgssenteret må styrkes
ønske om pårørendeutvalg på sykehjemmet, som kan hjelpe og støtte
pasientene
at en øker arbeidet for gruppen med rusrelaterte lidelser ny handlingplan må på plass

BarN - oppveKst - Kultur
Barn, oppvekst og kultur berører det meste av det som skjer i et lite øysamfunn.
Derfor anser vi dette området som et av de viktigste i vår politikk.

KoMMuNeN
I kommunestyreperioden 2015-19 vil landet gjennomgå den største reform
innen kommunestruktur landet har sett. Dette er en stor utfordring også for
Værøy Kommune - i tillegg til at den daglige driften ikke er blitt lettere med
årene. Prioriteringer blir derfor svært viktig i de nærmeste årene.
Derfor ønsker Værøy KrF at de offentlige og lovpålagte tjenestene styrkes i
neste peiode. Vi ser dette som hovedoppgaven for de neste fire årene og vi erkjenner at dette blir en stor og vanskelig oppgave der alle “steiner” må snus, for
om mulig å unngå flere nedskjæringer på tjenestetilbudet.

Vi ønsker
fedrigstillelse av skolen med basseng, oppgradert gymsal, sløyd og
tekstil/formingsrom. I tillegg gjennomgang av ytterligere rombehov
ved skolen. Sammenslåing av klasser i basisfagene bør unngås.
at det som settes av til kulturmidler til lag og foreninger økes til 125.000 kr
å gi gode rammevilkår for alle som arbeider med barn og unge
å øke rusforebyggende arbeide ved hjelp av informasjon om farene ved
rusbruk blant alle aldersgrupper
at skolen får så gode arbeidsvilkår som mulig
at kulturskolen opprettholdes
å vurdere oppgradering eller nybygg for barnehagen
at det etableres et nytt tilbud tilsvarende tilbud som Utkantskolen en gang
var
å støtte og legge til rette for aktiviteter blant eldre
styrke det forbyggende rusarbeidet blant barn og unge.
Helse
Værøy KrF vil i kommende periode arbeide for at de som trenger kommunale
tjenester innen helsesektoren skal få et så godt tilbud som mulig.
kommunen bør til enhver tid ha helsesøstertjeneste
øya må ha tilgang til jordmortjeneste
mindre skifte av lege, så pasientene kan få en lege de kjenner
tilbudet innen PU må opprettholdes
dagtilbud for PU-brukere
opprettholde tannhelsetjenesten/økt forebyggende arbeide
vi ønsker at øya får legetjenester utfør av kvinnelige leger

Vi ønsker
at Værøy Kommune skal bestå som en selvstendig kommune
at en forsetter omlegging av tjenestekjøp fra Saltenregionen
at de lovpålagte tjenestene prioriteres og styrkes
at det må være tilstrekkelig vedlikehold og oppgradering av kommunale
bygg. At boligmassen tilpasses dagens behov og priser.
KoMMuNiKasjoN
Værøy KrF mener at fergesambandet i Lofotbassenget er en del av
stamveinettet, og derfor bør fergetrafikken på stamveinettet i utgangspunket
være gratis.
Vi ønsker
at det jobbes for at det blir enklere å få gjennomført ekstraturer på
helikopteret. Dette vil være viktig for å kunne gjøre det enklere for næringliv
og private å få større grupper inn og ut av øya til forskjellige arrangementer
å jobbe for bedre venterom/åpningstider på Moskenes og i Bodø
at industriveien forlenges til ferjekaia
at Skaret rassikres

