
MENNESKEVERD I SENTRUM

VALGPROGRAM 2015-2019 FOR

SØRREISA    KrF

Vi bygger vår politikk på det kristne verdigrunnlaget

Kommunereformen
Sørreisa KrF går inn for

 å delta aktivt i og påvirke prosessen med kommunereformen
 å forankre reformen i en rådgivende folkeavstemming
 å ta endelig stilling til det beste alternativet for Sørreisa i et medlemsmøte

Oppvekst og familie
Sørreisa KrF går inn for

 en verdiforankret barnehage basert på kristne og humanistiske verdier
 at barnehagetilbudet blir mer fleksibelt og med to opptak i året
 trygge lekeplasser i boligområdene
 å sikre gode oppvekstsvilkår for barn og unge
 at alle barn skal møtes med trygghet, respekt og anerkjennelse
 nulltoleranse i forhold til mobbing

Skole
Sørreisa KrF går inn for

 en verdiforankret skole basert på vår kristne og humanistiske kulturarv
 at grunnskolen får tilstrekkelig med ressurser til å gjennomføre intensjonene i læreplanen
 å starte opp arbeidet med å planlegge og bygge en ny 1-4 skole i sentrum av Sørreisa

Kultur og idrett
Sørreisa KrF går inn for

 at kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter skal foregå i et rusfritt miljø, og at offentlig støtte må 
bygge på denne forutsetning

 at tilbudene i kulturskolen gradvis økes
 at bibliotektilbudet gradvis forbedres
 å støtte idretten og sang- og musikklivet, UKM og Kulturuka
 at museumsarbeidet videreføres gjennom Midt-Troms Museum
 å støtte private museumssamlinger
 tilrettelegge for utlån av sports- og idrettsutstyr

Kirke og menighet
Sørreisa KrF går inn for

 at Sørreisa menighet får tilstrekkelig ressurstildeling til å kunne betjene innbyggerne i 
alle livssituasjoner og faser

 orgel i Straumen kapell
 å sikre arealer og god adkomst til kirkegårdene i Sørreisa
 at Sørreisaskolen fortsatt skal ha et tilbud om skolegudstjenester 



Helse- og sosialomsorg
Sørreisa KrF går inn for

 å oppmuntre og støtte alt forebyggende arbeid, særlig for barn og unge
 at helsestasjonen i større grad motiverer foreldre til å nyttiggjøre seg tilbud som vil 

øke foreldrekompetansen
 god bemanning i omsorgstjenesten
 at eldre får bo i sine hjem så lenge de ønsker ved at de får nødvendig hjemmehjelp
 at alle offentlige bygg og offentlige tjenester får universell utforming 
 fortsatt mottak av flyktninger.  Jobbe for integrering i kommunen som en naturlig del 

av tjenesten
 nødvendig styrking av barnevernet
 støtte til krisesenteret for Midt-Troms
 vern om frivilligsentralen 
 bedre avlastningsordninger for familier med heimeboende eldre og personer med 

psykiske lidelser
 bygge ut dagsentertilbudet til personer med demens
 at beboerne på sykehjem og i omsorgsboliger skal ha et tilbud om aktiviteter
 arbeide for å opprette en stilling som brukerkonsulent til støtte for personer i møte 

med offentlige instanser 

Ruspolitikk
På bakgrunn av nye og dystre rapporter fra helsevesen, barnevern og politi vil Sørreisa 
KrF går inn for

 å styrke det rusforebyggende arbeidet
 at bevillingspolitisk handlingsprogram følges opp
 å støtte tiltak for et rusfritt ungdoms- og idrettsmiljø
 fortsatt kontroll med at lover for omsetning og skjenking av øl, vin og brennevin blir 

fulgt
 at det innføres maksimal skjenketid til kl.02:00
 at arrangement i kommunal regi skal være rusfrie

Natur og miljø
Sørreisa KrF går inn for

 at den vakre naturen i kommunen må vernes best mulig
 at klima- og energiplan følges opp bl.a. med klimavennlig oppvarming av kommunale 

bygg
 at nedbørfeltene for vannverkene vernes
 at deponi og oppsamlingsplasser må ha offentlig godkjenning
 kommunal vannutbygging til områder som ønsker det
 å stimulere til økt bruk av naturen til opplevelser, rekreasjon og trening
 motorferdsel i utmark både sommer og vinter i tråd med gjeldende lovverk
 at det i samarbeid med regionen anlegges snøskutertraseer for å forebygge ulovlig 

kjøring
 stimulere til heimekompostering

Samferdsel/ Teknisk sektor
Sørreisa KrF går inn for

 å gjennomføre kommuneplanarbeidet med både samfunnsdel og arealdel



 å sluttføre arbeidet med kystsoneplanen i samarbeid med nabokommunene
 videre utbygging av gang- og sykkelstier etter trafikksikkerhetsplanen
 å avsette kommunal egenandel til gjennomføring av trafikksikkerhetsplanen
 økt vedlikehold og opprusting av kommunale veier med fast veidekke
 å bevisstgjøre til bruk av offentlige transporttilbud
 etablering av Hemmingsjordlia boligfelt
 etablere ladestasjon for el-biler i sentrum

Primærnæringene
Sørreisa KrF går inn for

 å støtte tiltak som kan føre til økt drift i primærnæringene fiske, jordbruk, skogbruk og
reindrift

 å gi støtte til kvotekjøp     
 at næringsfondet blir en stimulerende faktor også for primærnæringene
 å verne mest mulig av dyrka og dyrkbar jord og reservere den for jordbruksformål   
 en forsvarlig vilt- og rovviltforvaltning som ivaretar beiting og utnytting av 

utmarksressurser. 

Næringsvirksomhet
Sørreisa KrF går inn for

 å si nei til søndagsåpne butikker
 å gi støtte og veiledning til etablering av nye bedrifter
 å arbeide for å trygge nåværende arbeidsplasser
 å stimulere og legge til rette for turisme og reiseliv
 at Luftforsvarets virksomhet ved CRC Sørreisa trygges
 å styrke ordninga med lærlinger innen kommunal sektor
 omgjøring av lokaliteten i Bjørga til en grønn oppdrettskonsesjon 

 
Økonomi
Sørreisa KrF går inn for

 å legge press på Storting og Regjering for forsvarlige overføringer til kommunene
 at statlige reformer må fullfinansieres
 en ansvarlig budsjett- og økonomiplanprosess i kommunen uten eiendomsskatt
 en positiv rekrutterings- og etableringspolitikk


