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Sammen for et varmere samfunn! 

 



Kåfjord er en kommune som har gode levevilkår for unge og gamle. Alle inn-

byggerne skal oppleve Kåfjord som et trygt sted å bo i, og gjennom romslig-

het og mangfold vil vi legge til rette for utviklingsmuligheter og mestring for 

barn, ungdom og voksne. Kåfjord Kristelig Folkeparti er et verdibevisst parti 

som ønsker å fremstå troverdig i kampen for vår kristne kulturarv, for men-

neskeverdet, for de som trenger det mest, og i vårt forvalteransvar.  

Vårt motto: 

Sammen for et varmere samfunn! 

Kåfjord KRF vil i denne valgperioden jobbe for disse hovedmålene: 

➢ Å la gamle få bo i sine hjem så lenge det lar seg gjøre, og at det er 
sykehjemsplasser til de som har behov for det.  Styrke beman-
ning med god faglig kompetanse i hjemmehjelpstjenesten og ved 
sykehjemmet. 

 

➢ Å gi alle barn gode og trygge oppvekstvilkår, samt mulighet for 
mestring og utvikling. Vi går inn for å gi en god pedagogisk skole 
og barnehagetilbud til alle barn i Kåfjord. 

 

➢ Vi skal jobbe for opprusting av våre kommunale- og fylkeskom-
munale veier. Dette vil vi synligjøre gjennom bevilgninger i kom-
munale budsjetter og krav til fylkeskommunale midler. 

 

➢ Vi skal sørge for at Kåfjord har boligfelt med byggeklare tomter. 

 

➢ Å sette av areal/tomter til næringsformål i alle kommunedelene 
og  legge forholdene til rette for styrking/utvikling av eksisteren-
de næringsliv, og etablering av nye arbeidsplasser og næringer. 

 

➢ Fortsette jobben med å rassikre Kåfjord og kreve at staten dek-
ker 100% av disse kostnadene, også ved flytting av bebyggelse. 

 

➢ Ivareta og videreføre kulturen med den kristne arven der norsk, 
samisk og kvensk er likeverdig. 

 

➢ Å la tilbudet innen psykiatrien videreutvikles slik at mennesker 
med behov for tidlig, rask og riktig hjelp. Vi vil gå inn for at det 
opprettes et psykolog tilbud i Kåfjord. 



VERDISYN OG PRINSIPPER 

KrF bygger sin politikk på de kristne grunnverdiene.  Disse verdiene kommer 

til utrykk gjennom det kristne verdisynet. Alle innbyggere skal oppleve Kå-

fjord som et trygt sted å bo i, og gjennom romslighet og mangfold vil vi legge 

til rette for utviklingsmuligheter og mestring for barn, ungdom, voksne og 

eldre. 

KIRKE OG KULTUR 

Vår kultur er den kristne arven. Kåfjordkulturen har tradisjoner fra det nors-

ke, kvenske og samiske som må ivaretas i et likeverdig perspektiv. Kirken 

må fortsatt få muligheter til å arbeide i frihet ut fra sine egne forutsetninger.   

Kåfjord KrF vil gå inn for: 

➢ Rammeoverføringen til felles-/menighetsrådet må styrkes 

➢ Å legge til rette for at trosopplæringen skal lykkes. 

➢ Å verne om livet fra unnfangelsen til en naturlig død. 

➢ Å støtte og oppmuntre det kulturelle arbeid av frivillige organisasjo-

ner, slik at en gjennom felles innsats kan skape et aktivt og positivt 

kulturliv. 

➢ Å bevisst bruke offentlige tilskudd til å fremme rusfrie miljøer. 

➢ Å sikre den enkelte innbygger sine rettigheter i forhold til videreut-

vikling av språk, kultur og samfunnsliv.  

 

HJEM, FAMILIE OG FRITID 

Familien er den viktigste arenaen for tilhørighet, nærhet og fellesskap, og 

den trygge rammen rundt barns oppvekst. Gode hjem gir grunnlaget for et 

godt samfunn.  

Kåfjord KrF vil gå inn for: 

➢ At familien styrkes for på den måten å demme opp mot oppløsende 

krefter i samfunnet.  



➢ Å jobbe politisk for at kontantstøtten opprettholdes og utvides, slik at 

en av foreldrene gis mulighet til å ta vare på barn i hjemmet. 

➢ Å sikre et godt samarbeid med frivillige lag og foreninger om gode 

fritidstilbud for ungdom i alle bygder, og legge til rette for at alle 

barn kan delta uavhengig av familiens økonomi. 

➢ At kampen mot alkohol og bruk av rusmidler i samfunnet vises stør-

re oppmerksomhet og får størst mulig støtte. Samt at intensjonene i 

kommunens edruskapspolitiske handlingsplan blir fulgt. 

 

BARNEHAGE, SKOLE OG UTDANNING 

En god skole skal formidle kunnskap, dannelse og kultur og hjelpe barn til 

mestring, utfoldelse og sosial utvikling. Full barnehagedekning handler ikke 

bare om antall plasser og billige priser, men også økt fokus på kvalitet knyt-

tet til bemanning, innhold og miljø. 

 

Kåfjord KrF vil gå inn for: 

➢ Å gi et stabilt og forsvarlig pedagogisk tilbud i barnehage og skole, slik 
at kvalitet og undervisning ikke svekkes. 

➢ Å fokusere på tidlig innsats for å fange opp elever som har behov slik at 
en unngå at elever faller utenfor. 

➢ Jobbe for å styrke kompetanse og utvikling i barnehage og skole. Dette 
innebærer at relevant kompetanse utnyttes, og at påbegynt utviklingsarbeid 
jobbes videre med 

➢ Å ha fokus på barnas sosiale samspill i barnehage og skole. 

➢ Å ha nulltoleranse for mobbing og krenkende atferd i skolen, og ha en 
løpende vurdering av omfang og tiltak for å sikre dette. 

➢ Å la samiskundervisning i barnehage- og skole være en frivillig orden, 
men at tilbudet skal være kvalifisert pedagogisk undervisning. 

➢ Å støtte foreldrenes rett til å benytte privatskole, og se alle barn uav-
hengig av skoletilhørighet. 

 

 



HELSE OG SOSIALPOLITIKK 

I Kåfjord øker andelen av eldre innbyggere. Dette krever at omsorgstjeneste-

ne tilrettelegges slik at hver enkelt får nødvendig og kvalifisert hjelp når de 

trenger den uavhengig av alder, økonomi og bosted.  

 

Kåfjord KrF vil gå inn for: 

➢ Å la gamle få bo i sine hjem så lenge det lar seg gjøre, og at det er 

sykehjemsplasser til de som har behov for det.  Styrke bemanning 

med god faglig kompetanse i hjemmehjelpstjenesten og ved syke-

hjemmet. 

➢ At psykisk utviklingshemmede har botilbud i alle deler av kommu-

nen, slik at de kan bo så nær sine pårørende som mulig.   

➢ Å gi bedre avlastning og hjelp til familier ved kronisk sykdom, og 

gjøre det lettere å få omsorgslønn for personer som har pårørende 

med sterke funksjonshemminger. 

➢ At tilbudet i psykiatrien videreutvikles ved at mennesker med behov 

får rask og riktig hjelp. 

➢ Å ha en restriktiv holdning i ruspolitikken, og at det forebyggende 

arbeidet styrkes. Opplysningsarbeid om sykdom og fare ved bruk av 

rusmidler må også videreføres i grunnskolen. 

 

ØKONOMI, NÆRING OG ARBEIDSLIV 

Kåfjord kommune er en langstrakt kommune og skapt for spredt bosetning. 

Et overordnet mål for næringspolitikken er å gi arbeid til flest mulig, for å 

sikre bosetning i distriktene. 

Kåfjord KrF vil gå inn for: 

➢ Å styrke landbruket og reindrift i kommunen og legge til rette for 

kombinasjonsnæringene, som f. eks "inn på tunet". 

➢ Å legge forholdene til rette for videreutvikling av eksisterende, og 

etablering av nytt næringsliv gjennom grunnlagsinvesteringer, næ-

ringsfondsmidler og næringsarealer.  



➢ Å se på mulighetene for arbeidsplasser innen ny teknologi og indu-

stri. 

➢ Å videreføre kommunens satsing på kultur og naturbasert reiseliv. 

➢ Å få kartlagt mineralressursene i Kåfjord, med tanke på mulige frem-

tidige arbeidsplasser.  

➢ Å prinsipielt være imot innføring av eiendomsskatt, unntatt eksiste-

rende eiendomsskatt på verker og bruk. 

➢ Å arbeide aktivt for at det opprettes mulige statlige arbeidsplasser i 

Kåfjord 

 

DISTRIKTSUTBYGGING 

Et levedyktig lokalsamfunn krever varierende virkemidler, og det er vår poli-

tiske oppgave å arbeide for at vi får beholde et desentralisert levedyktig sam-

funn. 

Kåfjord KrF vil gå inn for: 

➢ Å legge til rette for å bevare en spredt bosetning. 

➢ At næringsfondsmidler blir brukt til å skape nye- og å sikre beståen-

de virksomheter. 

➢ Å videreutvikle naturlige grendefelt/randbebyggelse og mulighet for 

at det tildeles enkelt tomter i hele kommunen. 

➢ Å innføre ordningen med boligtilskudd for førstegangsetablerere. 

➢ Å legge til rette for tomter til næringsformål. 

 

VERN OM RESSURSER OG NATURGRUNNLAG 

Miljøvern er vern om fremtiden, og derfor bør miljøhensyn være et overord-

net mål i all planlegging og gjennomføring av kommunale oppgaver.  

Kåfjord KrF vil gå inn for: 



➢ Å stimulere til miljøbevissthet i skoler og barnehager, og fortsette 

arbeidet med miljøsertifisering av kommunal virksomhet. 

➢ Å la dyrket og dyrkbar jord i størst mulig grad bli brukt til jordbruks-

formål der dette er formålstjenlig. 

➢ Å stimulere til at kommunens rike utmarksarealer og beiteområder 

blir bedre utnyttet. 

➢ Raskere behandlingstid av fellingstillatelse på rovdyr som gjør ska-

de. 

➢ En bærekraftig utnyttelse av Kåfjorden til produksjon av laks m.v. og 

at kommunen gis naturressursskatt fra slike anlegg.  

➢ At nødvendige løyper for motorferdsel blir opprettet og oppmerket, 

slik at ulovlig kjøring kan unngås og at naturen kan tas i bruk til re-

kreasjon. 

SAMFERDSEL 

Gode kommunikasjoner er en viktig forutsetning for å kunne utnytte hele 

kommunen. Økende trafikkmengde medfører fare for flere trafikkulykker og 

større forbruk av ressurser og problemer med støy og forurensning. 

Kåfjord KrF vil gå inn for: 

➢ Fortsatt bidra til at skredsikringsarbeid blir gjennomført. 

➢ Å videreføre utbyggingen av gang og sykkelvei langs E6. 

➢ At arbeidet med opprustning av de kommunale og fylkeskommunale 

veiene til skikkelig standard med fast dekke, og at dette synliggjøres 

i kommunale budsjetter 

➢ Se på muligheten til opprettelse av fritidsskyss til barn og unge i 

samarbeid med lag og foreninger. 

 

KOMMUNESAMMENSLÅING 

Kåfjord KrF er glad for at vi får beholde Kåfjord som egen kommune, 

og er fortsatt mot sammenslåing av vår kommune hvis dette spørsmå-

let kommer opp igjen.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Sammen for et varmere samfunn! 

«Det er ikke  

likegyldig hva du  

stemmer!»  

Vi i Kåfjord KRF 
arbeider fortsatt for 
de kristne verdier, 
og vi satser på et 
samfunn bygd på 

likeverd og solidari-
tet. 

Kåfjord KRF  

trenges  

i  

Kåfjord! 

 

Vi hilser  

velgerne et godt 
valg! 

1.kandidat: 

Einar Eriksen 

 

2.kandidat: 

Vibeke Fagerli 

 

3.kandidat:  

Bjørn Even  

Salamonsen 


