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Varaordførerkandidat Britt Pedersen og ordførerkandidat Bernt Lyngstad



Kjære velger i Kåfjord!
Alle har et medansvar for å medvirke til gode lokalsamfunn 
gjennom arbeidsliv, kultur, organisasjonsliv og det sosiale 
fellesskap. Vi skal arbeide for et rettferdig samfunn, gode 
fellesskapsløsninger og solidaritet i Kåfjord.

Vi har nå en regjering utgått fra Høyre, FRP, KrF og 
Venstre. Distriktene merker bortfall av Arbeidsplasser, 
statlige virkemidler og fradrag for de som pendler til sitt 
arbeidssted.

Kåfjord AP vil fortsette å kjempe for å utvikle våre 
lokalsamfunn, og dette gjenspeiles i vårt program.

Kåfjord AP har i siste periode vært det største partiet i 
kommunen, og vi har vært i opposisjon. Allikevel har vi 
samarbeidet godt med de andre partiene i kommunestyret.

Samtidig kan vi glede oss over at vi i forrige valgperiode 
fikk igangsatt viktige tiltak i Kåfjord. Nytt sykehjem er 
bygget i Birtavarre, ny tunell gjennom Nordnesfjellet gir nå 
trygghet for alle som ferdes i og gjennom vår kommune. 
Sentrumsplanen på Løkvoll er nå fullført.

Med visjoner og optimisme i fokus har Kåfjord AP alltid 
klart å realisere viktige saker for våre innbyggere. Dette 
skal vi gjøre i neste valgperiode også.

Vi ber om din tillit!
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Kåfjord Arbeiderparti 
vil videreutvikle 
kåfjordsamfunnet

Kåfjord Arbeiderparti  
vil tilrettelegge for  
gode bo- og kulturtilbud 
i hele kommunen

Miljø 

Tiltak:
• Sterkere fokus på næringsutvikling  

i Kåfjord

• Gi støtte til ungdom som vil etablere  
seg med egen næringsvirksomhet

• Arbeide aktivt for en større lokal og 
regional forvaltning av fiskeressurser

• Målsetting om å få på plass tilbud om 
sunn mat i våre skoler og barnehager

• Sikre fritidsklubber i alle kommunedeler

• Bassengtilbud i alle kommunedeler

• Styrke forebygging og ettervern innen 
rus og psykiatri

• Jobbe for at flest mulig skal 
få heltidsstillinger i helse- og 
omsorgstjenesten

Tiltak:
• Få på plass byggeklare kommunale 

tomter i hele Kåfjord

• Få på plass rimelige boligløsninger  
for de som har behov

• Ferdigstille sentrumsplanen i Olderdalen

• Oppruste alle kommunale veier

• Fokus på trafikksikkerhetstiltak 
på skoleveier og rundt skoler og 
barnehager

• Øke potten for kulturmidler til lag  
og foreninger 

• Styrke idrettsrådet

• Etablere moderne og fremtidsrettede 
idrettsanlegg i Kåfjord

Tiltak:
• Kartlegge dagens avløpshåndtering i 

Kåfjord i forhold til verning av miljøet 

• Sikre et forsvarlig kommunalt vann- og 
avløpstilbud til alle innbyggere

• En langt mer kraftfull innsats 
i forbindelse med revisjon av 
konsesjonsvilkår for Guolášjohka

• Sikre gode bruks- og vernetiltak for  
miljø og natur

• Tilrettelegge og vedlikeholde turstier 
langs vassdrag og utmark i samarbeid 
med lag og foreninger

• Lage en framtidsrettet miljø- og 
klimaplan som skal bidra til å redusere 
utslipp. Vi skal spille på lag med miljøet!

• Nei til nyetablering av oppdretts- 
anlegg i sjø
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Våre barn er  
Kåfjords framtid 

Tiltak skole/barnehage:
• Ferdigstille opprustning av skole-  

og barnehagebygg

• Få etablert elevbedrifter i Kåfjordskolen

• Styrke og utvikle samisk og kvensk 
tilbud i skolene og barnehagene

• Jobbe for at alle elever i Kåfjord- 
skolen får et likt undervisningstilbud  
for samisk språk

• Videreutvikle kvaliteten i Kåfjordskolen 
og styrking av kjernefagene

• Videreføre satsingen på lærlinger 

Tiltak forebygging:
• Tilrettelegge for kompetanseheving  

blant assistenter i barnehage,  
skole og SFO

• Fortsatt satsing på kompetanseheving 
blant lærerne

• Fortsatt satse på et godt barnevern, 
styrking av helsestasjonen og økt 
satsing på forebygging innenfor rus  
og psykisk helse for barn og unge

• Gi et godt og allsidig klubbtilbud i  
barn og unges nærmiljø

• Styrke dagens kulturskoletilbud  
med blant annet dans og drama

• Sikre kulturskoletilbud til alle  
barn som ønsker det

Gode tilbud til personer 
med funksjonsnedsettelse  
i Kåfjord

Tiltak:
• Gi fysisk og psykisk funksjons- 

hemmede en meningsfylt hverdag

• Jobbe for å fjerne barrierer i  
samfunnet for personer med 
funksjonsnedsettelse

• Opprettholde aktivitetstilbudet

• Opprettholde gode kommunale  
tjenester for å unngå kjøp av 
private tjenester

• Tilrettelegge for kompetanseheving  
blant ansatte

Gode tilbud til  
de eldre i Kåfjord

Tiltak:
• Videreutvikle eksisterende  

bo- og aktivitetstilbud

• Videreutvikle hjemmebasert-  
og institusjonsomsorg

• Eldre må ha rett til valgfri omsorg 
hjemme eller i institusjon

• Tilrettelegge for kompetanse- 
heving blant ansatte

• Eldreomsorg skal ikke ut på anbud
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Kandidater til kommunevalget 2019

Nr. Navn Fødselsår Bosted

1. Bernt Eirik Isaksen Lyngstad 1971 Manndalen

2. Britt Margrethe Pedersen 1968 Trollvik

3. Arnt Ludvik Furubakken 1957 Olderdalen

4. Lisa Katrine Mo 1992 Manndalen

5. Vidar Myrseth 1954 Birtavarre

6. Marian Mathisen Myrseth 1975 Olderdalen

7. Nils Olaf Larsen 1951 Manndalen

8. Linn Sylvi Steinnes 1973 Birtavarre

9. Arthur Kjelstrup Olsen 1948 Olderdalen

10. Ann Evy Løkvoll 1984 Manndalen

11. Dagfinn Lyngstad 1976 Birtavarre

12. Liv Hestdal 1953 Djupvik

13. Bjørn Inge Mo 1968 Manndalen

14. Gerd Steinnes Nilsen 1950 Olderdalen

15. Beate Berg 1974 Birtavarre

16. Helge Vatne 1959 Manndalen

17. Inghild Blomstereng 1976 Manndalen

18. Reidar Breivik 1943 Olderdalen

19. Anette Lyngmo Seppälä 1961 Nordmannvik

20. Jim Roar Wiik 1979 Olderdalen 

21. Randi Solberg 1951 Birtavarre

22. Stian Pedersen 1993 Trollvik


