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Program
Skien KrF 2015 – 2019
	
  
Skien KrF vil:
• at søndagen fortsatt skal være en annerledesdag i Skien
• være en forkjemper for den frie frivilligheten i vår kommune
• holde landbruket i Skien i hevd og sikre jordvernet
• arbeide for tryggere og mer miljøvennlig transport og færre
•

flaskehalser i trafikken
bidra til økt deltakelse i friluftsliv, aktivitet og idrett
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Politisk grunnlag
Skien KrF bygger sin politikk på den kristendemokratiske ideologi. Vårt verdigrunnlag er
hentet fra bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter, og har sin
forankring i det kristne menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret.

Skien KrF etter valget
Skien KrF er et sentrumsparti. Derfor vil valgresultatet og sammensetning av bystyret etter
valget, være avgjørende for et eventuelt samarbeid med andre partier. Vårt mål er å få størst
mulig gjennomslag for KrFs egen politikk, og det vil være grunnlaget for et hvert samarbeid
med andre partier.
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Barn og unge
Skien skal være en god by for barn og unge å vokse opp i. Skien KrF vil la hensynet til barna
få forkjørsrett. Trygge hjem, barnehager, skoler, skoleveier og oppvekstmiljø må komme
først.
Skole og barnehage:
•

Skien KrF er veldig tilfreds med at KrF fikk gjennomslag for å øke lærertettheten i
småskolen (1.-4. trinn), og vi vil jobbe videre for å øke lærertettheten i skoler og
barnehager.

•

Skien KrF ønsker å innføre norm for pedagogtetthet i skole og barnehage.

•

Skien KrF vil at skolen skal se barnet som et helt menneske og ha fokus både på fag,
mestring og trivsel.

•

Skien KrF vil fokusere på rektorer og lærere som de viktigste faktorene i en god
skole for våre barn og unge.

•

Skien KrF synes det er berikende med både livssynsskoler og Montessoriskoler og
ønsker fortsatt sunn konkurranse og valgfrihet.

•

Skien KrF vil at den kristne kulturarven skal prege skole- og barnehagemiljøet., og at
skolegudstjenester i de kristne høytidene skal inngå som en naturlig del av skolens
aktiviteter.

•

Skien KrF vil opprettholde fokus på samarbeid mellom skole/ barnehage og hjemmet
for å fange opp barn som har det vondt. Vi ønsker at det skal være enkelt å varsle om
forhold man mener er skadelig for barnet, og følge opp med handling i de rette
instanser.

•

For Skien KrF er det viktig å ha et mangfoldig barnehagetilbud, både når det gjelder
eierskap, pedagogisk og verdimessig profil, hvor offentlige og private tilbud
likebehandles.

•

Skien KrF ønsker at det innføres maksimal oppholdstid i kommunens barnehager på
9 timer daglig, samt åpne for mer fleksible oppholdstider innenfor åpningstiden.

•

Skien KrF vil styrke valgfriheten til barnefamiliene blant annet ved å tilrettelegge for
flere åpne barnehager og barneparker.

Trygghet, omsorg og trivsel:
•

Skien KrF ønsker ar kommunen skal opprette et eget mobbeombud for å styrke
innsatsen mot mobbing. Ombudet skal være et lavterskeltilbud og skal ivareta barnog unges rettigheter til et trygt og godt oppvekstmiljø både i skole og barnehage, så
vel som i hjemmet og ved deltakelse på fritidsaktiviteter og blant venner. Vi åpner
gjerne for at dette kan bli et interkommunalt samarbeid med Porsgrunn kommune.
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•

Skien KrF vil at familien som samfunnets viktigste grunnstein må vernes og styrkes.

•

Skien KrF mener avviklingen av familietjenesten som lavterskeltilbud var uheldig,
og vil fortsatt jobbe for å styrke kommunens familiearbeid.

•

Skien KrF vil styrke skolehelsetjenesten slik at den i større grad kan fange opp barn
og unge i en tidlig fase for å forebygge problemer for den enkelte og samfunnet.

•

Skien KrF anerkjenner den innsatsen som gjøres for å forbedre kommunens
barnevernstjeneste, og vil arbeide for å trygge barnevernets økonomiske rammer slik
at de enda bedre kan hjelpe barn og unge som ikke får en trygg oppvekst i sin egen
familie.

Alderdom, helse og omsorg
Skien skal være et godt sted å bo for alle som trenger ekstra omsorg og oppfølging.
Kommunens omsorgstjenester skal ha god kvalitet og dekke de grunnleggende fysiske,
psykiske, sosiale, og åndelige behov hos alle som trenger det.
•

Skien KrF mener at alle bør sikres individuelt tilpasset omsorg, ekstra hjelp når det
behøves og kompetent behandling etter behov.

•

Skien KrF vil at sykehjem og trygghetsbolig skal være en viktig del av kommunens
eldreomsorg. Det må tenkes nytt rundt tilrettelegging og finansiering av
omsorgsboliger. Kommunen bør aktivt stimulere organisasjoner, menigheter, private
andelslag o.a. til bygging av omsorgsboliger.

•

Skien KrF vil legge til rette for etablering av sykehjem i Skien sentrum

•

Skien KrF vil også styrke tilbudet til mennesker som har utfordringer med rus og
psykiatri.

•

Skien KrF vil arbeide for at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta
aktivt i arbeids- og samfunnsliv ut fra den enkeltes evne. Vi skal være åpne for dialog
og innspill fra ulike forbund og interesseorganisasjoner og sikre et godt og verdig
omsorgstilbud etter behov.

•

Skien KrF mener det haster med å bedre ordningen med omsorgslønn og
avlastningstiltak for familiemedlemmer som selv utfører omsorgstjenestene. Vi vil ha
en grundig gjennomgang av ordningen og øke omsorgslønnen, slik at pårørende som
gjør den viktige jobben får lønn som fortjent.

•

Skien KrF vil fortsatt arbeide for en aktiv og god rusomsorg i Skien kommune. Vi vil
sørge for at kommunens fortsetter det gode samarbeidet med Skien Diakonale Senter,
Tilja, Telemark Røde Kors, Norske Kvinners Sanitetsforening (Veiledningssenteret
for pårørende) og Frelsesarmeen. Samarbeidet skal gjøre seg gjeldende med skriftlige
avtaler, økonomiske tilskudd og dialog for at kommunen sammen med de ideelle
organisasjonene kan tilby best mulig hjelp til folk i en vanskelig situasjon.
4	
  

•

Skien KrF skal arbeide for å styrke kommunens forebyggende arbeid på rusfeltet,
blant annet ved å legge til rette for samarbeid med frivillige/ ideelle organisasjoner
som A-larm.

•

Skien KrF mener at det er et gode for Skiens innbyggere at det føres en restriktiv
alkoholpolitikk. Vi vil sikre at den alkoholpolitiske handlingsplanen blir fulgt. Det
bør være enkelt å få bevilling når forutsetningene er til stede og lett og miste den
dersom vilkårene blir brutt. Vi ønsker også å tilrettelegge for alkoholfrie soner og
gode rusfrie tilbud for kommunens innbyggere. Skjenking på idretts- og
kulturarenaer for barn skal selvfølgelig ikke forekomme.

•

Skien KrF mener at god boligpolitikk er god sosialpolitikk. For KrF er det viktig å
fortsatt arbeide for at personer i kommunale utleieboliger kan få hjelp til å eie sin
egen bolig.

•

Skien KrF ønsker et fortsatt sterkt sykehustilbud i Skien. Vi støtter
utbyggingsplanene til Sykehuset Telemark (HF) og vil kjempe for at stråleenheten for
kreftpasienter blir lokalisert i vår kommune.

Frivillighet, kultur og folkehelse
•

Skien KrF skal fortsatt være en forkjemper for den frie frivilligheten i Skien og vil
bidra til romslige rammer for ildsjeler og frivillige organisasjoner. Vi ser betydningen
av å ha kontroll med bruk av kommunale midler, men ønsker å unngå overstyring og
unødig byråkrati.

•

Skien KrF vil sørge for at kultur- og idrettslag, musikkorps, frivillige organisasjoner
og lokale menigheter verdsettes for det uvurderlig samfunnsbyggende arbeid de gjør

•

Skien KrF vil bidra til økt deltakelse i friluftsliv, aktivitet og idrett. Samtidig som vi
vil bidra til gode vilkår for all aktivitet, ønsker vi å ha et særlig fokus på fysisk
aktivitet for eldre.

•

Skien KrF vil prioritere breddeidretten og tilbudet til barn og unge

•

Skien KrF ønsker at hele idrettssektoren skal være en alkoholfri sone og på den
måten være en arena for rusfri livsutfoldelse, i tråd med idrettens sunne idealer.

•

Skien KrF vil legge til rette for frivillig initiativ for idrettsanlegg som forebyggende
arbeid.

•

Skien KrF vil prioritere og stimulere den frivillige delen av kulturlivet.

•

Skien KrF vil verdsette kulturinitiativ og sosialt ansvar fra lokalt næringsliv.

•

Skien KrF er stolte av kommunens mangfoldige kulturtilbud, og mener at det
offentliges kulturansvar og -arbeid ikke skal gå på bekostning av private og frivillige
kulturtilbud.
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•

Skien KrF vil at kommunen skal ta vare på viktig felles kulturarv, og vil derfor sørge
for sprinkling av kirkebygg.

Arbeid og næringsliv
•

Ettersom jobb til alle er roten til all velstand, befolkningsvekst, velferd og trivsel, vil
KrF gjøre Skien til Norges mest næringsvennlige kommune.

•

Skien KrF vil ha ordføreren som døråpner for alle som vil etablere eller utvikle sin
næringsvirksomhet. Ordførerens kontor må være oppdatert og i stand til å koble på
de rette kommunale og private instanser ved behov for dette.

•

Skien KrF ønsker ikke å åpne for søndagshandel i vår kommune. Vi vil arbeide for at
søndagen fortsatt skal være en annerledesdag med fokus på familie, fritid og
avkobling.

•

Skien KrF vil gi næringslivet forutsigbare ubyråkratiske rammer og tilrettelegge for
sunn og god verdiskaping.

•

Skien KrF ønsker at alle som har mulighet skal ha en jobb tilpasset sine evner og sin
kompetanse.

•

Skien KrF vil arbeide for et fortsatt levende landbruk i Skien og ønsker et strengt
vern av dagens landbruksareal. Skien er Telemarks største landbrukskommune vi
ønsker fortsatt å sikre matvareproduksjon, kulturlandskap og bosetting gjennom
landbruksnæringen.

•

Skien KrF vil gjøre Skien til en vekstkommune, og på den måten øke muligheten til
mer økonomisk drahjelp fra sentrale myndigheter.

•

Skien KrF vil fjerne skatt på arbeidende kapital.

•

Skien KrF ønsker å poengtere at kommunens skatteinntekter er helt avgjørende for et
godt tjenestetilbud.

•

Skien KrF mener det er viktig å beholde offentlig eierskap til samfunnsviktig
infrastruktur slik som strøm, vann og avløp, og vil ikke gå inn for ytterligere
privatisering av slike tjenester.

•

KrF vil verdsette gründere ved å løfte dem frem i lyset, gi praktisk bistand og
tilrettelegge for etablering av ny næring. Hans Nielsen Hauges gründervirksomhet
bærer fortsatt frukter mange steder i vårt land, og vi vil stimulere til at nye gründere
skal få vekstvilkår i byen vår.

•

Skien KrF er opptatt av å ta vare på eksisterende arbeidsplasser, stimulere til
nyskaping, heie på næringslivet, og gi ros til de som skaper verdier.

•

Skien KrF vil arbeide for effektiv utnyttelse av eksisterende næringsareal og sørge
for utvikling av nye områder etter behov.
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Byutvikling transport og miljø
•

Skien KrF ønsker å legge til rette for fremtidsrettet og miljøvennlig byutvikling. Vi
støtter kommunens plan for økt boligetablering i bykjernen og innenfor bybåndet og
redusere etablering av større boligmasser i omkringliggende områder. Vi ser
imidlertid at det kan være hensiktsmessig på sikt å endre bybåndsgrensen til også å ta
inn området mellom Åfoss og Steinsrudsvingene.

•

Skien KrF vil arbeide for tryggere og mer miljøvennlig transport og færre
flaskehalser i trafikken. Vi er positive til de nye infrastrukturtiltakene som ligger i
bypakke Grenland, og vil i videre arbeid med bypakka ha fokus på effektiv
veiforbindelse mot E 18 og ny øst- vest forbindelse. Dette vil redusere kø og tjene
både miljøet, næringslivet og innbyggerne.

•

Skien KrF vil arbeide for et enda sterkere og konkurransedyktig kollektivtilbud og vil
benytte de muligheter som finnes for å holde prisene nede og rutetilbudet oppe.

•

Skien KrF er opptatt av å skape gode møteplasser for alle generasjoner i
nærmiljøene. Derfor ønsker vi å invitere lokale velforeninger, foreldregrupper,
grendelag o.l. til å samarbeide med kommunen om opprusting av friområder og
lekeplasser i nærmiljøene. Lokale krefter kan eksempelvis søke kommunal støtte til
innkjøp av utstyr mot at arbeid og vedlikehold foretas av innbyggerne.

•

Skien KrF vil ta vare på naturen og miljøet på en god måte. Vi vil arbeider for at
kommunale bygg skal være klimanøytrale, og vi vil stimulere til økt bruk av ladbare
biler.

•

Skien KrF vil holde landbruket i Skien i hevd og sikre jordvernet	
  	
  	
  

Oﬀentlig	
  styring	
  og	
  økonomi	
  
•

Skien KrF går inn for en kunnskapsbasert beslutning om etablering av en ny
storkommune, basert på de utredningene som skal gjennomføres i 2015 og 2016.
Vi er i utgangspunktet positive til en endring i kommunestruktur, og er innstilt på
at Skien må være på tilbudssiden i prosessen.. Vi ønsker å få belyst alle aktuelle
alternativer før vi fatter en beslutning som vi mener best ivaretar innbyggernes
interesser.

•

Skien	
  KrF	
  vil	
  være	
  oppta?	
  av	
  en	
  nøktern	
  bruk	
  av	
  kommunens	
  driCsmidler,	
  slik	
  at	
  
det	
  allEd	
  er	
  et	
  rikEg	
  og	
  balansert	
  forhold	
  mellom	
  inntekter	
  og	
  utgiCer.
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•

Skien KrF er opptatt av å sikre de mest sårbare gruppene når budsjettene skal legges.

•

Skien KrF ønsker en mer rettferdig eiendomsskatt. Vi mener at minstepensjonister og
andre med lave inntekter og med bolig i strøk som i senere tid har blitt verdifulle, blir
rammet på en urimelig måte med dagens modell. KrF vil at eventuelle økte inntekter
fra eiendomsskatt bl.a. bør brukes til å støtte husholdninger med lav inntekt etter
behov.

Fattigdomsbekjempelse og flyktningarbeid
•

Skien KrF vil sørge for at de tjenestene som kommunen skal yte til kommunens
innbyggere blir ivaretatt og prioritert i NAV.

•

Skien KrF vil ha fokus på fattigdomsbekjempelse og sørge for at spesielt barn som
vokser opp i fattige familier skal få delta i fritidsaktiviteter i lik linje med
jevnaldrende. For å sikre dette, vil vi doble kommunens kontingentkasse fra
200 000,- til 400 000,- kroner årlig

•

Skien KrF mener at personer som mottar økonomiske stønad har rett på å få
utarbeidet en plan for oppfølging og vilkår om aktivitetsplikt, bl.a. å utføre passende
arbeidsoppgaver i kommunen.

•

Skien KrF mener at unge som mottar økonomisk stønad ikke umiddelbart skal bli
trukket «krone for krone», dersom de klarer å motivere seg for å prøve
arbeidsmarkedet. Ett slikt «krone for krone» trekk har vist seg særdeles lite
stimulerende på veien til arbeid.

•

Skien KrF er grunnleggende positive å ta imot flyktninger og asylsøkere til vår
kommune. Med situasjonen i Syria og en dramatisk økning i antall båtflyktninger i
Asia og i Middelhavet, står vi i en veldig krevende situasjon. Vi ønsker å delta i en
dugnad for å bosette flere flyktninger, men ser samtidig utfordringene det gir i å ta
godt vare på dem vi tar i mot. Vi forutsetter derfor at sentrale myndigheter finansierer
og deltar aktivt i denne ekstraordinære dugnaden.

•

Skien KrF ønsker å intensivere arbeidet med å integrere de flyktningene og
asylsøkerne vi allerede har tatt imot. Det innebærer økt fokus på opplæring i norsk
språk, oppbygging av det norske samfunnet og norsk kultur og historie, samt en
enklere vei inn i arbeidslivet. Vi vil at alle som er i stand til det, må bidra for å nyte
godt av de felleskapsordningene vi har. KrF mener det bør stilles krav til mottakerne
av offentlig støtte i tråd med de forutsetninger den enkelte har.

•

Skien KrF skal arbeide for at frivillige enkeltpersoner, familier og organisasjoner skal
delta enda mer i integreringsarbeidet. Gode eksempler på dette er «Vennefamilier for
enslig mindreårige asylsøkere» i regi av Røde Kors eller kommunen og leksehjelp
innvandringsbarn i regi av Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)
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Til slutt:
Skien KrF ønsker et varmt samfunn hvor omsorg ikke bare er ord, men handling. Skien er
derfor helt avhengig av frivillig sektor for å løse oppgaver innenfor et mangfold av
tjenesteområder. Dugnadsånden, omsorgen, nestekjærligheten og det varme samfunnet vi
ønsker, skapes gjennom av et rikt og bredt organisasjonsliv for alle aldersgrupper, kjønn,
funksjonsgrader, etnisitet, farge, språk, tro og sosial rang.
Et bredt og vel fungerende næringsliv med arbeid for mennesker med ulik kompetanse og
egenskaper, er en viktig bærebjelke for å skaffe økonomi, trivsel og et samfunn for alle.
De kristne verdier som har vært en bærebjelke i vårt samfunn har ikke gått ut på dato, og
trengs fortsatt.
Godt valg!
Hilsen Skien KrF
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