
HELE ALTA
senterpartiet.no/alta

19. Beate Catrine  
Edvardsen Brobak

20. Peter Wilmann  
Bech

21. Rolf Bernhard  
Amundsen

13. Leonora Rita Franksdottir
14. Ørjan Johansen
15. Randine Merete Wisløff
16. Tore Forsberg
17. Tony Andre Olsen Rishaug
18. Rune Røed Johanson  

Takkinen

7.  Leif Åsmund Nilsen
8. Kjell Audun Olufsen
9. Heidi Dahl
10. Svitlana Synyuk  

Pedersen
11. Odd Iver Nilsen Sara
12. Jørn Suhr

Liv Unni OpgårdKnut-Erik Bull 
Hammari

Vegar Einvik  
Heitmann

Ruth Ellinor Elaine 
Forsberg 

Sigurd Jentoft  
Pedersen

Jan Martin Rishaug 

1 2 3

4 5 6

Kommunestyrekandidater

HELE TROMS  
OG FINNMARK

senterpartiet.no/finnmark

13. Kurt Michalsen, 
Skjervøy

14. Grethe Liv Olaussen, 
Porsanger

15. Gunnleif Alfredsen, 
Senja

10. Hugo Salamonsen, 
Nordkapp

11. Linn-Charlotte Nordahl, 
Sørreisa

12. Klemet Klemetsen, 
Kautokeino

7. Marlene Bråthen; 
Tromsø

8. Jan Martin Rishaug, 
Alta

9. Karin Eriksen,  
Kvæfjord

Kurt Wikan 
Sør-Varanger

Rikke Hårstad
Bardu

Fred Johnsen 
Tana

Irene Lange Nordahl 
Sørreisa

Anne Toril  
Eriksen Balto 

Karasjok

Ivar B. Prestbakmo
Salangen

1 2 3

4 5 6

Fylkestingskandidater



Fullstendig program finner du på  
senterpartiet.no/alta

• At Altas befolkning skal ha et 
trygt og godt føde- og akuttilbud 
gjennom en fødeavdeling med 
akuttfunksjoner ved klinikk Alta

• At flest mulig eldre blir boende 
hjemme så lenge som mulig ved 
bruk av hjemmesykepleie og 
velferdsteknologi

• At det kommunale veinettet 
opprettholder en god standard i 
hele kommunen

• At samferdselsprosjekter 
realiseres uten bruk av 
bompenger

Helse, skole og barnehage: 
Nærhet som viktigste prinsipp
Senterparti vil :
• At dagens skolestruktur 

opprettholdes
o Planer om en storskole for 
       Alta vest i Bossekop 
       skrinlegges
o Opprettholde ungdoms- 
  trinnene i kommunen slik  
  de er i dag

• Å renovere Komsa skole
• Å bygge ut en ny fløy ved Saga 

skole

Lokalt eierskap, verdiskapning 
og næringsliv.
Senterparti vil: 
• Å sikre kommunale tomter til 

selvkost i distrikt, nærområder 
og sentral-Alta 

• Å bevare dyrket og dyrkbar mark 
for landbruket

• Å frita fastboende i Altas 
ytterdistrikt eiendomsskatt

• At lokale entreprenører skal gis 
reelle muligheter til å kjempe 
om kommunale kontrakter

Samferdsel: 
Gode veier i hele Alta
Senterparti vil:
• Å skrinlegge planene om en ny 

E6/avlastningsvei på planlagt 
trasé

Alta Senterparti ønsker å bygge fremtidens Alta med sterke 
lokalsamfunn i hele Alta der det kommunale tilbudet skal 
holdes oppe med gode skoler, helsetjenester og veinett. Det 
skal være godt å bo i Alta kommune uansett om man bor i 
Talvik, på Stjernøya eller i Alta by.

Senterpartiet  
ønsker utvikling  

i hele Alta
Fullstendig program finner du på  
senterpartiet.no/finnmark

• Styrke folk til folk samarbeid  
mellom landene i nord. 

Samferdsel og infrastruktur
Senterpartiet vil:
• jobbe for en helhetlig og funk-

sjonell infrastruktur, slik at lokal-
samfunn og næringsliv gis gode 
utviklingsmuligheter.

• jobbe for å få på plass et nasjonalt 
etterslepsprogram for fylkes-
vegene.

• Utvikle ordninger for kollektiv- og 
kulturkort til unge.

• at borteboere skal sikres et godt 
og sikkert tilbud ved hjelp av elev-
hybler eller vertsfamilier. 

Språk og kultur 
Senterpartiet vil:
• Bidra til å videreutvikle vår flerkul-

turelle og flerspråklige samfunn i 
nord, for å styrke vår identitet og 
stolthet. 

• Etablere legehelikopter i Finn-
mark.

Arktisk landbasert  
matproduksjon
Senterpartiet vil:
• Styrke landbruket, reindriften og 

utmarksnæringen, som bidrar 
til bosetning og arbeidsplasser i 
distriktene, økt selvforsyning og 
ren matproduksjon. 

• Bevare vårt kulturlandskap, og 
jobbe for at arktisk matproduk-
sjon blir en del av nordområde-
satsingen.  

Kompetanse og opplæring. 
Senterpartiet vil:
• Arbeide for desentraliserte skole- 

og utdanningstilbud. 
• Øke antallet lærlingeplasser.
• Utvide borteboerstipendet, øke 

lærlingetilskuddet og beholde 
nedskrivingsordning for studielån.

Regional utvikling og sjømat
Senterpartiet vil:
• Bidra til videreutvikling av et livs-

kraftig næringsliv i nord.  
• Støtte opp om verdiskaping og 

aktivitet langs kysten gjennom 
videreutvikling av en bærekraftig 
fiskerinæring og havbruksnæring. 

Forsvar i nord
Senterpartiet vil: 
• Sikre et sterkt Forsvar. Opprett-

holde baser i nord jf våre priorite-
ringer i Langtidsplanen for Forsva-
ret 2017-2021.

• Øke bevilgningene til Forsvaret til 
minimum 2 % av BNP innen 2024. 

Helse og beredskap 
Senterpartiet vil:
• Etablere en ny redningshelikop-

terbase på Bardufoss.
• Opprette føde og akuttilbud i Alta.
• Lovfeste responstid for ambulan-

se og politi i hele regionen

Senterpartiet vil:
• Arbeide for å få opphevet sammenslåingen av Troms og 

Finnmark etter stortingsvalget i 2021.
• Videreutvikle et godt, likeverdig og offentlig desentrali-

sert tjenestetilbud, uavhengig av hvor den enkelte bor.

Troms og Finnmark 
mulighetenes landsdel

Ungdom og kultur: 
Alta har mye å by på
Senterparti vil:
• At viktige møtesteder som 

Alta museum, Alta bibliotek, 
kulturskolen, Huset og 
Nordlysbadet opprettholdes og 
videreutvikles

• Å sikre at idrettslivet i Alta 
kommune fortsatt har gode 
rammevilkår i årene som kommer


