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13. Tor Arne Pedersen
14. Bernt A. Johansen
15. Charlotte M. Wilke-Pedersen
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OG FINNMARK
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13. Kurt Michalsen, 
Skjervøy

14. Grethe Liv Olaussen, 
Porsanger

15. Gunnleif Alfredsen, 
Senja
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Nordkapp
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Sørreisa

12. Klemet Klemetsen, 
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7. Marlene Bråthen; 
Tromsø
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Alta
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Kvæfjord
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Sør-Varanger

Rikke Hårstad
Bardu
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Irene Lange Nordahl 
Sørreisa

Anne Toril  
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Karasjok

Ivar B. Prestbakmo
Salangen
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Fullstendig program finner du på  
senterpartiet.no/berlevag

Næringsliv
Senterpartiet vil jobbe for:
• Imøtekomme og tilrettelegge 

for økt næringsvirksomhet 
og reiseliv i Kongsfjord og 
Berlevåg

• Tilrettelegge for å utvikle ny 
næring og ta vare på den 
næringen vi har i kommunen.

• Videre positiv utvikling av 
Berlevåg Havnhvor privatister kan studere og 

møtes.
• Opprettholde og utvikle nye 

tilbud til ungdom i Berlevåg
• Øke stipendordningen 

Eiendomsskatt
Senterpartiet vil jobbe for:
• Eiendomsskatten skal kun 

benyttes til å stabilisere 
kommuneøkonomien. 
Vi vil stoppe økning i 
eiendomsskatten.

• Tilrettelegge eiendomsskatt 
for nyetablerte firmaer i 
oppbyggingsperiode

• Innføre bunnfradrag på 
eiendomsskatt for fastboende

Helse og omsorg
Senterpartiet vil jobbe for:
• Styrke eldreomsorgen
• Styrke psykiatri- og rusomsorgen
• Styrke demensomsorgen
• Helsesenteret utredes med 

henblikk på rehabilitering eller 
nybygg

Barn og ungdom
Senterpartiet vil jobbe for:
• Billigere barnehage
• Videre positiv utvikling ved 

Berlevåg Skole
• Følge opp borteboende 

studenter og utrede mulighet 
for å tilby dem jobb i kommunen 
etter endt utdannelse.

• Gjenopprette kompetansesenter 

«Trygghet, åpenhet, trivsel og positiv utvikling for et bedre  
Berlevåg og Kongsfjord»

Berlevåg Senterparti ønsker at Berlevåg- og Kongsfjord skal være et leven-
de, trygt og aktivt samfunn i utvikling hvor plassens innbyggere, næringsliv 
og tilreisende har det godt. Vi ønsker å tilrettelegge, utvikle og forberede 
Berlevåg for fremtiden og ivareta og videreutvikle de tjenestene som be-
rører innbyggerne i Berlevåg. Nye investeringer kvalitetssikres før beslut-
ninger tas. Senterpartiet i Berlevåg vil jobbe for å gjøre kommunen kjent i 
landsdelen, skape positiv omtale i media om det som skjer på plassen.

Berlevåg- Fiskeriperlen i Finnmark

PROGRAM 
for Berlevåg Senterparti 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

Kultur og idrett
Senterpartiet  vil jobbe for:
• Å styrke kulturlivet i Berlevåg. 

Fokus på å fortsatt benytte 
samfunnshuset som kulturhus.

• Å tilrettelegge for 
Norskundervisning for våre 
fremmedspråklige

• Brukerbetaling øremerkes til 
idrettshallen.

Vi ønsker alle et godt valg!


