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16.  Susann Helen Ø.  
Paulsen

17. Frank Broks
18. Kitty Guldbjørnsen
19. Stein Gaute  

Fredriksen

10.  Jeanethe Amundsen  
Paulsen

11.  Frank Hermann Myklebust
12. Elena Underland
13. Richard Mortensen Olsen
14.  Tonje-Marie Kristoffersen
15.  Edvard Mikalsen

6. Vibeke Arnesen  
Myklebust

7.  Vidar Karlstad
8. Loreta Mickeviciene
9.  Joakim Reidar  

Ingebrigtsen

 Asgeir Hoddevik Haldis Synnøve Krogh 

Dan Hugo  
Andreassen 

Susanne Bekkevold 
Grinde 

Marius Nilsen 

1 2 3

4 5

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/gamvik

• Flere fiskebåter og flere kvoter
• Økt satsing på turisme og 

småbedriftsetablering
• Tilrettelegge arealer for 

bedriftsetablering
• Tilrettelegge slik at flere 

ungdommer ønsker å etablere 
bedrifter

Arbeid og sosial:
• Flere Lærlingplasser
• Flere Heltidsstillinger 

• Ungdomsgarasje med et bredt 
aktivitetstilbud

• Økte bevilginger til kirkebygg
• Økt satsing på kultur
• Bidra til å få flere besøksvenner 

og støttekontakter
• Tilrettelegge for økt fysisk 

aktivitet
• Trivselstiltak rette mot de eldre

Næring:
• Styrke arbeidet med havnene og 

fiskerirelaterte oppgaver
• Bedre tilbud til fiskeflåten
• Å sikre at fisk fisket på yttersiden 

blir landet og videreforedlet 
lokalt, og ikke sendt bort 
ubearbeidet

• Styrke næringsfondet

Helse og omsorg:
• Sentrumsnære eldreboliger
• Styrke arbeidet innen Rus og 

Psykiatri
• Styrke rehabiliteringstilbudet 
• Åpne demensavdeling
• Ny akuttinngang ved 

helsesenteret
• Nytt bårerom
• Frisklivssenter

Familie og kultur:
• Styrke skolene budsjettmessig 

og ansette miljøarbeider
• Styrke kulturskole samt at 

ungdomsklubben igjen blir 
åpnet

• Videreføre ungdomsfiske, samt 
styrke sommerjobb for ungdom

Gamvik Senterparti ønsker å satse på barn og unge. Et godt 
skoletilbud, kulturskole med flere tilbud og idrettstilbud er 
kjernen for trivsel og en god oppvekst.
Hvis barna trives og har gode tilbud, trives også de voksne, 
noe som igjen gir grobunn for verdiskapning og et voksende 
næringsliv. Vi ønsker å få et inkluderende samfunn hvor det 
positive fremheves.

VÅR POLITIKK 
for hele Gamvik 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

• Støtte opp om utdanning av 
fagarbeidere

Transport og kommunikasjon:
• At kollonnetilbudet bedres
• Snøbrøytingen styrkes
• Trafikksikker innfartsvei med 

gang- og sykkelveier
• Arbeide med bedre og billigere 

fly- og busstilbud


