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14.  Andreas Fagerheim
15.  Maylen Kristiansen
16  Robert Sjursen-Westberg.
17.  Linn-Chanett Sørensen
18.  Trygve Alfredsen

9.  Tor Kristian Pedersen
10.  Annika Sjursen-  

Westberg
11. Kenneth Fagerheim
12.  Laila Andreassen
13. Stian Furøy

3. Hege Soløy-Sørensen
4.  Vidar Hansen
5. Eivind Fagerheim
6.  Kjell Gunnar Johansen.
7. Inga Kristine Sara.
8.  Svein Magne Mienna

Steinar FurøyGeir Adelsten Iversen

Inga Kristine Sara Anders Fagerheim Laila Andreassen

1 2
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/hasvik

RUS/PSYKISK HELSE 
• Folk som har litt utfordringer, 

må møtes på en raus og 
imøtekommende måte.  

• Hasvik kommune skal bli en 
mobbefri kommune.

HELSE 
• Eldreomsorgen må styrkes 

med å satse mer på 
hjemmebasert omsorg for de 
som ønsker å bo hjemme.

• Få til et bedre aktivitets-
tilbud for eldre og funksjons-
hemmede i kommunen. 

• Få nye kaiplasser og utbedre 
eksisterende kaianlegg i Hasvik 
kommune. Spesielt i Sørvær og 
Hasvik

• Et mottak for å kunne levere 
krabbe.

• Bedre regulering av turistfiske.

ARBEIDSPLASSER 
Vi vil: 
• Arbeide aktivt for skape 

flere arbeidsplasser i Hasvik 
kommune. 

• Styrke ansattes arbeidsforhold i 
vår kommune.

NYE BOLIGER
• Tilrettelegge for å få 

ungdommene tilbake til 
kommunen.

• Etablere flere eldre- og 
omsorgsboliger og bokollektiv 
for eldre.

• Hasvik Senterparti vil at alle 
som har behov skal få tilbud om 
startlån.  

FISKERI 
• Tilrettelegge for å få flere fiskere 

og å styrke rekrutteringen til det 
kystnære fisket. 

Senterpartiet vil ha tjenester nært folk. Vi ønsker å skape et 
solidarisk fellesskap av frie, selvstendige mennesker, der rett-
ferdighet, trygghet og likeverd er bærende prinsipper. Primær-
næringa i Hasvik kommune er fiskeriene. Vi vil jobbe for å få 
en moderne og effektiv kystflåte. Vi vil fortsatt ha en moderne 
og markedsrettet fiskeindustri. Utgangspunktet for en god og 
trygg fremtid i vår kommune, ligger i fiskerinæringen. Forsvar-
lig ressursforvaltning og en fiskeripolitikk som ivaretar de mest 
fiskeriavhengige distriktene, vil gi Hasvik kommune de beste 
forutsetninger for en positiv fremtid.

Senterpartiet  
Nær folk i hele Hasvik 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

INFRASTRUKTUR OG 
SAMFERDSEL
• Arbeide for at vi skal få et 

fergetilbud tilpasset dagens 
behov. 

• Ruste opp kommunale veier.
• Utbedre Dønnesfjordveien.

KOMMUNEØKONOMI 
• At vi fortsatt skal ha en sunn og 

fornuftig kommuneøkonomi. 
• Vedlikehold/opprusting av 

kommunale bygg. 


