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13. Sarah Mariell Hansen Balto
14. Johan Mathis Gaup
15. Berit Dagny Johnsen

10. Amund Peder Teigmo
11. Hege Anita Joks
12. Joahcim Olsen

7.  Kirsten Inger Anti
8.  Alf William Berg
9.  Supatra Kotisen 
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HELE TROMS  
OG FINNMARK
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Fullstendig program finner du på  
senterpartiet.no/karasjok

GOD OG VERDIG 
ELDREOMSORG
• Ha flere sykehjemsplasser og 

bedre avlastningstilbudet for 
eldre. 

• Øke grunnbemanningen. 
• Ha god, næringsrik og tradi-

sjonell samisk mat for de eldre 
og syke.

• Ha gode og tilpassende tjenester 
for eldre som ønsker å bo 
hjemme.

TIDLIG INNSATS OG 
ETTERVERN
• Etablere et helhetlig hjelpetilbud 

for barn, unge og deres familier i 
et tverrfaglig miljø.

• Ha et godt rus- og 
psykiatritjeneste med fokus på 
forebygging og ettervern. 

SKAPENDE NÆRINGS-  
OG REISELIV 
• Ha en helhetlig og fremtidsrettet 

nærings- og reiselivsplan som 
inkluderer primærnæringene.

• Legge til rette for produksjon av 
lokal samisk kunst, mat, design 
og duodji.

• Etablere flere student- og 
lærlingplasser i næringslivet og i 
kommunen. 

ÅPENHET OG DEMOKRATI 
• Sikre gode økonomi- og 

kontrollsystemer ved å ha 
effektive tjenestetilbud.

• Ha åpen og tilgjengelig 
informasjon om ulike 
tjenestetilbud og bestemmelser.

INSPIRENDE OPPVEKST  
OG UTDANNING
• Ha samarbeid mellom 

barnehagene, grunnskolen 
og videregående skole for et 
helhetlig utdanningsløp. 

• Utvikle barn og unges kreativitet 
og skaperglede med å ha 
fokus på entreprenørskap i 
utdanningsløpet.

Senterpartiet vil ha likeverdige tjenester for alle med fokus på 
kvalitet, faglighet og ansvarlighet. 

Senterpartiet vil:
• Styrke helsesektoren ved å gi syke, eldre og mennesker i 

sårbare situasjoner en bedre livskvalitet. 
• Gi barn og unge trygge og gode læringsarenaer i hele  

utdanningsløpet.
• Styrke samarbeidet og øke bevilgninger til næringslivet, 

lag og foreninger. 

VÅR POLITIKK 
for hele Karasjok 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

• Etablere «Aktivitets- og 
frisklivssenter», der unge, eldre 
og frivillige kan møtes. 

SPRÅK, KULTUR OG IDRETT 
• Ha et aktivt samisk språk- og 

kultursenter, som stimuler til 
språk- og kulturutvikling.

• Etablere et kulturknutepunkt 
i Karasjok. (Kunstmuseum, 
etnomusikksenter og kulturhus). 

• Oppruste samfunnshuset og 
idrettshallen.


