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VALG 2019 
 

 
 

 
 

 Loppa et godt sted å leve, vakker natur og med ressursene rett utenfor stuedøra. 

 
JA til Loppa som egen kommune – Vi vil jobbe for forutsigbarhet og identitet. 

 

JA til å løfte fram fiskerinæringa – Vi vil jobbe for å legge til rette og sikre gode 

økonomiske støtteordninger for ungdom innen fiskerinæringa. 

   

    JA til aktivitet i hele kommunen – Vi vil jobbe for levende bygder. 

 

    JA til trivsel, bolyst og tilflytting – Vi vil jobbe for sikkerhet og kompetanse,  

    bolig for alle, gode helsetilbud og legge til rette for allsidige fritidsaktiviteter. 

 

    JA til åpenhet i kommuneforvaltninga – Vi vil jobbe for kompetanseheving  

    og gode arbeidsmiljøer. 

     

    JA til ungdommen – Vi vil jobbe for å sikre våre ungdommer og legge til rette 

    for at de kan bli en fremtidig ressurs i Loppa. 

 

    JA til å sikre de eldres velferd – Vi vil jobbe for trygg og gode helse, omsorg og 

    aktivitetstilbud til de eldre der de er - Eldre skal få bo hjemme så lenge som mulig. 
 

Valgprogram for Loppa Senterparti 2019-2023 
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Kommunereform  
 

Hvorfor trenger vi Loppa som egen kommune? 

 For å ha nærhet til kommunale tjenester.  

 For å sikre gode lokalkunnskaper hos 

ordfører, administrasjon og kommunestyre. 

 For å opprettholde levende bygder med 

skole- og barnehagetilbud. 

 For bredere og bedre utnyttelse av 

ressurser i hele Loppa. 

 For å opprettholde dagens utekontortilbud 

for leger og andre helsetjenester. 
 

 

Framtiden-Havet og et variert næringsliv. 
 

Næringsutvikling er den viktigste oppgaven for å sikre 

bosettingen i hele kommunen. Det er viktig med et 

variert næringsliv, og Loppa Sp vil derfor støtte og 

satse på gründere, nyetableringer og utvikling av 

eksisterende næringsliv.  

 

Loppa Senterparti vil jobbe for:  
 

 Fiskebruk og mottak i Loppa. 

 Fiskerifondet økes til en størrelse som gjør det 

mulig å støtte nye fiskere med kjøp av båt og 

kvoter. Her må vi inn å revidere regelverket. 

 Inngå avtaler som gagner både kommunen og 

lokalt næringsliv. 

 Et bredt helårlig reiseliv og turisme, og ønsker 

å styrke denne ved å bygge opp Loppa som en 

«merkevare».  

 Gode informasjonskanaler og -tavler over hele 

kommunen.  

 Opprettelse av næringspark til håndverkere. 
 

 

 

 

1. kandidat: 

Henrik Pettersen  

 

  
Alder: 47 år 

Bosted: Nuvsvåg 

Sivilstand: Samboer 

Yrke: Styrmann 

 

2. kandidat: 

Line Enger Posti 

 

 
Alder: 46 år 

Bosted: Bergsfjord 

Sivilstand: Gift 

Yrke: Rektor/adm.lærer  

og medeier av  

Snarkjøp-Bergsfjord  
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Barn og ungdom 
 
 Vi vil at sommerjobb for ungdom videreføres. 

 Vi vil ha økt satsing på digitale verktøy og 

fjernundervisning i skolen for å lette 

samarbeidet mellom skolene. 

 Vi vil legge til rette for at ungdomsråd skal 

opprettes igjen. 

 Vi vil øke det kommunale stipendet til ungdom 

på videregående skole.  

 Vi vil ha større satsing på ungt 

entreprenørskap. 

 Vi vil jobbe for å opprettholde og utvikle et 

allsidig kultur- og fritidstilbud. Vi ønsker at 

tilbudene også tilpasses til barn og ungdom fra 

Nuvsvåg og Vestre Loppa. 
 

 

 

Loppaværinger fra andre land 

 
 Vi vil jobbe for at alle som bor i Loppa skal føle 

seg som loppaværinger.   

15 % av Loppas befolkning kommer ikke fra 

Norge.  

 Vi vil styrke tilbud om språkopplæring. Språk er 

en forutsetning for god integrering og 

deltagelse i arbeidsliv, politikk eller på sosiale 

arenaer. 
 

3. kandidat: 
Thor Harald 

Seljevoll 

 

 
Alder: 60 år 

Bosted: Øksfjordbotn 

Sivilstand: Skilt 

Yrke: Helsearbeider 
 

4. kandidat: 
Gøril R. Henriksen 

 

 
Alder: 30 år  

Bosted: Øksfjord 

Sivilstand: Gift 

Yrke: NK for Coop 

Finnmark 
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Fiskehjeller i Bergsfjord  

Vi vil løfte fram 

fiskerinæringa slik at Loppa 

kommune blir en attraktiv 

fiskerikommune med gode 

muligheter for nyetablerere 

og unge utøver som har lyst 

til å slå seg ned her i Loppa.  

 

 

 

 

 

Vi vil jobbe for fiskemottak 

og videreforedling av 

fisk/havprodukter på land.  

 

Vi vil jobbe for gode havner 

og gode serviceanlegg på land. 

 

 

Vi vil jobbe for at 

nærbutikkene kan 

opprettholdes der de er i dag. 

 

 

 

 

 

 

Vi vil jobbe for å lage Loppa 

til en merkevare. 
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        Samferdsel og kommunikasjon. 
 Vi vil jobbe for et enda bedre rutetilbud. 

 Vi vil jobbe for å sikre bedre reserveløsninger når 

rutene er innstilt. 

 Vi vil jobbe for rassikring i kommunen. 

 Vi vil jobbe for utbedring av Fv.882 og et samarbeid 

med Hasvik kommune. 

 Vi vil jobbe for å få etablert bedre tilbud for 

langtidsparkering av privatbiler i Øksfjord og en 

regulert snu- og parkeringsplass for store kjøretøy. 

 Vi vil jobbe for camping/bobiloppstillingsplass i 

Øksfjord og avfallshåndtering samt tømming av 

camping toaletter.  

   Matproduksjon også på land. 

                

 
 Loppa som egen kommune. 

                                       Vi skal jobbe for et fortsatt godt rutetilbud. 
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Kultur og idrett.   
 Vi vil videreføre økonomisk støtte til kultur og 

idrett, for å sikre et bredt og allsidig 

fritidstilbud i hele kommunen. 

 Vi vil jobbe for idrettshall i Øksfjord. 
 

Framtiden er digital. 
 Vi vil jobbe for utbygging av bredbånd i hele 

kommunen.  

 Vi vil satse på digitale tjenester der det er 

naturlig. 

 Vi vil jobbe for nettbasert/desentralisert 

utdanning/etterutdanning for å sikre 

fagarbeidere og videreutvikling i alle etater i 

hele kommunen.  
 

 

5. kandidat 
Kjetil Braathen Moen 

 

 
Alder: 26 år 

Bosted: Øksfjord 

Sivilstand: Ugift 

Yrke: Personalrådgiver for 

Loppa kommune 

 

 
6. kandidat 

Hanne M Nyheim 

 

 
Alder: 46 år 

Bosted: Bergsfjord 

Sivilstand: Gift 

Yrke: Adjunkt 
 

             Friluftslivopplevelser i verdensklasse. 
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Loppa Senterparti - en ny giv 

Loppa Kommune er en liten 

kommune med 

knapt 900 innbyggere. Skal 

denne kommunen 

kunne snu fra å være døende 

til å bli vital og 

levedyktig krever årets 

lokalvalg at flest 

mulig engasjere seg. Med så 

få innbyggere har 

vi alle, hver og en av oss 

ansvar, gjennom stor 

potensiell påvirkingskraft i 

lokalpolitikken. 

Loppa Senterparti ønsker å 

være et 

uegennyttig alternativt parti, 

og å 

representere en ny giv for 

Loppa kommune. 

Loppa Senterparti ønsker å 

være et aktivt 

parti tett knyttet til våre 

velgere – vi ønsker 

å i samarbeid med alle de 

øvrige partiene for å 

komme fram til de beste 

løsningene for Loppa 

Kommune. 

Det er nå det gjelder - stem 

Senterpartiet! 
 

 

Helse- og sosialpolitikk  

 
 Vi vil jobbe for bredere satsing på 

hjemmebasert omsorg, omsorgslønn og 

avlastning.  

 Vi vil utvikle den kommunale 

vaktmestertjenesten slik at hjelpetrengende 

kan kjøpe tjenester.  

 Vi vil satse videre på forebyggende 

helsearbeid. 

 Vi vil stimulere til utdanning/videre- og 

etterutdanning av egen arbeidskraft. 
 

Natur og miljø 

  

 Vi vil oppdatere den kommunale klima- og 

energiplanen med konkrete mål for å 

redusere utslipp. 

 Vi vil legge til rette for bærekraftig turisme 

for å bevare natur og miljø. 

 Vi vil finne en bedre ordning for deponering 

av fiskeredskaper og annet næringsavfall.  

 Vi vil jobbe for at Frakkfjord forblir uberørt 

uten oppdrettsanlegg og prioriteres til 

forskning. 
 

Vi vil ha lys i husan! 

  

 

SELVSTENDIGHETSGARANTI: 

Loppa Senterparti garanterer at vi vil jobbe for at 

Loppa kommune skal bestå som selvstendig 

kommune de neste fire årene! 
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Loppa Senterparti       

Det nye styret gjelder frem til førstkommende årsmøte. Det består av: 

 
Thor-Harald Seljevold (leder) - 47364981 - thseljevoll@gmail.com 

Ingrid Olsen (kasserer) - 90030284 - ijoh-ol@online.no 

Paul-Olav Røsbø - 99293518 - tyssevassbu@gmail.com 

Turid Grønbech - 95936684 - tur-g@online.no 

Solbjørg Hansen - 95442108 - sol-ha@outlook.com 
  

  Ren natur: stor rikdom, desto større ansvar! 

  

 

1. Kandidat: Henrik Pettersen – 99446545 – henrik05@online.no 

2. Kandidat: Line Enger Posti – 90132400 – lineengerposti@gmail.com  

3. Kandidat: Thor-Harald Seljevold - 47364981 – thseljevoll@gmail.com 

 

Vil du ha en kommune i utvikling for alle? 
Stem på Loppa Senterparti under kommunevalget  

Mandag 9.september 2019.  

 
Ønsker du å bli medlem av Loppa Senterparti? 

Gå inn på: Senterpartiet.no eller https://minside.sp.no/ og registrer  

       deg. Du kan også sende SMS til 2360 med kodeord SP.  

       Ta gjerne kontakt med oss om du lurer på noe. 

 Velkommen skal du være  
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