
 SENTERPARTIET PORSANGER                        Ren tekst 

 

VALGPROGRAM 

2019 - 2023 

Vi har hele Porsanger med!   

Kjernesaker: 

Senterpartiet vil fronte Porsangers trespråklighet, beliggenhet og infrastruktur, regionalt og nasjonalt 

- Hele kommunen er Porsangers verdigrunnlag 

- Porsanger er en flerkulturell og trespråklig kommune og må viset i alt vi gjør 

- Lokalbefolkningens tradisjonelle rettigheter til utmarka må ivaretas og styrkes 

- Høre på befolkningen (fortsette spørretimen/andre fora)(87% fylket) 

- Opprettholde  1-10 skole i Børselv, Billefjord og Lakselv 

Sfo - Gi et tilbud etter behov.. 

Ny tredelt barnehage i Lakselv Samisk, kvensk og norsk 

Gi et barnehagetilbud i Billefjord, Olderfjord, (kos) og Børselv 

Tomter – tilrettelegge i hele kommunen (forenkle) 

- Bruksavtale med Solbrått 

(- Etableringstilskudd for ungdom) Som vil bosette seg i kommunen, gratis barnehageplasser, tilskudd 

til tomt osv. 

- få til en næringspolitikk i kommunen 

- opprette primærnæringsfond 

- Senterpartiet er mot tvungen fylkes- og kommunesammenslåing 



 

Næringsliv: 

Senterpartiet vil stimulere til et oppegående og variert næringsliv i hele kommunen.  

Dette kan gjøres ved: 

- opprette næringsfond 

- Industritomter i hele kommunen 

- Eventuelt oppdretts anlegg skal være landbasert 

- Skal fjorden ha en framtid må vi regulere bruken for ett framtidig uttak. Porsangerfjorden 2.0 vil          

kunne være et bidrag i riktig retning.. 5-6 års restriksjoner 

- Nærings utviklings kompetanse 

- Samarbeid for utvikling av lokalmat 

- Landbruksfaglig kompetanse 

- Opprettholde Bo og driveplikten på eldre gårdsbruk 

- Innføring av boplikt; på all landbrukseiendom 

- Det innføres nedsatt konsesjonsgrense ved erverv av (landbruks) eiendom  

- Fortsatt næringsfiske på fjorden (se p 2,0) 

- Utvidet sjølaksefiske, samisk og kvensk tradisjon 

- Bredbånd til distriktet i hele kommunen 

- En fullfinansiert havn, vil være positivt for regionen 

 

Helse og omsorgstjenesten: 

- Forebyggende og rehabiliterende helsearbeid der folk bor 

- Arbeide for å forebygge rusmisbruk 

- Opprette kvensk «dps» tilbud i porsanger 

- Opprettholde / styrke hjelpeapparat for enkeltpersoner og familier ved kriser 

- Opprettholde demens (alzheimer) sykepleie 

- Det skal være godt og trygt å bli / være gammel i Porsanger 

- Behjelpelig med å få til ordninger med brøyting og annen praktisk hjelp til hjemme boende 



- Folkehelsetiltaks støtte – organiserte turer for osv. 

 

Utdanning og barnehager: 

- 1-10 Skole i Børselv, Billefjord og Lakselv.  

- Porsangerskolen skal bli best på kvalitet og trivsel 

- Barnehagetilbud i Børselv, Billefjord, (KOS) og Lakselv 

- Åpne basseng med vann 

- Sikre skoleveier 

- Styrke kvensk og samisk språk og kultur i skolene 

- Barnehage og grunnskole er viktige elementer i hvert eneste lokalsamfunn  

- Stimulere til løsninger for mat i skolen 

 

Barn og ungdom: 

Inspirere til at ungdommer flytter til og blir i Porsanger etter endt utdanning 

Vi skal være med på å gi våre ungdommer gode opplevelser og muligheter til å etablere seg i hele 

kommunen 

- Legge til rette for boligbygging i Lakselv og distriktene (bolyst) 

- trygg oppvekst - forebygging og vern mot overgrep 

- Få til en ung - info løsning 

- Ungdomstilbudet styrkes i hele Porsanger 

- Lærlingeplasser innenfor alle kommunens sektorer 

Det skal være godt og trygt å være barn å bli ungdom i Porsanger 

 

Miljø og resursforvaltning: 

Senterpartiet vil jobbe for å gi innbyggerne i bygdene rett til naturresursene også i vernede områder 

Bruk og ferdsel i utmark og sjø: 

I nærområdet (bygdebruksområdet) skal innbyggerne som driver naturbasert tradisjonell høsting av 

utmarka (fiske, bærplukking, jakt, fangst m.v.) og kunne frakte det hjem.  På lik linje med reindrifta. 



- Finne en ordning for kompensasjon ved uttak av skadedyr 

- Vi ønsker en større rett til å fastsette regler for ferdsel i utmark til kommunen 

- Inspirere til mobil oljevernberedskap på Bannak 

- Ønsker ingen utvidet fredning på generelt grunnlag 

Kultur: 

- Nærere samarbeid med Kvensk institutt og Kvæntunet 

- Nærere samarbeid med samisk kompetansesenter 

- Legge til rette for å videreutvikle sjøsamisk kompetansesenter i Billefjord og sjøsamisk tun i 

Smørfjord 

- skaffe bedre kontor og øvingslokaler for musikkskolen og kulturlivet forøvrig 

- Støtte til lag og foreninger 

- Legge til rette for tradisjonell skjøtsel av de verdifulle kulturmiljøene og derigjennom styrke 

kulturlandskapet 

- Støtte fremtidig renovering av kirkebyggene 

- Sikre at restaurering og utbygging av Lakselv kirke blir fullført 

 

Reiseliv: 

Reiseliv vil være en viktig næring i Porsanger, både for sysselsetting og verdiskapning 

- Guiding i naturopplevelser 

- Tilrettelegging for turismen; stier, toaletter og søppel håndtering finansiert av turistene. 

- Sjøsamiske og kvenske opplevelser 

- Kulturopplevelser 

- Styrke reiselivstilbudet (næringsutvikling)med hjelp av bla. Sapmi næringshage 

- Naturturisme med primærnæringer som utgangspunkt 

 

 

Forsvaret: 

- Vern våre hjem. Vi ønsker en reel styrking av heimevernet. De er sentrale i både naturkatastrofer, 

leteaksjoner og de er nær oss om en militærkonflikt skulle oppstå. 



- Styrke samarbeidet med forsvaret, sikre gode kontakter og veteran oppfølging 

- Styrke oppdrags samarbeidet med det lokale næringslivet 

- Få til avtaler som sikrer potensialet til flystripa også sivilt 

- Flerbruksplan for Roćhi, øvingsområdet og sonene rundt  

- Uten betydelig økning av manskaper på GP – Intet skytefelt i Halkavarre 

 

Økonomi: 

- En forutsigbar kommuneøkonomi er grunnlaget for trygg velferd i hele kommunen 

- Holde oss ute av ROBEK  

 

Porsanger kommunes framtid 

Du må tro på at akkurat du kan være med å utforme lokalsamfunnet 

- Positiv omtale hjelper 

- Lokaldemokratiet gir muligheter 

 

Vil du ha en politisk stabilitet i kommunen? 

Bli med oss og arbeid for at enkeltmennesket og porsangersamfunnet får velge sin egen utvikling 

 

Stem Senterpartiet! 

 

 


