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Høyest opp i nord, der landet sør seg svinger…
I arbeidet for å skape et stadig bedre samfunn, må våre rike kulturtradisjoner vernes om, og vi må bygge videre ut fra våre kulturverdier.
Vi ønsker å tilføre enkeltmennesket i fremtidssamfunnet mer humanitet
og hjertevarme, enten det bor i bygd eller by, og erkjenner den grunnleggende betydning personlig initiativ, eierglede og skaperglede har for
fortsatt vekst og trivsel.
Vi vil arbeide for en samfunnsutvikling i samsvar med rettferdsprinsippet,
og for å skape likeverdige sosiale og kulturelle forhold for alle mennesker
hvor de enn bor i landet.
Dette er et utdrag fra Sør-Varanger Senterparti sitt første fullstendige valgprogram i 1967. Like aktuelt og fremtidsrettet den gang som i dag.

Listekandidater
Kurt Wikan,
Senterpartiets ordførerkandidat
59 år, gift, er bosatt i Pasvikdalen, har
tre barn og to barnebarn.
Jobber som guide/sjåfør for Pasvikturist AS.
Lang politisk erfaring, valgt inn i kommunestyret i 1995. Sitter i kommunestyret, formannskap og havnestyret. Gruppeleder på fylkesting
og fylkesutvalgsrepresentant. Vara til stortinget
og sametinget. Mange politiske verv blant annet Styreleder Varanger
museum IKS, styreleder Øvre Pasvik nasjonalpark styre, styret til Pasvik
folkehøyskole, sitter i representantskapet til Barentssekretariatet.
Opptatt av distriktene i vår kommune, ønsker levende bygder og tjenester nær folk. Vil ha gode samferdselstilbud og gode veier i hele kommunen.

Senterpartiets valgprogram for valget 2019 - 2023
Kurt om kommunen:
Jeg er stolt av vår vakre kommune og alle innbyggere og vil at vi skal være
en JA kommune. Jeg skal jobbe for at vi fortsatt skal kunne bo og trives
her. Det er viktig at vi er nær folk og at man skal kunne bo i hele kommunen. Vi må fortsette og jobbe mot tvangssammenslåinger fordi det vil
ramme oss hardt. Jeg ønsker og få redusert eiendomsskatten og da
trenger vi som kommune nye inntektskilder. For eksempel innføring av
turistskatt. Jeg ønsker bolyst og trivsel for alle i hele kommunen vår.
2. kandidat Gunn-Bodil Mathisen

49, år fra Bjørnevatn. Sykepleier.
Vara representant i kommunestyret 2015-19.

Jeg ønsker å være med på å forme vår kommune
gjennom politikken. Det skapes i dag gode
tjenester og god service til alle i vår kommune.
Jeg vil jobbe for at Sør-Varanger kommune fortsatt skal være en attraktiv og god arbeidsplass.
Vi trenger flere fagarbeidere og sykepleiere når eldrebølgen kommer.
Jeg deler også manges bekymring for dagbrudd i gruva, og jeg ønsker
underjordsdrift. Solidaritet og tverrfaglig samarbeid er viktige redskaper
som må fremmes for at vi som kommune, og politikere, skal lykkes med
samfunnsoppgavene i framtiden.
3. kandidat Ole K. Josefsen

Lokallagsleder Sør-Varanger Senterparti
49 år, Bjørnevatn. Rådgiver.

Lokallagsleder siden 2012, nestleder Finnmark
SP 2017-2019, aktiv i lokalpolitikken siden 2011.
Sitter i kommunestyret og kontrollutvalget.
Tidligere aktiv innen ski og fotball. Har hatt
mange verv innen idretten. Jakt og friluftsinteressert. Det jeg mener er viktig for Sør-Varanger er å ha trygge og langsiktige arbeidsplasser ved å få på plass stamnetthavn og jernbane. Et mangfold av fritidstilbud er viktig for å skape bolyst. Nærmiljøet er viktig.
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4. kandidat Hanne Christine Holmberg Sundfær
Neiden.
32 år, to barn, jobber som driftstekniker.
Nylig engasjert i lokalpolitikk, men har holdt
på med organisasjonsarbeid i over 10 år.
Jeg vil at alle i kommunen skal kunne bo der
de selv ønsker, med like tilbud for alle barn,
voksne og eldre.
Det må satses mer i distriktene og beredskapen må økes for å ivareta
behovet over hele kommunen.

5. kandidat Finn-Håkon Sneve Steinbakk
Født i år 2000. Politisk engasjert siden 2014.
Brenner for at det skal være best mulig å være
ung i den fantastiske kommunen vår!
At det skal være attraktivt for ferdigutdannede
helsepersonell, lærere, leger, jordmødre å
flytte hjem å jobbe etter endt utdanning. Og
at vi skal være en flott kommune å feriere i,
jobbe i, og bo i!
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Barn og unge – fremtiden vår

Senterpartiet arbeider for at Sør-Varanger skal ha de beste skolene,
skolefritidstilbud og barnehager i alle deler av kommunen, og vil at
store og små enheter skal utvikle sine sterke sider til beste for barna. Vi
ønsker at barn skal ha en trygg og god oppvekst, og får lov å være barn.
Vi ønsker at barnevernet kommer inn under fylkeskommunalt styre og
ivaretakelse av barnevernsordningen. Alle barn i kommunen skal ha
gode muligheter for å delta på ulike fritidssysler (musikk, kino, basseng,
motorsport, fotball mm).

• Eleven i fokus.
• Null toleranse for mobbing og rasisme i barnehage, skole og arbeidsliv.
• Økt faglig samarbeid mellom små
og store skoler, både for lærere
og elever.
• Distrikts skolene skal bestå.
• Sikre trygg skolevei for alle.
• Gang og sykkelsti på Svanvik og
Jakobsnes.
• Trygg skolevei fra Håbet til
Sandnes og Bjørnevatn skole.
• Tilrettelegge for fri-kjøring med
snøskuter på begrenset område.
• Sør-Varanger skal bli en bedre vertskommune for elever i videregående skoler.
• Billigere tjenester for barn og unge innenfor basseng og kino.
• Jobbe for en endring av barnevernordningen, slik at det kommer
under fylkeskommunen.
• Lengere åpningstider på Basen.
• Bedre busstilbud for barn og unge slik at det passer med aktiviteter
• Opprette et fond for å utvikle leke og uteområder i hele kommunen.
• Helårlig inntak til barnehager. Midlertidig plass, hvis permanent plass
ikke er tilgjengelig i nærområdet.
• Økt skolehelsetjenester.
• Prøveordning med skolefrokost.
• Åpningstider på sfo og barnehager i distriktene tilpasset for pendlere
til byen.
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Kultur og idrett – gleden over å være med.

Senterpartiet vil vekke folkekulturen ved å fremme de lokale kulturkreftene som vi er så rike på.

• Etablere Savio museum.
• Øke kapasitet og utvide antall plasser på kulturskolen.
• Styrke kulturskolen med flere faglærere.
• Etablere et samisk språk og kultursenter i Kirkenes.
• Økte vedlikeholdsmidler til eksisterende idrettsanlegg, også i distriktene.
• Jobbe for lavkostnads idrettstilbud og fritidsaktiviteter for alle barn og
unge i kommunen.
• Kulturmidlene for lag og foreninger skal økes.
• Biblioteket er vår viktigste kunnskapsbase og skal styrkes og alltid
være gratis.
• Være aktive eiere av våre museum, kulturminner og verneverdige
bygninger.
• Ta vare på våre kirker og kulturminner.
• Minnesmerke over Ole Must og Per Savio.
• Etablere flere «Tufte» treningsparker og ballbinger.

Næring og infrastruktur – Arbeidsplasser nær folk

Senterpartiet jobber for økt åpenhet i kommunen og for at kommunens
service- og behandlingstilbud skal bli enklere og mer effektivt.
• Ja til gruvedrift, med underjordsdrift.
• Etablere turistskatt.
• Fornybare næringer skal styrkes og utvikles.
• Fiber, DAB+ og mobildekning i hele kommunen.
• Styrke rådgivningstjenesten for eksisterende bedrifter og nyetablerer.
• Reduksjon av eiendomsskatt på næring, bolig og hytter.
• Styrke Kirkenes som et handels og trivsels sted.
• Opprette et miljøfond basert på ikke-fornybare ressurser gjennom
mineral avgift.
• Bedre tilbud og fremkommelighet for folk med nedsatt funksjonsevne
(universell utforming).
• Åpne for at næringsareal kan kjøpes av bedrifter.
• Strategisk næringsplan for distriktene.
• Jobbe for realisering av havneprosjekter.
• Utvikle grunder kafé i distriktene.
• Utfasing offentlige arbeidsplasser til distriktene.
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Fritid/og bolyst – fantastiske Sør-Varanger.
Skog, hav, fjell og vann.
Senterpartiet vil legge til rette for at flest mulig skal få ta del i våre
flotte omgivelser slik at livsgleden får utfoldes.
• Stoppe og reversere regionreformen.
• Vi skal være en åpen kommune som lytter og er positiv til kreative
innspill.
• Vi er glade for alle som vil flytte hit. Bosetting av flyktninger også i
distriktene gir mangfold og verdiskaping.
• Stimulere til naturforståelse og aktiv bruk av våre nærområder, samt
legge til rette for fornuftig naturbruk for alle.
• Fortsatt godt vedlikeholdt skiløypenett med preparerte løyper.
• Legge til rette for flere småbåt-, gjestekaier og båtutsettingsplasser.
• Senterpartiet vil legge til rette for boligbygging også utenfor boligfelt
og opparbeidede områder.
• Etablere flere hundeparker.
• Tilrettelegge for tema boligtomter:
-Økoboligfelt med kjøkkenhage parseller.
-Hundehold, hester, høner og lignende.
• Tilskudd til lag og foreninger til preparering av ski- og snøskuterløyper.
• Fornuftig skuterløypenett med flere
«start-steder».
• Skuterfrie soner og områder.
• Ferdigstille løypekartet fra 2014.
• Skuterløype forbindelse fra Hesseng til
Sandnes/Langfjorden.
• Motorsport sommer og vinter med løyper, baner og vann som treningsområder.
• 2,5 millioner årlig til forskjønning av park
og grøntanlegg, samt ansette kommunegartner.
• Stoppe salget av Fossheim skole og
Grendehus.
• Flere søppeldunker der folk ferdes.
• Båndtvang hele året på Kirkeneshalvøya.
Untatt godkjente treningsområder.
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Samferdsel – frem og tilbake tryggest mulig.
Gode kommunikasjoner er grunnleggende for både privat og offentlig
virksomhet, og Senterpartiet vil forbedre kommunale veier og presse
på for at stat og fylke tar ansvar for sine veier i kommunen.
• Bevilge 10 millioner årlig til opprusting av kommunale veier og gater.
• Jobbe videre for utbedring av fylkesvei 885, 354 og 886,
• Mellomriksvei til Finland via Pasvikdalen.
• Flere direkte flyruter mellom Kirkenes og Oslo.
• Bedre flyruter innad fylket.
• Ny hovedinnfartsåre til Kirkenes. Via Slambanken og tunnel inn til
sentrum.
• Forlenget åpningstid og utbygging av tollstasjoner mot Finland og
Russland.
• Jernbaneforbindelse Rovaniemi – Kirkenes.
• Trygge skoleveier med gode gang og sykkelstier.
• Rassikring strekningen Elvenes – Jakobsnes.
• Tilpasse alle samferdselstiltak for personer med nedsatt funksjonsevne (Universel utforming).
• Bussruter tilpasset publikum.
• Vareleveranser med storbil må ut av sentrum.
• Kjøregård for MC-opplæring i samarbeid med motorsportklubben.
• Revitaliser trafikksikkerhetsutvalget.
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Miljø – fornuftig bruk er det beste vern
Vi ønsker å jobbe for at kommunens naturressurser benyttes og i
varetas på best mulig miljøvennlig måte. Slik at neste generasjon
kan nyte godt av vår vakre natur.
• Grønn gruvedrift.
• Fortsette arbeidet for å få redusert utslippene fra Nikelverket.
• Arbeide for øke sikkerheten ved atomkraftverkene i Barentsregionen.
• Styrke miljøberedskapen i kommunen på land, i vann og i lufta.
• Opplæring, stimulering og tilrettelegging for økt miljøbevissthet.
• Bedre tilpassede åpningstider på ØFAS .
• Mangfold i naturen og vern av fredede arter skal ivaretas.
• Ivareta og opprette «grønne lunger» i hele kommunen.
• Jobbe for å styrke forskning og miljøarbeid ved NIBIO, Svanhovd.
• Innføre «Camping-forbud» i Kirkenes sentrum.
• Bedre skilting om overnattingsmuligheter og tømmeanlegg for
campingvogn/bobilturister/buss i hele kommunen.
• Miljøstasjoner i distriktene.
• Nye bygdecontainere tilpasset vanlige avfallsposer i distriktene.
• Prioritere miljøarbeid i kommunen ved å blant annet tilrettelegge
for ryddedager.
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Helse og omsorg – godt tilbud til alle.

Senterpartiet vil at alle skal ha like tilbud, uavhengig av kjønn, legning,
funksjonsnivå, sivilstand, bosted og etnisk tilhørighet.
Det skal være godt faglig helsetjenestetilbud til alle i kommunen, og
det skal være godt og trygt å bo i kommunen vår.

• De som ønsker det skal få bo lengst mulig hjemme.
• Heldøgn omsorgstilbud også ute i distriktene.
• Kommunens helsetilbud skal være enkelt og lett å finne frem i.
• Kulturtilbud også for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne.
• Styrke psykiatritjenesten.
• Ha gode ettervern og avlastningstilbud.
• Bedre omsorgslønn og økt lønn til støttekontakter.
• 4 doble satsing på grønn omsorg, og «Inn på tunet»-tjenester som
alternativt tilbud.
• Beredskapen må økes. Etablering av legehelikopter med base i
Kirkenes.
• Øke grunnbemanning i helseinstitusjonene.
• Nei til sammenslåing av Finnmarks sykehuset og
Universitetssykehuset i Tromsø.
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Primærnæringene - Jordbruk, skogbruk, reindrift og fiskeri

Senterpartiet vil at primærnæringene skal satses på, ivaretas og drives
på en miljømessig måte. Det er viktige for å styrke bosetting i hele kommunen.

• Ja til norsk mat.
• Stimulere til lokal småskala matproduksjon.
• Fornuftig rovdyrforvaltning
• Jordvern og vern av kulturlandskap er viktig.
• Stimulere til rekruttering i landbruket.
• Ja til lokal vedproduksjon, nei av import av trevirke.
• Stimulere til tynningshogst
• Kommunen skal bruke lokale veistikker fra tynningshogst.
• Gode rammevilkår for reindrift.
• Lytte til reindrifta.
• Fiskeoppdrett bør være i lukket anlegg i sjø.
• Innføre arealavgift på fiskeoppdrett i sjø.
• Opprettholde fast bemannet kystradio, med bemanning i Vardø.
• Tilrettelgging og kommunalt medeierskap for opprettelse av
servicebygg, fryserom, sløyehall og egnebu i Bugøynes.
• Sette søkelys på rekruttering av unge fiskere.
• Tilby kurs, utdanning, praksisplasser på fiskebåt, og stipend ordninger
for ungdommer.
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Senterpartiet sier NEI til EU og EU`s markeds prinsipper og sier JA til
hele verden og internasjonalt samarbeid og samhandling. Vi jobber for
å reversere fylkessammenslåing etter valget i 2021.
Vår geografiske beliggenhet har gjort Sør-Varanger til en av de mest
spennende kommunene i landet.
Vi er et politisk samlingspunkt hvor lokal politikk smelter sammen med
både nasjonale og internasjonale interesser.
Senterpartiet vil ta ansvar og være engasjert og synlig i saker som angår
Sør-Varangers befolkning samt saker som gjelder våre naboer i øst og i
vest. Senterpartiet vil lytte til kommunens befolkning ved å innføre
spørretimer i kommunestyret. Senterpartiet vil ta hele kommunen i bruk
og styrke bygde- og småsamfunnene. Samtidig vil vi jobbe for å utvikle
byen vår Kirkenes til et naturlig kulturelt samlingssted for hygge og
forretningsvirksomhet.
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Dagfinn Hansens Trykkeri AS, 9900 Kirkenes

Vi står til disposisjon for alle velgere i Sør-Varanger kommune, bruk din
stemmerett.

