
HELE TANA
senterpartiet.no/tana

13. Aleksander Lyng-
berg, Birkestrand

14. Aile Marita Varsi,  
Sirbma

15. Maksim Guttormsen 
Råskhof, Tanabru

10. Sveinung Killi,  
Hillagurra

11. Tor Ivar Hauge,  
Skiippagurra

12. Britt Hjørdis Somby, 
Sirbma

7.  Tor Ørjan Store,  
Søndre Luftjok

8.  Tom Eirik Malin,  
Tanabru

9.  Laila K. Hagalid 
Berntsen, Bonakas

Charlotte Romstad 
Hoigari 

Austertana

Jan Ole Ravna 
Vestre Seida

Nancy Porsanger Anti 
Sirbma

Fred Johnsen 
Leirpollskogen

Viktoria Nilsen 
Luftjokdalen

Jon Erland Balto 
Sirbma

1 2 3

4 5 6

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/tana

BARN OG UNGE
• Arbeide for at Tana blir et godt 

og trygt oppvekststed for barn 
og unge 

• Skolemat tilbud etableres
• Bygdeskolene bevares
• Sikre studietilbudet både 

videregående og høgskole 
nivå.

KOMMUNIKASJON OG  
SAMFERDSEL
• Ruste opp kommunale veier
• Høyhastighets internet til alle.
• Gang/sykkelveier prioriteres.

BOSETTING, TRIVSEL,  
KULTUR OG MILJØ
• Etablere attraktive boområder.
• Arbeide for å styrke Tana 

museum
• Utvide kulturskolen og utvikle 

kulturaktiviteter 
• Tilrettelegge for et rikt allment 

kulturliv
• Forbedre løypenettet og punkt 

utbedre barmarksløypene

• Arbeide for økte kvoter i åpen 
gruppe

• Videreutvikle reiselivs- og 
opplevelsesturisme

HELSE, OMSORG OG ELDRE
• Styrke og sikre botilbud for 

eldre som ikke kommer under 
behovsprøve ordninger

• Styrke hjemmebaserte tjenester 
slik at eldre kan bo hjemme 
lengst mulig 

• Styrke aktivitørtilbudet for eldre 
på institusjon og i hjemmet

• Styrke helsetilbudet generelt

NÆRINGSUTVIKLING
Sammen med næringslivet vil vi:
• Arbeide for at Tanabru 

blir et naturlig handels- og 
kommunikasjonssenter i øst 
Finnmark 

• Styrke og utvikle landbruket, 
reindrifta, fiskeri- og 
havbruksnæringa,

• Gi utmarksnæringa og lokalt 
næringsliv et løft.

• Sikre at melkekvoter ikkje blir 
solgt ut kommunen og øst 
Finnmark for sikre grunnlaget 
for Tine Tana

• Arbeide for at reindrifta like 
stilles med jordbruk og fiske i 
forhold til primærnæringsfondet

• Styrke og utvikle kommunens næringsliv for å sikre og  
etablere nye arbeidsplasser.

• Sikre alle et verdig helsetilbud.
• Sikre barn og unge gode oppvekstvilkår. Gjøre Tana til en 

enda mer attraktiv kommune å bo i.
• At det flerkulturelle i vår kommune gjenspeiles i all  

virksomhet. 
• Gjøre Tana til et kommunikasjons- og handelssenter i øst 

Finnmark.

VÅR POLITIKK 
for hele Tana 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


