
HELE VADSØ
senterpartiet.no/vadso

13. Asle Persen,  
Vadsø

10. Audhild Schanche,  
Vadsø

11. Bjørn-Arvid Gjerde, 
Vestre Jakobselv

12. Stein Mathisen,  
Vadsø

7.  Marius Nilsen Gjerde, 
 Vadsø
8.  Lars Mathis Iversen, 

Vadsø
9.  Knut Esbensen,  

Vestre Jakobselv

Magnhild H. Stock 
Vestre Jakobselv

Raymond Pettersen 
Vestre Jakobselv

Tove Iren Johnsen 
Vadsø

Roger Johnsen 
Vadsø

May Søfting 
Skallelv

Lars-Rune Kjæreng 
Vadsø

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/vadso

kartet som bærekraftig  
kommune.  

FRIVILLIGHET
• Vadsø kommune har et aktivt 

organisasjonsliv som inkluderer 
tilflyttere og dermed øker vår 
attraktivitet. 

• Kommunen skal styrke anleggs-
kvaliteten vår for å sikre gode 
utviklingsvilkår. 

• Kommunen skal være pådriver 
for mer yrkesrelevant utdanning 
lokalisert i Varanger.  

BÆREKRAFTIG VEKST
• Vadsø har sterke kompetanse-

miljø innen hensynsfull energiut-
vikling  i arktiske områder. 

• Kommunen skal være pådriver 
for tiltak som setter Vadsø på 

• Økonomiforvaltningen skal ta 
nødvendig risiko for å utløse 
befolkningsvekst. 

TRYGGE TJENESTER
• Kommunal virksomhet skal følge 

politisk vedtatte kvalitetskrav 
samt nasjonale helse- miljø og 
sikkerhetsbestemmelser. 

SKAPENDE NÆRINGSLIV
• Kommunal drift skal prioritere 

våre lokalbedrifters behov for 
økt konkuranseevne. Spesielt 
innen innkjøp og infrastrukturin-
vesteringer.

• Kommunen skal i samarbeid 
med kommuner i Varanger pri-
oritere innsats for etablering av 
industriell virksomhet i området.

LOKALT DEMOKRATI
• Lokaldemokratiske løsninger er 

grunnlaget for  å sikre likeverdi-
ge levevilkår i hele landet. 

• Vadsø har felles utfordringer. Vi 
skal jobbe frem løsninger i et 
lokaldemokrati som har vilje til å 
samarbeide. 

• Vadsø-politikken trenger nye 
folkevalgte som ser fremover.  

ANSVARLIG STYRING
• Kommunens virksomhet skal 

holde et høyt nasjonalt kvalitets-
nivå som øker vår attraktivitet 
som bo- og arbeidssted.  

• Kommunale avgifter skal til-
passes et nivå som styrker vår 
konkurranseevne. 

Javel, folkens! Vi må erkjenne at Vadsø konkurrerer med hele 
landet om å være en attraktiv kommune for oss som bor her 
og de som søker jobb og bosted. Vår løsning er å ta mer an-
svar for egen utvikling. Det er mye styrke i Vadsø samfunnet 
som må tas i bruk. Det krever en felles innsats av alle politiske 
partier og innbyggerne. Vi inviterer alle til en lang, krevende 
og givende dugnad for Vadsø de neste fire årene. 

VÅR POLITIKK 
for hele Vadsø 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


