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5. Heidi Merete Elvebo, 
Skjæret
6. Aud Kristin Pedersen, 
Sand
7. Stig A. Jernberg Larsen, 
Nordkjosbotn

8. Marit Gåre,  
Markenes
9. Jarle G. Stensland, 
Storsteinnes
10. Liv R.V. Dalhaug, 
Sagelvvatn

11. Kristina Berg Vollen, 
Malangseidet
12. Erik Billy Rehnlund, 
Hølen
13. Mary Løftingsmo, 
Bakkeby

Tronn Arne Sørensen
Selnes

Leif Arne Heimro
Fjellbygda

Helga Gåre
Nordkjosbotn

Jens-Olav Løvlid
Sagelvvatn
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7. Marlene Bråthen, 
Tromsø
8. Jan Martin Rishaug, 
Alta
9. Karin Eriksen,  
Kvæfjord

10. Hugo Salamonsen, 
Nordkapp
11. Linn-Charlotte 
Nordahl, Sørreisa
12. Klemet Klemetsen, 
Kautokeino

13. Kurt Michalsen, 
Skjervøy
14. Grethe Liv Olaussen, 
Porsanger
15. Gunnleif Alfredsen, 
Senja

Kurt Wikan 
Sør-Varanger

Rikke Håkstad 
Bardu

Fred Johnsen 
Tana

Irene Lange Nordahl 
Sørreisa

Anne Toril E. Balto 
Karasjok

Ivar B. Prestbakmo 
Salangen

1 2 3
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Fullstendig program finner du på  
senterpartiet.no/balsfjord

VÅR POLITIKK 
Mulighetenes Balsfjord Fullstendig program finner du på  

senterpartiet.no/troms

• Øke antallet lærlingeplasser.
• Utvide borteboerstipendet, øke 

lærlingetilskuddet og beholde 
nedskrivingsordning for studielån.

• 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. 

• Styrke folk til folk samarbeid mel-
lom 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 nasjo-
nalt etterslepsprogram for fylkes-
vegene.

Mulighetenes landsdel
 Senterpartiet vil: 
• Arbeide for å få opphevet sam-

menslåingen av Troms og Finn-
mark etter stortingsvalget i 2021. 

• Videreutvikle et godt, likeverdig 
og offentlig desentralisert tjenes-
tetilbud, uavhengig av hvor den 
enkelte bor.

Regional utvikling og sjømat
Senterpartiet vil: 
• Bidra til videre utvikling av et livs-

kraftig nærings liv 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
• 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. 

VÅR POLITIKK 
for hele Troms og Finnmark

Lokalt demokrati
• Vi tar hele Balsfjord i bruk. 
• Innbyggernes tilknytning til lokal-

miljøet er viktig for livskvalitet.
• Desentraliserte tjenestetilbud i 

hele Balsfjord.
• Tjenester innen skole, helse og 

omsorg bør være kommunale.
• Innen barnehage kan vi åpne for 

andre tilbud enn de kommunale.

Ansvarlig styring
• Likeverdige tilbud i hele kommu-

nen.
• Kommunale løsninger fremfor 

privatisering.
• Opprette hovedutvalg
• Balsfjord skal oppfattes som en 

positiv kommune

Trygg oppvekst
• Barnehager innen rimelig avstand 

fra barnefamiliers bosted.
• Opprettholde en desentralisert 

skolestruktur.
• Skolen motiverer ungdom til å 

etablere elevbedrifter.
• Motivering og opplæring av ung-

domsråd.
• BULA-huset, MOT- og BRY DÆ- ar-

beidet styrkes.
• Tilbudet for videregående utdan-

ning i kommunen opprettholdes.

Variert næringsliv
• Styrke landbrukskontoret med 

jordbrukssjefstilling.
• Sikre arealer til næringsformål, 

også ute i distriktene.
• Øke vedlikehold av kommunale 

veier.
• Utvikle Bergneset havn og indus-

triområde.
• Oppdrett av fisk må skje i lukkede 

anlegg

Eldre, omsorg og helse
• Hjemmetjeneste og dagsentra må 

dekke tidens behov.
• Legge til rette for etablering av 

frivillighetssentral.
• Rekruttere helsefagarbeidere 

med flere lærlingeplasser.

• Idrett og kulturliv
• Arbeide for kulturscene på Stor-

steinnes.
• Etablering av mini-friidrettsanlegg 

på Moan Idrettspark.
• Økonomisk tilskudd til idrettslag 

som tråkker løyper.
• Aktiviteter som motorcross og 

mekking støttes.


