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Grunnsyn
Senterpartiet er et nærmiljøparti som mener at innbyggernes tilknyt-
ting til eget lokalmiljø er det viktigste grunnlaget for folks livskvalitet.

 · Det er på dette nivået at de vesentlige grunntilbudene som samfunnet 
skal bidra med blir tilrettelagt, som helsetilbud, barnehage, skole, kom-
munikasjon, omsorg og kulturelle tilbud. 

 · For Senterpartiet er det viktig at innbyggerne selv får være med å ha 
innflytelse på disse områdene. 

 · Senterpartiet ser på disse tilbudene som kommunale og offentlige opp-
gaver. Når det gjelder skole og omsorg bør det også være kommunal 
drift, i hovedsak mener vi at barnehagene bør drives av kommunen. 

Visjon

Mulighetenes Balsfjord 

Balsfjord Senterparti ønsker:
 · å tenke helhet istedenfor enkeltsaker
 · å ha likeverdige tilbud over hele kommunen
 · kommunale løsninger fremfor privatisering
 · at Balsfjord skal oppleves som en positiv kommune.
 · å opprette hovedutvalg



Bo i Balsfjord 
 · Balsfjord er en kommune med mange fortrinn i kampen om å beholde 

bosetningen. Vi har variert natur som gir muligheter for å kunne bru-
kes, både til friluftsliv, turisme og næringsformål. - Balsfjord kommune 
har et sterkt landbruk som betyr svært mye for kommunen, det skaper 
også andre og viktige arbeidsplasser.

 · En av de største oppgavene vi står ovenfor i Balsfjord er å få flere innbyg-
gere til å bosette seg i Balsfjord å etablere og opprettholde arbeidsplasser. 

 · Balsfjord vil fortsatt ha utfordringer med å til passe driftsnivået og ut-
giftene. Det vil spesielt merkes i den pågående prosessen med kommu-
nereformen. Disse utfordringene er Balsfjord Senterparti klar til å ta. 

Det som vil være viktig er følgende punkter:
 · Vi vil satse på hele kommunen.
 · Å opprettholde et desentraliserte skole- og barnehagetilbud.
 · Tilby 100 % stillinger til de som vil ha det – ikke ufrivillig deltid.
 · Satse på boligbygging i hele kommunen.
 · Tilby større boligtomter. 
 · Legge til rette for et variert næringsliv.
 · Bedre mobildekning og fiberutbyggingen fullføres i hele kommunen. 
 · Styrke interkommunalt samarbeid hvor dette er naturlig
 · Kommunal forvaltning av motorferdselsloven.
 · Folkeavstemming om en eventuell kommunesammenslåing. 



Næringsliv/Næringsutvikling
Balsfjord Kommune har et variert næringsliv og Balsfjord Sp vil bidra til 
å opprettholde og utvikle næringslivet.

Jordbruk og skogbruk:
 · Norsk landbruks viktigste oppgave er å produsere trygg og rein mat, 

fiber og bioenergi, ivareta kulturlandskapet og en desentralisert boset-
ting. Et livskraftig landbruk er nødvendig for beredskapen og totalfor-
svaret. Vi vil ha et landbruk med små og store enheter, og hvor man 
oppmuntrer til lokalt mangfold og kreative krefter.

 · Balsfjord kommune har mange arbeidsplasser i direkte eller indirekte 
tilknytning til landbruket. Derfor er det viktig at landbruksnæringen får 
best mulig rammevilkår. Råvareproduksjonen som utføres i jordbruket må 
opprettholdes for å sikre næringsmiddelindustrien i Balsfjord og Troms.

 · Gjengroing av landskapet er et økende problem for landbruksnærin-
gen, reiselivet og friluftsinteressene.

Balsfjord Senterparti vil i tiden som kommer forvalte naturressursene 
i kommunen ved å:

 · Styrke bemanningen på landbrukskontoret og få tilbake landbruks-
sjefsstillingen.

 · Forvalte konsesjonsloven slik at bruk i drift sikres fortsatt forsvarlig øko-
nomisk driftsgrunnlag og ha en forutsigbar arealforvaltning.   

 · Opprette viltnemd.
 · Legge til rette for bioprosjekt i kommunen.
 · Rydde skog og kratt ved det offentlige veinettet.
 · Se skogressursene over eiendomsgrensene.og økt satsing på bygging av 

skogbilveger.
 · Grønn omsorg – inn på tunet.

Andre næringer:
 · Balsfjord Senterparti vil støtte opp om ny næringsutvikling i kommunen 

samtidig som vi vil satse og videreutvikle det etablerte næringslivet.



 · Balsfjord har areal og storslått natur som gir kommunen et godt fortrinn 
i kampen om arbeidskraft, og dette må vi utnytte bedre enn vi gjør i dag.

 · Legge til rette for god utvikling i reiselivsnæringa. Areal til utfartsparke-
ring med sanitærforhold og utvikle en varsel App som kan synliggjøre 
hvor lenge folk vil være borte fra parkeringen.

 · Balsfjord kommune har god tilgang på elektrisk kraft sentralt i kommu-
nen. Den må nyttes for å skaffe Balsfjord flere arbeidsplasser. 

For å få videreutviklet næringslivet i Balsfjord vil vi:
 · Sikre tilstrekkelig areal for næringsformål
 · Øke vedlikeholdet av kommunale veier i perioden.
 · Få sentrumsplanene for alle sentra til politisk vedtak.
 · Bruke næringsfondet aktivt for utvikling av nye næringer i Balsfjord.
 · Ha en forutsigbar areal- og kystsoneplan, og den må rulleres hvert fjerde år.
 · Oppdrett av fisk må skje i lukkede anlegg.
 · Utvikle og bygge ut Bergneset havn og industriområde, også med 

tømmerkai. 



Barn og unge
Barn og ungdom er våre viktigste ressurser fordi de skal sikre vår frem-
tid. Det er et stort offentlig ansvar å sørge for at barn og unge får gode 
oppvekstsvilkår. Grunnskolen skal være en viktig del av lokalsamfunnet 
både som identitetsskaper og kulturformidler og som samlingspunkt og 
arena for aktiviteter utenom skoletiden. 

Balsfjord Senterparti vil:
 · At det er barnehager innen rimelig avstand fra der barnefamilier bor.
 · at skolen skal motivere ungdom til gründerkultur ved å gi opplæring i 

bedriftsetablering og entreprenørskap
 · opprettholde en desentralisert skolestruktur
 · ha fokus på kvalitet i skolen og gi lærerne muligheter for videreutdan-

ning og oppdatering innen IKT

Ungdom:
Balsfjord Senterparti vil videreutvikle og styrke ungdomsarbeidet, og 
styrke ungdomsrådet sin posisjon. Dette ønsker vi å gjøre for å legge 
best mulig til rette for unge i Balsfjord, noe som kan være med på å bi-
dra til at unge flytter tilbake hit etter endt utdannelse. Vi må satse mer 
på opplegg som BULA-huset, MOT-arbeidet, BRY DÆ og «Friluftsliv for 
alle» som må gis tilstrekkelig midler. Nordkjosbotn videregående skole 
og Troms fylkeskommune er en viktig samarbeidspartner for å kunne gi 
en videregående utdanning i nærmiljøet.

Balsfjord Senterparti vil:
 · At Balsfjord kommune skal bli en større tilbyder av lærlingeplasser enn 

det vi er i dag.
 · Ha etablering av førstegangsboliger for ungdom.
 · Opprette arbeidsplasser for ungdom som trenger spesiell tilrettelegging.
 · Arbeide for å gi ungdom med spesielle behov en meningsfylt hverdag.
 · Støtt bruk av næringsfondet til etablering for ungdom under 30 år



Eldre, omsorg og helse:
De eldre i Balsfjord er en stor ressurs for kommunen. Vi ønsker å trekke 
de eldre aktivt med i lokalsamfunnet på flere måter.

Balsfjord Senterparti vil jobbe for at:
 · Hjemmetjenesten og dagsentrene må utvides slik at de som ønsker å 

bo i sine hjem skal få muligheter til det.
 · Legge til rette for etablering av frivillighetssentral.
 · Det må arbeides aktivt for å beholde og gi muligheter til kompetanse-

oppbygging for fagpersonell innenfor helse, omsorg og sosialsektoren.
 · Ha helsepersonell som har kreftomsorg som spesialfelt.
 · Rekruttere flere helsefagarbeidere og legesekretærer.
 · Tilbudet som gis ved Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn ved tidligere 

Kløvertun, beholdes og tilbudet til brukere innen psykiatrien må styrkes. 
 · Meistervik legekontor opprettholdes. 
 · Forebyggende arbeid og folkehelsearbeid må styrkes. Økt satsing av IKT 

ieldreomsorgen. 

Kultur og idrett
Varierte kulturtilbud er en viktig faktor for å konkurrere om arbeids-
kraft både til kommunale og private stillinger.

Balsfjord Senterparti vil: 
 · Arbeide for en kulturscene på Storsteinnes
 · At vedlikehold av kirkebygg og kirkegårder må utføres på en forsvarlig 

og verdig måte. Opprette minnelund i Balsfjord
 · Støtte opp om etablering av minifriidrettsanlegg på Moan Idrettspark.
 · Balsfjord Sp vil være pådriver for at kommunen skal gi idrettslag og kul-

turaktiviteter gode rammevilkår for sitt viktige arbeid. Vi vil gi økono-
misk tilskudd til idrettslag som driver med skiløypetrakking.

 · Støtte opp om aktiviteter som motorcross/snøskutercross/mekking. 



Kandidater Balsfjord Senterparti

Jens-Olav Løvlid
1948

Bonde
Sagelvvatn

Helga Gåre
1973

Ingeniør
Nordkjosbotn

Leif-Arne Heimro 
1950

Pensjonist/avløser 
Fjellbygda

Tronn Sørensen 
1957

Bonde/montør
Selnes

5. Heidi Elvebo | 1973 | Gårdbruker | Skjæret
6. Aud Kristin Pedersen | 1998 | Student | Mortenhals 
7. Stig Anders Jernberg | 1979 | Offiser | Nordkjosbotn
8. Marit Gåre | 1970 | Seniorrådgiver/bonde | Markenes
9. Jarle Gunnar Stensland | 1958 | Pensjonist | Storsteinnes

10. Liv Randi Vestli Dalhaug | 1972 | Helsefagarbeider | Storsteinnes
11. Kristina Berg Vollen | 1994 | Kontormedarbeider | Malangseideet
12. Erik Billy Renhlund | 1962 | Serviceleder | Hølen
13. Mary Løftingsmo | 1949 | Pensjonist | Bakkeby
14. Oddvar M. Sommervik-Olavsen | 1964 | Bonde/postbetjent | Strupen 
15. Judit Camilla Andersen | 1977 | Bonde | Tamokdalen 
16. Alf Inge Danielsen | 1970 | Selvstendig næringsdrivende | Bakkeby 
17. Marit Sørvoll Bakken | 1945 | Pensjonist | Nordkjosbotn 
18. Anne-Marit B. Hansen | 1974 | Selvstendig næringsdrivende | Spilderbukt 
19. Karl Anton Hansen | 1938 | Pensjonist | Kirkvik 
20. Lisa Tollefsen | 1983 | Bonde | Hamran/Sand 
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