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Bardu Senterparti 
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«Livskraftige bygder gir 
et sterkere sentrum!»

Valgliste Bardu SP 2019

 1. Toralf Heimdal Ordfører  
 2. Rikke Håkstad Generalsekretær
 3. Karl-Oskar Fosshaug Gårdbruker
 4. Karl Jonny Bjørnsen IT-konsulent
 5. Marita Strømsør-Bygdevoll Innkjøpsleder
 6. Torgrim Nyvoll Konsulent 
 7. Tore Håkstad Daglig leder
 8. Marit Øverås Bonde
 9. Lasse Elverum Næringsdrivende
 10. Gro Bjerregaard Rektor 
 11. Laila Helen Opdal Offiser
 12. Geir Inge Sørgård Driftsoperatør
 13. Guro Håkstad Regnskapsarbeider
 14. Geir Brandsegg Systemoperatør
 15. Øivind Kongsjorden Sykepleier 
 16. Ingvild Marie Sekse Inn på tunet
 17. Nils Sigve Elverum Pensjonist
 18. Anita Aasvang Næringsdrivende
 19. Nikolai Osmund Bjørnsund Seksjonssjef
 20. Aleksander Bjørnsen Offiser
 21. Liv Bruhaug Næringsdrivende
 22. Dag Sigmund Mogaard  Entreprenør
 23. Anne Britt Hanstad Gårdbruker
 24. Norvald Strand Pensjonist
 25. May Britt Walør Fagertun Pensjonist

Alle foto: Grim Berge

Forsvaret
 · God samhandling mellom vertskommunen, 

Forsvaret, lokalt næringsliv og det sivile
 · Bardu skal være en god og inkluderende kommune 

for forsvarsansatte og familiene
 · Flytting av administrative forsvarsarbeidsplasser til 

Bardu
 · Fortsatt sivil/militær flybuss t/r Bardufoss
 · Økt militær og sivil bruk av Setertun
 · Flytting av stab HV-16 tilbake til Setermoen
 · Flytting av 339 må stoppes og Hæren må sikres 

dedikert helikopterstøtte
 · Tilrettelegging for etableringer av forsvarsindustri 

og forsvarsleverandører
 · Etablering av arktisk logistikksenter, samt økt 

lagerkapasitet i Bardu
 · Etablering av nasjonalt kompetansesenter for 

veteraner på Setermoen

Kommunikasjon
 · Legge press på vegmyndighetene for å realisere 

viktige trafikksikkerhetstiltak: 
- Gang og sykkelveier 
- Fast dekke til Altevatnet 
- Utbedring av farlige kryss langs E6 
- Ny avkjøring til industriområdet

 · Fullføre utbygging av fiberkabel i hele kommunen
 · En stabil postombæring på dagens nivå
 · Bedre vedlikehold av kommunale veier
 · Skogrydding langs kommunale veier og i friområder 

i boligfeltene



Forvaltning
 · Senterpartiet vil beholde Bardu som egen kommune
 · Eventuell sammenslåing av kommuner og fylker skal 

være frivillig
 · Effektiv drift av kommunen for å gi økt økonomisk 

handlingsrom
 · Tilskudd til boligbygging i hele kommunen
 · Ingen eiendomsskatt på hus og hytter
 · Iverksette fjelloven og opprette fjellstyre
 · Høyere minstevannstand på Altevatnet og gode 

miljøvilkår for Barduelva
 · Snøskuterløyper i flere deler av kommunen
 · Gjenopprette viltnemnda
 · Bedre vedlikehold av kommunale bygg

Skole og oppvekst
 · Nytt skolebygg på Setermoen med nye lokaler også 

for SFO og Kulturskolen
 · Kontinuerlig barnehageopptak slik at alle barn i 

Bardu sikres et godt barnehagetilbud
 · Videreutvikle dagens barnehager og grendeskoler for 

å skape optimisme og bolyst i hele Bardu
 · Økt satsing på trivsel, kvalitet, fysisk aktivitet og 

friluftsliv i skole og barnehage

Helse og omsorg
 · Videreføre prosjektet “RASK psykisk helsehjelp” og 

kommunepsykolog
 · Opprettholde følgetjeneste for fødende
 · Velferdsteknologi som gir en trygg alderdom
 · Bygging av smartboliger ved Barduheimen
 · God egenprodusert mat på Barduheimen
 · Økt satsning på kultur, trivsel og fysisk aktivitet for 

eldre
 · Utfasing av etterlattepensjon må stoppes
 · Gode rammevilkår for drift av sykehjem og 

hjemmetjeneste
 · Gode boforhold i kommunale omsorgsbygg
 · Helsestasjon for eldre

Næringsliv og landbruk
 · Være oppsøkende og støttende opp mot næringslivet 

og nye etableringer
 · Et pent og aktivt sentrum i samarbeid med 

næringsliv, lag og foreninger
 · Et attraktivt industriområde
 · Tilskudd til nye driftsbygninger i landbruket
 · Næringsvirksomhet i tomme lokaler i kommunen
 · Satsing på et regionalt reiselivsløft
 · Næringsutvikling på Altevatnet
 · En effektiv rovviltforvaltning

Kultur, fritid og livssyn
 · Utvide Barduhallen ved bygging av skolen
 · Videreføre kulturmidler
 · Øke driftsstøtten til lags– og grendehus
 · Renovering av fotball- og friidrettsanlegg
 · Tiltak som kan markedsføre bygdas kulturhistorie og 

tradisjoner
 · Støtte sang- og musikkaktiviteter i bygda
 · Et aktivt og variert kultur- og idrettstilbud
 · Fortsatt driftsstøtte til Steilia Alpinsenter
 · Forsvarlig vedlikehold av kirker og anlegg
 · Festeavgift på gravplasser skal ikke innføres
 · Støtte opp om fritidstilbud for uorganisert ungdom i 

samarbeid med Ungdomsrådet
 · Lekestativer og sittegrupper i Kirkeparken

Senterpartiet i Bardu 
Senterpartiet vil gjøre Bardu til en enda mer åpen 
kommune, med god samhandling mellom politikere, 
administrasjon, næringsliv og innbyggere. Utnyttes 
de gode ideene og ressursene som finnes i Bardu er 
utviklingspotensialet betydelig. Det gjelder å ivareta 
de gode tradisjonene og samtidig tenke nytt. 

Vi vil gjennom den kommende perioden arbeide 
for å fortsette den positive  økonomiske utviklingen 
i Bardu. En trygg og god kommuneøkonomi vil gi 
grunnlag for å ivareta kvalitet og struktur i skoler 
og barnehager, gi bedre helse- og omsorgstilbud og 
ivareta og styrke Bardus rike kulturliv. 

Bardu Senterparti vil styrke næringslivet og stimulere 
til vekst og utvikling av både sentrum og dalførene. 
Vi vil også styrke lokal utmarksforvaltning gjennom 
endelig å iverksette fjelloven og lokal selvråderett 
over snøskuterløypene. 

 Alt dette skal i sum gi oss handlingsrom for utvikling 
av bygda, både for økt bolyst, trivsel og vekst. 

I programmet har vi listet opp noen viktige 
momenter vi vil arbeide for:


