
Dyrøy
senterpartiet.no/dyroy

13. Tone Pettersen, 
Espenes
14. Børre Ertzaas, 
Espenes
15. Trine Cruickshank

10. Berit Nikolaisen, 
Vinje
11. Stein Gaute Pedersen, 
Finnlandsmoen
12. Pål Kristiansen, 
Skogshamn

7. Ingunn Merete Hals, 
Forså
8. Rune Sæbbe,  
Brøstad
9. Benedicte Catrine 
Hanssen, Brøstad

Hedda Sætherskar 
20, Lunde

Håkon Inge Hanssen 
26, Langhamn

Rune Gabrielsen 
39, Bakkan

Anita S. Haraldsvik 
49, Brøstad

Kine M. Bertheussen 
33, Langhamn

Kjell Sverre Myrvoll, 
38, Forså

1 2 3

4 5 6

Kommunestyrekandidater

Troms og Finnmark
senterpartiet.no/troms

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 
60, Sør-Varanger

Rikke Håkstad 
24, Bardu

Fred Johnsen 
64, Tana

Irene Lange Nordahl 
51, Sørreisa

Anne Toril E. Balto 
42, Karasjok

Ivar B. Prestbakmo 
51, Salangen

1 2 3

4 5 6

Fylkestingskandidater



Fullstendig program finner du på  
senterpartiet.no/dyroy

Senterpartiet er et nærmiljøparti som mener at innbygger-
nes trivsel i eget lokalmiljø er det viktigste grunnlaget for 
folks livskvalitet. For Senterpartiet er det viktig at innbygger-
ne behandles likt og selv får være med å ha innflytelse på 
områder som helse- og omsorg, barnehage, skole, kommu-
nikasjon og kultur.

VÅR POLITIKK 
for hele Dyrøy 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

For Senterpartiet er:

Bolyst og livskvalitet
• Mulighet for større boligtomter, 

med mer variert plassering
• Økt boligbygging
• Fadderordning og informasjons-

folder til ny tilflyttede
• Å unngå eiendomsskatt

En inspirende og trygg 
oppvekst 
• Et trygt og godt barnehage og 

skoletilbud til alle
• Faglig dyktige ansatte 
• Et tilbud om leksehjelp
• En sterk skolehelsetjeneste
• Praktisk tilrettelegging i skolen 

gjennom kontakt med næringer 
og kultur

• Gode og varierte ungdomstilbud 
for alle

 Et skapende næringsliv 
• Å sette Dyrøy på kartet som mu-

lighetens kommune
• Økt satsing på primærnæringene, 

og lokal matproduksjon
• Tilstrekkelig areal for næringsut-

vikling
• Legge til rette for god utvikling 

innen lokal turisme og reiseliv
• Arbeide for økt aktivitet i skog-

bruket og regionalt flislager i 
Dyrøy

• Videreutvikle Espenes Industri-
område

Grønn vekst
• Innføre kildesortering på kommu-

nale bygg
• Utvide åpningstidene ved miljø-

stasjonen i Dyrøy
• Videreutvikle satsningen på bruk 

av fornybar energi i kommunen

• Ta hensyn til klimautfordringene 
i de kommunale beredskaps- og 
arealplaner

Trygg omsorg
• En trygg og stabil legetjeneste 

med god faglig kvalitet
• Rekruttering av fagpersonell
• Fortsatt ambulanseberedskap i 

Dyrøy
• At all omsorg skal være preget av 

respekt og verdighet for brukerne

Aktive seniorer
• Å ha muligheten til å bo hjemme 

så lenge som mulig
• Flere sentrumsnære senior boliger
• Støtte opp om variert aktivitets-

tilbud
• Bidra til å utvikle nye og eksis-

terende møtesteder for seniorer


