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5. Rigmor Hansen, 
Hesjeberg
6. Svein Edgar Pedersen, 
Gratangsbotn
7. Bjørn Andor Hanssen, 
Hilleshamn

8. Mona E. Johnsen, 
Laberg 
Jann Inge Bakkeid, 
Løvdal
9. Ole Magnus Karlsen, 
Moan

10. Terje Sørensen, 
Årstein
11. Yngvar Mikkelsen, 
Skifte
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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
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Anita Karlsen
 Moan

1

Morten Berg
Lavik

2

Trond Andreassen
Kalmeryggen

3

Arild Myrvang
Foldvik 
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Fullstendig program finner du på  
senterpartiet.no/gratangen

VÅR POLITIKK 
For hele Gratangen 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

Trygghet og livskvalitet: 
• Gode offentlige helse-, omsorgs- 

og sosialtjenester i alle livets faser
• Helsefremmende og forebyggende 

arbeid innen helse- og omsorgs-
tjenesten

• Sikre ambulansetjeneste i kommunen 

Inspirerende og godt 
oppvekstmiljø
• Et godt barnehagetilbud, en god 

skole og en aktiv fritid er viktig for 
en god oppvekst

• Vektlegge barn og unges lærings-
miljø, faglig og sosial kompetanse, 
samt nulltoleranse mot mobbing

• God standard på inne- og utemil-
jø i barnehage

• Utvikle kulturskolen 
• Ivareta kommunens ansvar for 

Montessori skolen
• Ungdomsråd kanal for barn og 

unges medvirkning

Attraktiv bokommune
• Sikre tilgang på boliger og bolig-

tomter, samt hjelp til fradeling av 
tomter 

• Effektiv saksbehandling byggesøk-
nader 

• Oppheve 0-konsesjon
• Opprettholde tilskudd utbedring 

av eldre bolig og tomtetilskudd.

Sterk og bærekraftig 
næringsutvikling
• Styrke verdiskapning og nye ar-

beidsplasser
• Regulere og utvide areal til næ-

ringsutvikling 
• Videreutvikle landbruket med 

jordvern, lokal matproduksjon og 
tilleggsnæring

• Videreutvikle arbeidsplasser i blå 
sektor

• Jobbe for bedre og sikrere kraft-
forsyning  

• Jobbe for utbedring og vedlike-

hold av fylkesveiene 141, 142 og 
825. Viktig for verdiskaping og 
bosetting

• Ferdigstille gang og sykkelvei i 
Gratangsbotn 

Rikt og mangfoldig kulturliv 
• Fremme kulturarv som ressurs for 

bolyst i samarbeid med offentlig/
frivillig sektor og private aktører 

• Videreutvikle Gratangen som 
”Kystkulturkommunen i nord”, 
blant annet gjennom Nordnorsk 
Fartøyvernsenter/Båtmuseum,  
samt Foldvik Markedet og Kyst-
kulturfestivalen 

• Sikring av innsamlet materiell til 
bygdeboken

• Videreføre kulturmidler og kulturpris
• Gratangen kirke viktig for lokal-

samfunnets kristne kulturarv

• Støtte opp om idrett, fysisk aktivi-
tet og friluftsliv 

• Støtte frivillighetssentralen, samt 
lag og foreninger 

• Ungdomsstua viktig rusfritt ung-
domstiltak

• Arbeidsinnvandrere og innflyttere 
tilbys introduksjonsmøte med 
frivillig og offentlig sektor for inte-
grering og språkopplæring

Lokalt folkestyre og 
demokrati
• Desentralisering er et viktig poli-

tisk redskap. Nærdemokrati skaper 
lokalt engasjement. Vi er derfor 
imot tvang i kommunereformen. 

• Ivareta Gratangen som egen kom-
mune, og forsøke å påvirke ytre 
rammevilkår for gode tjenester.

Gratangen Senterparti har tro på innbyggeres og lokalsam-
funnets evne til å skape sin egen framtid. Gratangen trenger 
et parti som vil ta hele kommunen i bruk, bygge samfunnet 
nedenfra og sikre likeverdige tjenester nær folket.


