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7. Ken Erik Aasheim 
8. Simen Lindgaard 
9. Eddmar Osvoll 
10. Espen Flosand 
11. Gudbrand Chruickshank 
12. Sigrid Furu Bergersen 
13. Kristian Kulseng 

14. Stig Solheim 
15. Adolf Ursin 
16. Monica Lyngen 
17. Per K. Killengreen 
18. Arne W. Theodorsen 
19. Morten Bakken 
20. Roald Rasmussen 

21. Ellen Anette Slettmo 
22. Anders Røgeberg 
23. Steinar J. Jakobsen 
24. Maurid Kristiansen 
25. Karstein Osvoll 
26. Øyvind Pedersen 
27. Brit Stabursvik
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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/harstad

VÅR POLITIKK 
For hele Harstad 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

Demokrati & forvaltning
• Forbedre samspillet mellom 

commune og innbyggere.
• Ingen økning i eiendomsskatten.
• Redusere det totale avgiftstrykket 

for husholdningene. 
• Økt interkommunalt samarbeid 

på enkelte områder. 
• Etablere eget kommunalt eien-

domsselskap. 

Skole & oppvekst
• Økt pedagogisk tetthet i barne-

hagene. 
• Etablere ny barnehage i sørbygda. 
• Elevene skal gå på skole nær sitt 

hjem. 

• Prøveprosjekt med gratis skole-
mat og økt fysisk aktivitet.

• Ny Bergseng skole.

Kultur, idrett & frivillighet
• Utvikle kulturskoletilbudet. 
• Rimeligere leiepriser i idrettshal-

lene. 
• Gratis bruk av skolegymsaler til 

aktiviteter for barn og unge. 
• Større fokus på frivillighet og 

dugnad.
• Tilskudd til lekeplasser gjøres 

permanent.
• Ny flerbrukshall i tilknytning til ny 

vg.skole

Helse & omsorg
• Sikre rekruttering og stabil lege-

dekning. 
• Eldreomsorg skal bære preg av 

respekt og verdighet for brukerne.
• Kommunal bemanningsnorm for 

omsorgssektoren. 
• Fokus på flere møteplasser mel-

lom unge og elder.
• Videreføre og styrke Frisklivs-

sentralen.
• Flere sykehjemsplasser og om-

sorgsboliger.

Næring, miljø & utvikling
• Styrke vern av dyrket og dyrkbar 

jord.
• Styrke lokal matproduksjon. 
• Styrke den skogfaglige bemannin-

gen i kommunen.
• Initiativ til en mulighetsstudie for 

videreforedling avtømmer.
• Aktiv bruk av næringsfondet til 

utvikling og rekruttering innen 
fiskeri og havbruk.

• Strengere miljøkrav til fremtidige 
lokaliteter innen oppdrett.

• Vil legge tilrette for økoturisme.
• Gratis parkering I sentrum på 

lørdager.
• Bevare kommunale bygg som 

møteplasser.
• Sikre og bevare eierskapet i vikti-

ge selskaper som HLK og HRS.
• Opprette eget næringsutvalg.
• Følge opp sin rolle som vertsby 

som universitetsby.
• Fokus på bedre luftkvalitet i by og 

bynære områder.
• Flere ladestasjoner for el-biler i 

hele kommunen.

Samferdsel & beredskap
• Sikker og god bredbånd- og mo-

bildekning til alle i kommunen.
• Oppgradering av alle kommunale 

veier.
• Pådriver for drift og vedlikehold av 

vann- og avløpsnettet i kommunen.
• Utarbeide reguleringsplan 

for gang- og sykkelvei Åsegar-
den-Tennvassåsen.

• Styrke brann- og akuttberedska-
pen i hele kommunen.

Harstad Senterparti ønsker å styrke det lokale selvstyret, slik 
at flere får delta i utviklingen av vår kommune og det loka-
le tjenestetilbudet. Kommunen er grunnmuren i det lokale 
folkestyret, og er en viktig tjenesteprodusent og samfunns-
utvikler. Vi ønsker en selvstendig og nyskapende kommune, 
som utvikler den lokale velferden og lokalsamfunnet. Sen-
terpartiet vil at offentlige tjenester skal tilbys nær folk, og 
alle de viktigste tjenestene skal være tilgjengelig der folk bor.


