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Kommunereformen
Vi er fortsatt imot kommunesammenslåing og «unødig» sentralisering. 
Vi har tro på nærhet til tjenestetilbudene i et velfungerende lokalde-
mokrati. Vi har også tro på interkommunalt samarbeid der det ligger til 
rette for det.

Samferdsel
SP jobber kontinuerlig for bedre fylkesveger i kommunen – i tillegg til 
gratis fergetilbud for alle. Vi vil arbeide for skredsikring av rasutsatte 
områder og økt bussfrekvens til ferge og hurtigbåt. Videre vil vi stå på 
for å påskynde regulering av fv 848 på Nord-Forså for utbedring. SP står 
på for alternativ transport i tilfelle kansellerte hurtigbåtanløp.

Helse, psykiatri og barnevern
SP vil arbeide for at lovpålagte oppgaver, i størst mulig grad, skal bli i 
kommunen. SP mener etablerte, gode fagmiljøer er viktig for stabil be-
manning. Vi arbeider for en forsvarlig legedekning og kortere avstand 
til legevakta. Vi vil arbeide for å få ambulansebåten tilbake til regionen.

Barnehage og skole
SP vil at det skal være et godt tilrettelagt og fullverdig innhold i barne-
hage og skole, og fortsatt ha fokus på arbeidet mot mobbing. Personale 
ressurser med nødvendig utdanning er viktig for oss, i et miljø der tidlig 
innsats må vektlegges. SP vil opprettholde barnehagetilbud på begge 
øyene.

Bosetting av flyktninger
SP er positiv til å hjelpe mennesker i nød. Vi ønsker å videreføre boset-
ning av flyktninger.



Næring
SP vil jobbe for gode rammebetingelser innenfor jordbruk og skogbruk. 
Det må satses på skogen som fornybar ressurs til bioenergi. Vi vil tilret-
telegge for at jordbruket blir ivaretatt og kan satses på i vår kommune, 
og at jorda blir brukt til matproduksjon.

Vi vil også jobbe for gode rammebetingelser innenfor:
 · Havbruk og fiskerinæringene
 · Enkeltpersonforetak
 · Reiseliv og turisme
 · Servicebedrifter
 ·

Vi ser det som særdeles viktig å tilrettelegge for ny næringsvirksomhet:
 · videreutvikle Breivoll Industriområde 
 · kommunens fiskerihavner
 · fremskynde Engenes fiskerihavn i nasjonal transportplan
 · grundere og etablering av bedrifter

Ibestad Senterparti vil arbeide for at fylkekommunale tildelinger til næ-
ringsfond i kommunen økes. SP ønsker tilrettelagte forhold for snøscooter.



Botilbud for ungdom
SP vil jobbe for at unge i etableringsfasen får et botilbud i kommunen. 
Vi vil videreføre tilskudd til førstegangsetableringer og sikre at kommu-
nen disponerer gjennomgangsboliger.

Kirken
SP vil arbeide for at kirken skal framstå som en folkekirke, og fortsette å 
være en hjørnestein i vår kulturarv. Vi vil arbeide for at Ibestad kirkelige 
fellesråd har gode rammebetingelser for sin virksomhet.

Eiendomsskatt
SP går inn for at eiendomskatten skal være på et lavest mulig nivå. Vi vil 
arbeide for at førstegangsetablerere får fri eiendomsskatt i fem år etter 
bygging av bolig.

Ibestad kommune som arbeidsgiver
SP vil jobbe aktivt for at kommunen skal være en attraktiv arbeidsgiver, 
med fokus på trivsel og personlig utvikling. Viktige tiltak for dette er 
tilrettelegging for lærlingeplasser og utvide mulighetene for kompe-
tanseheving. SP ønsker at kommunen legger til rette for desentralisert 
kompetanseutvikling. Videre vil vi at kommunen legger til rette for hele 
stillinger og fast ansettelse.

Infrastruktur
SP støtter at alle husstander og næringsbygg i kommunen skal ha 
tilgang til internett via fiberkabel. Vi vil styrke sentrum og arbeide for at 
tilbudet av offentlige og private bedrifter opprettholdes som i dag, samt 
stimulere til boligbygging i distriktene. SP vil arbeide for lys i gatelysene.



Eldresatsing
SP støtter livsgledeprosjektet i kommunen og vil arbeide for at det gis 
et verdig og tilpasset tjenestetilbud for eldre. Vi ønsker at respekt og 
trivsel skal settes i fokus. SP vil arbeide for gjenopprettelse av aktivitør-
stilling for de eldre.

Barn og unge
Barn og unge er en viktig ressurs for kommunen, og SP vil være pådri-
ver for at de unge skal høres. Vi vil fortsatt støtte ungdomsrådet og gi 
ungdomsklubbene et levelig og fullverdig budsjett for attraktiv drift. SP 
ønsker å tilrettelegge for alternative idrettsgrener de unge kan akti-
viseres i, og øke innsatsen for all-idrett. Vi ønsker bl.a. å re-etablere 
aktiviteter som klatrevegg og treningsrom. SP ønsker å realisere kunst-
gressbane i Ibestad kommune. 

Kultur
SP mener at satsing på kultur er viktig for trivsel og bo-glede i kommunen. 
Vi ønsker å ta vare på gamle kulturbygg og miljø, og finne nye bruksom-
råder til nytte for innbyggerne. En viktig del av dette er å støtte en kul-
turminneplan for å få en helhetlig oversikt over viktige kulturminner i 
kommunen. Senterpartiet ønsker å opprette en prosjektstilling til dette 
arbeidet. Vi ønsker fortsatt økning av aktiviteten på kulturhuset. SP vil 
arbeide for at bygdeboka skal realiseres, og være pådriver for at det skal 
etableres museum i Skippergården, i samarbeid med Sør-Troms Museum.

SP jobber for en helhetlig kommune! NÆR FOLK!



Ibestad Senterpartis valgliste for kommunestyret 2019–2023

 1. Hugo Gunnar Olsen
 2. Bente Oline Mikalsen
 3. Einar Johan Dons
 4. Tonje E. Kristiansen
 5. Linn Renate Helgesen
 6. Bjørn Kiil Hansen
 7.  Heidi Dehlin Holte
 8.  Knut Vollen
 9.  Tove Helene Horsberg 
 10. Lill Oddrun Pettersen
 11. Oddgrim Jarl Innerå
 12. Ole Pedersen-Dyrstad
 13. Inger Jorunn Arnesen
 14. Magne Hallesen
 15. Kim Tore Dons
 16. Knut R. Kristiansen
 17. May Tove Lund
 18. Beate L. Larsen
 19. Jan Gunnar Berg
 20. Antonia Mikalsen
 21. Dagmar Roll Valen
 22. Gunn Torild Dons

Bli medlem av Senterpartiet, send e-post til
medlem@sp.no

Godt valg!


