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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

Bjørn Kiil HansenLinn Renate HelgesenTonje E. Kristiansen

Einar Johan DonsBente Oline MikalsenHugo Gunnar Olsen

1 2 3
Kommunestyrekandidater
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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

4 5 6

Fylkestingskandidater

Ibestad

4 5 6



Fullstendig program finner du på  
senterpartiet.no/ibestad

VÅR POLITIKK 
for hele Ibestad 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

Samferdsel
Vi vil arbeide for:
• bedre fylkesveier i kommunen – i 

tillegg til gratis fergetilbud for alle.
• skredsikring av rasutsatte områder.
• å fremskynde regulering av FV 

848 på Nord-Forså for utbedring.
• å få på plass alternativ transport i 

tilfelle kansellerte hurtigbåtanløp.
• en økning i bussfrekvensen til fer-

ge og hurtigbåtanløp slik at man 
faktisk kan reise kollektivt.

Næring
Vi vil arbeide for:
• gode rammebetingelser innenfor 

jordbruk og skogbruk.
• havbruk og fiskerinæringen.
• reiseliv og turisme.
• servicebedrifter.
• å videreutvikle Breivoll indus-

triområde, samt kommunens 
fiskerihavner.

Inspirerende og trygg 
oppvekst
Vi vil arbeide for:
• tilrettelagt og fullverdig innhold i 

barnehage og skole.
• å bekjempe mobbing blant barn 

og unge.
• at barn og unge skal lyttes til, og 

få fremmet sine synspunkter og 
meninger.

• å ha god kompetanse og tidlig 
innsats i barnehage og skole.

• opprettholdelse av barnehagetil-
bud på begge øyene.

• tilrettelegging for alternative 
idrettsgrener, og øke innsatsen 
for allidretten.

• bygging av kunstgressbane og 
skistadion.

• gode botilbud for unge i etable-
ringsfasen.

Kultur er viktig for  
trivsel og boglede
Vi ønsker derfor å:
• finne nye bruksområder for gamle 

kulturbygg og miljø.
• støtte utarbeidelse av kultur-

minneplan for å kartlegge vikti-
ge kulturminner, og gjøre disse 
tilgjengelig for publikum.

• å øke aktiviteten på kulturhuset.
• arbeide for at bygdeboka skal 

realiseres.

Ibestad Senterparti jobber for 
en helhetlig kommune!

Lokalt demokrati – vi er fortsatt imot kommunesammenslå-
ing og sentralisering. Vi har tro på nærhet til tjenestetilbu-
dene i et velfungerende lokaldemokrati. Vi har også tro på 
interkommunalt samarbeid der det ligger til rette for det.


