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7. Hanne Gundersen 
8. Torstein Jenssen 
9. Ludvig Rognli 
10. Trond Are Pedersen 

11. Lena M. Gamvoll 
12. Levin Mikkelsen 
13. Karl Idar Berg 
14. Astrid Liv K.M. Rundberg

15. Elise K. Elvenes-Leiros 
16. Arnt Torleif Johansen 
17. Birger Olsen 
18. Svein Peter Pedersen
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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
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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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Fullstendig program finner du på  
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«VÅRES» KÅFJORD 
der verdian skapes 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

Lokalt demokrati
• Senterpartiet er imot tvangssam-

menslåing og mener at kommu-
nestrukturen skal avgjøres ved 
lokal folkeavstemning.

• Alle har ansvar for å medvirke 
til gode lokalsamfunn gjennom 
arbeidsliv, kultur, organisasjonsliv 
og det sosiale fellesskapet.

• Den lokale styringa av offentlig 
sektor må være åpen, ha god 
service og enkle systemer.

Oppvekst
• jobbe for et godt brukertilpasset 

og allsidig kulturskoletilbud for 
alle elever i hele kommunen.

• støtte etablering av elevbedrifter
• prioritere ressurser til økt lærer-

tetthet framfor utvidet skoledag
• støtte videre arbeid med veks-

lingsmodellen 

• sikre gratis skolelunsj for elevene 
i Kåfjordskolene, tilrettelegge for 
godt kosthold i barnehagene.

• ha nulltoleranse for mobbing i 
barnehage og skole 

Trygg omsorg
• Vi vil fortsette den viktige jobben 

med å utvikle tjenestetilbudet for 
gode tjenester til vår befolkning i 
alle livets faser.

• sikre et brukervennlig dagtilbud 
innen rus- og psykiatritjenester

• utvide og styrke tilbudet innen 
demensomsorgen

• styrke forebyggende arbeid for 
barn og unge.

Skapende næringsliv
• støtte og tilrettelegge for kreative 

næringer og kulturnæringsar-
beidsplasser.

• bidra til videreutvikling av Senter 
for Nordlige folk 

• støtte opp om primærnæringene 
og løfte frem det lokale nærings-
livet

• føre en restriktiv og lokal forvalt-
ning av rovdyrstammen

• sikre videre drift av fiskemottake-
ne i kommunen.

• tilrettelegge for verdiskapning 
i primærnæringene ved å løfte 
frem lokal matproduksjon

• jobbe for at båter under 11 meter 
skal få fiske fritt med passive

• legge til rette for turistsatsing og 
reiseliv i godt samarbeid med 
aktuelle aktører.

Grønn vekst
• aktivt jobbe for tilrettelegging av 

parkering, toalett og håndtering 

av søppel ved våre mange og 
unike naturområder.

• være restriktiv til etablering av 
nye oppdrettsanlegg i fjorden, og 
jobbe for at eventuelt nye anlegg 
blir lukket.

Blomstrende kulturliv
• bidra til videreutvikling av Senter 

for Nordlige folk som det kraft-
senteret

• det er for kultur og næring
• støtte og synliggjøre husflidslage-

nes viktige arbeid med tradisjoner 
og gammel kulturarv.

• jobbe for å ha et godt, brukertilpas-
set og allsidig kulturskoletilbud 
for alle elever i hele kommunen.

Senterpartiet er et nærmiljøparti som mener at innbygger-
nes trivsel i eget lokalmiljø er det viktigste grunnlaget for 
folks livskvalitet. Alle har ansvar for å medvirke til gode lokal
samfunn gjennom arbeidsliv, kultur, organisasjonsliv og det 
sosiale fellesskapet.


