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Senterpartiet bygger partiet fra grasrota, og mener lokal styring av 
forvaltningen er det beste for demokratiet. Alle har et medansvar for 
å medvirke til gode lokalsamfunn gjennom arbeidsliv, kultur, organi-
sasjonsliv og det sosiale fellesskapet. Den lokale styringa av offentlig 
sektor må være åpen, ha god service og enkle systemer. Sps mennes-
kesyn bygger på kristne og humanistiske verdier. Senterpartiet sier nei 
til en privatisering av offentlig sektor. Sp er garantisten mot EU – med-
lemskap, vil ha Norge ut av Schengen-avtalen og erstatte EØS-avtalen 
med frihandelsavtaler. Sp er imot tvangssammenslåing og mener at 
kommunestrukturen skal avgjøres ved lokal folkeavstemning. Senter-
ungdommen vil fremme flere praktiske fag i skolen.

Næringsutvikling er en utslagsgivende faktor for vekst og utvikling, og 
en medvirkende faktor til bolyst i vår flotte kommune. Kåfjord SP vil 
opprettholde og styrke næringsutviklingen i «våres» Kåfjord ved å:

 · Støtte opp om og være pådriver for å tilrettelegge for viktige kreative 
næringer og kulturnæringsarbeidsplasser.

 · Bidra til videreutvikling av Senter for Nordlige folk som det kraftsente-
ret de er for kultur og næring, dette med base i «våres» trestammers 
kultur og forankret i kunnskap og kvalitet. 

 · Støtte opp om primærnæringene og løfte frem det lokale næringslivet 
ved mest mulig benyttelse av vår egen service- og kompetansenæring.

 · Tilrettelegge for flere kvinner og ungdom i landbruket ved at mentor, 
administrasjon og avløysingsordninger styrkes.

 · Føre en restriktiv og lokal forvaltning av rovdyrstammene for at det 
fortsatt skal være bærekraftig å drive landbruk i kommunen.

 · Verne om jordbruks- og produksjonsareal av dyrka og dyrkbar jord ved 
at jordvern skal stå sterkt. 

 · Sikre videre drift av fiskemottakene i kommunen.
 · Tilrettelegge og støtte opp om tilleggsnæringer for økt verdiskapning i 

primærnæringene ved å løfte frem lokal matproduksjon, aktivitetsgård, 
«inn på tunet»-prosjekter.

 · Sammen med forskningsmiljøene lage en uhildet rapport, kartlegge og 



utrede Kåfjorden for eventuelle miljøforurensninger.
 · Jobbe for at båter under 11 meter skal få fiske fritt med passive redska-

per. Folk bosatt i kyst- og fjordstrøk har en historisk rett til å fiske i sjøen.
 · Være restriktiv til etablering av nye oppdrettsanlegg i fjorden, og jobbe.
 · For at eventuelt nye anlegg blir lukket.
 · Legge til rette for turistsatsing og reiseliv i samarbeid med aktuelle aktører.
 · Aktivt jobbe for tilrettelegging av parkering, toalett og handtering av 

søppel ved våre mange og unike utfluktsområder.
 · Ikke innføre eiendomsskatt for fastboende i kommunen.
 · Være en pådriver for å videreutvikle statlige arbeidsplasser samt støtte 

opp om NVEs etablering i Kåfjord.
 · Jobbe for å etablere et nasjonalt skredsenter sammen med våre nabo-

kommuner, da Kåfjord er Norges mest skredutsatte kommune.
 · Bidra til gode rammevilkår for videreutvikling av næringsselskaper i 

kommunen.
 · Jobbe for at ungdomskvoter må være gratis.
 · Jobbe for infrastruktur og strømforsyning til kommunen.
 · Styrke næringsfond og risikovilligkapital til næringslivet.

Idrett og kultur og frivillighetsarbeid er hjerte og bærebjelken i «vå-
res» Kåfjord og vi vil:

 · Tilrettelegge for at ungdom skal få et bedre felles fritidstilbud, der inn-
hold og aktiviteter er i fokus.

 · Videreutvikle og legge til rette for videre satsning på turløypenettet. 
UTINORD konseptet er en av de mest vellykkede folkehelsetiltakene i 
Kåfjord på lang tid.

 · Støtte opp om og tilrettelegge for Kystfortet på Spåkenes-platået som 
er en viktig del av prosjektet «Ishavet – Halti».

 · Støtte idrettslagenes arbeid med å videreutvikle anlegg.
 · Bidra til at de mange gode festivaler og arrangementer vi har i Kåfjord 

støttes økonomisk og aktivt brukes i markedsføringen av kommunen.
 · Støtte og synliggjøre husflidslagenes viktige arbeid med tradisjoner og 

gammel kulturarv.



 · Støtte opp om det humanitære arbeidet som blir gjort i Kåfjord.
 · Støtte opp om arbeidet med å realisere gjenreisning av «Thomas Von 

Westen-kapellet» på Storslett i Olderdalen, og være medarrangør for 
300-års markeringen i 2022.

 · Jobbe for å få realisert et «Brent jord-museum» og at det blir reist en 
bauta av krigshelten Jan Baalsrud.

 · Videreutvikle Ankerlia som rekreasjons- og friluftsaktivitets arena
 · Synliggjøre og markedsføre gamle E6-traseer for myke trafikanter.
 · Sikre finansieringen av tilbudet om bokbuss i kommunen i samarbeid 

med nabokommuner.
 · Tilrettelegge for motorcrossbane. 
 · Støtte opp om og synliggjøre flerkulturelle markeringer.

Oppvekstvilkårene til barn og unge i Kåfjord skal være fremtidsrettet, 
og alle skal ha en god og trygg oppvekst i vår kommune. Vilkårene for 
at våre barn skal skal få best mulig forutsetninger, skapes allerede i de 
første årene. Det er viktig at «våres» Kåfjord bidrar til å ha fullt fokus på 
de tjenestene vi skal gi til barn og unge og Kåfjord SP vil:

 · Jobbe for å ha et godt, brukertilpasset og allsidig kulturskoletilbud for 
alle elever i hele kommunen.

 · Støtte etablering av elevbedrifter.
 · Ha best mulig kvalifiserte personell i oppvekstsektoren og vil derfor at 

Kåfjord kommune støtter opp om videreutdanningsplanene.
 · Prioritere ressurser til økt lærertetthet framfor utvidet skoledag.
 · Jobbe for gode pedagogiske tilbud og fullføre organiseringen av barne-

hagesituasjon i kommunen.
 · Støtte oppom videre arbeid med den vellykkede vekslingsmodellen, 

som bidrar til økt kompetanse også innen oppvekst.
 · Jobbe for å sikre finansieringen ved Nord-Troms studiesenter.
 · Sikre gratis skolelunsj for elevene i Kåfjordskolene, tilrettelegge for godt 

kosthold i barnehagene.
 · Ha nulltoleranse for mobbing i barnehage og skole og øke fokus på 



forebyggende arbeid. Sikre miljøterapeutisk arbeid i grunnskolene.
 · Tilby barn og unge attraktive rusfrie aktiviteter og møteplasser. 

Helse og omsorg er bærebjelker for god livskvalitet. Kåfjord kommu-
ne har gjennomført tidenes investering og helseløft. Etter lang tid er 
et helt nytt Kåfjord Helsetun åpnet. Kåfjord SP vil fortsette den viktige 
jobben med å utvikle tjenestetilbudet for enda bedre tjenester til vår 
befolkning i alle livets faser, ved å:

 · Fortsette satsningen innen rus- og psykiatri med økt fokus på forebyg-
gende arbeid. 

 · Styrke vilkår for hjelp og behandling innen rusomsorg og psykisk helse.
 · Stimulere til tverrfaglig samarbeid for å sikre at Kåfjord har tilstrekkelig 

faglig kompetanse og kapasitet innenfor rus og psykiatri.
 · Sikre et brukervennlig dagtilbud innen rus- og psykiatritjenester, gjen-

nom videreutvikling av prosjektet «Oasen».
 · Jobbe for aktiv forebygging og fokus på å opprettholde god fysisk- og 

psykisk helse blant barn, unge, voksne og eldre. Herunder;  
- styrke forebyggende arbeid for barn og unge. 
- fremme tverrfaglighet og målrettede tiltak på barn og unges arenaer. 
- arbeide for «Inn på tunet»-tilbud for barn og eldre.  
- sikre at eldre får bo hjemme lengst mulig. 
- utvide og styrke tilbudet innen demensomsorgen. 
- arbeide for gode aktivitetstilbud til beboerne på Kåfjord helsetun.

 · Opprette mobilomsorg for å forebygge sykdom og skader hos eldre 
hjemmeboende 

 · Sikre ansvarsgrupper og målrettet hjelp til de som har behov, samt 
sikre oppfølging av disse.

 · Alle enheter skal ha egen leder.
 · Opprettholde kompetanse om og tilgang på tilrettelegging av hjelpe-

midler for brukere og pasienter, slik at alle med ulike behov mestrer 
hverdagen så bra som mulig.



Kåfjord SP vil innen drift og Utvikling/Samferdsel jobbe for:
 

 · Kommunal råderett over motorisert ferdsel i utmark sikres.
 · Revidere nødvendige planer, og få høy prioritet på gang- og sykkelstier.
 · At opprusting og vedlikehold av kommunale veier gjennomføres etter 

prioriterte planer.
 · Høy prioritet for klargjøring av byggeklare tomter.
 · At tiltak som forebygger rasfare prioriteres og følges opp.
 · At det settes i gang arbeid med å etablere nye hyttefelt i aktuelle områ-

der i kommunen.
 · At det utarbeides en helhetlig strategiplan for E6 fra Birtavarre til kom-

munegrensa i nord.
 · Oppfølging av arbeidet med Guolašvassdraget.
 · Å fremme de gode mulighetene for alle som ønsker å bosette seg i 

kommunen.
 · Etablering av rimelige ungdomsboliger.
 · Kompetanseløft og rekruttering til brann og redning, og samlokalisere 

driftsavdelingens uteseksjon sammen med etaten.
 · Realisering av Ullsfjordforbindelsen, og aksen Tromsø-Alta/Hammerfest 

med kryssing av Lyngenfjorden, eventuelt med hurtiggående ferge.

Flerspråklighet og flerkultur har vært og er fortsatt en bærebjelke i 
kommunens befolkning. Norsk, samisk og kvensk språk og kultur er en 
berikelse for «våres» Kåfjord, også i møte med «den store verden». 
Kåfjord Senterparti vil:

 · Ha språkbad som tilbud i samisk, kvensk og finsk i barnehager og skoler.
 · Ta vare på gamle historietradisjoner med en «fortellergamme» i hver 

barnehage og skole.
 · At kontakten med barnehager og skoler i Nord-Finland og Nord-Sverige 

styrkes.
 · Opprettholde ordningen med stipend til elever på videregående skole 

med samisk i fagkretsen.



 · At lokale samiske, kvenske/finske stedsnavn skiltes.
 · Atyrke og øke samiskkompetansen i organisasjonen.
 · Ivareta og styrke den sjøsamiske kulturen og språket.
 · Gjennomføre fjordprosjektet «Mea»

Kåfjord Senterparti vil i tillegg: 
 · Ha fokus på evaluering og kvalitetssikring av kommunale tjenester.
 · At integreringsplan jobbes aktivt med og gjennomføres. 
 · Ha et førende klimavennlig perspektiv der fremtidens muligheter med 

lokal verdiskapning står i fokus.
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