JA til tjenester nær folk
1.
2.
3.
4.
5.

Vil skape trygghet og ta vare på det vi har
Gode og stabile oppvekstsvilkår for barn og unge
God syke og eldreomsorg der du bor
Flere arbeidsplasser
Flere boliger

1.
2.
3.
4.
5.

Give more work to people
Good integration
Courses for learning Norwegian
Good kindergarten and school
Give offer to children within sport, dancing, art, musical

Kjære velger
Senterpartiet er det partiet som har våget å sette dagsorden og tatt lederskap i mange politiske saker.
Det å stå i front og kjempe for saker har sin pris, man blir møtt av motstand, kalde skuldre, men på den
andre siden så får man ros og ser at det hjelper. Noen må tørre å stå i front. Politikerne skal stå i front å
kjempe for det en tror på. Så blir det opp til velgerne å gi tillit til det partiet de tror mest på.
I et kommunevalg, så vil det med ansikt og troverdighet være veldig viktig. Hvor troverdig er politikken,
og hva har partiet fått utført i perioden som har vært.
Senterpartiet er kjent for å være et parti som kan samarbeide både til høyre og venstre. Det er ikke
lenger slikt at et parti har rent flertall. Vi må samarbeide med andre partier for å få gjennomslag for politikken. Vi har ikke penger nok til alle sakene, og vi må prioritere. Det er det som skiller partiene mest. SP
sitt slagord er JA til tjenester nær folk, og det gjelder også i vår kommune. Det skal være levedyktig på
alle øyene. Vi kan ikke bruke alle våre midler på et sted, og så går det at dundras med de andre stedene,
og til slutt er det ikke noe igjen. Senterpartiet vil gjøre det levelig for alle stedene.
Hvis noen politikere lover en masse ting, så vil det være å lyve for folk. Det er viktig for oss i SP å ta vare
på det vi har, og for å klare det så må vi satse på tilrettelegging for flere innbyggere og arbeidsplasser.
Kommunens primære oppgaver er å sørge for lovpålagte tjenester til befolkningen som skole, barnehage, omsorg for gamle og syke, hjelpe folk..
SP vil ikke være med på å skape politikerforakt ved å love gull og grønne skoger. Vi har laget et realistisk
program som kan gjennomføres i kommende periode om du stemmer på oss  

Godt valg

ARBEID
Det viktigste for fremtiden er å ha arbeid til folk. Uten arbeid så blir det ingen bosetting. I noen bransjer
så mangler vi arbeidsfolk, spesielt innen helsesektoren og i yrker som det kreves høy kompetanse. Vi har
fått mange nye arbeidsplasser i det siste i fiskeindustrien, oppdrett, smoltanlegg, bergverk, vindkraft,
servicebedrifter, entreprenørbedrifter. Vår oppgave som politikere blir å tilrettelegge for flere arbeidsplasser, bosetting og ting som skaper bolyst.
Generelt
SP vil støtte alle initiativ for etablering av nye arbeidsplasser
Næringsfondet må brukes til nevnte formål
Sørge for avsetting av areal til næringsutvikling
Jobbe for å få flere offentlige arbeidsplasser, ta fra Stat og Fylke
De offentlige arbeidsplassene må også spres en del i kommunen,
slik at ikke alle blir på Hansnes
Fiskeindustrien
Motivere fiskeindustrien for sysselsetting av familiefolk, og integrering av arbeidsinnvandrere
slik at de blir Karlsøyværinger
Vi vil påvirke regjeringen til å prioritere landindustrien med råstoff
Fiskebåt
Vi vil jobbe for større kvoteandel til kystflåten med ensidig grunnlag
Frigi trålerkvoter som overføres til kystflåten
Gi kondemneringstilskudd til trålere med kvoter, og overføre kvoter til kystflåten
Rekrutteringskvoter til ungdom, som tas fra den totale norske
kvoten
Støtte særlig oppunder nye som vil inn i fiskeriet
Det nye fiskerifondet brukes for å få en størst mulig rekruttering av fiskere, og derav arbeidsplasser på land.
Jordbruk
Norsk landbruks viktigste oppgave er å produsere trygg og rein mat, ivareta kulturlandskapet og en desentralisert bosetting. Et livskraftig Norge krever et livskraftig landbruk. Det innebærer et landbruk hvor
det er rom for små og store enheter, og hvor man oppmuntrer til lokalt mangfold og kreative krefter.
Styrke veiledningstjenesten ved bruk av Tromsøområdets kunnskapsbase
Streng håndheving av driveplikten for å sikre at eiendommer blir brukt av de som bor i kommunen
Hjelpe unge med å overta eller starte jordbruk
Sikre driften på eksisterende bruk
Mer samarbeid med helse og skole med tanke på utplassering av elever
Kortreist og miljøvennlig mat
Akvakultur
Akvakultur er en næring som har stort potensiale ved at den kan gi mange nye arbeidsplasser. Næringen
er kommet for å bli.
Satse på mange arbeidsplasser innen oppdrett
Mating av fisk, smoltanlegg, slakteri, administrasjon
Jobbe for arealavgift, slik at oppdretterne skal bidra mer til kommunekassen, da kommunen gir
fra seg store havområder
Oppdrettsanleggene må driftes miljøvennlig.

SAMFERDSEL OG KOMMUNIKASJON
Vi står foran store utfordringer innen samferdsel og kommunikasjon. Første prioritet er bedre veier.
Stortinget har gitt elendige veier til Fylkene, men ikke penger for å betale det enorme etterslepet, for
Troms hele 8 milliarder.
Regjeringen må ta ansvar og gi ekstra penger til veiene
Fylkesveien på Ringvassøya må oppgraderes, nytt veidekke på
Reinøya og toppdekke på Vannøya
Gang- og sykkelsti på Hansnes og i Vannvåg
Følge opp etableringen av høyhastighetsinternett fiber i hele
kommunen
Fastlandsforbindelse til Vannøy og Karlsøy
Ytre kystriksvei, fergeforbindelse til Skjervøy
God kollektiv kommunikasjon mellom Vannøya/ Reinøy og Hansnes når tunellen blir ferdig
SP forventer at ferga går med tre skift, slik at vi får hyppige avganger uten lange opphold
Alle bruer blir like bred som veien
Bedre mobildekning, spesielt ute på havet
Bedre kommunikasjon av busser på fredag og søndag, til /fra Tromsø

MILJØ OG BEREDSKAP
Senterpartiet vil arbeide for å ta vare på miljø og forebygge ulykker.
Vi vil etablere beredskapsstasjon med tanke på oljesøl i forbindelse med oljeutvinning utenfor
kysten
Satse på energisparing
Satse på fornybar energi
Påvirke til reduksjon av cruisetrafikken på landsbasis
Jobbe for jernbane til Tromsø
Flere ladestasjoner i kommunen
Styrke arbeidet mot marin forsøpling og plastforurensning.
Innføre krav om at bæreposer som brukes i Norge skal være
biologisk nedbrytbare.
At kommunen må bruke sin rolle som innkjøper til å skape et marked for norskproduserte miljøvennlige, biobaserte produkter og tjenester.

SKOLE, BARNEHAGE, KULTUR OG KIRKE
Barnefamiliene må bli trygge på gode oppvekstvilkår, stabilitet for barnehage og skole. Vi ønsker at skolen hele tiden skal mobilisere mot mobbing, og informere ungdommen mot dårlige miljøer.
Vi vil jobbe for stabilitet av barnehagetilbud, slik at alle bygdene har et
barnehagetilbud selv om barnetallet varierer, og skulle bli lite ett år.
Foreldrene må være trygg på at det fins et stabilt barnehagetilbud, av
hensyn til jobb og for de som tenker å flytte til oss.
Vi vil jobbe for å oppgradere skolen på Hansnes, og utvide gymsalen til
flerbrukshall. Da blir alle tilbudene som skole, flerbrukshall, svømmebasseng og fotballbane
samlet på en plass. Dette er et godt og troverdig alternativ som kan realiseres nå.
Vannvåg Oppvekstsenter skal bestå som i dag.
Gamnes Barnehage må oppgraderes eller få nytt
bygg.
Jobbe for et godt tilbud med norskopplæring til
våre nye innbyggere
Gratis skolemåltid og utdeling av frukt og grønt til
alle elever, eventuelt lignende ordninger som i barnehagen med sponsing fra foreldrene

Styrke kulturskolen. Det må gis tilbud som dans, kunst, musikk, tegning og tilbudene må tilpasses en del til våre nye innbyggere fra andre land.
Sikre drift i svømmebasseng
Vårt næringsliv må gis stor plass i skolen
Voksenopplæring, desentralisert utdanning og mulighet for å ta fagbrev lokalt.
Stimulere til økt utdanning av spesielt helsepersonell
Stipendordninger for de som tar utdanning borte og vil komme tilbake
Holde lokal kultur, historie, verdier og kunnskap i hevd
Mer støtte til lag, foreninger, ungdomsklubber
Våre kirkegårder må holdes i god stand
Arbeide for å integrere våre nye landsmenn, slik at de kan bidra med sine ressurser i arbeidslivet
og i samfunnet for øvrig

HELSETJENESTER
Eldrebølgen nærmer seg en topp i 2020. Vi har nettopp bygd ut sykehjemmet, og vi er godt rustet for
eldreomsorgen. Det er ikke et mål at flest mulig skal på sykehjem, vi ønsker at de eldre og syke skal få bo
hjemme lengst mulig. En må tilrettelegge med tjenester der folk bor.
Sørge for at de eldre og syke skal få bo hjemme lengst mulig
De eldre skal ha en meningsfull og trygg alderdom.
Det skal det være et aktivitetstilbud der du bor, dagsenter.
Tilrettelegge for nattevaktsordning på Vannvåg bo- og servicesenter.
Omsorgsboliger på Vestre Vannøy og i Stakkvik.
Sikre at de som behøver avlastning får den hjelp de behøver
Tilrettelegge for avlastningspasienter og utskrevne sykehuspasienter

BOENHETER
Senterpartiet ser at det er stort behov for boliger rundt om i kommunen. Vi får ikke tilvekst av folk dersom vi ikke har boliger å tilby. Det blir derfor viktig å støtte oppunder bygging av nye boenheter.
Hjelpe folk med å kjøpe egen bolig, veiledning og låne ut penger til de som trenger det
Boligfelt i de største bygdene
Legge til rette for spredt boligbygging
Kontrollert utbygging av hytter og fritidsboliger

AVGIFTSNIVÅ OG EIENDOMSSKATT
Innbyggerne i Karlsøy Kommune betaler eiendomsskatt og relativt store utgifter for renovasjon, vann,
slam, byggegebyrer, mm. Eiendomsskatten fastsettes av politikerne, mens at de andre utgiftene for det
meste styrer seg selv, det vil si at de skal gå i selvkost. Senterpartiet fikk flertall for et forslag om å redusere eiendomsskatten ned til 4 promille i 2021 og 3 promille i 2022, under forutsetning av at det ikke må
kuttes drastisk i det offentlige tjenestetilbudet.
Det jobbes for å få ned avgiften for renovasjon, vann, kloakk og gebyrer for tekniske tjenester
som f.eks utgåing av tomt.
Eiendomsskatten må ned.

HVORFOR STEMME PÅ SENTERPARTIET
Senterpartiet har på landsbasis laget en selvstendighetsgaranti for at vi i fremtiden skal bestå som egen
kommune, se vedlegg til programmet. For at vi skal klare det, så vil vi fokusere på flere arbeidsplasser og
økt bosetting, slik at vi blir i stand til å pleie de syke og eldre, at vi får beholde barnehager og skoler.
Det er vel uten tvil at Senterpartiet er det partiet som jobber mest for distriktsnorge, og da er det viktig
at vi har et sterkt SP i Karlsøy Kommune. Det er snakk om å bli hørt helt opp til Stortinget. Det nytter
ikke å drive politikk bare i Karlsøy kommune, vi må kommunisere opp til høyeste nivå i politikken.
Vårt program er ikke uttømmende, og vi vil alltid være åpen for nye ideer.
Vi har dessverre ikke fått listekandidater fra Reinøy og Karlsøy. SP vil uansett jobbe for hele
kommunen. Vi er alle avhengig av hverandre for å kunne bo her ute i fjæresteinene.
Vår ordførerkandidat har lang politisk erfaring, er i næringslivet, er organisasjonsmann og jobber
helhjertet for hele Karlsøy Kommune.

Listekandidatene:

Freddy G. Mikkelsen

Espen Kirkvik

Anne Karin Giæver

Gunn J. Hansen

Kåre Reidar With

Bjarne J. Lundberg

Nr

Navn

Født

Stilling

Bosted

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Freddy Gunnar Mikkelsen
Espen Kirkvik
Anne Karin Godø Giæver
Gunn Johanne Hansen
Kåre Reidar With
Bjarne Junior Lundberg
Marit Sirevåg
Vegar Sjåvik
Ragnar Hilmar Jan With
Magnhild Christiansen
Ian Adrian Berg
Vidar Jacobsen
Åshild Berg
Hedley Jacobsen
Trine Henriksen
Olaf Tore Sivertsen

1961
1993
1954
1964
1966
1948
1954
1978
1945
1972
1999
1972
1962
1951
1977
1959

Næringsdrivende
Selger
Voksenopplæring
Barnevernspedagog
Offshore manager
Næringsdrivende
Aktiv pensjonist
Næringsdrivende
Aktiv pensjonist
Spesialsykepleier
Matros og student
Fisker
Fjøsrøkter
Fiskeindustri/fisker
Turistnæringen
Fisker

Vannareid
Vannvåg
Hansnes
Vannareid
Vannvåg
Hansnes
Vannareid
Vannvåg
Hansnes
Vannareid
Vannareid
Vannareid
Vannareid
Vannareid
Vannareid
Vannareid

