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7. Kristin Håkonseth, 
Dalsnes
8. Geir Arne Norskott, 
Refsnes
9. Maj-Rita B. Paulusma, 
Gåre

10. Magnus Andersen, 
Borkenes
11. Anton Pettersen, 
Bremnes
12. Kurt Johansen, 
Straumsbotn

13. Frank Robert Jensen, 
Borkenes
14. Renate E. Jakobsen, 
Trastad
15. Bente F. Berg, 
Dale

Ivar-Martin Pettersen
Utstrand

Randi Hokland
Hokland

Rolf Ågesen
Borkenes

Birger Holand
Holand

Kåre Bakken
Dalsnes

Karin Eriksen
Sandvik

1 2 3
Kommunestyrekandidater

Hele
Troms og Finnmark

Hele

senterpartiet.no/troms

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

Kvæfjord

4 5 6



Fullstendig program finner du på  
senterpartiet.no/kvaefjord

VÅR POLITIKK 
For hele Kvæfjord 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  
• Økt bosetting i hele kommunen
• Arbeidsplasser i hele kommunen
• Ta ansvar for gode tjenestetilbud i 

hele kommunen

Ansvarlig styring
• Reduksjon og fjerning av eien-

domsskatten på sikt
• Sette i gang arbeidet med kom-

munens planverk
• Bedre drift og vedlikehold av på 

kommunale eiendommer

Inspirerende oppvekst
• Barnehagetilbud i hele kommunen
• Gode skoletilbud 

• Gratis bruk av idrettshall, idretts-
anlegg og gymsaler for trening, 
lek og idrett for barn og ungdom

• Barnehage og skole på Flesnes og 
i Vik

• Skolefritidsordning

Skapende næringsliv
• Legge til rette for utvikling av 

lokalt næringsliv
• Utvikling av tomter for nærings-

virksomheter på Borkenes og i 
Gullesfjord 

• Fortsatt utvikling av landbruket i 
Kvæfjord

• Stimulere til etablering av ar-
beidsplasser innen reiseliv

Kommunikasjon, samferdsel 
og trafikksikkerhet
• Utbedring av kommunale veier
• Fast dekke på Holandsveien
• Gang og sykkelveier
• Oppgradering av veilys i hele 

kommunen
• Bedre bussruter 
• Breibanddekning i hele kommunen

Blomstrende kulturliv
• Tilbud om kulturskole i hele kom-

munen
•  Gratis bruk av kommunale lokaler 

for kulturaktiviteter for barn og 
ungdom

Kjære velger!
Under slagordet «Vekst og utvikling i Kvæfjord» går vi til et 
kommunestyrevalg for en ny og spennende valgperiode. 
Kvæfjord Senterparti ser fram til å få være med på å utvikle 
det lokale folkestyret og lokaldemokratiet. Med din stemme 
vil du hjelpe oss med å komme i politiske posisjoner hvor 
viktige beslutninger tas.

Utfyllende beskrivelser i vårt valgprogram


