Valgprogram
Kvæfjord Senterparti
2019–2023

Vekst og utvikling
i Kvæfjord

Kjære velger!
Med slagordet «Vekst og utvikling i Kvæfjord» går
vi til 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.
Kvæfjord Senterparti presenterer her de 6 første på valglista:
Karin Eriksen er vår ordførerkandidat. Hun er 47
år, bor i Sandvik, har vært innvalgt i kommunestyret i 20 år og har vært varaordfører i 8 år. Hun er nå
leder for levekårsutvalget. Karin har utdanning i
økonomi, ledelse, prosjektledelse. Hun har en lang
og variert yrkeserfaring. Karin arbeider som aut.
finansiell rådgiver i Sparebank 1. Kvæfjord skal
være en attraktiv kommune å bo i for barn og
ungdom. Karin ønsker å utvikle en politikk for gode
oppvekstvilkår, trivsel, optimisme og god kvalitet
på kommunale tjenester. Oppvekstkommunen
Kvæfjord må utvikles videre. Karin har i innværende periode arbeidet med å utvikle en boligpolitisk
plan og hun er opptatt av å etablere gode betingelser for utvikling av næringslivet. Kvæfjord skal
være en «ja-kommune» sier Karin ofte.

Kåre Bakken er 76 år, bor på Dalsnes og er
pensjonist. Det er blitt 9 perioder i kommunestyret. Han har vært medlem av formannskapet (18
år), bygningsråd, helse og sosialutvalget og teknisk
utvalg, hvor han nå er nestleder. Det er tidligere
blitt 2 perioder som vara til fylkestinget. Utdanning: ingeniør, spesialpedagog og yrkespedagogikk.
Yrkeserfaring fra Kvæfjord kommune som ingeniør,
som produksjonsleder ved Trastad Gård og som
rektor ved Kvæfjord videregående skole og
Stangnes videregående skole ( 35 år). Har en del
styrelederverv, blant annet leder av Kvæfjord
menighetsråd i 8 år. Kåre er spesielt opptatt av at
det skal legges til rette for mer næringsutvikling,
nye arbeidsplasser og mer tilflytting til kommunen.
Et planverk som gjør det mulig og enklere å få til
boligbygging i distriktene må prioriteres høyt.
Birger Holand er 39 år og bor på Holand og er nå i
ferd med å avslutte sin 2. periode i kommunestyret. Inneværende periode er han også medlem av
formannskapet. I forrige periode var han nestleder
i teknisk utvalg og leder for klagenemnda for
eiendomsskatt. Birger har drevet eget gårdsbruk,
jobbet i havbruksnæringa og er nå tilsatt som
fagleder ved Sortland videregående skole. Han er
tilsatt som deltids brannmann og er opptatt av at
det skal være en god faglig tjeneste innen brann og
redning i hele kommunen. Birger har hatt sentrale
roller i utviklingsarbeid i Gullesfjord. I Flesnes i fest
legger han ned mye arbeid hvert år.

Rolf Ågesen er 60 år og bor på Borkenes og har
jobbet som fagarbeider i barnehage og på Borkenes skole i mange år. Tidligere jobbet han i
verkstedindustrien som platearbeider og har
drevet egen gård. Han er utdannet platearbeider,
agronom, tømrer og barne- og ungdomsarbeider.
Rolf har vært vara til kultur og oppvekst, klientnemnda og nå i teknisk utvalg. Han er opptatt av
barns oppvekstvilkår, friluftsliv, naturforvaltning og
ressursutnyttelse.
Randi Hokland er 47 år og bor på Kveøya. Ho har 4
barn og er nå 1. vara til kommunestyret. Randi er
utdannet agronom og er bonde på Hokland. Hun
er aktiv i organisasjonslivet, brenner for lokalsamfunnet og er interessert i sport og i ungenes
aktiviteter. Spesielt opptatt av et sterkt landbruk,
gode oppvekstforhold for barn og ungdom og en
eldreomsorg som vi kan være stolte av. Hun vil ta
vare på «grendeskolene» og jobbe for trafikksikkerhet med gode veier og gatelys som fungerer.
Ivar-Martin Pettersen er 35 år og bor på Utstrand.
Han er utdannet tømrer og brannkonstabel,
jobber i Kvæfjord Eiendom og er deltidsbrannmann
i Kvæfjord. Ivar-Martin er ny i politikken. Han er
opptatt av at Kvæfjord skal stå sterkt som egen
kommune. Ellers er han svært opptatt av beredskapsarbeid og er aktiv i Heimevernet. Han ønsker
å bidra til utvikling og vekst i det framtidige
Kvæfjord.

Arbeidsmål
Senterpartiet vil på kort sikt arbeide for:
·· Reduksjon av eiendomsskatten, for til slutt å fjerne den helt
·· At arbeidet med kommunens planverk startet opp umiddelbart etter
valget. Disse planene skal legges til grunn for utvikling av kommunen –
som bl.a.:
- Boligbygging både sentralt og i distriktene
- Næringsutvikling, nye arbeidsplasser og bosetting i hele kommunen
·· Evaluering av avtalene om vertskommunesamarbeidet med Harstad
kommune
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Barn og ungdom
Senterpartiet mener at barnehagene og skolene har stor betydning for
trivsel og utvikling i lokalsamfunnet. Dette vil partiet legge vekt på i
framtidige behandlinger av skolestruktur.
Senterpartiet vil opprettholde barnehage og skole på Flesnes og i Vik.
Barnehagene skal ha personale med fagutdanning på alle nivå.
Alle barna i barnehagene skal tilbys svømmeopplæring. Denne opplæringen skal følges opp i skolen.
Tilstrekkelig spesialpedagogisk kompetanse både i barnehagene og i
grunnskolen.
Prioritere samarbeid mellom barnehage og skole for å lette barns overgang til skole.
God lærertetthet i skolen.
Mobbing – null toleranse.
Elevenes trivsel og trygghet på skolen er vesentlige betingelser for god
læring. Senterpartiet vil prioritere bygningsmessig drift og vedlikehold
ved etablering av vaktmestertjeneste.
Kvaliteten på psykososialt miljø i skolene skal årlig vurderes av skoleeier.
Fritidstilbud for barn og ungdom skal støttes ved gratis bruk av kommunens bygninger.
Idrettshallen, gymsalene og idrettsbanen skal være gratis for trening og
fysiske aktiviteter.

·· Myldrehuset ønskes realisert.
·· Kommunen skal bidra økonomisk slik at lag og foreninger kan opparbeide og drive skiløyper og andre vinteraktivitetsanlegg.
·· Senterpartiet vil prioritere bygging av nytt skolebygg ved Borkenes skole.
Videregående skole
Senterpartiet er opptatt av at det i Sør-Troms skal være et allsidig og
godt opplæringstilbud i de videregående skolene. De videregående
skoletilbudene skal dekke ungdommens interesser og behov innen
studiekompetanse og yrkesopplæring. Samfunnets behov for faglært
arbeidskraft skal vektlegges. Senterpartiet vil:
·· Øve politisk innflytelse overfor fylkeskommunen for utbygging og utvikling av Stangnes Rå videregående skole på Borkenes.
·· At kommunen samarbeider med de videregående skolene i aktuelle
fagområder, spesielt der skolenes opplæringstilbud og kommunens
tjenestetilbud er faglig sammenfallende.
·· At skolestedet på Borkenes skal få tilbake status som egen skole med
egen ledelse.
Fagopplæring
Senterpartiet vil at kommunen tar inn lærlinger i disse fagområdene:
·· Helsearbeiderfaget.
·· Barne- og ungdomsarbeiderfaget.
·· Kontor- og administrasjonsfaget.
Kommunen som oppdragsgiver skal gjennom anbudsbetingelser og
kontrakter kreve at leverandørbedrifter har et antall lærlinger som står
i forhold til bedriftens størrelse.
Fagskoletilbud i Sør-Troms
Senterpartiet vil ta initiativ overfor fylkeskommunen om at fagskoletilbudet i Sør-Troms utvides. Tilbud innen helsefag bør vurderes lagt til
Borkenes med tilknytning til Stangnes Rå videregående skole.
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Boligbygging
Senterpartiet vil arbeide aktivt for å legge til rette for bygging av nye
boliger. Det er behov for boliger som er tilpasset for unge, funksjonshemmede, ordinære familier og eldre. Senterpartiet har tatt initiativ til
å få utviklet en bolig-politisk plan. Dette vil danne et godt grunnlag for
kommunens boligpolitiske strategi. Prioriteringer:
Gjøre kommunale boligfelt byggeklare og markedsføre disse.
Lage en samlet oversikt av alle byggeklare boligtomter i kommunen.
Disse skal markedsføres på en slik måte at de som har planer om å
bygge bolig, enkelt kan finne fram til disse opplysningene.
Legge til rette for bygging av boliger som passer for unge og eldre.
Oppdaterte planverk som legger til rette for bygging av boliger i distriktene.
Kulturliv
Senterpartiet er opptatt av at kulturaktiviteter skal gis gode utviklingsmuligheter i hele kommunen.
Gi barna i barnehage og skole opplevelser med kunst og kultur.
Legge til rette for god kvalitet på opplæringa i kunst og håndverk i
grunnskolen.
Kulturskoletilbud i hele kommunen.
Støtte til musikk- og koraktivitet.
Gratis bruk av kommunale bygg til kulturaktiviteter.
Støtte utviklingen av Trastad samlinger/Outsider Art.
Støtte til lag og foreninger som tar vare på- og formidler lokalhistorie.
Bruke Frivilligsentralen i kulturformidling.
Benytte tilbudene i «Den kulturelle skolesekken» og «Den kulturelle
spaserstokken».

Kirken – trossamfunn
Kvæfjord menighet og andre trossamfunn har viktige funksjoner i
samfunnet. Kommunens lovpålagte bidrag til disse organisasjonene er
viktig for hvordan deres samfunnsoppdrag kan løses. Dette har stor innflytelse på oppvekstvilkårene, livskvaliteten og bolyst for innbyggerne
i kommunen. Senterpartiet er bevist at kommunen har et økonomisk
ansvar for drift og vedlikehold av gravplassene og kirkebyggene på
Borkenes og i Langvassbukt.
Senterpartiet vil arbeide for økonomisk støtte til:
·· Etablering av navnet minnelund (for urner) på Rå kirkegård.
·· Nødvendig vedlikehold av Langvassbukt kirke.
Næringsutvikling
Senterpartiet vil legge til rette for næringsutvikling og etablering av
nye arbeidsplasser i hele kommunen. Det må reguleres og klargjøres
arealer for næringsetablering. Dette gjelder i alle delene av kommunen,
men spesielt i Borkenesområdet og i Gullesfjord. Næringsarealet ved
Lofastkrysset må utvides. Med tanke på at dette ligger i kommunens
mest trafikkerte område, bør det settes i gang studier som viser hva
slags potensiale dette området har i dag og når Hålogalandsveien blir
ferdigstilt. Kommunen skal drive aktiv markedsføring av ledige arealer
for næringsetablering. Prioriteringer:
·· Regulering, klargjøring og markedsføring av næringsareal i Borkenesområdet.
·· Utvide og markedsføre næringsareal i Lofastkrysset.
·· Stimulere til utvikling av eksisterende næringsliv.
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Landbruk
Det er en svært positiv utvikling innen landbruket i Kvæfjord. Nydyrking, investeringer i driftsbygninger og positive generasjonsskifter med
flere unge gårdbrukere preger landbruket i kommunen.
Kvæfjord kommune skal gjennom god veiledning fortsatt legge til rette
for utvikling innen landbruket.
Senterpartiet vil stimulere til drift av små og mellomstore gårdsbruk.
Landbruket blir en viktig medspiller også i utviklinga av andre næringer.
Ta vare på miljøperspektivet i landbruket.
Gjennom oppdatert arealplan skal Kvæfjord kommune utøve en streng
jordvernpraksis.
Havbruk og fiskeri
Senterpartiet vil arbeide for at:
Havbruksnæringa skal kunne drive innenfor gjeldende kystsoneplan.
Kommunen skal legge til rette for at yrkesfiskere får en bedre tilgang til
kaianlegg og øvrig infrastruktur (servicebygg etc) som kan bidra til at
det blir enklere å være yrkesfisker i Kvæfjord.
Fiskere fra Kvæfjord kommune skal oppnå ekstra maksimalkvote med
bakgrunn i Kystfiskekvoten.
Infrastruktur for havbruks- og fiskerinæringen får en sentral plass i
kommunens planverk.
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Reiseliv
Senterpartiet mener at det ligger til rette for økt satsing på reiseliv i kommunen. Forholdsvis mange turister reiser hele året gjennom kommunen.
Vi mener at kommunen skal stimulere til satsing på denne næringen.
Reiseliv skal få en sentral plass i planverket for næringsliv med vekt på:
Friluftsliv.
Kultur.
Naturopplevelser.
Utvikling av turruter for bruk både i sommer- og vinterhalvåret.
Lokal mat.
Stimulere til etablering av spisesteder/gode sosiale møteplasser.
Kvæfjord kommune bør i samarbeid med Stangnes Rå videregående
skole få til kompetanseutvikling i reiselivsrelatert friluftsliv, naturopplevelser og turguiding (Idrettsfag) og lokal mat (Matfag).

··
··
··
··
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Samferdsel og kommunikasjon
Prioritering av tiltak:
Opprusting og vedlikehold av kommunale veier.
Senterpartiet mener at veilys er en del av veistandarden og skal opprustes og vedlikeholdes.
Utbygging av breibandsdekning i hele kommunen
God mobiltelefondekning i hele kommunen
Parkeringsplasser i Borkenes sentrum herunder spesielt for bevegelseshemmede

Senterpartiet vil at disse fylkesveiene skal gis høy prioritet for opprusting og vedlikehold:
·· Fylkesvei 102 Holandsveien
·· Fylkesvei 83 Flesnes – Langvassbukt
·· Fylkesvei 14 Straumen – Storjord
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Trafikksikkerhet
Senterpartiet er opptatt av at trafikksikkerhet skal prioriteres høyere
både på kommunale-, fylkeskommunale- og riksveiene i kommunen.
Veilys, gang- og sykkelveier og regulering av hastighet står sentralt i
denne sammenheng.
Prioriteringer:
Rullering av veilysplanen
Gang- og sykkelvei Gåre – Voktor
Gang- og sykkelvei Trastad – Elde
Gang- og sykkelvei Sandvik - Lynghammeren
Nedsatt hastighet på strekningen Trastad – Utstrand

Kollektivtrafikk – prioriteringer
·· Senterpartiet mener at kommunen må få en sterkere innflytelse på
utviklingen av busstilbudene i kommunen.
·· Bussruter skal utvikles slik at det blir relevante ruter for hele kommunen.
·· Bussruter til kommunesenteret Borkenes, til Harstad, Sortland og Lødingen må utvikles og koordineres slik at de fungerer for alle i kommunen og korresponderer med øvrige kollektivtilbud (hurtigbåt og ferge).
·· Alle busstopp skal ha brukervennlige busskur.
·· Parkeringsmuligheter for personbiler for publikum som ønsker å parkere privatbilen for å bruke buss (eks Trastad, Gårekrysset, Borkenes
sentrum, Langvassbukt).
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Helse og omsorg
Helse- og omsorgstjenesten skal bidra til god livskvalitet og verdighet i
alle livets faser. Senterpartiet vil prioritere:
Godt helsesykepleiertilbud for barn, ungdom og eldre.
At kommunen legger til rette for bygging av nye kommunale boliger for
eldre ved utvidelse og utvikling av BOAS.
Gode arbeids- og aktivitetstilbud for utviklingshemmede.
Psykisk helse - aktivitetstilbud og kvalifisert fagpersonell.
Eldreomsorgen - legge til rette for at eldre kan bo hjemme så lenge de
ønsker, avlastningsplasser, aktivitetstilbud.
At sykehjemmene skal kvalifiseres for å bli «livsgledesykehjem».
At det legges til rette for at eldre kan komme ut å delta i det som foregår i nærmiljøet.

Vann og avløp
Senterpartiet vil:
·· arbeide for at kvaliteten på drikkevann fortsatt skal være høy. Vedlikehold og fornying av vannledningsnettet skal gjennomføres etter
vedtatte planer.
·· at drift og vedlikehold av avløpsnettet inkl. rensestasjoner skal ha høy
prioritet.

··
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Kvæfjord kommune som arbeidsgiver
Senterpartiet vil:
sette i gang tiltak for reduksjon av sykefravær.
at flest mulig ansatte skal tilbys hel stilling.
at midlertidige tilsettinger skal holdes på et absolutt minimum og kun
skal gjelde vikarstillinger og ved mangel på kompetanse.
utvikle gode HMS-prosesser.
tilby etter- og videreutdanning.

Vedlikehold av kommunale bygninger
Senterpartiet vil prioritere drift og vedlikehold av kommunale bygg.
Mangelfullt vedlikehold medfører forfall, verditap, høyere energiforbruk og dårligere arbeidsmiljø. Senterpartiet vil arbeide for at det skal
utarbeides vedlikeholdsplaner som skal gjenspeiles i økonomiplanene
og årsbudsjettene. For å ivareta god drift og vedlikehold av kommunale
bygninger, vil Senterpartiet gjenopprette vaktmesterstillinger.
Brann og redning
Senterpartiet er opptatt av å utvikle tjenestene som ligger inn under
brann og redning. Dette tjenesteområdet har de senere årene fått flere
oppgaver knyttet til ulykker i trafikken og i helserelaterte situasjoner.
Brannmannskapene må gis gode muligheter til å øve på situasjoner
som både omfatter brann, trafikkulykker og andre ulykker / hendelser
som krever bistand og hjelp. Senterpartiet vil arbeide for at flere av
brannmannskapene skal få «blålyssertifikat» og førerkort for tung bil.
Ny brannstasjon på Borkenes må prioriteres i neste periode.

··
··
··
··

Klima og miljø
Energiøkonomisering i kommunale bygg.
Bedre miljøstasjonsfunksjon i Gullesfjordområdet.
FN’s bærekraftsmål skal innarbeides i Samfunnsplanen.
Legge til rette for mer kollektivtrafikk.

Kvæfjord Senterpartis valgliste for kommunestyret 2019–2023
1. Karin Eriksen
1972, Sandvik gis stemmetillegg
				
(kumulert) og er
				
ordførerkandidat
2. Kåre Bakken
1943, Dalsnes
3. Birger Holand
1980, Holand
4. Rolf Ågesen
1959, Borkenes
5. Randi Hokland
1971, Hokland
6. Ivar-Martin Pettersen
1984, Utstrand
7. Kristin Håkonseth
1958, Dalsnes
8. Geir Arne Norskott
1993, Refsnes
9. Maj-Rita B. Paulusma
1970 Gåre
10. Magnus Andersen
1952, Borkenes
11. Anton Pettersen
1968, Bremnes
12. Kurt Johansen
1960, Straumsbotn
13. Frank Robert Jensen
1958, Borkenes
14. Renate Eline Jakobsen
1988, Trastad
15. Bente Fritjofsdatter Berg
1971, Dale
16. Frits Walberg
1943, Holand
17. Anne Enoksen
1972, Utstrand
18. Erik Johnsen
1992, Sandvik
19. Jarle Solheim
1953, Gambogen
20. Fanny Hansine Pettersen
1989, Trastad
21. Bernt Otto Berg
1973, Dale
22. Widar Andersen
1980, Trastad
23. Annar Kinn
1948, Borkenes
24. Johan Herman Hansen
1939, Elde
25. Reidulf Hokland
1938, Hundstad
26. Anne Vik
1933, Vik

Bli medlem av Senterpartiet, send e-post til
medlem@sp.no

Godt valg!

