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7. Karl Arvid Brose, 
Bensnes
8. Jill Gøril Samuelsen, 
Elvejord
9. Leif Jarle Bårdsen, 
Svensby

10. Kristian Rognli, 
Kjosen
11. Trond M.D. Henriksen, 
Elvejord
12. Rita Ribe, 
Bensnes

13. John Henrik Utsi, 
Lyngseidet
14. Arild Ribe, 
Mellomjord
15. Daniel Høiseth, 
Sør-Lenangen

Sunniva Langgård
Furuflaten

Simon S. Larsen
Karnes

Karina Mikkelsen 
Nord-Lenangen

Øystein Fossmo
Lyngseidet

Jill-Karina Botngaard 
Sør-Lenangsbotn

Jan A. Rydningen
Lyngseidet

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

Lyngen

4 5 6



Fullstendig program finner du på  
senterpartiet.no/lyngen

VÅR POLITIKK 
For hele Lyngen 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
• sikre gode kommunale tjenester i 

indre og ytre Lyngen
• innbyggermedvirkning gjennom til-

stedeværelse og digitale løsninger
• god kvalitet i kommunens rolle som 

tilrettelegger og forvaltningsorgan
• økt kvalitet og effektivitet i kom-

munens organisering

Ansvarlig styring
• tettere budsjettkontroll og effek-

tiv ressursforvaltning
• godt tilbud innen forebyggende 

helsetjeneste

• en fullverdig ambulansetjeneste 
og legetjeneste i ytre Lyngen

• stipendordning til utdanning 
innenfor helse og omsorg – kom-
munal logoped

Inspirende oppvekst
• bevare oppvekstsentret i Furufla-

ten til skoleveien er sikret 
• søskenmoderasjon mellom bar-

nehage og SFO
• god pedagogtetthet i barnehage 

og skole
• mer praktisk læring i grunnskolen 

gjennom samarbeid med næ-
ringslivet

Skapende næringsliv
• eget lånefond for nyetablering 

innen fiskeriflåten 
• mer bærekraftig turisme
• nyrekruttering, generasjonsskifte 

og nyetablering innen landbruk
• begrense rovdyrtap gjennom 

kontrollering av bestand

Grønn vekst
• styrke primærnæringene gjennom 

god forvaltning av naturressursene
• løfte fram lokale matprodusenter
• økonomisk støtte til rydding av skog

• fokus på sertifiseringsordningen 
Miljøfyrtårn

Blomstrende kulturliv
• legge til rette for etablering av 

ridehall i Lyngen
• godt samarbeid med bygdelage-

ne, ungdomsrådet og eldrerådet
• ivareta dagens kulturelle tilbud og 

arrangementer for barn, voksne 
og eldre

• kommunal ressurs til å bistå 
lag og foreninger i bruk av Til-
skuddsportalen

Lyngen er en kommune med stort mangfold både innenfor 
natur, befolkning og næringsliv. Vi i Senterpartiet er opptatt 
av å ha et godt tjenestetilbud for alle våre innbyggerne uan-
sett aldersgruppe, livsfase og bosted. I kommende valgperi-
ode vil det være sentralt for oss å bevare og utvikle de gode 
tilbudene vi har i kommunen, både innenfor offentlig sektor, 
privat næring og i frivilligheten. Vi ønsker en mer bærekraf-
tig og fremtidsrettet politikk, som bygger opp distriktene og 
lar folk leve og bo der de selv ønsker.


