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1 Senterpartiets verdigrunnlag 
Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenifra. Vi er opptatt av et samfunn med frie selvstendige 

mennesker som tar ansvar for sitt eget liv, for fellesskapet, for naturen og for miljøet. Senterpartiet vil 

utvikle et samfunn basert på forvaltertanken – at det vi har i dag skal overlates til neste generasjon i 

bedre stand enn da vi overtok det. Ressursene skal høstes på en måte som ikke forringer mulighetene 

til framtidige generasjoner. Dette preger partiets syn på naturen, miljøet og økonomien. Kortsiktige 

økonomiske hensyn skal vike for det langsiktige forvalterperspektivet. 

 

Senterpartiet er et folkestyreparti. Respekten for det grunnlovfestede folkestyret og den fremste 

statsmakten, Stortinget, har særpreget Senterpartiet. Forutsetningen for et levende folkestyre er nærhet, 

likeverd og korte avstander mellom de som fatter beslutninger og de som berøres av dem.  

Senterpartiet vil desentralisere beslutninger slik at flest mulig kan delta i samfunns-utformingen. 

Samfunnsbyggingen skal være fremtidsrettet og gi like muligheter til utvikling for næringsliv og 

innbyggere over hele landet.  

 

Regjeringen har gjennomført en kommunereform og har gitt signaler om at den vil utvides. Målselv 

Senterparti mener at det ikke er sannsynliggjort at fordelene ved kommunesammenslåing vil være 

større enn ulempene. Vi mener at en kommunesammenslåing er ensbetydende med økt sentralisering 

og at lokaldemokratiet svekkes betydelig ved en sammenslåing. Vi vil derfor beholde dagens 

kommunestruktur og er ikke enig i at dagens kommuner er for små til å være robuste. Målselv 

Senterparti mener at Stortinget må legge bedre til rette for god forvaltning i kommunene gjennom 

bevilgninger og ulike verktøy. Kommuner bør ikke tvinges sammen, men bli sammenslått av egen fri 

vilje.  

Målselv er en stor kommune med mange små sentrum, med skoler og barnehager. Idrettslag og andre 

frivillige lag og foreninger er viktige møteplasser, og Målselv Senterparti vil at disse tilbudene skal 

opprettholdes. 

Målselv Senterparti vil:  

 ha levende bygder der folk vil bo 

 ha en bærekraftig utnyttelse av ressursene våre 

 at Målselv kommune skal bestå som egen kommune 

 at evt spørsmål om kommunesammenslåing skal avgjøres med folkeavstemning 

 at Troms skal bestå som eget fylke 

 

2 Jord- og skogbruk 
Landbruk er en viktig forutsetning for næringsliv og bosetting i bygdene. Målselv har store jord- og 

skogbruksressurser med stor aktivitet innenfor landbruk. I Troms er kun 1 % av totalt areal fulldyrka 

jord. Målselv Senterparti vil arbeide for å hindre nedbygging av dyrkbar jord. 

 

Nortura Andslimoen er en sentral aktør for utvikling av landbruket og en stor og viktig arbeidsplass 

for Målselv. Bedriften er avhengig av god og sikker tilgang på råvarer fra hele Nord Norge og Målselv 

Senterparti vil være en pådriver for at dette skal fortsette. 
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Kommunen forvalter mange ordninger som er avgjørende for daglig drift og utvikling for landbruket.  

Vi må sørge for at det er god kompetanse og ressurser innen landbruk og skogbruk i kommunen.  

Matproduksjon fra bønder i vår region bør i fremtiden være med å sikre vår selvforsyning av  

mat. Målselv Senterparti vil arbeide for et framtidsrettet landbruk, som utvikler både det tradisjonelle  

landbruket, men som også legger til rette for småskaladrift.  

 

Målselv har et av landets beste beiteområder, men er samtidig kjerneområde for rovvilt. Dette har 

medført at beiteressursene ikke blir utnyttet. Målselv Senterparti vil ha en rovviltforvaltning som er 

forankret i lokalsamfunnene og som sikrer artsmangfoldet gjennom en felles nordisk 

rovdyrforvaltning. Rovdyrforvaltningen må også være på et nivå der vi kan utnytte alt av de gode 

utmarksbeitene som er i hele kommunen. Bruk av utmarka til beiting er en miljøvennlig form for 

matproduksjon som også er viktig for å opprettholde det biologiske mangfoldet. Dagens 

rovdyrpolitikk undergraver tilliten mellom forvaltning og lokalsamfunn. Målselv Senterparti vil ha en 

mer lokal forvaltning. Vi vil også ha en mer effektiv prosess i forhold til å gi fellingstillatelse og 

felling i seg selv. 

 

Målselv er også den klart største skogkommunen i fylket. Det gjelder både som næring og  

kompetansearbeidsplasser. Skogbruksnæringen begynner å bli lønnsomt for driverne og vi ønsker å 

legge til rette for en aktiv skogbruksnæring. 

 

Målselv Senterparti vil:  

 at kommunen skal ha nok ressurser og fagkompetanse innenfor jord- og skogbruk slik at  

aktører i jord og skogbruksnæringa får utført nødvendig saksbehandling og rådgivning  

 styrke det totale kompetansemiljøet for skog og utmark, som er etablert i Målselv 

 arbeide for at konfliktnivået mellom sau/ beitedyr og rovvilt reduseres slik at utmarka kan tas i 

bruk i hele kommunen  

 være en pådriver for at det arbeides med bestandskartlegging av jerv, gaupe, ørn, bjørn og 

kadaverdokumentasjon. Dette må være en prioritert oppgave for myndighetene og at dette gis 

økte ressurser 

 at når kvoter for uttak av rovvilt er fastsatt, så skal disse faktisk tas ut. Det skal iverksettes 

ekstraordinære tiltak der ordinær lisensjakt ikke er tilstrekkelig 

 at jordloven må forvaltes strengt  

 at dyrka og dyrkbar jord ikke skal bygges ned  

 jobbe for å gjeninnføre tilskudd til nydyrking  

 sikre landbruksarealer der det er fare for flom og ras  

 at det settes fokus på økt avvirkning og skogreisningsaktivitet  

 at kommunale veier og bruer må rustes opp slik at biler med tung last kan kjøre der det er  

jord- og skogbruksdrift  

 at det brukes biovarme (treflis) til oppvarming i offentlige bygg og jobbe for at private aktører 

bruker biovarme  

 være en pådriver for at nybygg bygges i heltre  

 styrke primærproduksjonen, noe som vil bidra til å opprettholde Nortura, Tine og Troms potet  
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3 Kommuneøkonomi og ledelse 
Målselv Senterparti er opptatt av å ta hele kommunen i bruk. Kommunen er en viktig utviklingsaktør, 

og vi vil at kommunen skal legge til rette for lokal verdiskaping i alle bygdene våre. Spesielt innenfor 

reiseliv, landbruk, skogbruk og utdanning ser vi et stort potensiale for utvikling.  

For å ha økonomisk handlefrihet må kommunestyret sørge for en god balanse mellom inntekter og 

utgifter. Samtidig som det er nødvendig med investeringer, vet vi også at disse påvirker 

driftsbudsjettene. Det er derfor viktig at man gjør gode avveininger som skaper utvikling og vekst, 

samtidig som at vi ikke rammer enheter med allerede trange økonomiske budsjetter.  

 

Målselv Senterparti mener det er viktig å ha gode og grundige prosesser når nye prosjekter skal settes i 

gang, slik at en reduserer faren for budsjettsprekker. Alternative løsninger til nyinvestering må også 

være grundig utredet.  

 

Ungdomsrådet, Eldrerådet og rådet for likestilling for funksjonshemmede er alle parter som skal 

engasjeres i aktuelle saker og som kommunen skal lytte til når avgjørelser i disse sakene skal tas.  

 

Målselv har store etterslep på vedlikehold, både når det gjelder bygningsmassen og de kommunale 

veiene. Vi mener at godt og jevnlig vedlikehold er en nøkkel til en sunnere kommuneøkonomi. 

Bygninger og veier som vedlikeholdes gir helsefordeler, bedre opplevelser av brukerne og økt bolyst. 

 

Målselv Senterparti mener det er viktig å ta vare på kommunens ansatte og sikre gode forhold mellom 

kommunen/politikerne som arbeidsgiver og arbeidstakerne/arbeidstakerorganisasjonene. Sykefraværet 

er noe høyt og partene må samarbeide om å finne gode og varige løsninger for å få dette ned. En 

løsning, i hvert fall på kort sikt, kan være å øke grunnbemanningen på enkelte enheter. Målselv 

Senterparti er opptatt av å ta vare på den kompetansen som finnes blant de ansatte og bruke den til det 

beste for kommunen. Samtidig så må kommunen gjøre nødvendige grep for å sikre seg nok og 

relevant kompetanse der det måtte være behov. 

 

Målselv Senterparti vil: 

 at Målselv kommune skal legge til rette for utvikling av næringslivet, spesielt i forbindelse 

med Forsvaret, reiseliv, jordbruk, skogbruk og utdanning 

 prioritere vedlikehold av kommunal eiendom og infrastruktur 

 ha en god kontroll på kommuneøkonomien  

 videreføre omsorgstjenestene i kommunal regi 

 lytte til innspill fra bla Eldrerådet, Ungdomsrådet og Rådet for likestilling av 

funksjonshemmede  

 

4 Helse 
Nødvendige helsetjenester er et av de grunnleggende behovene vi har. Målselv er en stor kommune i 

areal med dertil spredt bosetning, og det må finnes et trygt helse- og omsorgstilbud nærmest mulig der 

folk bor. Målselv Senterparti vil derfor beholde to legekontor med samme tjeneste- og åpningstilbud 

som i dag. Dette for å sikre akuttberedskap, gi et adekvat tilbud til alle tjenestegrupper i alle deler av 

kommunen, unngå økte samfunnsøkonomiske utgifter som fravær fra jobb, bruk av rekvirerende 
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transport med drosje og ambulanse. Deretter også opprettholde et godt fagmiljø og skape forutsetning 

for å beholde og rekruttere faglig dyktig helsepersonell. 

  

Målselv kommune har i dag et godt fungerende legevaktsamarbeid. Hvis Målselv skal stå med egen 

legevakt blir det en stor økning i belastning for Målselvlegene som skal dekke dette opp. Dette kan 

føre til at vi mister leger, eller at bemanningen må økes og det er usikkerhet om det er noen økonomisk 

gevinst i dette. 

 

Det finnes i dag ingen redningshelikoptre stasjonert mellom Bodø og Banak i Lakselv, dette er et stort 

beredskapshull. Vi bor i en landsdel hvor terrenget er utfordrende og med store kystområder. Det er 

viktig å ha helikopter tilgjengelig når det skjer en ulykke hvor tiden er knapp. Troms fylke har hatt 

mange skredulykker og ulykker til havs. Målselv Senterparti ønsker å jobbe fram Bardufoss som base 

for redningshelikopter. 

 

Jordmorfølgetjensten i Målselv kommune er planlagt tatt bort. Vi har til nå hatt et godt 50/50 

samarbeid med Bardu kommune, hvor kommunens utgifter til dette har vært små, da det er Helse Nord 

som er ansvarlige for tjenesten og utgifter ved utrykning. Ifølge nasjonale føringer skal alle fødende 

med reisevei over 1,5 time sikres følge av jordmor under transport til fødested. Målselv kommune har 

befolkning hvor avstanden er over 1,5 time til nærmeste fødestue. Denne fødestuen er dessuten  

beregnet på friske gravide med forventet normal fødsel. Til UNN Tromsø er det enda lengre. Norge 

ønsker at det skal fødes flere barn og Målselv kommmune ønsker bosetning i hele kommunen - da bør 

det sikres trygghet til de gravide i alle utkanter. 

 

Målselv kommune må sikre et godt tilbud til kreftsyke i kommunen. Kreft er en sykdom som 

dessverre rammer flere og flere uansett alder. Dette fører med seg økte hjelpebehov både fysisk og 

psykisk for den det rammer og familien rundt. Derfor er det viktig med kreftsykepleier i kommunen 

nært der den kreftrammede og han/hennes familie bor. 

 

Folkehelsearbeid er viktig forebyggende arbeid for å gi god helse til befolkningen og Målselv 

kommune gjør mange gode helsebringende tiltak. Målselv Sp vil være med å bygge under for videre 

viktige tiltak som gir gevinst for helsen til innbyggere i alle aldre og i alle deler av kommunen. 

 

Målselv Senterparti vil:  

 at det skal være et trygt lege-, helse- og omsorgstilbud nærmest mulig der folk bor. 

 opprettholde to legekontor med samme tjeneste- og åpningstilbud som i dag. 

 at samarbeid om legevakt skal videreføres 

 arbeide for etablering av ny redningsbase (330 skvadron) på Bardufoss flystasjon for å tette 

beredskapshullet mellom Bodø og Banak 

 at følgetjenesten for jordmor videreføres 

 at kommunen skal ha kreftsykepleier 

 jobbe for at det etableres et dagtilbud/aktivitetssenter for de med funksjonshemming som f eks 

ikke kan jobbe på Montar 

 arbeide for gode folkehelsetiltak for alle innbyggere i kommunen  

 arbeide for at akuttberedskapen på ambulanse ikke reduseres 
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5  Eldre 
Målselv Senterparti vil gi de eldre en verdig alderdom og omsorg som er tilpasset den enkeltes behov. 

Vi ser at det er nødvendig med flere demensplasser. Men, ikke alle demente må ha institusjonsplass. 

Mange kan ha et lavere tjenestetilbud i bokollektiv som kan være bemannet med fagarbeidere og 

assistenter.  

 

Målselvtunet blir nå bygd ut til et stort sykehjem, med mulighet for utvidelse med 17 sengeplasser 

ekstra. Samtidig øker antall eldre og prognosene til SSB sier at Målselv har behov for enda flere 

sykehjemsplasser utover dette. Målselv Senterparti mener det derfor er fornuftig å utvide antall plasser 

på ØSO og at dette arbeidet må prioriteres.  

 

Det ligger mye god helse i forebyggende tiltak. Små tiltak fra kommunen, kan være til stor nytte for 

den enkelte. Det bør være aktivitører på begge sykehjemmene og Målselv Senterparti mener at det bør 

etableres et aktivitetssenter for de eldre.  I tillegg til aktivitetssenter, bør man få til forebyggende besøk 

i hjemmet. Opprettelse av ergoterapeutstilling(er) vil kunne bidra til forebygging og sammen med økt 

bemanning i hjemmehjelpstjenesten, vil dette gi både helseeffekt og økonomisk gevinst i det lange løp.  

 

Målselv Senterparti vil: 

 satse på ergoterapi, som et ledd i forebygging 

 arbeide for styrking av frivillighetssentralen og den frivillige innsats som gjøres f eks i 

forbindelse med eldreomsorgen  

 satse på bla velferdsteknologi og nytenkning, med mål om at en lavere andel av de eldre enn i 

dag, havner på en sykehjemsplass 

 bygge flere omsorgsboliger, med ulik grad av tilpasning og oppfølging 

 utvikle, forsterke og fornye eldreomsorgen gjennom satsing på Holt og Andslimoen 

 at det skal være sykehjemsplasser på Holt og Andslimoen 

 etablere et eller flere aktivitetssentre for eldre 

 

6 Unge og ungdom 
Målselv er en kommune med store muligheter for ungdom. Målselv Senterparti vil gjøre det mer 

attraktivt å bosette seg i kommunen. Det skal være enkelt å etablere næring, vi skal ha gode 

utdanningstilbud, vi vil bidra til å skape positive holdninger og en inkluderende kultur, ha gode tilbud 

innen psykisk helse og legge til rette for fysisk aktivitet. Det skal være muligheter for å utvikle 

talenter, både kunstnerisk og sportslig.  

 

Målselv Senterparti vil sikre barnehager og skoler nært folk. Barnehage og skole er viktige 

institusjoner for bla læring, danning og utvikling av sosiale ferdigheter. Samtidig bidrar de til bolyst i 

bygda der de er og fungerer også i mange tilfeller som limet i samfunnet, hvor sentrale hendelser, 

aktiviteter og markeringer i bygda foregår. Målselv Senterparti ønsker ikke å bygge en stor 12-

avdelings-barnehage i Bardufossområdet, men vil heller ha to barnehager med 6-7 avdelinger hver. Vi 

ser for oss en i Heggelia og en på Andslimoen. De øvrige barnehagene må bestå. Skolestrukturen slik 

vi kjenner i dag, ligger fast. 
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Støtte gjenoppbygging av det kommunale fritidstilbudet til barn og unge - barn og unges aktivitetshus. 

Målselv Senterparti ønsker å støtte satsningen på, og utviklingen av barn og unges aktivitetshus, i tråd 

med ønskene fra barne- og ungdomsrådet. Målselv Senterparti mener det er viktig å utligne sosiale 

forskjeller ved legge til rette for lavterskelaktiviteter for alle barn og unge. 

 

Målselv Senterparti vil:  

 alle elever bør ha fått erfaring med elevbedrift og ungdomsbedrift i løpet av grunnskolen og 

den videregående skolen  

 at ungdomskolene skal ha gode rådgivningstjenester slik at elevene kan få god veiledning i 

valget av videregående opplæring  

 at kommunen skal ha en informasjonskanal som forteller om muligheter og tilbud, innenfor 

utdanning, lærlingeplasser, arbeid og Målselv som boplass. Gjennom kanalen må det også 

være mulig å føre en dialog mellom student og kommunen  

 Jobbe for at alle ungdommer og unge nytilflyttere har et godt tilbud til fritidsaktiviteter  

 Jobbe for at unge og nytilflyttere skal ha et godt og rimelig tilbud i boligmarkedet  

 støtte, lytte til og bidra til å utvikle Målselv Ungdomsråd, på ungdommens premisser 

 ha en skolehelsetjeneste som samhandler med elevene, for å gi dem best mulig støtte i deres 

videre utvikling. Elever som bor på hybel må vies særlig oppmerksomhet, dette er et viktig 

tiltak i et fylke med stort frafall på den videregående skolen 

 være en pådriver for at trafikk- og kjøreopplæring skal være et undervisningstilbud på 

videregående skoler i fylket 

 at skoleungdom må få samme reisebetingelser i fylket, uavhengig av bo- og studiested.  

 arbeide for et godt kollektivtilbud og gode ungdomspriser på kollektivreiser 

 gjennom omfattende holdnings- og informasjonsarbeid på de videregående skolene bidra til at 

ungdom velger bort narkotika og andre rusmidler  

 jobbe for rimeligere tannhelsetjeneste for unge og studenter 

 Videreføre, videreutvikle og støtte ungdomsrådet som fora for ungdom til å være med å sette 

dagsorden og til å påvirke kommunens arbeid  

 

7 Utdanning 
Utdanning er særdeles viktig. Høyere utdanning kan desentraliseres slik at videreutdanning og 

kompetanseheving kan bli rimeligere for deltakerne og oppdragsgivere, og faktisk mulig å 

gjennomføre. Etablering av studiesenteret på Bardufoss er et skritt i rett retning, der det legges bedre 

til rette for å ta utdanning lokalt. Målselv Senterparti vil være en pådriver for at det finnes et godt 

utdanningstilbud i Målselv.  

Målselv Senterparti vil jobbe for å stimulere til samarbeid mellom utdanninginstitusjonene og etablerte 

strukturer for utvikling av lokale læringsarenaer i distriktene. Dette vil gi befolkningen en mulighet til 

å ta etter- og videreutdanning nært der de bor.  

Elevene på grunnskolen må følges opp tettere av kommunen, med informasjon og veiledning om 

hvilke muligheter som finnes i Målselv når det gjelder utdanning og jobb. Vi må gi ungdommen lysten 

til å utdanne seg innenfor de yrkesvalg kommunen kan tilby og å ta med seg sin kompetanse tilbake til 

Målselv. Ett tiltak her kan være å opprette en informasjonskanal, i samarbeid med ulike aktører, som 

fortløpende kan gi personer i utdanning oppdatert informasjon om muligheter og tilbud. 
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Noen studieretninger, som landbruk og skogbruksutdanning, tilbys ikke innenfor kommunens grenser. 

Målselv Senterparti ønsker at det skal opprettes ei støtteordning (reisestipend) for elever som tar en 

videregående utdanning med lang reise vei. Dette vil kunne bidra til at flere utdanner seg til yrker som 

er viktig for Målselv. 

Målselv Senterparti vil at kommunen skal forplikte seg til å ta inn lærlinger der det er mulig (f eks 

helsefag, teknisk og IT) og skal være en pådriver for å få nok lærlingeplasser til de som trenger det. 

Bla bør det være en ordning som gir praktisk og økonomisk støtte til de som trenger det.  

Målselv Senterparti vil: 

 at elevdemokrati og elevmedvirkning har en sentral plass i opplæringen 

 opprette en informasjonskanal som gir personer i utdanning informasjon om muligheter og 

tilbud 

 fortsette satsingen på opplæring i entreprenørskap gjennom ungdomsbedrifter 

 at skolene skal gi opplæring som fremmer mulighetene for næringslivet å få lokal arbeidskraft 

til den framtidige næringsutviklingen i fylket 

 at opplæring i skole og fagopplæring i næringsliv/offentlig sektor gis felles lokal ledelse 

forankret i skolene. Dette for å skape en smidig overgang fra elev i skole til lærling i bedrift  

 

8 Reiseliv 
Målselv kommune har naturgitte forutsetninger for å utvikle reiselivet i hele kommunen. 

Fra fjord til fjell, langs en sølvblank elv, gir unike muligheter for opplevelsesbasert reiseliv og turisme 

gjennom hele året. Bardufoss lufthavn, gode kommunikasjonsmuligheter og sentral beliggenhet i 

Troms fylke er konkurransefortrinn innenfor reiselivet i Midt Troms. «Turistfyrtårn» som Øvre 

Dividal nasjonalpark, Målselvfossen og Målselv Fjellandsby må videreutvikles med flere realiserbare 

opplevelsesbaserte aktivitetsmuligheter. Målselv Senterparti vil arbeide for å tilrettelegge for at verna 

områder i Målselv kan brukes i reiselivssammenheng, samtidig som verneformålene bevares 

 

Målselv Senterparti vil: 

 videreutvikle «turistfyrtårnene» i Målselv, Øvre Dividal Nasjonalpark, Målselvfossen og 

Målselv Fjellandsby  

 tilrettelegge for nisjeturisme, på en bærekraftig måte, i hele kommunen 

 støtte etablering av gangbru over Målselvfossen  

 videreutvikle eksisterende reiselivsmuligheter på Arena Bardufoss 

 utvikle Målselv som et bærekraftig reisemål (sunn bruk av lokal kultur og natur) 

 ha et godt rutetilbud og chartertrafikk til Bardufoss lufthavn 

 samle/koordinere reiselivsbedriftene i kommunen 

 legge til rette for flere rasteplasser, offentlige toaletter og infoskilt 

 etablere et nasjonalparksenter i Målselv  

 legge til rette for snøscooterturisme ved bruk av eksisterende løypenett  

 i samarbeid med nærliggende kommuner ansette en reiselivskoordinator  
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9 Jakt, fiske og friluftsliv 
Målselv har et rikt dyreliv og mange gode fiskevann og elver. Laksefisket er godt organisert og lagt til 

rette for både kommunens innbyggere og tilreisende, noe som gir inntekter til grunneiere og grobunn 

for noen arbeidsplasser. Vi er en stor og vidstrakt kommune med mange små og store grunneiere. For 

å kunne gjøre ferskvannsfiske og jakt lettere tilgjengelig over større områder, ønsker Målselv 

Senterparti at grunneierne bør organisere seg i større grunneierlag for å gjøre dette mer attraktivt og 

kanskje skape noen flere arbeidsplasser. Målselv er kjent for sine jakt- og fiskemuligheter, men vi 

mener at dette er produkter som det burde satses mer på, i rammen av en bærekraftig utvikling. 

Målselv Senterparti ønsker at kommunen skal være en pådriver og aktør for å få dette til.  

 

Målselv er også kjent for sin storslåtte natur, og det er etter hvert dannet mange nettverk av turløyper 

for dem som ønsker å komme seg ut i naturen både sommer og vinter. Vi ser imidlertid at behovet for 

tilrettelegging av løyper for rekreasjonskjøring med snøskuter er ønskelig. Disse kan og bør legges 

nærmere der folk bor slik at tilgangen er lettere og for å unngå å komme i konflikt med andre 

interesser som reindrifta og andre turgåere. Vi har kraftgater og skogsveier som det er mulig å legge 

disse løypene i og som ikke vil skape inngripen i naturen og i større grad være bærekraftig. I tillegg vil 

slike løyper skape grobunn for flere arbeidsplasser og bolyst rundt om i kommunen.  

 

Målselv Senterparti vil: 

 at det skal bli enklere å jakte småvilt og drive innlandsfiske over større områder 

 at grunneierne skal ha mulighet til å få inntekter av den ressursen som ligger der tilgjengelig 

 at det skal bli enklere å drive rovviltjakt gjennom organisering i større grunneierlag 

 flere oppmerkede/oppkjørte turløyper, som er tilrettelagt for alle grupper gjennom hele året 

 etablere rekreasjonsløyper for snøskuter der folk bor og gjerne i samarbeid med våre 

nabokommuner 

 

10 Samferdsel og kommunikasjon 
Grunnleggende offentlig infrastruktur av god kvalitet er en forutsetning for verdiskaping og bosetting i 

hele kommunen, og er avgjørende for at innbyggerne skal kunne leve gode og trygge liv uavhengig av 

bostedsadresse. Standarden på de kommunale veiene i Målselv er sterkt varierende med mange veier 

med god standard, men også mange veier med dårlig standard. Vedlikeholdsetterslepet er økende og 

bevilgninger til vedlikehold og opprusting må prioriteres høyere. Særlig trengs det et løft for de 

dårligste veiene. 

 

Den delen av infrastrukturen som fylke og staten har ansvaret for, er det vel så viktig å ha et sterkt 

fokus på. Det handler spesielt om å få gjennomslag for viktige grep og prioriteringer som sikrer en 

framtidsrettet utvikling for kommunen, både når det gjelder vei, fly, jernbane, telefoni og bredbånd. 

Det er svært viktig å fortsatt jobbe for gjennomslag for større tiltak på fylkesveinettet i fylkestingets 

planer og riksveinettet i nasjonal transportplan. 

 

Bardufoss flyplass er viktig for kommunen, regionen og forsvaret. Målselv Senterparti vil jobbe for 

fortsatt drift, hvor forsvaret og Avinor samarbeider om driften. Flyplassen må også videreutvikles. 

Flytilbudet innenlands bør styrkes. Vi vil også arbeide for å få etablert chartertilbud og at Bardufoss 

blir et knutepunkt for transport av fisk til utlandet. Samhandlingen om flybusstilbudet med Forsvaret 
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må videreføres. Målselv Senterparti vil arbeide for at det i distriktene kan utvikles kollektivløsninger 

som gir et bedre tilpasset tilbud, enn det mange steder har i dag. 

 

Lange strekninger i Målselv har ikke gang- og sykkelvei og de myke trafikantene må derfor ferdes 

langs veiene. Å gi de myke trafikantene et trygt alternativ vil være helseforebyggende, fordi risikoen 

for helseskader reduseres og det stimulerer til økt aktivitet. 

 

Målselv Senterparti mener at posttjenestene, bredbånd og mobiltelefon-nett er viktige deler av den 

totale infrastrukturen i samfunnet og vi vil derfor jobbe for å sikre alle innbyggerne i Målselv grunn-

leggende tjenester. Det er det offentlige sin oppgave å sikre god tilgang til disse tjenester til lik pris.  

 

Målselv Senterparti vil prioritere arbeidet med å gi god mobildekning i hele kommunen og prioriterte 

områder vil være der dekningen er dårligst. Det er også nødvendig med tilfredsstillende dekning i 

fjellområdene for å bedre sikkerheten til de som ferdes i fjellet. 

Tilfredsstillende hastighet og kapasitet på bredbånd er viktig for at folk skal ønske å bo og kunne 

utføre enkle oppgaver hjemme ifra, så som å betale regninger, sjekke digipost og sende 

oppgaver/søknader elektronisk. I stadig økende grad er det også essensielt med godt bredbånd for å 

kunne utøve sitt daglige arbeid.  

 

Målselv Senterparti vil: 

 at Buktamoen skal befeste sin posisjon som trafikknutepunkt for de reisende 

 prioritere vedlikehold av de kommunale veiene, i tråd med kommunens handlingsplan for vei 

 arbeide for å realisere en bygging av bru over Målselva ved Karlstad-Gullhav  

 arbeide for å få vedlikeholdt alle fylkesveiene i kommunen 

 arbeide for at Bardufoss flyplass består 

 at det skal være gode veier og gang- og sykkelstier i hele kommunen 

 arbeide for at kollektivtilbud i kommunen styrkes  

 jobbe for tryggere veier, gjennom bla å bidra til fokus på sjåfør-ferdigheter og kjøretøyenes 

egnethet for de til enhver tid rådende forhold. Særlig gjelder dette utenlandsk tungtransport 

 ha god mobildekning der folk bor og full DAB-dekning i hele kommunen 

 at alle i kommunen skal få tilgang til fiberbredbånd  

 at posttjenestene beholdes som i dag og at det er lik pris uavhengig av hvor du bor  

 jobbe for at pågående utredning av Nord-Norgebanen resulterer i at Stortinget gjør 

beslutninger i behandlingen av neste nasjonal transportplan, som innebærer vedtak om 

bygging av en Nord-Norgebane 

 

11 Kultur, idrett og frivillighet 
Idrett, kultur og frivillig arbeid er limet i lokalsamfunnet. Et rikt og sterkt kulturliv er livsviktig for et 

lokalsamfunn; det skaper identitet og tilhørighet, livskvalitet, inspirasjon, bolyst og samhold, virker 

inkluderende, og gjør oss attraktive for nye innbyggere. God idretts- og kulturpolitikk er god 

distriktspolitikk. Senterpartiet ønsker å bidra til i større grad å stimulere og anerkjenne den formidable 

frivillige innsatsen som utøves i kommunen. Vi trenger noe å leve for, ikke bare noe å leve av. 
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De kommunale idrettsanleggene må vedlikeholdes. Idrettshallene trenger å bli oppgradert til en 

god standard. Flere idrettsanlegg bør få driftstilskudd. Senterpartiet ønsker at bygde- og 

ungdomslagene også får støtte ved bygging eller rehabilitering av sine anlegg. Bygde- og 

ungdomshusene er viktige møteplasser på tvers av generasjoner i bygdene, som gir tilhørighet og 

trivsel. Senterpartiet støtter byggingen av en flerbrukshall på Olsborg. Det er imidlertid viktig at 

kommunen bidrar til at det etableres en driftsmodell som kommunens økonomi kan håndtere 

 

Kommunen skal være en tilrettelegger for nye små og spesielt større idretts- og kulturarrangementer i 

hele kommunen. For å øke aktiviteten ser vi viktigheten av at kommunen lager en samlet oversikt over 

ulike aktiviteter i kommunen i en felles aktivitetskalender. Slik at informasjon om hva som finnes, og 

når ulike aktiviteter utøves blir lett tilgjengelig for befolkningen. 

 

Målselv Senterparti vil ha en fortsatt sterk satsing på kulturskolen, og at alle som ønsker det kan få 

plass. Vi vil støtte opp om satsinga på folkemusikk- og folkedans i Målselv; en sjanger som har sterke 

tradisjoner i bygda vår, og som gjennom Kalottspel og Folkemusikk Nord har vist stor evne til 

nyskapning og utvikling de siste årene. 

 

Målselv Senterparti vil: 

 opprettholde de to bibliotekene vi har i kommunen og se til at bibliotekene har nok plass og 

nødvendige ressurser 

 støtte forvaltningen av museumsbygninger tilknyttet Midt-Troms Museum 

 fortsette den sterke satsing på kultur og idrett 

 prioritere vedlikehold av idrettsanleggene og spesielt idrettshallene 

 støtte en flerbrukshall på Olsborg, dersom den får en driftsmodell som kommunens økonomi 

kan håndtere  

 arbeide for å videreutvikle og styrke Arena Bardufoss 

 at kommunen skal låne ut øvings- og møtelokaler til frivillige organisasjoner gratis 

 at frivillige organisasjoner får ta aktivt del i utformingen av SFO-tilbudet lokalt 

 

12 Forsvaret 
Troms er Norges viktigste forsvarsfylke. Senterpartiet er tilhenger av et folkeforsvar som er til stede i 

hele landet. Vi mener at målet for forsvarspolitikken er å hevde norsk suverenitet, sikre nasjonale 

interesser og medvirke til å sikre internasjonal stabilitet. Nordområdene bør være Norges viktigste 

strategiske satsnings-område. Dette innebærer fortsatt sterk tilstedeværelse i regionen. Dette gjelder 

både for Hæren, Heimevernet, Luftforsvaret og Sjøforsvaret.  

Målselv Senterparti vil arbeide for opprettelse av en ny redningsbase (330skv) på den maritime 

helikoptervingen på Bardufoss flystasjon, for å tette beredskapshullet mellom Bodø og Banak 

Målselv Senterparti vil kjempe for at flytting av 339-skvadron på Bardufoss stanses, og at det 

iverksettes en utredning som skal kartlegge konsekvenser av flytting, med tanke på Hærens operative 

evne og situasjonen rundt samfunnssikkerhet og beredskap i nord. Vi vil sikre dedikert helikopterstøtte 

til Hæren tilsvarende dagens nivå, med minimum 9 militære helikopter på Bardufoss. 
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Vi vil arbeide for at regjeringen opprettholder 2. bataljonen på Skjold, og utarbeider en studie som skal 

kartlegge hvilke konsekvenser en nedleggelse får for Hærens samlede operative evne. Fire operative 

manøverbataljoner må legges inn som en forutsetning i arbeidet med neste langtidsplan. 

Vi ser viktigheten av å samarbeide med andre forsvarskommuner. Slik kan en få - og gi mye nyttig 

informasjon om hvordan enn best kan tilrettelegge for at forsvarsfamilier vil bosette seg fast i 

kommunen. Ved en sterk tilstedeværelse av forsvaret er det viktig for Målselv Senterparti at 

lokalsamfunnet og Forsvaret fungerer i et godt fellesskap. Det vil derfor være viktig for Målselv 

Senterparti at kommunen har en god dialog med Forsvaret lokalt og nasjonalt. Et annet viktig moment 

er god tilrettelegging av utdannings – og jobbmuligheter for til-/ medflyttere. Og påkostet etablert 

infrastruktur må benyttes. Målselv Senterparti ser nødvendigheten av å være på vakt i forhold til 

endringer av forsvaret og dets struktur, og vi mener Målselv kommune bør arbeide konstruktivt for å 

imøtekomme slike eventualiteter. Vi vil styrke Forsvaret i Midt-Troms. 

 

Målselv Senterparti vil: 

 at Målselv skal være en attraktiv kommune for forsvarets drift og ny-etableringer i regionen  

 at Forsvaret må øke i volum. Dette innebærer bla minimum opprettholdelse av eksisterende 

avdelinger som 339 skv og 2. Bn, samt tilførsel av flere operative avdelinger, også i nord 

 sikre aktivitet på Bardufoss lufthavn - også som en selvstendig militær flystasjon 

 jobbe aktivt for opprettelse av ny redningsbase (330skv) på Bardufoss 

 at det skal være en tett og god dialog mellom fylkeskommunen, forsvarskommunene og 

Forsvaret 

 at det skal jobbes for at Målselv skal være en robust kommune som en del av totalforsvaret 

 arbeide for at det etableres forsyningslagre med tilstrekkelig kapasitet i Indre Troms, med 

tilhørende logistikksentre 

 arbeide for ens tørre satsning på næringsutvikling basert på forsvarets tilstedeværelse og alliert 

trening 

 arbeide for at Målselv, i samarbeid med fylkeskommunen og andre forsvarskommuner, sikrer 

fastboende forsvarsansatte og økt bosetting av forsvarsfamilier i fylket 

 arbeide for at det nye anskaffelsesprosjektet for stridsvogn, som er under utarbeidelse, 

iverksettes i løpet av 2019, slik at vognene kan leveres i 2021 

 arbeide for videreutvikling av Luftforsvarets stasjon Sørreisa, med hovedansvaret for den 

nasjonale luftovervåkningen 

 at arbeidet med forsvarets historie ved Troms Forsvarsmuseum avdelinger styrkes 

 

13  Klima og miljø  
Menneskeskapte klimaendringer vil få dramatiske følger for mennesker og andre arter i naturen. Det er 

svært viktig at vi gjør tiltak for å bremse opp utslipp av klimagasser og slutter å gjøre andre ubotelige 

skader. Vekst er ikke å forbruke mer, men å forvalte bedre. Menneskets framtid er avhengig av at 

naturens produksjonsevne og at mangfold opprettholdes. Senterpartiet mener at ressursene nyttes best 

gjennom bærekraftig bruk. Ressursene skal brukes på en slik måte at de varer. En viktig forutsetning 

for å lykkes, er at vi investerer i forskning og kompetanse.  Det må satses nasjonalt på å gjøre midler 

tilgjengelig i form av lån og tilskudd for å finansiere klima og miljøtiltak. 
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Transport av gods, varer og personer medfører svært store klimaavtrykk globalt, nasjonalt og lokalt. 

Målselv Senterparti vil ha større andel av transport på jernbane og båt.  Nord-Norgebanen må bygges. 

Folk flest må se muligheter i til å ta bussen, samkjøre mer og gjøre klimariktige transportvalg. Alle 

bidrag i riktig retning gjør en forskjell. 

 

Miljøvern må læres fra barnsben av. Man kaster ikke søppel i naturen og man bør absolutt 

kildesortere. Barnehage og skole er sentrale institusjoner som bør fungere som læringsarena. 

 

Målselv Senterparti vil: 

 bygge jernbane i Nord- Norge 

 styrke matproduksjon i hele landet samtidig som det jobbes med å senke klimaavtrykket 

 forvalte skogen med aktiv skogskjøtsel (skogen binder Co2) 

 styrke kunnskap om miljø og klima i barnehage og skole og til folk flest 

 jobbe for bedre fonds - og finansieringsordninger for klimatiltak 

 oppfordre til å etablere biogassproduksjon  

 oppfordre til å etablere flisfyringsanlegg 

 oppfordre til å etablere solcelleanlegg 

 være en pådriver for at aktuelle aktører bygger i tre 

 legge forholdene til rette for økt kildesortering  

 oppfordre til å plukke søppel der du ferdes 

 arbeide for økt fokus på gjenbruk 

 arbeide for energiøkonomisering i alle bygg 

 oppfordre til å fase ut fossilt brennstoff til produksjon og transport   

 oppfordre til klima og miljøvennlige valg generelt  

 arbeide for at flere tar bussen, samkjører og tenker klimasmart ved transport av varer og 

tjenester og personer 

 

14 Næringsliv  
Næringsliv er bærebjelken i velferdssamfunnet, og arbeidsplasser gir lokal verdiskaping, trygghet, 

trivsel og bosetning. Målselv har en sentral geografisk plassering i regionen som gir godt grunnlag for 

økt aktivitet, bosetting og næringsutvikling. Ressursene må utnyttes og nyttes på en bærekraftig måte, 

i koblingen mellom mennesker og våre naturgitte forutsetninger. Senterpartiet er opptatt av å legge til 

rette for nytenkning og bidra til å skape en kultur der næringskreativitet og innovasjon får god plass. 

Vi er opptatt av å anerkjenne grundere og bedrifter med nye tanker og ideer. Kunnskap, engasjement 

og interesse for næringsliv må styrkes, slik at investeringer og ny-etableringer heies fram. Kommunen 

har en viktig rolle som samfunnsutvikler og utviklingsaktør. Bærekraft og verdiskaping må ligge til 

grunn for utviklingen i hele Målselv. 

 

Målselv Senterparti ser mange muligheter for Målselv. Kommunen er i dag godt etablert innen 

entreprenørvirksomhet, næringsmiddelindustri og varehandel. Vi har flotte idrettsanlegg som grunnlag 

for egenaktivitet, arrangementer og idretts-turisme bla gjennom Arena Bardufoss. Vi er også 

vertskommune for store idrettsarrangement. Bardufoss flyplass er viktig i dag, og blir viktigere både i 

forhold til kommunikasjoner og som grunnlag for eksisterende og nye arbeidsplasser. 

Kompetansebygging må utvikles videre, blant annet gjennom samarbeid med Universitetet i Tromsø 
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Bardufoss som by kan gi grunnlag for å tiltrekke seg ny virksomhet og økt befolkning. 

 

Målselv har større potensial innen  

- jord- og skogbruk og relaterte næringer 

- næringsvirksomhet rettet helt eller delvis mot Forsvaret og dets virke  

- kultur- og opplevelsesnæring, og kan styrke satsing på kreativ næring gjennom bla Høgtun 

kulturklynge 

 

Samtidig er det noen utfordringer som kommunen må ta tak i. Næringsliv og offentlig forvaltning 

ventes å bli kraftig påvirket av automatisering og robotisering i årene som kommer. Vi har stor 

konkurranse fra byer om etableringer, kompetent arbeidskraft og innbyggere. Innlandet kan bli 

”glemt” og få mindre aktualitet i forhold til det sterke fokus som er på sjømatnæring og energisektor 

som olje/gass og vindkraft. Svekket befolkningsutvikling (antall og alderssammensetting) er negativt 

for handel, samferdsel, tilgang på kompetent arbeidskraft og kan prege Målselv med forgubbing og 

lavere eiendomsverdier. 

 

Målselv Senterparti vil: 

 gi næringslivet gode rammebetingelser og tilgang på næringsareal 

 skape bolyst og støtte tiltak for å øke befolkningsgrunnlaget 

 arbeide politisk og næringsmessig for at Forsvarets tilstedeværelse og sentrale anskaffelser 

skal gi lokale kjøp av tjenester knyttet til både drift og Forskning og Utvikling (FoU)- ikke 

minst sett i et nordområde – perspektiv 

 utvikle næringsaktivitet og flyrutetilbud ved Bardufoss flyplass. 

 sikre landbruksarealer både i volum- og nisje produksjon 

 utnytte skogressursene til bioenergi og byggematerialer 

 øke FoU i både privat og offentlig sektor for å skape grunnlag for innovasjon og samhandling 

 styrke kompetanse- og utdanningsmuligheter gjennom tett samarbeid med Universitetet i 

Tromsø. 

 styrke lokalt eierskap og samhandling mellom næringsaktører og offentlig forvaltning 

 utarbeide Masterplan for Reiseliv slik at ressursbruk og produktutvikling organiseres bedre 

 utvikle potensialet som ligger i idrettsturisme og arrangementer samt utvikle potensialet som 

finnes i kreativ næring 

 se på muligheter for næringsutvikling knyttet til mineralnæring, bruk av sjøarealene og 

kommersialisert innlandsfiske 

 søke by-status hvis det gir mulige fortrinn for vekst i næringsliv og bosetting 

 

 

 


