
senterpartiet.no/målselv

6. Bengt Ove Aspmo, 
Leirbekkmoen
7. Mette P. Anfeltmo, 
Elverum
8. Ole Kvien Vorhaug, 
Moen

9. Janne Karin Stenvold, 
Dividalen
10. Jørgen N. Granheim, 
Bardufoss
11. Stian Løvberg, 
Elverum

12. Ove Johan Rydeng, 
Fagerfjell
13. Kristel Sørgård, 
Dividalen
14. Inge Rognmo, 
Istindlia

Petter Karlsen, 
Rostadalen

Anneli Anfeltmo, 
Elverum

Bengt-Magne Luneng, 
Øverbygd

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

Målselv

Liv-lris Sørgård,  
Dividalen

Odd Arthur Larsen, 
Bardufoss
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Fullstendig program finner du på  
senterpartiet.no/målselv

FORUTSIGBAR POLITIKK 
for hele Målselv 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 og ansvarlig 
styring
• Vedlikehold av eksisterende bygg 

og veier skal prioriteres høyere
• Omsorgstjenestene skal viderefø-

res i kommunal regi
• Kommunes økonomi må forvaltes 

på en sunn og forsvarlig måte

God helse og trygg alderdom
• Det skal være et trygt lege-, hel-

se-, og omsorgstilbud på Holt og 
Andslimoen

• Ny redningsbase helikopter 
(330skv) må etableres på Bar-
dufoss

• Satse på ergoterapi og økt bruk 
av velferdsteknologi

• Utvikle, forsterke og fornye eldre-
omsorgen på Holt og Andslimoen

Inspirerende oppvekst og 
kompetansebygging
• Flere lærlingeplasser og god 

informasjon om jobbmuligheter i 
Målselv

• Ungdom og studenter må få 
rimeligere tjenester, f eks tann-
helse og transport

• Det må være gode rådgivningstje-
nester og skolehelsetjenester

• Alle elever skal ha erfaring med 
elev/ungdomsbedrift

Skapende næringsliv og grønn 
vekst
• Økt, bærekraftig skogbruk og 

fokus på bioenergi, skaper mulig-
heter og arbeidsplasser

• Flere sauer/beitedyr og færre 
rovdyr

• Målselv som et bærekraftig reise-
mål i kombinasjon med lokal mat 
og kultur

• Utvikle næringsaktivitet ved, og 
reisetilbud på, Bardufoss flyplass

• Gi næringslivet gode rammebe-
tingelser og tilgang på areal

• Styrke matproduksjonen og sikre 
arbeidsplasser som Nortura og 
Tromspotet 

Fungerende infrastruktur
• Alle skal ha tilgang på god mobil-

dekning og fiberbredbånd og post 
hver dag

• Vedlikehold av veier skal priorite-
res høyere

• Myke trafikanter må sikres i hele 
kommunen og farlig tungtrans-
port må forhindres 

Blomstrende kulturliv og 
spennende friluftsliv
• Videreutvikle bærekraftige  tur-

løyper og scooterløyper, med 

mulighet for alle brukere
• Videreutvikle og styrke kultur, idrett, 

frivillighet og Arena Bardufoss
• Bygge flerbrukshall på Olsborg og 

vedlikeholde Bardufosshallen og 
Gimlehallen

Beredskap og nasjonal 
sikkerhet
• Bevare Bn2 som stående avdeling 

på Skjold og øke antall bat/briga-
der på sikt

• Hæren må sikres dedikert heli-
kopterstøtte m/min 9 helikoptre, 
gjennom 339skv

• Sikre aktivitet på Bardufoss fly-
plass og videreutvikle “Gumpen” 
(Sørreisa)

• Anskaffe stridsvogner nå – leve-
ranse i 2021

Vi vil ha levende bygder der folk vil bo. Kommunen skal leve-
re god kvalitet på tjenester nært folk og forvalte økonomien 
fornuftig. Beslutninger skal tas lokalt, folket må lyttes til og 
ingen skal tvinges sammen. Vi må  vedlikeholde det vi har og 
være miljøbevisst i alle sammenhenger. 


