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4. Ragnhild S. Dyrstad, 
Storslett
5. Torbjørn Johansen, 
Oksfjordhamn
6. Pål Halvor Bjerkli, 
Straumfjord
7. Johanne E. Sommersæter, 
Straumfjord
8. Knut I. Skogvold, 
Kildalen
9. Isabel K. Vangen, 
Svartfoss
10. Jan Harald Tørfoss, 
Tørfoss

11. Kirsti Marit Steinlien, 
ømmernes
12. Rune Bjerkli, 
Straumfjord
13. Harald Evanger, 
Bakkeby
14. Jarle Kiil, 
Spåkenes
15. Tove-Mette Kristiansen, 
Storslett
16. Ola Dyrstad, 
Storslett
17. Marit Isaksen, 
Oksfjordhamn

18. Kay Arne Bøklepp, 
Rotsund
19. Karina Nordberg, 
Reisadalen
20. Hugo Bjørnnes, 
Høgegga
21. Arne M. Kristiansen, 
Moan
22. Ivar Enoksen, 
Oksfjordhamn
23. Olaf Skogmo, 
Spåkenes 

Svein-Erik Falk 
Storslett

Tanja V. Birkeland 
Straumfjord

Olaug Bergset 
Sappen

1 2 3
Kommunestyrekandidater
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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
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Fullstendig program finner du på  
senterpartiet.no/nordreisa

VÅR POLITIKK 
for hele Nordreisa 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

Helse og omsorg
• Støtte tiltak for at eldre og funk-

sjonshemmede kan bo i egen 
bolig lengst mulig

• Etablere aktiviserende og trygge 
omsorgsboliger

• Styrke og videreutvikle Distrikts-
medisinsk senter

• Vektlegge aktivitetstilbud, f.eks. 
grønn omsorg og matkvalitet for 
pasienter og brukere

• Styrke helsesykepleiertilbudet i 
skolen

Familiepolitikk
• Styrke familiene gjennom nærmil-

jøarbeid, veiledning og mobilisering 
av ressurser i familiens nettverk.

• Forebygge rusmisbruk, og styrke 
rusomsorg og ettervern

• Hjelpe vanskeligstilte inn på bolig-
markedet

Utdanning og oppvekst
• Fortsette kvalitetsarbeidet, og 

opprettholde skoler og barneha-
ger i Rotsund og Oksfjord

• Videreutvikle og styrke kultur-
skolen, og støtte idrettslagene og 
annet lagsarbeid for barn og unge

• Styrke opplæringen i samisk og 
kvensk

• Styrke Nord-Troms studiesenter 
og jobbe for voksenopplæringstil-
budet

• Vurdere bedre mat og aktivitets-
tilbud i skolen

Kultur og fritid
• Øke støtten til frivillige lag og 

foreninger
• Etablere kvensk teater
• Etablere villakssenter
• Bedre vedlikehold av kirkebyggene
• Opprette diakonstilling

Samferdsel
• Ha kommunal vedlikeholdsplan 

for veier, havner mv.
• Arbeide for et bedre tilpasset 

flytilbud
• Arbeide for at vedlikehold av fyl-

keskommunale veier rustes opp 
f.eks. Storvikveien og i Oksfjord

• Jobbe for et sikkert riksvegnett 
gjennom Nord-Troms

Næringsliv
• Styrke handelstilbudet gjennom 

trivselstiltak og samarbeid med 
basis i nasjonalparklandsbyen

• Videreutvikle infrastrukturen for 
reiselivsnæringa

• Arbeide mer strategisk for nye 
arbeidsplasser og -virksomheter, 
også fylkeskommunale og statlige

• Finne gode løsninger mellom 
nye og tradisjonelle næringer 
slik at tradisjonelle næringer ikke 
fortrenges

Skogbruk, jordbruk og fiske
• Landbruket i kommunen trenger 

en utviklingsplan!

• Legge til rette for utvikling av 
matspesialiteter

• Støtte ordninga med fungerende 
fiskemottak

• Utarbeide beitebruksplan
• Opprette jordbank over tilgjenge-

lig leiejord
• Landbrukskontoret må styrkes

Bosetting
• Ha lik tilgang på høyhastighets-

nett og mobilnett i alle bygder.
• Jobbe for god integrering av flykt-

ninger.
• Opprette grendelagsforum i 

Nordreisa
• Styrke brannberedskapen i byg-

dene.

Klima og miljø
• Kommunen skal bli mer klima-

vennlig innen transport og inn-
kjøp, og fornye energiog

• klimaplanen.
• Kommunen skal organisere årlige 

«søppelaksjoner»

• Likeverdige tjenester uavhengig av bosted.
• Forvalte både økologiske og økonomiske ressurser på en 

bærekraftig måte.
• Videreutvikle regionalt samarbeid i Nord-Troms.


