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7. Hans Christian Gjøvik 
8. May Torill Rotvik 
9. Else F. Prestbakmo 
10. Hilde Bakkemo 
11. Mirsad Kekic 
12. Sindre Myrland 

13. Simon Løvhaug 
14. Veslemøy Talseth 
15. Line Sæther 
16. Amanuel Okbaldetsen
17. Ann Kristin Bakkemo 
18. Pål Samueljord 

19. Martin Ånesen 
20. Ivar B Prestbakmo 
21. Inger Bakkemo 
22. Kyrre Inge Tunheim 
23. Hans R.N. Rasmussen

Jimmy Treland  Isabel Sørensen Ronald Martinsen 

Signe Lilleng Tor Ove Talseth Sigrun W. Prestbakmo 
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Kommunestyrekandidater

Hele
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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
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Fullstendig program finner du på  
senterpartiet.no/salangen

VÅR POLITIKK 
For hele Salangen 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

Barn og unge
• Det er viktig å legge til rette for 

god drift og tilstrekkelige ressur-
ser til å utvikle innhold i både 
skole og barnehage 

• Vi vil fortsette jobben for å opp-
rettholde og utvikle tilbudet ved 
Sjøvegan VG skole 

• Igangsette et arbeid for økt re-
kruttering til kulturskolen 

• Aktivt arbeid med å legge til rette 
for aktivitet for barn og unge

Næringsliv
• Vi vil jobbe for ytterligere aktivitet 

knyttet til kaia på Salangsverket 
• Det er viktig å styrke igangsatt 

arbeid med tilskudd til nydyrking 
for landbruksnæringa 

• Det er viktig å legge tilrette for 
reiselivsnæringas videre utvikling 

• Havbruksfondet skal brukes til å 
tilrettelegge for næringsutvikling

Helse, pleie og omsorg
• Et godt helsetilbud i alle livets faser 

er viktig for alles trygghet og trivsel 
• Rekruteringsarbeid for å sikre 

riktig arbeidskraft i sektoren 
• Rehabilitering for å kunne hånd-

tere egen hverdag best mulig og 
dagsenter for demente er svært 
viktige tjenester, som må styrkes

Friluftsliv og folkehelse
• Samarbeidet med lag og foreninger 

og tilrettelegging for aktivitet hos 
disse er noe av det det viktigste fol-
kehelsearbeid i kommunen, samar-
beidet med de må styrkes og utvikles 

• Gjennom arealplanen legge tilret-
te for turstier og løyper 

• Etablere rekreasjonsløyper for 
snøscooter, og jobbe for å få 
gjennomslag for lokal forvaltning 
av såkalt «hyttekjøring»

Infrastruktur og beredskap
• Jobbe for lovfestet responstid 

for ambulansetjenesten, fortsatt 
både dagbil og døgnbil på ambu-
lansestasjonen 

• Det er viktig å jobbe for en best 
mulig politiberedskap 

• Iverksette opprustingplan for 
kommunale veier 

• Bygge ut bredbåndskapasiteten til 
hele kommunen 

• Jobbe for realisering av viktige 
trafikksikkerhetstiltak 

• Legge til rette for at brann og red-
ningsstyrken får ta i bruk ny teknologi 
for å styrke beredskapsarbeidet lokalt

Innbyggermedvirkning
• Etablere faste møter mellom 

eldreråd, ungdomsråd og råd for 
mennesker med funksjonsnedset-
telse, og administrativ og politisk 
ledelse i kommunen 

• Bruke folkemøter og digitale hjelpe-
midler for aktiv innbyggerdialog 

• Eventuell folkeavstemning må 
lyttes til og følges opp

Salangen Senterparti vil fortsette jobben for å legge tilrette 
for bolyst, trivsel og etableringslyst i Salangen. Senterpartiet 
er opptatt av at kommunen skal være en forutsigbar og ak-
tiv partner for næringsliv og lag/foreninger, slik at man kan 
realisere ideer og skape mer aktivitet, mer sysselsetting, og 
sammen utvikle lokalsamfunnet.


