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7. Roy Alapnes, 
Sifjord
8. Wivi Jakobsen, 
Skaland
9. Gunnleif Alfredsen, 
Botnhamn

10. Anne G. Normann, 
Finnsnes
11. Anders Killie Solli, 
Bjorelvnes
12. Siv Anita Nygård, 
Gryllefjord

13. Renate Eide, 
Rossfjordstraumen
14. Knut-Ole Rabbmo, 
Skaland
15. Børge J. Andreassen, 
Lekangsund

Alf Nylund 
Tranøybotn

Regine Solli 
Bjorelvnes

Grete Pedersen
Grunnfarnes

Bjørn R. Pedersen
Kårvikhamn

Roy-Willy Hansen
Senjahopen

Tom Rune Eliseussen
Finnsnes

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

Senja

4 5 6



Fullstendig program finner du på  
senterpartiet.no/senja

VÅR POLITIKK 
Livskraftige samfunn 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

Skole, utdanning og SFO
• jobbe for at nåværende skole-

struktur skal bestå.
• styrke skolehelsetjenesten og 

jobbe for innføring av et enkelt og 
sunt måltid i skolene.

• jobbe for å styrke kulturskolen for 
at den skal gi et bredt desentrali-
sert tilbud.

• opprettholde drift av bassengene 
i skolene. 

• opprettholde og styrke et godt 
desentralisert SFO-tilbud.

Barnehager
• opprettholde et godt desentrali-

sert barnehagetilbud.
• jobbe for oppgradering av uteom-

rådene i barnehagene. 

Helse og eldreomsorg
• sikre en ambulansetjeneste som 

ivaretar befolkningen.
• videreføre og utvikle tilbud om 

helsestasjon for ungdom.
• jobbe for ytterligere tjeneste-

utvikling av distriktsmedisinsk 
senter, DMS.

• opprettholde og bygge ut syke-
hjemsplasser og  omsorgsboliger 
for eldre.

Bolyst og arealpolitikk
• Senja kommune skal være god på 

samfunns og arealplanlegging.
• kommunen må benytte de boligpo-

litiske virkemidlene til Husbanken. 
• at 2,5 km kravet i lov om motor-

ferdsel i utmark skal fjernes.

• være pådriver for etableringen av 
et ungdommens hus.

• støtte festivaler og bygdedager. 

Samferdsel og infrastruktur
• ny forbindelse mellom Senja og fast-

landet må utredes snarest mulig. 
• Gisundbrua må utbedres med 

gang- og sykkelveg.
• trafikksikringstiltak av skoleveier og 

etablering av gang- og sykkelveier.
• kollektivtransporten må forbedres. 

Næring
• fiskeri- og havbruksnæringa må 

utvikles gjennom forutsigbare 
rammebetingelser 

• opprettholde en differensiert og 
fiskereid fiskeflåte med spredt 
eierskap

• næringsfondet må gjøres tilgjen-
gelig for landbruket.

• Jobbe for helårs fergedrift over 
Malangen og videreutvikle øvrige 
Senja-ferger for å styrke reise-
livsnæringen.

Livskraft og identitet er det Senja senterparti ønsker skal pre-
ge kommunepolitikken og hverdagen for den enkelte innbyg-
ger i Senja kommune de neste fire årene. Vi ønsker å vide-
reutvikle livskraftige lokalsamfunn i HELE kommunen. Senja 
Senterpartis politikk bygger på nærhetsprinsippet: nærhet 
til skole og barnehage, nærhet til helsetilbud, nærhet til vel-
ferd, nærhet til service og nærhet mellom mennesker.


