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Skjervøy Senterparti ønsker å bidra til gode og praktiske løsninger for 
alle i Skjervøy kommune. Vi skal gi vårt bidrag til at samarbeidet skal bli 
godt, og kommer til å søke kompromiss på tvers av partigrensene. Vi vil 
jobbe for at Skjervøy kommune skal bestå som egen kommune og være 
en god kommune å bo i.

Senterpartiet vil at Norge fortsatt skal bygge fremtiden på de kristne 
grunnverdiene som har dyp kulturell forankring i landet. Vi skal være 
et parti som vektlegger et humanistisk levesett og vi skal bidra til et le-
vende folkestyre hvor vi hele tiden skal være lydhør for folks meninger i 
saker som behandles. Senterpartiets motto er jo: 

Tilbud av tjenester nært der folk bor. 

Målet for Senterpartiet er at rettferdighet, likeverd, trygghet og respekt 
skal være bærende prinsipper i alt vi foretar oss. Ut fra dette vil Skjervøy 
Senterparti ha fokus på følgende programsaker:

Samferdsel
Samferdsel er en av våre hjertesaker fordi gode løsninger med fram-
kommelighet mellom øyer og bygder er en forutsetning for fortsatt liv 
og røre rundt i hele kommunen.

Alle stiller i dag krav til god standard. Da er det viktig at vi møter mor-
gendagens utfordringer med moderne og likeverdige løsninger. Lang- 
bakken var i alle år et mareritt for tungtransporten. Vi gleder oss over 
den nye veitraseen, men nå haster det med å ta tak i de store utfordrin-
gene knyttet til rasfare, fergekapasitet, veistandard og rutetilbud i den 
offentlige kommunikasjonen. Senterpartiet vil være en aktiv pådriver 
for å få løst flest mulig av våre utfordringer fremover.

Senterpartiet vil bl.a. jobbe for:
 · Ny og kortere rassikker internvei mellom Lauksletta og Arnøyhamn
 ·  Gjennomføring av Staten Vegvesens plan for ytterligere rassikring av  



veien mellom Arnøyhamn og Årviksand.
 · Daglig hurtigbåtforbindelse mellom Skjervøy og Tromsø
 · Større ferge på Arnøy-/Laukøysambandet
 · Oppgradering av fylkesveien fra Skjervøy til E6, inkl. brua og tunnelene
 · Å få på plass nødnett i Maursund- og Kågentunnelene
 · Fastlandsforbindelse til Arnøy/Laukøy
 · Bedre samordning av offentlige kommunikasjoner
 · Å få utbedret krysset inn til Kveldsolveien og helsesenteret
 · Å få utbedret krysset på 866 til fergeleiet
 · Å få på plass ladestasjoner for elbiler
 · At kommunen er med på det grønne skiftet og legger til rette med 

ladestasjoner for å møte kravet om fornybar energi til maritim næring 
(hurtigruten, brønnbåter, fiskeri, havbruk, andre)

 · At havnene holder de krav som stilles i forhold til den aktiviteten vi 
forventer skal være der.

 · Tilrettelegging for ei flytebrygge i havna (i forbindelse med ombyggin-
gen av Storstein fergeleie)



Næringsliv
Fiskeri har gjennom alle tider vært bærebjelken i Skjervøy kommune 
og vi vil ha fokus på at denne næringen fortsatt skal være sentral i vår 
kommune. Oppdrettsnæringen har i stor utstrekning overtatt fiskeri-
enes betydning og vi vil legge til rette for en harmonisk sameksistens 
mellom disse to næringene. Skjervøy Senterparti ønsker også å støtte 
opp om de som har gode og bærekraftige konsepter innen turist- og 
servicenæringen. Skjervøy vokser og det bygges nå på flere områder 
utenfor sentrum.

 Skjervøy Senterpartiet vil jobbe for:
 · At kommunen starter arbeidet med å regulere nye areal til næringslivet 

utenfor sentrum
 · Etablering av et senter for rømmingsforebygging innen havbruk i Skjervøy
 · Å få på plass en helårig turistinformasjon, gjerne i samarbeid med 

næringslivet
 · Eiermelding til alle kommunalt eide AS



 · Få regulert et deponi for lagring av overskuddsmasser
 · Tilrettelegge velferdstilbud for fiskere, gjerne i samarbeid med andre
 · Etablere tilskuddsordning for unge etablerere
 · Tilrettelegge for bærekraftig turistsatsing
 · Å fortsatt legge til rette for oppdrettsnæringa slik at den får en positiv 

sameksistens med fiskerinæringa, og størst mulig lokale ringvirkninger
 · Bruke vårt eierskap i Blått Kompetansesenter Nord til å utvikle kompe-

tanse og FoU i de blå næringene.
 · Legge til rette for samarbeidsprosjekt blant butikker, servicenæringa, 

turisme, lag og foreninger.
 ·  Jobbe for opprettholdelse og etablering av flere fylkeskommunale/

statlige arbeidsplasser
 · Landbruket i vår kommune skal gis muligheter til å utvikle seg. Kommu-

nen har store arealer som er egnet til både til innmark og til utmarks- 
beite, og et hvert initiativ av folk med grønne fingre skal støttes med 
alle tilgjengelige midler.

Helse og omsorg
 Tilretteleggelse for god helse er både den enkeltes og det offentlige 
sitt ansvar. Vi blir stadig flere eldre i vår kommune, noe som gir oss 
utfordringer for å kunne gi et godt tilbud til alle livet ut.
Helsetilbudene må bli slik at alle som vil og kan bo hjemme får mulig- 
het til det lengst mulig. Vi må sørge for at tilbudet til de aller svakeste 
ikke bare blir oppbevaring.  Det er også viktig å jobbe med forebygging, 
noe som kan spare samfunnet for langt mere enn det en slik satsing vil 
koste nå.

Senterpartiet vil jobbe for:
 ·  Det skal utvikles flere omsorgsboliger, gjerne med bofellesskap. Det 

bør i den sammenheng sees på annen bruk av eksisterende bygnings-
masse.

 · Å opprette stilling som aktivitør tilknyttet helse- og omsorgstjenesten.
 · Etablere et sanserom på Solkroken



 · Legge til rette for mer bruk av velferdsteknologi
 · Kommunal besøkstjeneste, gjerne som et samarbeid med elevbedrif-

ter/skoleverket
 · Å beholde dagens sykestuemodell
 · Få til et rekrutteringsprosjekt for å sikre fagpersonell innen etaten
 · Å styrke rus- og psykiatritjenesten
 · Utrede og, om nødvendig, bygge på helsesenteret



Skole og barnehage
 En god skole og et godt barnehagetilbud er vesentlig for bolyst i kom-
munen. Barneskolen holder til i gamle lokaler som trenger en moder-
nisering i form av ombygging eller nybygg. Det er viktig å sikre at alle i 
skolen får et så godt tilbud som mulig og da vil det være nødvendig å 
tilsette også andre yrkesgrupper i skolen i tråd med den nye lærepla-
nen. Skolestrukturen på Arnøy har vært under press. Vi er sikre på at 
Senterpartiets satsing på trygge rassikre internveier, vil gi grunnlag for 
økning i antall barn og danne grunnlag for gode tilbud, både for skoler 
og barnehager på øya. Nord-Troms videregående skole, skolested 
Skjervøy må sikre sin posisjon i forhold til utdanning av arbeidskraft til 
næringer som er viktig for vår region. 

Senterpartiet vil jobbe for:
 ·  Å få på plass alternativ undervisning for elever i skolen som kan ha mer 

nytte av dette enn tradisjonell undervisning
 · At nye kompetansegrupper (vernepleier, sosionom, barnevernspeda-

gog) kommer inn i skolen



 · At Arnøyhamn skole skal benyttes som vinterskole ved behov.
 · At Lauksletta sikres et verdig skoletilbud, slik at de mange unge som nå 

arbeider der skal ha muligheten til å etablere seg
 · Å renovere og ombygge barneskolen, eventuelt bygge ny skole på 

Skjervøy
 · Å tilpasse utdanningsløpet på den videregående skolen etter lokalsam-

funnet/regionens behov
 · Å få til en oppdatert samarbeidsavtale med den private barnehagen
 · Å sikre fortsatt skoledrift på Arnøy
 · En satsing på elevbedrifter i grunnskolen som også kan bidra i lokal-

samfunnet

Kultur og fritid
Et godt og variert fritids- og kulturtilbud vil være viktige faktorer for økt 
bolyst og trekke nye innbyggere til kommunen. Det frivillige organisa-
sjonslivet vil spille en viktig rolle og må få rammevilkår som stimulerer 
til allsidig aktivitet. Også den uorganiserte ungdommen må få et tilbud 
i tråd med deres ønsker.



Senterpartiet vil jobbe for:
 · Å få til et treffsted i sentrum for ungdom
 · Å innføre en tilskuddsordning for velforeninger som vil oppgradere 

lekeplasser
 · Å få bygget fotballhall på Skjervøy
 · Å få kulturkonsulenten i hel stilling
 · En støtteordning til bygdelag/velforeninger som tilrettelegger for   all-

mennheten
 · Å utvide åpningstiden i svømmehallene, også i helgene
 · At kirka skal få ressurser slik at man kan ta vare på kirkebygg og kirke-

gårder på en god måte.

Samfunnsutvikling
 Samfunnet utvikler seg i stadig raskere tempo. Det vi i dag har oversikt 
over kan være totalt forandret i løpet av få år. Senterpartiet vil alltid 
følge utviklingen nøye og bidra til at den skal være positiv for innbyg-
gerne i vår kommune.



Senterpartiet vil jobbe for:
 · At de regulerte boligfeltene i Hollendervika skal klargjøres for
 · boligbygging
 · Utbygging av fiber, eller likeverdige alternative løsninger til alle bebod-

de bygder
 · Planlegging og bygging av parkeringsplasser i sentrum.
 · Å tilrettelegge områder for friluftsaktiviteter og stimulere til økt bruk av 

naturen ved å gi plass til flere gapahuker i nærheten av turområder
 · Å stimulere til bygging av boliger/leiligheter for unge som vil bosette 

seg i kommune



Vår ordførerkandidat, Kurt Michalsen, kommer fra Arnøyhamn, men 
har bodd på Skjervøy siden 1998. Kurt har lang fartstid i politikken og 
er godt kvalifisert til å kunne styre ordførervervet på en bra måte. Kurt 
er engasjert på veldig mange områder, både innen næringsliv, politikk 
og fritidsaktiviteter. Han driver Møbelringen på Skjervøy, leder Vare-
huset Skjervøy og er leder av dommerkomiteen i Troms Fotballkrets. 
Gjennom hele oppveksten og i voksen alder har han dømt og spilt 
fotball. Kurt har 4 voksne barn, der 2 fortsatt bor i kommunen. Hans 
store lidenskap for tiden er hans to hunder, som tar ham med på tur 
hver dag. Som ordfører vil han jobbe for at kommunens behov, spesielt 
innen vei og samferdsel, får sin rettmessige prioritering og løsning. Kurt 
står også på Senterpartiets liste til fylkestingsvalget og har absolutt 
mulighet til å komme inn på fast plass om mange nok fra Skjervøy 
stemmer på lista.

Den neste på lista er Kathrine Kaasbøll Hanssen. Hun kommer fra Skjer-
vøy, og flyttet hjem til øya i 2014 etter flere år som student i Tromsø. 
Kathrine har tidligere vært formannskapssekretær i Skjervøy kommune, 
men arbeider nå som regnskapsfører hos Skarven regnskap og er aktiv 
i flere styreverv. Gjennom formannskapet opparbeidet hun seg gode 
kunnskaper om det som rører seg i kommunen. Interessen for politik-
ken har vært tilstede fra tidlig alder, men hun er fersk som lokalpoliti-
ker. Kathrine ønsker sammen med partiet å arbeide for at kommunen 
vår skal ha gode tjenester i nærmiljøet, det være seg skole, omsorg, 
kultur og samferdsel.



Valgliste med kandidater

1. Kurt Michalsen
2. Kathrine Kaasbøll Hanssen
3. Hanne Nygaard Høgstad
4. Torgeir Johnsen
5. Vidar Brox-Antonsen
6. Rolf Egil Larsen
7. Ellen Jørgine Reiersen
8. Thor Helge Nygaard
9. Ipek Imirgi
10. Arnt Hugo Sørensen
11. Ragnhild Bergset Elvestad
12. Dag Hugo Lorentzen
13. Anne Martine Brox-Antonsen
14. Jan Hugo Eriksen
15. Ioana Maria Mic Deac
16. Knut Arne Mikalsen
17. Kristin Elisabeth B. Isaksen
18. Rune Vilhelm Pedersen
19. Silvia Kjeldsberg Johansen
20. Jan Harald Hansen
21. Arnulf Steffensen
22. Alexandru Cuc
23. Arnfinn Ole Pedersen
24. Svein Arild Korneliussen
25. Elin Einarsen


