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Fullstendig program finner du på  
senterpartiet.no/skjervoy

Kystbyen på 70 grader nord har vekstsmerter
Fiskeri og havbruk skaper i dag store verdier i Skjervøy kom-
mune. Her satses nå på fornyelse med nytt stort kystfartøy. 
Et anlegg for produksjon av stor settefisk med RAS teknolo-
gi  av helt nye dimensjoner er under bygging. Det etableres 
nytt anlegg for not-service. Slakteriene er under kontinuerlig 
oppdatering, både på Skjervøy og på Lauksundskaret. Dette 
er med og gir grunnlaget for stor vekst i Skjervøy, både øko-
nomisk og hva angår innbyggertall. Kommunen har nå man-
gel på boliger. Det er derfor viktig at det tilrettelegges med 
boligfelt og infrastruktur, både i og utenfor sentrum.

VÅR POLITIKK 
for hele Skjervøy 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

Den blå skolen
De blå linjene ved Nord-Troms 
Videregående skole er derfor viktig. 
Vi må ha et oppdatert tilbud med 
nytt opplæringsfartøy og utvidede 
undervisningskonsesjoner, hvor et 
rømningssikringssenter blir en viktig 
del. Skjervøy Senterparti mener 
nøkkelen er en god havbruksut-
danning. Det er derfor viktig at 
videregående- og fagskolenivået har 
høy faglig kvalitet slik at den blir et 
attraktivt utdanningsvalg i fylket.

Villmarksturisme en 
framtidsnæring
Skjervøy kommune er et eldorado 
for toppturer og randonèkjøring. 
Fisketurisme er i sterk vekst og kval-
safari og nordlysturisme har bidratt 
til at aktørene som driver med dette 
nå er i ferd med å få helårsdrift. Sen-
terpartiet vil arbeide for at fisketu-
rismen blir regulert slik at dette blir 
en sportsaktivitet, ikke en næring. 
Vi ser for oss strengere regler for 
fangst og at det blir restriksjoner 
på fiskeletingsutstyr. Toppturer bør 

også organiseres slik at krav til sik-
kerhet ivaretas.

Lokalt demokrati er viktig for 
Senterpartiet
Makta skal vært nært og Senterpar-
tiet vil selvfølgelig beholde Skjervøy 
som egen kommune. Men vi må 
være var for at små organisasjoner 
også kan være krevende. Ofte er det 
tette relasjoner, både med hensyn 
til vennskap, patriotisme, slektskap 

og næring. Det blir da viktig å ha 
lav terskel for inhabilitet og innside 
medvirkning, slik at man ikke skaper 
grobunn for at grunnlaget for politi-
keres valg trekkes i tvil.


