
Program for Sørreisa Senterparti 2019-2023 

Med hjerte for hele Sørreisa 

Sørreisa Senterparti er opptatt av å utjevne sosiale forskjeller og at alle innbyggerne skal ha like 

muligheter. Vi er opptatt av å ivareta innbyggerne i Sørreisa i alle faser av livet, fra fødsel til 

alderdom. Sørreisa Senterparti vil at Sørreisa skal bestå som egen kommune, og vi sier nei til 

kommunesammenslåing med våre nabokommuner.  

Sørreisa Senterparti er opptatt av tjenester nær folk, og trygghet i hverdagen til den enkelte. Vi er 

opptatt av sikkerhet og beredskap, og vi er opptatt av å legge til rette for en bærekraftig utvikling. 

Sørreisa Senterparti vil at alle barn og ungdommer skal ha gode oppvekstforhold i vår kommune. Vi 

vil ha gode læreforhold på skolen, der alle barn skal oppleve mestring og ha et godt læringsmiljø. Vi 

vil ha nulltoleranse for mobbing i Sørreisa-skolen og barnehagene. Alle elever som går ut av 

grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i videre 

utdanning og arbeidsliv. Vi er opptatt av å styrke ungdomsrådets rolle i kommunen.  

Sørreisa Senterparti er opptatt av et allsidig fritidstilbud for våre barn og unge, og vi er opptatt av 

satsing på idrett og kultur, samt tilrettelegge for bruk av naturen i bygda vår. Sørreisa Senterparti vil 

arbeide for fortsatt utvikling av turstier og rekreasjonsområder.  Et godt samarbeid mellom det 

offentlige, næringslivet og de frivillige i Sørreisa er viktig for å bygge videre på de gode kvalitetene 

som bygda er kjent for. Vi vil bidra til at samisk kultur blir ivaretatt i Sørreisa.  

Attraktive jobbtilbud i kommunen og i regionen er svært viktig for å få ungdom til å etablere seg i 

Sørreisa, og for å få til befolkningsvekst og positiv utvikling. Vi vil jobbe for å få de unge til å flytte 

tilbake til Sørreisa. Sørreisa Senterparti er opptatt av å sikre eksisterende næringsliv og 

arbeidsplasser, og å legge til rette for flere nye. Vi er opptatt av å legge til rette for positiv utvikling i 

landbruket. 

Sørreisa Senterparti er opptatt av gode rammebetingelser, slik at kommunen kan være en god 

arbeidsgiver som tar vare på sine ansatte på en god måte. Vi er opptatt av godt samarbeid gjennom 

gjensidig respekt og tillit mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Vi vil styrke retten til 

heltidsstillinger i kommunen for de som ønsker det. 

Sørreisa Senterparti vil satse på de unge, og vi vil at Sørreisa skal være et godt sted å bo i alle faser 

av livet. Vi vil: 

 Fortsette å arbeide for reell full barnehagedekning og barnehageplasser for de som ønsker 

det. Vi vil ha et godt pedagogisk tilbud i barnehagene.  

 Ha fokus på god lærerkompetanse og etterutdanning i skolen. Vi vil prioritere lærertetthet og 

delingstimer, slik at den enkelte elev sikres god oppfølging, og styrke satsingen på praktiske 

fag i skolen.  

 Bygge ny god skole i sentrum for å gi et godt tilbud til elevene, og for å styrke fagmiljøet i 

Sørreisaskolen.  

 Satse på entreprenørskap i skolen ved å gi tilbud om elevbedrift, og legge til rette for at 

elevene blir kjent med næringslivet og utviklingsmulighetene i regionen.  

 Beholde og styrke idretts- og kulturtilbud for barn og unge. Vi støtter Sørreisaidrettens 

planer om en flerbrukshall i sentrum. Vi vil arbeide for å starte oppgradering av idrettshallen 



og svømmehallen. Vi vil styrke driftsgrunnlaget for idrettslagene i kommunen, og deres 

arbeid for barn og unge. 

 Styrke ski-idretten og jobbe for etablering av skianlegg i Nordlia. 

 Ha en verdig eldreomsorg som skal være varm og trygg. Sikre gode hjemmebaserte tjenester, 

og utvikle flere botilbud for  for eldre i sentrum. 

 Gi et godt sykehjemstilbud som tar høyde for at det i årene fremover blir flere eldre som 

trenger offentlige omsorgstilbud.  

 Styrke bemanningen innen helse og omsorgtjenesten, legge til rette for kompetanseheving, 

og støtte innføringen av velferdsteknologi innen helse og omsorg. 

 Støtte arbeidet med drift og utvikling av frivilligsentral og aktivitetssenter, samt sikre 

dagtilbud for demente.  

 Støtte planene om snøscooterløyper for rekreasjonskjøring. Løypene må knyttes sammen 

over kommunegrensene, og startpunkt må være nært der folk bor. 

Sørreisa Senterparti satser på næringsutvikling, attraktive arbeidsplasser og økt vekst i 

Sørreisa. Vi vil: 

 Føre aktiv næringspolitikk, holde god kontakt med eksisterende næringsliv og bidra til lokal 

utvikling. Satse på gründere og næringsarbeid i kommunen. Kommunen skal ha et bevisst 

forhold til de mulighetene som ligger i innkjøpsregelverket for å legge til rette for lokal 

næringsutvikling.  

 Utnytte fortrinnet med at Sørreisa har en av Nord Norges beste havner ved å utvikle- og 

markedsføre nærings- og havneområdene, særlig overfor vekstnæringene i regionen.   

 Tilrettelegge for matproduksjon innen både fiskeri og havbruk, og leverandørnæringer til 

disse næringene 

 Videreutvikle et aktivt landbruk, styrking av kulturlandskapet og satse på kortreist mat. 

Herunder produkter fra reindrift og et moderne reinslakteri. Verne om de beste 

jordbruksarealene og naturressursene som har betydning for matproduksjon. Tillate spredt 

boligbygging på landbruksarealer som ikke er produktive i forhold til dagens drift.  

 Tilrettelegge for bærekraftig utvikling av reiselivet, og se dette i sammenheng med satsing på 

mat, kystnæringer og kultur.  

 Styrke Forsvaret i Midt-Troms og sikre tilstedeværelse av Bell-helikoptre for Hæren på 

Bardufoss, og videreutvikling av Luftforsvarets stasjon Sørreisa, med hovedansvar for den 

nasjonale luftovervåkningen.  

 Øke vedlikehold og oppgradering av kommunale veier  

 Jobbe for utbygging av flere gang- og sykkelveier, og vedlikehold av eksisterende gang- og 

sykkelveier. 

 Ferdigstille det nye boligfeltet på Hemmingsjord, og legge til rette for utvikling av flere nye 

boligfelt for økt bosetting. 



 Jobbe for økt bruk av miljøvennlige og bærekraftige løsninger i eksisterende og nye 

kommunale bygg for å redusere energiforbruket. Legge til rette for økt bruk av bærekraftige 

energiformer. 

 Jobbe for økt bruk av bærekraftige transportløsninger, og en framtidig utvidelse av 

Ofotbanen til Tromsø, for å møte fremtidens transport og miljøutfordringer.   

 

 

 

 


