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5. Kari Monlund, 
Melen
6. Øyvin Sørensen, 
Oteren
7. Ole Andre Moldstad, 
Hatteng

8. Ilmar Monlund, 
Melen
9. Hanne Braathen, 
Hatteng
10. Birger Larsen, 
Kitdalen

11. Maar Stangeland, 
Kitdalen
12. Leif Skogly, 
Signaldalen
13. Laila Aronsen, 
Kitdalen
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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
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Berit Nergård Nyre
Kitdalen

Marita Takvannsbukt
Skibotn
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Håvard Gjerseth 
Hatteng
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Leif Bjørnar Seppola 
Skibotn
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Fullstendig program finner du på  
senterpartiet.no/storfjord

VÅR POLITIKK 
For hele Storfjord 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

Bolyst
• Flere unge innbyggere 
• Stipendieavtaler utvalgte yrker
• Stimulere boligbygging gjennom 

tilskuddsordninger 
• Aktiv oppfølging av etablerere og 

bosettere
• Markedsføre kommunens fortrinn. 

Nettbasert «fortrinnsmodell» 
• Nye boligformer til helårsbruk, 

f.eks. «minihus»
• Ta med nye innbyggere i aktivi-

tetstilbudene 
• Lys i husan. Helårsboliger forblir 

helårsboliger
• Utvikle boligfelt basert på nord-

norsk tradisjon, hus med naust på 
samme bruksnummer

• Boligtilbud til nøktern pris og utleie
• Boligfelt der folk vil bo

Næringer
• Tilrettelegge næringsområder 
• Grensekommune - samarbeid på 

Nordkalotten
• Utvikle næringsklynger.  Mange 

små gir stor kraft. 
• Næringsklynge på Vestersida-

senteret
• Videreutvikle Storfjord som tra-

fikk-knutepunkt for land og sjø
• Aktiv samarbeidspartner for vide-

regående skole – lærlingordning
• Bærekraftig reiseliv og utmarksbruk
• Videreutvikle landbruk og andre 

primærnæringer
• Ferdigstille næringsområdet ved Ski-

botn havn og utvikle næringer der

Samferdsel
• Fiber til alle for en rimelig pris
• Trygge E-6 og E-8 
• Påvirke at parsellen Balsfjord gren-

se–Hellarberget gjennomføres
• Påvirke utbedring av fylkesveg-

nettet 
• Flytte trafikk fra veg til sjø og til 

jernbane, jernbane fra Skibotn til 
Finland

• Trygg ferdsel langs hovedvegene

Kvalitet i kommunale 
tjenester
• Videreutvikle velferdstjenestene
• Styrke tilbudene for barn, unge 

og barnefamilier
• Samordne og styrke hjemmeba-

serte tjenester
• Kompenserende tiltak for reduk-

sjon i postombæringen
• Økt brukervennlighet i tjenestene, 

utnytte kommunalt handlingsrom
• Brukervennlige kommunale nett-

sider og digitale tjenester
• Fleksibel/utvidet åpningstid i bar-

nehager og SFO
• Følge opp tilstandsrapport kom-

munale bygg, særlig skoleanlegg
• Utrede etablering av skolemåltid

Planer og strategier 
• Oppdaterte planer og strategier 

som grunnlag for utvikling av 
kommunen. 

• Attraktive nærmiljø
• Gang- og sykkelnettet i sentrene 

og mellom disse
• Kontinuitet i utviklingen av kommu-

nen gjennom politisk samarbeid
• God dialog med kommunens 

innbyggere
• Storfjord skal være egen kom-

mune. Det gir innbyggerne best 
tilbud 

• Lokal forankring av tjenester

Storfjord Senterparti er mot å inn-
føre alminnelig eiendomsskatt!


