TJELDSUND
SENTERPARTI
PARTIPROGRAM 2019 - 2023

OPPVEKST OG UTDANNING
Tjeldsund Senterparti vil:
• Gi grunnskolene tilstrekkelige ressurser slik at alle
elever kan få god oppfølging og et godt og trygt
læringsmiljø i sin eksisterende skolekrets. Det skal
sikres god kompetanse på alle skolene i
kommunen - lik opplæring til alle elever uansett
nivå.
• Sikre fortsatt drift på alle eksisterende skoler og
barnehager
• Gi god kvalitet på samisk opplæring i grunnskolen
for de elevene som ønsker det, på sin nærskole.
• Jobbe for utvikling av skoler og barnehager i takt
med forventet økt bosetting og arbeidsplasser
ved Evenes flystasjon
• Alle elever i Tjeldsund skal sikres
svømmeopplæring og bassengene i kommunen
skal være i kontinuerlig drift.
• vil jobbe for at Norges Brannskole skal utvikles
videre i Tjeldsund.

HELSE OG OMSORG
Tjeldsund Senterparti vil:
• legge til rette for at eldre som ønsker det skal få
bo i eget hjem, forutsatt at kommunen kan sikre
god omsorg når behovet er der.
• arbeide for videreføring av eksisterende tilbud
som ETS medisinske senter, rusomsorg, og
psykisk helse, tannhelse og fysioterapi.
• arbeide for at alle som har behov får gode
omsorgstjenester og et mattilbud som sikrer et
godt og næringsrikt kosthold
• arbeide for at trygghetsalarm og annen teknologi
som gjør det mulig å bo lenger hjemme, må være
gratis eller ha en lav egenandel.
• arbeide for at det blir bygd flere heldøgns
pleieplasser, slik at de som har behov for
heldøgns omsorg får tilbud om dette.

KULTUR OG MILJØ
Det frivillige kulturarbeidet betyr mye for trivsel og
må oppmuntres og styrkes. Alle lag og foreninger som
gir tilbud til barn og unge skal ha rett til gratis lån av
tilpassede lokaler. Dagens barn og unge er mindre
aktive enn før, og vi må derfor sørge for å støtte de
lokale lag og foreninger som tilbyr kulturelle og fysiske
aktiviteter.
Det er viktig å holde naturen rein for søppel og
miljøskadelige stoffer. Tjeldsund Senterparti ønsker å
gi tilskudd til frivillige lag og bedrifter som bidrar til
renere natur.

Ordførerkandidat:

Hugo Heimgård, 50 år,
Fjelldal. Gift, 3 barn,
økonomisjef.
Hugo har lang erfaring fra
kommunal sektor og har
god innsikt i det indre liv i
en kommune.

2. kandidat:

Randi Bruun, 41 år, Erikjord.
Samboer, 3 barn.

SAMFERDSEL
Tjeldsund Senterparti vil arbeide for bedre
kollektivtilbud til flyplassen og Harstad og innad i
kommunen.
Kommunen skal være pådriver for å få bygd ut
bredbånd i hele kommunen.

BOSETTINGSPOLITIKK
Tjeldsund Senterparti vil:
• Tilrettelegge for økt bosetting i alle deler av
kommunen
• Ivareta infrastruktur som skoler, barnehager og
arbeidsplasser slik at det skapes bolyst i hele
kommunen
• Jobbe for omsetning av ubebodde eiendommer
og gårdsbruk
• Sørge for tilgjengelige boligtomter i hele
kommunen

ARBEIDSPLASSER OG NÆRINGSUTVIKLING
Tjeldsund Senterparti vil:
∗ jobbe for flere arbeidsplasser i vår kommune og
vil tilrettelegge for utvikling av de eksisterende
store arbeidsplassene.
∗ Ha et sterkt og variert landbruk som vil bidra til å
stanse gjengroing og skape et åpnere
kulturlandskap. Dette vil gi positive ringvirkninger
for både turisme og lokalsamfunnet.
∗ Ha økte ressurser til kommunal landbruksforvaltning slik at næringen kan utvikles videre.
Driveplikten og jordvernet for landbrukseiendommer skal overholdes, slik sikres
landbruket nødvendige areal.
∗ Jobbe for at kommunen blir mere bevisst når det
gjelder arealplanlegging. Vi ønsker ikke at
landbruksnæringen skal vike for andre interesser.
∗ Legge til rette for fiskerinæring med basis i
kommunen. Det er viktig med gode havneforhold
i de forskjellige lokalsamfunnene. Vi ønsker
fiskeoppdrett i kommunen velkommen forutsatt
at næringen tar nødvendige miljøhensyn.
Tjeldsund Senterparti mener det er viktig for
kommunen å ha et næringsfond som stimulerer til
nysatsing og videreutvikling for næringslivet, der alle
næringer stiller likt ved tildeling.

VALGLISTEN FOR TJELDSUND SENTERPARTI
1 Hugo Edgar Heimgård
2 Randi Bruun

Fjelldal
Erikjord

f. 1968
f. 1977

3 Egil Antonsen

Tovikstrand

f. 1950

4 Astri Helen Simonsen
5 Eivind Johan Kristoffersen
6 Pål Johansen
7 Ove André Andreassen
8 Eirin Normann Svendsen
9 Terje Benjaminsen
10 Anette Kvist Johnsen
11 May-Britt Nilsen
12 Kai Tore Petter Nordgård
13 Kenneth Nystad Markussen
14 Ketil Larsen
15 Ajna Nystad Skarstein
16 Trond Bang Johansen
17 Aud Pedersen
18 Thorgeir Benjaminsen
19 Tone J Marstein Benjaminsen
20 Kåre Miklegard

Renså
Kjerstad
Rødberg
Renså
Sæter
Sandstrand
Grovfjord
Kilstad
Myklebostad
Sandstrand
Bø
Sandstrand
Hol
Myklebostad
Tovik
Sandstrand
Myklebostad

f. 1981
f. 1948
f. 1968
f. 1971
f. 1965
f. 1950
f. 1983
f. 1957
f. 1954
f. 1982
f. 1957
f. 1978
f. 1948
f. 1942
f. 1993
f. 1958
f. 1943

