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VÅR POLITIKK 
for hele Tjeldsund 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

LOKALT DEMOKRATI
• Tjeldsund Senterparti skal jobbe 

for å være politisk representert I 
hele Tjeldsund kommune, og at 
kommunen skal være en demo-
kratisk og inkluderende arena 
der innbyggerne kan delta for å 
påvirke samfunnsutviklingen.

Ansvarlig styring
• Tjeldsund Senterparti ønsker å 

videreutvikle lokal verdiskaping 
og føre en ansvarlig forvaltning av 
ressursene i kommunen.

• Vi ønsker å tilrettelegge for utbyg-
ging av boliger og næringsarealer 
på arealer som ikke er egnet til 
landbruksdrift. 

• Vi vil videreutvikle et livskraftig 

næringsliv og et godt, likeverdig 
og offentlig tjenestetilbud uav-
hengig hvor i kommunen man 
bor. 

Inspirende oppvekst
• Tjeldsund Senterparti skal jobbe 

for å utvikle skole og barnehage, i 
tråd med økt bosetting i kommu-
nen, og som følge av nye, kom-
mende arbeidsplasser. Vi ønsker å 
satse på de ansattes kompetanse, 
på flere ansatte og fysiske anlegg 
som er tilpasset alle brukere. 

Skapende næringsliv
• Tjeldsund Senterparti vil støtte 

og legge til rette for eksisterende 
og fremtidige arbeidsplasser og 

industri. Det er også viktig med 
sterke primærnæringer som 
skaper positive ringvirkninger til 
lokalsamfunnet. 

Grønn vekst
• Tjeldsund Senterparti skal frem-

me bærekraftig utvikling i alle 
næringer. Vi skal jobbe for at 
bærekraftig utvikling skal prege 
kommunens videre drift.

Blomstrende kulturliv
• Tjeldsund Senterparti ønsker å 

fremme og oppmuntre til frivillig 
kulturarbeid og kulturelt påfyll på 
arenaer som omfatter alle aldre. 

• Vi vil ha mer aktivitet og innhold 
i eldreomsorgen og sikre eldre 
et omsorgstilbud som innebærer 
meningsfulle dager og tilbud 
om aktivitet. Det kan være fysisk 
aktivitet, men også kulturell – og 
sosial aktivitet.

I vår nye kommune ønsker vi å utøve en politikk tuftet på 
langsiktig og bærekraftig forvaltning av ressurser, et sterkt 
fellesskap og tillit mellom mennesker. Senterpartiet vil leg-
ge til rette for vekst og utvikling i alle deler av kommunen, 
i alle bygdene.  Vi vil at nye Tjeldsund kommune skal bestå 
av gode og livskraftige lokalsamfunn som gir folk trygghet, 
tilhørighet og identitet – med tjenester nær folk.


