
 
 

2019–2023 

1: Ordførerkandidat    2: Kandidat
Marlene Berntsen Bråthen   Mats Hegg Jacobsen.

    3: Kandidat  
         Olaug Kristine Hanssen  

4: Kandidat           
Edmund Georg Leiksett       

5: Kandidat 
Rita Roaldsen        

     6: kandidat 
          Magnus Skogvoll Eliassen 



Senterpartiet ønsker å bedre skolefritidsordningen (SFO). Det må være et større samsvar 
mellom foreldrebetaling, bemanning og kvalitet. SFO skal være et pedagogisk og 
meningsfylt tilbud. SFO skal ha ledere med en pedagogisk eller barnefaglig kompetanse, og 
en voksentetthet som bidrar til et trygt miljø som forebygger mobbing. 

s

Arbeide for å øke bemanningen i SFO
Utvikle aktiviteter, utflukter og bruk av nærmiljø i SFO-hverdagen
Tilby barn et sunt kosthold på SFO.
At det skal tilbys flere fritidsaktiviteter i SFO-tiden. Dette kan blant annet skje gjennom
økt samarbeid med frivillige organisasjoner.
Benytte studenter og faglærte pensjonister som frivillige leksehjelpere i grunnskolen.
Helårsåpen SFO.
Fortsette å jobbe for rask innføring av søskenmoderasjon på tvers av SFO og barnehager.



Styrke samarbeidet mellom skole og barnehage gjennom bedre tverrfaglig innsats
Legge tilrette for flere frilufts- og gårdsbarnehager
Større fokus på kosthold i barnehager
Sørge for tidlig innsats i skolen for å styrke elevenes læringsmiljø og å forebygge lese-
og skrivevansker. Vi vil jobbe for økt lærertetthet og nok ressurser på særlig 1-4 trinn.
Sørge for bedre inkludering av barn og unge med spesielle behov i skolen.
Ha lavterskeltilbud for skolene med tverrfaglige team som har riktig kompetanse,
tilpasset den enkeltes behov.
At lærere skal få nok tid til hver enkelt elev
Sikre elevene nødvendige ressurser for et maksimalt læringsutbytte
Bevare erfaringsbasert undervisning som er viktig for motivasjon og læring
At alle barn i Tromsø skal ha tilbud om leirskole.
Gi skolene ressurser til alternative læringsarenaer for de elevene som trenger dette.
Legge til rette for entreprenørskap i barne – og ungdomsskole
Fokus på forebygging av frafall.
Sikre distriktskolene et likeverdig tilbud
Styrke helsesykepleiertjenesten og rådgiverfunksjonen i skolen
Øke driftsbudsjettet for skole- og barnehager for å ivareta barn med spesielle behov.
Ha ny satsning med ”Inn på tunet” og skolene i kommunen for å gi elevene alternative
læringsarenaer.
Iverksette flere kompetansegivende tiltak for barnehagene og skolesektoren og å
fortsette med lærerløftet.
Videreutvikle skolemat etter Selnes-modellen i grunnskoler i hele kommunen.
Fortsette å jobbe for rask innføring av søskenmoderasjon på tvers av SFO og
barnehager.
Innføre mobilfrie skoler på ungdomskolene i Tromsø kommune.
Bedre tilgjengeligheten på psykologer, helsesykepleier og miljøterapeuter på skolene.
Fremme fokus på psykisk helse og livsmestring i skolen
Utvide åpningstidene i barnehagene for at det skal være mulig for småbarnsfamilier å
benytte seg av kollektivtransport.



8:  Glenn Maan  1974 Sjøoffiser  
9:  Wenche Skallerud 1960 Rektor 
10:  Bernt Halvor 

Bråthen 
1997 Kjøkkensjef 

11:  Klaus Magnus 
Berg Hansen  

1979 Adjunkt  

12:  Ida Pernille Johnsen  1990 Sykepleier 
13:  Kathrine Strandli  1994 Servicemedarbeider  
14:  John Egil Ottosen 1963 Senior ingeniør  
15: Judith Eliza Maan 1978 Veileder  

16:  Hans Ole Nordahl  1993 Elektriker 
17:  May Britt Pedersen 1952 Sykepleier 
18:  Frode Håvard 

Pettersen  
1979 Anleggsarbeider  

19:  Mona Willhelmsen 1994 Student 
20:  Fredrik Hanssen 1997 Kostvert 
21:  Dag Norvang 1945 Pensjonist  
22:  Morten Furnnes 1939 Pensjonist 
23:  Asgeir Slåttnes 1960 Bonde  

24:  Kåre Skallerud 1962 Professor  
25:  Tore Melby 1945 Pensjonist  
26:  Kjell Borch  1946 Pensjonist  
27:  Ole-Marius 

Minde Johnsen  
1990 Student  

28:  Sigurd Larsen 1952 Selvstendig 
næringsdrivende  

29:  Per-Kyrre Larsen 1959 Løytnant  
30:  Peter Thomas 

Ørebech 
1958 Professor  

31:  Sandra Borch  1988 Stortingsrepresentant  

Nr Navn  F.år Stilling 
1:  Marlene 

Berntsen Bråthen 
1988 Prosjektleder 

2:  Mats Hegg 
Jacobsen  

1985 Bonde 

3:  Olaug Kristine 
Hanssen 

1970 Adjunkt  

4:  Edmund 
Georg Leiksett 

1959 Adjunkt 

5:  Rita Roaldsen  1956 Fylkessekretær  
6:  Magnus Skogvoll 

Eliassen  
1987 Kundekonsulent 

7:  Kine Mari Svendsen 1990 Student 

e kulturtilbudene som kommunen tilbyr barn og unge i byen i sammenheng med 
det forebyggende arbeidet innen barnevernet. 

s
Intensivere det forebyggende arbeidet blant barn og unge.
Sikre muligheten for etterutdanning.
Sikre tidlig og tilpasset bistand til det enkelte barn.
I større grad å gi et tilbud i hjemmet, nærmiljøet eller fosterhjem framfor institusjonstilbud 
nå r det er mulig.
Styrke oppfølgingen både av barna som er under tiltak og de hjem som mottar tiltak.
Sikre at kravet til barns medvirkning overholdes.
Styrke det tverrfaglige samarbeidet mellom forvaltningsenhetene, for å gi et helhetlig og 
effektivt tilbud for det enkelte barnet.
Styrke heldøgns beredskap for barnevernet.
Gi oppfølgingstilbud til aldersgruppa 18-23 å r.
Gi oppfølgning til foreldre i etterkant av omsorgsovertakelse.
Gi barnevernet ressurser til tett oppfølging av fosterhjem

Senterpartiet vil bidra til at de eldre bevarer en god helse så lenge som mulig slik at de kan delta 
mer i samfunnslivet, og stå lenger i arbeid dersom den enkelte ønsker det. Det har stor helsemessig 
betydning at folk lever meningsfulle og gode liv i et samfunn der det er behov for alle. Vi vil jobbe 
for solidaritet og aktivitet på tvers av generasjoner i lokalmiljøene. Vi i Senterpartiet ønsker å 
modernisere eldrepolitikken, vi ønsker å satse mer på forebygging, rehabilitering og sosial 
deltakelse. Når flere eldre holder seg friske lenger og får muligheten til å være aktive og sosiale 
borgere, gir det en bedre hverdag for den enkelte her og nå.  

Gjennom kvalitet, trivsel og aktivitet i helse - og omsorgstjenestene skal de som trenger hjelp gis det 
tilbudet de har behov for. 
Framtidens eldreomsorg er avhengig av et samarbeid mellom frivillige og det offentlige. 
Senterpartiet vil legge til rette for at frivilligheten kan ha en tydeligere rolle i eldreomsorgen.  
Senterpartiet mener at vi må effektivisere og digitalisere helse og omsorg i Tromsø kommune for å 
få ned avvikene i sektoren. Dette må gjøres forsvarlig, la ansatte og fagpersoner bidra i denne 
prosessen.  

s

At aktivitet og ernæring må gå hånd i hånd
Sikre rekruttering og gi de ansatte bedre arbeidsvilkår gjennom blant annet å tilby større 
stillingsprosenter og fjerne uønsket deltid.
Bygge ut tilstrekkelig med omsorgsboliger, sykehjemsplasser og dagtilbud.
Bygge flere omsorgsboliger og omsorgssenter



Legges til rette slik at de eldre kan bo hjemme lengst mulig, på en trygg måte, uansett bosted.
Ha økt bemanning i den hjemmebaserte omsorgstjenesten.
Sikre flere kvalifiserte hoder i eldreomsorgen, men hver enkelt bruker må få færre personer å 
forholde seg til.
Sikre en helhetlig gjennomgang av omsorgstjenestens organisering, med hensyn til kvalitet 
på tjenestene, fysiske omgivelser og bemanning.
At omsorgslønn skal være tilgjengelig for de som har særlig tyngende omsorgsoppgaver i 
hjemmet.
Døve, blinde, hørselshemmede og døvblinde må bli fulgt opp i større grad enn i dag, spesielt 
i hjemmetjenesten og på sykehjem.
Sikre at legekontorene i distriktene blir opprettholdt.
At det skal være minst en kostvert på hvert sykehjem.
Sikre etter – og videreutdanning av helsepersonell for å sikre en god omsorg.
Legge til rette for gårdbesøk, evt legge til rette for å ta med dyr på eldrehjem.
"Inn på tunet for eldre"
Sikre eldre som bor på sykehjem enerom
Få lokale sykehjemkjøkken
Sikre de eldre fire næringsrike måltider om dagen
Sikre en forutsigbar drift av sykehjem og bosenter i distrikene.

Rusomsorg og psykiatri  
Tromsø Senterparti vil styrke rus- og psykiatritjenesten i kommunen. Ventelistene må 
kortes ned. Vi må ha en helhetlig satsning på forebygging, økt bemanning og 
kompetanseheving.  Vi ønsker en større satsing på rehablitering.  

s

Ha større satsing på forebygging på skoler og arbeidsplasser.
Gi et bredere lavterskeltilbud.
Kveldså pne helsestasjoner og oppsøkende sosialarbeidere er viktige tiltak
Styrke de frivillige organisasjonene som driver med forebyggende arbeid som f.eks Crux    

h huset, fontenehuset, bymisjonen etc.
Forbedre og legge til rette for enkle og praktiske overnattingsmuligheter.
Arbeide for et godt ettervern.
Sørge for at kommunepsykologene ikke har for lange ventelister.

Tromsø Senterparti ønsker å sette mer fokus på tre stammers møte, nemlig møte mellom 
samer, kvener og nordmenn.  

Som et ledd i denne utviklingen vil Senterpartiet videreutvikle samarbeidet med den samiske 
befolkningen i Tromsø.  
Tromsø Sp mener samarbeidsavtalen med Sametinget er viktig for å fremme ivaretakelsen av 
samisk språk og kultur. Avtalen en viktig for å legge til rette for Tromsøs samiske 
innbyggere og kommunens øvrige borgere fortsatt skal leve side om side i gjensidig respekt 
for hverandre. For den kvenske befolkningen i Troms vil Senterpartiet sterkt fokusere på 
språkutvikling og språkopplæring 

Tromsø senterparti vil: 

Styrke satsingen på samisk og kvensk språk i kommunen
Åpne for at elever med samisk opphav kan velge samisk isteden som sidemål
Arbeide for at det utdannes flere helsemedarbeidere med samisk språk- og 
kulturkompetanse.
Sikre tilgangen på samiske tolker ved helseinstitusjonene.



Tromsø kommune er et knutepunkt og vekstsentrum i Nord-Norge og den kommunen i 
regionen som vokser sterkest. Denne posisjonen må benyttes til å sikre fremtidig vedlikehold 
og vekst i det eksisterende næringsliv. Samtidig vil vi legge til rette for ny næringsutvikling, 
både i sentrum, og i bygdene omkring. 

Tromsø senterparti vil: 

At det innenfor rammen av kommunens næringsfond øremerkes midler rettet mot 
småskalabedrifter og stedbudene næringer.
Tilrettelegge tomtearealer for næringsliv, som vil etablere seg i byen
Ha et tett samarbeid med universitetet om fremtidens næringer i Tromsø
Satse på reiselivsnæringen i Tromsø, vi har et enormt potensiale som turistby!
Gi en større satsing på unge grundere
Ha et økt fokus på næringsutvikling i distrikt og bynære soner
At kommunen skal ha en effektiv og forutsigbar saksbehandling av bygge- og 
reguleringssaker.
Sikre næringsarealer i Tromsø kommune.
Vurdere om Tromsø kommune skal være en pilotkommune for turistskatt for å sikre 
nødvendig infrastruktur som f. eks søppelhåndering, parkering, skilting og 
toalettfasiliteter.
At Tromsø kommune må være mer forutsigbar ovenfor næringslivet.

frivillig innsats som er avgjørende for at målgrupper kommer seg i aktivitet, kjenner 
mestring og klarer seg gjennom hverdagen.  

Frivilligheten og dugnadsånden er også viktig for å få til en inkluderene og imøtekommende 
by. Tromsø Senterparti mener dugnadsånden er viktig for å holde i gang aktivitet i idrettslag 
og andre kulturelle aktiviteter.  

Tromsø Senterparti vil:  

Øke støtten til frivillige organisasjoner
Tilrettelegge for nye tiltak som drives av frivilligheten
Støtte sosiale møteplasser i frivillig regi
Tilby gratis øvings- og møtelokaler til frivillige organisasjoner

God integreringspolitikk skjer best i lokalsamfunnet. Senterpartiet vil ha en innvandrings -
og integreringspolitikk som lar lokal kunnskap og lokalt engasjement være bærende slik at 
integreringen blir god. Senterpartiet har et mål om likestilling og det betyr at innvandrere 
skal ha samme rettigheter, plikter og muligheter som norske statsborgere. Om integreringen 
skal bli vellykket må en satse i større grad på å lære flyktninger og innvandrere norsk språk, 
norske lover og regler, samt øke kunnskapen om det norske samfunnet og kultur. Det å 
beherske språket er en døråpner for å komme ut i arbeid som er en viktig forutsetning for 
trivsel. 

Senterpartiet vil: 

Styrke satsing på norskopplæring
Integrere barn fra fremmede kulturer ved å tilby barnehageplasser og tilby barn i skolealder 

l  leksehjelp og kameratstøtte.
Sørge for å få til en bedre informasjon om møtearenaer innenfor idrett og kultur.
arbeide mot enhver form for rasisme og diskriminering. Det må arbeides aktivt og effektivt 

f  for å integrere flyktninger og innvandrere i sosiale fellesskap, arbeidsfellesskap,  
bobofellesskap og i aktiviteter for barn og unge.

Legge til rette for rådgivning for de som ønsker å starte bedrift og skape sin egen 
arabeidsplass.

Støtte opp om lavterskelsorganisasjoner.



Tromsø er et knutepunkt for vei, sjøtransport og luftfart i Nord-Norge. Senterpartiet vil 
fortsette arbeide med å forbedre og videreutvikle Tromsø som kommunikasjonssentrum 
også i neste fire års periode. Miljø må fortsatt stå sentralt i utviklingen. En sterk 
befolkningsvekst vil medføre økt transportbehov. Det er derfor viktig å øke kollektivandelen 
kraftig frem mot 2030. De siste år har vært preget av omkamper og mangel på samarbeid 
noe som har ført til forsinkelser i viktige vegprosjekter i Tromsø. 

Tromsø senterparti vil: 

At kvaløyaforbindelsen må være et av de prioriterte prosjektene i byvekstmiljøavtalen
Realisering av ny innfartsvei (E8) til Tromsø snarest mulig.
Utvikle kollektivtilbudet i distriktene.
Bygge flere trygge fotgjengeroverganger, spesielt på Kvaløysletta.
Bygge og utbedre veier hvor det transporteres mye fisk.
Bygge jernbarne til Nord-Norge. Jernbane er viktig for miljøet og for å trygge veiene.
Legge tilrette for flere ladestasjoner i Tromsø kommune til EL- biler
Øke vedlikeholdet av gang- og sykkelveier, veier og gater.
Sikre veier for gående og syklende i distriktene.

Være en aktiv pådriver for at Tromsø kommune stiller areal til disposisjon for bygging 
av studentboliger og idrettsbygg
Øke antall praksisplasser i Tromsø kommune
Arbeide for at Tromsø kommune og det private næringsliv skal opprette flere trainee-
stillinger og sommerjobber for studenter

Senterpartiet vil ha et godt og variert boligtilbud i hele kommunen. I sentrum må man fortsatt 
ha fokus på å konsentrere og fortette bebyggelsen. I øvrige deler av kommunen må det i tråd 
med målsetting i kommunedelplanen bli lettere å bygge spredt. For Senterpartiet er det viktig 
med økt valgfrihet ved valg av bosted, og vi ønsker å sikre et godt bomiljø i alle deler av 
kommunen. 

Tromsø senterparti vil: 

Øke antallet utleieboliger for ungdom og eldre, i regi av den kommunale boligstiftelsen.
Tilrettelegge for boligbygging i distrikts- Tromsø – også spredt boligbygging
At alle nye boligfeltutbygginger er planlagt også for effektiv kollektivtransport
At nye boligfelt skal klargjøres. I tillegg er det viktig å vurdere utvidelser av eksisterende 
eller nye felt
Oppruste brannutstyret i distriktene
Bidra til at det realiseres flere leilighetsprosjekter i kommunedelesentrene som er tilpasset 
eldre mennesker
Vil ha brannbil og satelittstasjon på Kvaløya
Sørge for en byutvikling med bedre miljøkvaliteter. Mindre bruk av bil, mer kollektiv 
transport og sykkel- og gangveger. Færre biler, og mer miljø og fellesskap. Tromsø skal 
være en god by å bo i for alle.
Sikre en mer rettferdig behandling av byggesaker
Sikre forutsigbarhet ved drift av barnehager og skolene i distriktene.
Sikre næringsarealer i Tromsø kommune.
Legge til rette for arbeidsplasser i distriktene
Bygge flere toalett og sanitæranlegg på utfartssteder der det trengs, spesielt populære 
turiststeder.
Jobbe for et likeverdig helsetilbud i hele kommunen.
Videreutvikle kommunale tjenestetilbud i distriktene.
Styrke utviklingslagene og bydelsrådedne med økonomisk støtte og styrke samarbeidet 
med kommunen.
Legge til rette for at distriktene får en større satsing på næringsutvikling og 
næringsarealer, bolig og samferdsel.
Sikre at distriktene har den nødvendige helsehjelpen og nødtjenestene de har krav på.
Jobbe for økt trafikksikkerhet også i distriktene - inklusive gang- og sykkelveier.



Tromsø senterparti vil ha en inkluderende studentby, hvor man har en plass å bo, et godt 
kulturelt tilbud og gode transportmuligheter.  
Tromsø har en sterk befolkningsvekst, med over 12000 studenter på Universitetet i Tromsø.  
Dette må byen ta ansvar for, og legge til rette for aktivisering. Tilrettelegge for  
studentboligbygging i nærhet til eksisterende studentboliger og nært UiT 

Tromsø senterparti vil:

Jobbe for at prosjektet "idrettsbyen Tromsø" fullføres.
Sørge for at bevilgningene til kulturskolen prioriteres slik at tilbudene blir tilpasset for 
alle uansett hjelpebehov og familieøkonomi
Gi tilskudd til frivillighetsarbeid innen kultur, helse. Tilrettelegge for ledsager- og 
likemannsarbeid.
Doble frivillighetsmillionen.
Sikre størst mulig forutsigbarhet i tilskuddsordningene for de frivillige.

Utvikle kulturtilbudene i distriktene.
Sørge for at driften av Tvibit, Kulta, Rådstua og Kunstskolen opprettholdes.
«Den kulturelle spaserstokken» blir bedre tilgjengelig for de som er innlagt på 
sykehjem, hjemmeboende og på bo- og servicesentrene
Sørge for at barnas nærmiljø tilrettelegges slik at barn og ungdom gis muligheten til 
trygg og uorganisert lek og fysisk aktivitet i tidsmessige og allsidige nærmiljøanlegg –
sommer som vinter
Verne lysløypenettet i kommunen for boligbygging
Legge vekt på tilbud til personer med nedsatt funksjonsevne ved tilrettelegging for 
fritidsaktiviteter.
Ha gode nærmiljø- og idrettsanlegg i hele kommunen. Barne- og ungdomsidretten skal 
prioriteres
Videreføre prosjekter som  f. eks Charlottenlund til hele kommunen.
Redusere og gradvis fjerne kostnader for idrettslag ifm disponering av kommunale 
idrettsanlegg utenom faste treningstider for barn / ungdom / funksjonshemmede Støtte 
opp om gjeldende kommunedelplan for idrett og friluftsliv.                                   

Være pådriver for at nye idrettsanlegg tilrettelagt for sambruk, flerbruk og har lav 
dekningsgrad får den aller høyeste prioritering.
Sikre at det bygges normalhall til skolene.
Videreføre og utvide ordningen TURBO utlånsentral til flere bydeler.
Bygge MCArena som utgangspunkt i flere bydeler.
Stille areal til disposisjon for bygging av idrettsanlegg.

Landbruket og fiskeri- og havbruksnæringen er en viktig del av vår natur- og kulturarv, skapt 
gjennom generasjoners arbeid og utnyttelse av naturressursene. Senterpartiet vil utvikle 
landbruket og havbruksnæringen videre på en slik måte at dette arbeidet videreføres og slik at 
det legges et godt grunnlag for økt matproduksjon, sysselsetting og verdiskaping rundt om i 
hele Tromsø. Senterpartiet ønsker å legge til rette for at lokale produsenter kommer ut på 
markedet. Vi ønsker å sette større fokus på hvor maten vår kommer fra å bevisstgjøre at vi 
kan kaste mye mindre mat enn vi gjør i dag.  

Tromsø senterpartiet vil  

Legge til rette for landbruksforskning
Jobbe for at kommunale institusjoner skal benytte lokale matprodusenter.
Ivareta viktig matjord for å fortsette og produsere mat i Tromsø
Bidra til kompetanseheving og rekruttering til landbruket og ”grønne næringer” gjennom 
samarbeid med landbrukets organisasjoner, Troms Fylkeskommune og Fylkesmannen i 
Troms
Arbeide for at matproduksjonen i kommunen skal økes i samsvar med nasjonale 
målsettinger.
Etablere et eget jordbruksfond
Legge til rette for at lokalt produsert mat omsettes lokalt. Det at lokale reiselivsaktører og 
restauranter benytter lokal mat i sitt tilbud vil være viktig. Matkultur er en del av det totale 
reiselivsproduktet i byen og regionen.
At man skal ha bedre mulighet til utvikling av nye næringer basert på gården, gå rdbrukeren 
og dens familie sine ressurser. Dette m ̊a det legges til rette for gjennom kommuneplanen.
Øke andel av lokal mat i kommunens kantiner og storkjøkken.
Jobbe for å bidra med arealer slik at havbruksnæringa kan utvikle seg.
Jobbe for arealavgift på havbruksanlegg som i sin helhet skal tilfalle kommunen.
Ha nyrekruttering av ungdom til fiskeflåten, blir ivaretatt gjennom tilskudd fra næringsfond
At rekrutteringen til landbruket må styrkes.
Økt fokus på matsvinn. Sikre driftsvilkår for Tromsø matsentral.

Kultur og idrett gir opplevelse og livskvalitet. Gjennom å legge til rette for opplevelse og 
deltakelse i nærmiljøet, når vi flere. Kultursatsingen må nå fram til alle grupper i samfunnet. 
Det må oppmuntres til tiltak som integrerer flere kulturer og aldersgrupper. Fysisk aktivitet 
utvikler fellesskap mellom barn og unge og forebygger flere fysiske- og psykiske helseplager.
Tromsø Senterparti mener at forebygging er bedre enn å reparere, derfor skal skoler og 
idrettsanlegg være godt vedlikehold – alltid, samt at det skal jobbes for 1 time fysisk aktivitet og 
ett fullferdig og variert måltid på skolen -  hver dag 




