
Egen kommune - Folket skal avgjøre!  

Det store spørsmål ved kommunevalget 2015 er om Sørreisa skal 
fortsette som egen kommune, eller skal vi slå oss sammen med en 
eller flere av våre nabokommuner, og dermed bli en del av en større 
kommune. Sørreisa Senterparti er krystallklar: Det er folket i 
Sørreisa som skal avgjøre dette, og saken skal avgjøres ved en  
bindende folkeavstemning. 

Senterpartiets liste ved kommunevalget 2015: 
1. Ole Edvin Langaune
2. Linn-Charlotte Nordahl
3. Kjell Ove Larsen
4. Aase Olsen
5. Jørn Lundberg
6. Eli Blomseth Helgesen
7. Borgvald Hanssen
8. Linda Lange
9. Ole O Lange
10. Søren A. Sørensen

11. Inger K. Larsen
12. Hans-Ole Nordahl
13. Wenche Storelvmo
14. Jan Erik Nikolaisen
15. Nina Cecilie Hansen
16. Michael Lynghaug
17. Beate Helene Hansen
18. Karl-Ole Øvermoen
19. Ove Johnny Lund
20. Sverre Stenvold

Med hjerte for 
hele Sørreisa 

Attraktive arbeidsplasser 
Gode oppvekstvilkår 
 Varierte idretts- og kulturtilbud 
Sunn kommuneøkonomi



Med hjerte for hele Sørreisa  

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 svært viktig for å få ungdom til å 
etablere seg i Sørreisa, og dermed få til befolkningsvekst og positiv utvikling. 
Sørreisa Senterparti er derfor opptatt av et å sikre eksisterende bedrifter og 
arbeidsplasser, og å legge til rette for flere nye. 

Sørreisa Senterparti er opptatt 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. 

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 to barnehageopptak
i året, samt ha et godt pedagogisk tilbud i barnehagene

Ha fokus på god lærerkompetanse i skolen, prioritere lærertetthet og
delingstimer, slik at den enkelte elev sikres god oppfølging, samt styrke
satsingen på praktiske fag i skolen

Bygge ny 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 fotballhall i sentrum, og vi vil arbeide for å
starte oppgradering av idrettshallen

Ha gode hjemmebaserte tjenester, og et godt sykehjemstilbud som tar
høyde for at det i årene fremover blir flere eldre som trenger offentlige
omsorgstilbud

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

Arbeide for ei levende folkekirke i Sørreisa, med særlig vekt på arbeidet
som gjøres blant de unge

Arbeide for å få gjennomført planene om snøscooter løyper for
rekreasjonskjøring. Løypene må knyttes samen over kommunegrensene,
og startpunkt må være nært der folk bor

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

rreisa. Vi vil: 

Føre en aktiv næringspolitikk, holde god kontakt med eksisterende
næringsliv og bidra til lokal utvikling. Satse på gründere og næringsarbeid i
kommunen, og ha et nært samarbeid med Senja Næringshage for å bidra
til økt næringsetablering

Utnytte fortrinnet med at Sørreisa har en av Nord Norges beste havner
ved å utvikle- og markedsføre nærings- og havneområdene, særlig overfor
vekstnæringene i nord

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

Videreutvikle et aktivt landbruk og satse på kortreist mat. Herunder
produkter fra reindriften 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 utvikling av reiselivet, og se dette i sammenheng med
satsing på mat, kystnæringer og kultur

Styrke forsvaret i Midt Troms og arbeide for videreutvikling av CRC
Sørreisa med hovedansvar for den nasjonale luftovervåkningen

Øke vedlikehold og oppgradering av kommunale veier

Ferdigstille det nye boligfeltet på Hemmingsjord


