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”Den sunne folkemeninga” 
– din stemme er viktig!

Jørn Lindbøl
Smørsgård, 1952

Hanne Fredriksen
Nordsia, 1964

Bjørn Simonsen
Sentrum, 1964

Gøril Ovesen
Bakkejord, 1960

Jan Remi Kristiansen
Sentrum, 1985

Karina Grønvoll
Reinelv, 1966

Helge Jakobsen
Yttervik, 1967

Ragnhild Hjorthen
Sørsia, 1963

Frank D. Ellingsen
Nordstraumen, 1980

Ole A. Ovesen
Bakkejord, 1963

Roger Strand
Gottesjord, 1971

Gunn Stifjell
Sørsia, 1962

Roy Kolmar Karlsen
Andsvatnet, 1968

Tove Dahle Johansen
Sentrum, 1943

Erlend Olsen
Nordgård, 1971

Ann-Lena Uteng
Skøelv, 1989

Frank Jakobsen
Nordlia, 1968

Catrine Solstrand
Elvelund, 1980

Jim Jensen Løkke
Bakkejord, 1962

Veronica Jakobsen
Rabbåsen, 1982

Jim Rune Pedersen
Sentrum, 1971

Teknisk avdeling
Samlingslista vil arbeide for en kommunal planstrategi i henhold 
til Plan- og bygningsloven. Planstrategien gir de folkevalgte et 
godt grunnlag for å styre kommunesamfunnet i ønsket 
utviklingsretning. Dette avgjøres i dialog med innbyggerne, 
næringsliv og andre interessenter. 

Samlingslista vil:
•	Legge til rette for boligbygging.
•	Legge til rette for en økning i gangveibygging slik at 
sikkerheten	bedres	for	myke	trafi	kanter.

•	Jobbe for å utarbeide ny og oppdatert arealplan som også 
inkluderer en sentrumsplan.

•	Prioritere vedlikehold av veiene i kommunen.
•	Vedlikeholde kommunens bygninger for å spare 

driftskostnader.

Generelt
Vi i Samlingslista er opptatt av at kommunen vår skal vær en god 
bokommune. I kommende kommunestyreperiode vil vi prioritere 
kvaliteten på kommunens tjenester for alle våre innbyggere. 

Samlingslista vil:
•	Jobbe for utvidet fredningstid på kirkegårdene våre.
•	Motarbeide tvungen sammenslåing av kommuner.
•	Jobbe for at kommunestyret skal være en god arbeidsgiver for 

våre ansatte.
•	Legge til rette for nyetablering og eksisterende 

næringsvirksomhet.
•	Jobbe	for	etablering	av	fi	skeoppdrett	med	grønne	konsesjoner	

som ivaretar miljøet.
•	Arbeide for fortsatt opprettholdelse av Luftforsvarets Stasjon 

Sørreisa.
•	At de ansatte i kommunen skal få informasjon om rettigheter 

og plikter i forbindelse med avslutningen av den yrkesaktive 
tjeneste.

•	Gi	våre	fl	ykninger	et	fullverdig	tilbud	i	henhold	til	statens	
føringer slik at de blir integrert i bygda og kan bidra i 
samfunnsutviklingen.

•	Utgi ”Ka Skjer” minimum 6 ganger i året.
•	Jobbe for scooterløype fra kysten i Sørreisa til svenskegrensen 

i samarbeid med regionen. Målsettingen vår er:
•	Å delta i styringen av viktige prosesser og avgjørelser i 

lokalsamfunnet. 
•	Minske byråkratiet i kommunen gjennom å samordne 

tjenesteytingen til folket bedre.
•	Å bidra til at kommunens enheter fremstår som moderne, 

brukervennlige, kvalitetsorienterte, kompetente og nøyaktige. 

Slik blir Sørreisa en bedre kommune for innbyggerne og 
næringslivet.

Kandidatene fra 
Samlingslista ønsker 
tilbakemelding fra 
alle kommunens 
innbyggere, slik 
at folkemeninga 
kommer fram 
til oss som er 
valgte politikere. 

Dette er med å 
danne grunnlaget 
for den sunne 
folkemeninga.
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”Den sunne folkemeninga” 
– din stemme er viktig!



Eiendomsskatten
Samlingslista mener at eiendomsskatt er en dårlig og lite egnet 
måte å bedre kommuneøkonomien på. Samlingslista er 
garantisten for at eiendomsskatten ikke vil bli innført og vil også 
i fremtiden stemme mot innføring av denne usosiale og 
urettferdige skatten. 

 Kommuneøkonomien
Samlingslista har bidratt til at kommunen ikke lenger er en 
Robek kommune. Vi må fortsatt ha kontroll over økonomien 
samtidig som de lovfestede primærtjenester skal opprettholdes.  
Budsjettdisiplin er en forutsetning for at politikerne skal kunne 
gjøre riktige prioriteringer. Samlingslista vil sette fokus på 
bedring av arbeidsmiljøet gjennom bevisst satsing på 
trivselsfremmende tiltak. Dette vil igjen medføre økt 
produktivitet og effektivitet. Kommunen må få på plass 
et internkontrollsystem som reduserer risikoen for 
overskridelser av budsjettene. 

Kompetanseutvikling
Samlingslista er positiv til etterutdanning og kompetanse- 
hevende tiltak for alle ansatte i kommunen for å styrke og  
videreutvikle de faglige miljøene. 

 Viktige oppgaver
 
Barnehager og skole
Barn og unge har alltid vært meget viktige for Samlingslista. 
Vi vil prioritere et trygt og godt oppvekstmiljø for vår oppvoks-
ende generasjon. Samlingslista vil jobbe for en snarlig oppstart 
med en felles grunnskole i sentrum i tilknytning til Sentralskolen. 

Samlingslista vil:
•	Arbeide for billigere barnehage- og SFO plasser.
•	Jobbe for økt lærertetthet i skolen, slik at vi reduserer behovet 

for spesialundervisning.
•	Opprettholde svømmeundervisning og fysisk aktivitet for  

elevene.
•	Arbeide for leksehjelp i skolen – til bruk på de årstrinnene det 

gir best utbytte.
•	Samle Skole og Folkebiblioteket for bedre tilbud og lengre 

åpningstid.
•	Arbeide for hensiktsmessige lokaler, og uteområder som 

bidrar til fysisk aktivitet.

Pleie og omsorg, helse- og sosialtjenester
I	Sørreisa	har	vi	mange	dyktige	og	kvalifiserte	medarbeidere	
innenfor tjenesteområdet. Omsorgstilbudet til våre innbyggere 
bør være slik at det best mulig dekker de ulike behov og setter 
enkeltmennesket i fokus. 

Samlingslista vil:
•	Hjelpe eldre til å få tilpasset boligene sine og styrke  

hjemmetjenesten slik at de kan bo lengre hjemme.
•	Hjelpe	til	med	å	få	regulert	og	bygge	flere	omsorgsboliger	i	

sentrum.
•	Bidra til at det er sykehjemsplasser til de som har behov for det.
•	Bedre frivilligsentralens økonomi, slik at alle får godt  

tilrettelagte velferdstilbud.
•	Opprettholde ungdommens helsestasjon.

Kultur
Samlingslista ønsker et blomstrende kulturliv i samarbeid med 
frivillige organisasjoner og kulturskolen. Samlingslista vil at lag  
og foreninger skal ha best mulige rammebetingelser.Tilbudene 
innenfor barn- og ungdomsaktiviteter bør ha lavest mulig 
egenandel. 

Samlingslista vil:
•	Ha	en	god	kulturskole	med	muligheter	for	flere	og	bedre	tilbud.
•	Gi tilskudd til lag og foreninger og øremerke penger til  

kulturuka og 17. mai.
•	Jobbe for å få lengre åpningstider på biblioteket.
•	Arbeide	for	flerbrukshall	og	BMX-bane	i	tilknytning	til	skolen.
•	I samarbeid med lag og foreninger, tilrettelegge for et bedre 

friluftsliv.
•	Bidra til at Historielaget og Midt-Troms Museum opprettholdes 

og styrkes. 
 


