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Politisk plattform perioden 2015-2019 
for 

Felleslista Kristelig Folkeparti/Kystpartiet, Arbeiderpartiet 
og Sosialistisk Venstreparti  

 
Det vises til tidligere inngått avtale om den politiske arbeidsfordeling mellom 
samarbeidspartiene med ordfører fra Felleslista, varaordfører fra Arbeiderpartiet og 
leder av helsekomite fra SV. I tillegg er formannskapsplassene fordelt med to til AP og  
en hver til Felleslista og SV.  
   
Den politiske plattformen er bygd på viktige prioriteringer fra de enkelte partis 
valgprogram, men partiene forplikter seg også til et nært og tett samarbeid i hele 
perioden om øvrige saker som ikke framkommer i plattformen. 
 
Samarbeidsgruppa ser sykestuedrift og utbygging av eldreomsorg som en 
hovedprioritet.  Det opprettes derfor en helsekomite sammensatt av alle politiske parti 
for å ha fokus på folkehelse og sikre gjennomføring av de helsepolitiske utfordringer.  
 
Samarbeidsgrupperingen ønsker videre å stå for en åpen forvaltning av Skjervøy 
kommune. En aktiv og deltagende befolkning er grunnlaget for et godt folkestyre og et 
levende lokaldemokrati. Når det pågående arbeidet om eventuell kommune-  
sammenslåing avsluttes, skal innbyggerne avgjøre framtidig organisering ved folke-
avstemming.  
 
En offensiv næringspolitikk som tar hele kommunen i bruk 
Samarbeidsgrupperinga vil: 

- Utvikle Skjervøy kommune som sjømatsenter og reiselivsmål ved å tilrettelegge 
for nye og allerede eksisterende næringsvirksomhet.  

- Legge tilrette for flere industriarealer for både sjøretta og landbasert industri. 
- Styrke Skjervøys status som fiskeri-, trafikk og næringshavn. 
- Etablere flåtefond for rekruttering til og utvikling av tradisjonelt fiskeri. 
- Få tilført flere statlige arbeidsplasser og sikre de vi allerede har. 
- At kommunens handtering av regler for offentlige anskaffelser skal legge til rette 

for lokale aktører. 
- At kommunen må bidra til å skaffe ASVO langsiktige oppdrag/kontrakter. 
- At Skjervøy kommune skal arbeide ut fra prinsippene i den gamle 

arbeidsmiljøloven. 
- At det ikke blir søndagsåpne butikker i Skjervøy kommune . 

 
Et utviklingsretta samferdselssatsing 
Samarbeidsgrupperinga vil: 

- Fremme er klart krav om økt seilingsfrekvens på Arnøy og Laukøysambandet. 
- Legge inn krav om at større ferge settes inn på Arnøy og Laukøysambandet. 
- Jobbe for utbedring av fylkesvei 866 fram til Langslettkrysset. 
- Jobbe for realisering av tunellprosjektet «Arnøy- Laukøyforbindelsen». 
- Jobbe for et bedre rutetilbud mellom Skjervøy og Tromsø med hurtigbåten, enn 

dagens tilbud er. Tidligere avganger på fredager fra Tromsø til Skjervøy.  
- Samordne eksisterende ruteforbindelser mellom hurtigrute, ferge, buss og fly. 
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En verdig og forebyggende  helsepolitikk 
Samarbeidsgrupperinga vil: 

- Sikre finansiering av sykestuesengene. 
- Starte bygging av ny demensavdeling. 
- Styrke hjemmetjenesten. 
- Styrke aktivitetstilbudet til eldre, både i og utenfor institusjon samt opprette 

dagsenter. 
- Satse på teknologiske hjelpemidler i helse- og omsorgstjenesten 

(omsorgsteknologi). 
- Styrke det forebyggende arbeidet til helsestasjonen og rus- og psykiatritjenesten. 
- Arbeide for kompetanseheving av helsepersonell(formell og uformell utdanning).  

 
Likeverdige og trygge læringsmiljø i skole og barnehager 
Samarbeidsgrupperinga vil: 

- Styrke begynneropplæringen i skolen.  
- Styrke arbeidet med Kystens kompetansesenter i lag med fylkeskommunen og 

private. 
- Bygge ny kommunal barnehage og jobbe for å innføre 2 barneopptak i året. 
- Fryse maksimalprisen på barnehage på dagens nivå. 
- Legge til rette for videreutdanning for lærere og barnehagelærere.  
- Oppdatere de digitale hjelpemidler i skolen.  

  
En aktiv flyktning- og innvandringspolitikk 
Samarbeidsgrupperinga vil: 

- Legge tilrette for å kunne ta i mot flere flyktninger.  
- Utarbeide et integreringsprogram for bl.a. bedre å kunne nyttiggjøre seg 

organisasjoner og enkeltpersoners engasjement.  
- Tilby språkopplæring både innvandrere og flyktninger via voksenopplæringa. 

 
En miljøpolitikk for sjøarealene 
Samarbeidsgrupperinga vil: 

- Arbeide for å få systematisk miljøovervåking av hav og fjordsystemene i Nord-
Troms for å sikre en framtidig bærekraftig oppdrettnæring og gode forhold for 
det lokale kystfiske. 

- Tilrettelegge areal landbaserte oppdrettsanlegg og lukkede anlegg i sjø. 
 
Nærmiljø og lokalsamfunn 
Samarbeidsgrupperinga vil: 

- Følge opp boligsosial handlingsplan og bidra til økt tilgang på boliger til  
vanskeligstilte. 

- Støtte arbeidet for å få gode lokaler for menighetsarbeid. 
- Miljøpark i Skjervøy sentrum med benker, bord og lekeapparat.  
- Forskjønning av sentrumsområdet på tettstedet og i bygdene i samarbeid med   
- frivillige organisasjoner. 
- Oppgradere miljøstasjonen på Skjervøy med rampe og jobbe for å få  

utplassert  containere i distriktet. 
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En aktiv kultur-, idrett- og friluftslivskommune 
Samarbeidsgrupperinga vil: 

- Tilrettelegge for frivillig arbeid og skape gode møteplasser i hele kommunen. 
- Sikre at unge uavhengig av økonomi i størst mulig grad kan delta i ulike 

kulturtilbud. 
- At ungdommen har tilgang til ”åpen hall”. 
- Tilby aktivitetsstøtte for lag og foreninger.  
- Ha et åpent og tilgjengelig kulturhus. 
- Jobbe for gjenoppretting av idrettsskolen. 
- Jobbe for fremtidig realisering av flerbrukshall. 
- At kulturskolen skal gi et allsidig tilbud. 
- Jobbe for ferdigstilling av havnepromenaden. Pir til pir.  
- Utbedre rekreasjonsområdet rundt Eidevannet.  
- Tilby flere lavterskeltilbud på vinteren. Eksempelvis trekke skispor i terreng 

tilpasset alle nivå.  
 
 
 
 
 
Skjervøy den 7.12.2015 
 
 
For felleslista Kristelig Folkeparti/Kystpartiet 
 
Peder Andre Amundsen / Ørjan Albrigtsen  
....................................................................................................... 
 
 
 
For Arbeiderpartiet                                                   For Sosialistisk Venstreparti 
 
Øystein Skallebø                                                         Ingrid Lønhaug 
............................................................................                  ............................... .................................................... 


