
Kandidater
 1. Karl-Erling Nordlund
 2. Berit Tunstad
 3. Daniel Lagesen
 4. Eirin Holand Angell
 5. Øyvind Lehn
 6. Monika Nyland
 7.  Einar Kristiansen
 8. Camilla Østingsen
 9. Odd Einar Hammervold
 10. Elisabeth Reinsnes
 11. Vegar Hilling
 12. Ingvild Dishington
 13. Roger Endresen
 14. Bjørn Nilsen
 15. Else Norheim
 16. Sondre Johnsen
 17. Kari Anne Hansen
 18. Andreas Frivåg
 19. Berit Johansen
 20. Kjell Ame Vangen
 21. Marthe Norheim
 22. Ragnhill Mari Ovesen
 23. Willy Vestå
 24. Inger Grethe Hansen
 25. Willfred Nordlund

Sortland 
Senterparti vil

•  Aktive bygder gir levende sentrum.

• Desentralisert skolestruktur.

• Skole som gir elevene faglig 
kunnskap og samfunnslæring i 
stimulerende læringsmiljø

• Varig oljefritt LoVeSe.

• To barnehageopptak i året.

• Styrke interkommunalt samarbeid.

• Videreføre et godt kommunalt 
helse- og omsorgstilbud.

Karl-Erling Nordlund Næringsutvikling, tilrettelegging for 
økt bosetting og gode lokalmiljø i hele kommunen.

Berit Tunstad Sikre fortsatt kvalitet i helse og omsorg.
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Kommunevalget 2019
Eirin Holand Angell Jeg vil arbeide for et bedre halltilbud 
i kommunen.



Næringsliv, infrastruktur og miljø

• Legge til rette for eksisterende næringsliv. Stimulere til 
nyetablering og entreprenørskap.

• Videreutvikle Sortland havn som viktig infrastruktur 
for næringsliv og befolkning.

• Dyrka og dyrkbar mark skal brukes til matproduksjon.

• Varig oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.

• Miljøvennlig oppdrettsnæring. Kontroll på 
avfallsstoffer.

• Styrke kystflåtens andel av fiskerettighetene.

• Beholde råfiskloven og deltakerloven slik de er i dag.

• Rensing av kommunal kloakk.

• Sikre trygg skolevei. Bygge busslommer, fortau, gang- 
og sykkelvei.

• Tilrettelegge for boligtomter og bosetting i kommunen.

• Bruke skogen til CO2-fangst.

• Bruke og utnytte skog og utmarksressurser til næring 
og rekreasjon.

• Styrke vedlikeholdet av kommunale veier i hele 
kommunen.

• Økt vedlikehold av 
kommunale bygg.

• Tilrettelegge for økt bruk av fornybar energi.

Helse og omsorg

• Sortland skal være en god kommune for alle, og i alle 
faser i livet.

• Arbeide for kvalitet i helse- og omsorgstjenesten.

• Styrke forebyggende tiltak.

• Gi gode hjemmetjenester og sykehjemsplasser når du 
trenger det.

• Gi ungdom gode og spennende rusfrie tilbud.

• Barnevern med barnet i fokus.

• Større stillingsbrøker i helsesektoren.

• God psykiatritjeneste.

• Styrke skolehelsetjenesten.

Oppvekst og skole

• Trygge og gode oppvekstvilkår er en forutsetning for 
trivsel og utvikling.

• Gi elevene trygghet, tillit og aksept, som gir grunnlag 
for mestring for alle elevene.

• Tilby praktisk læring.

• Desentralisert skolestruktur med 1.–7. trinn.

• Økt tilbud om høyere utdanning i Vesterålen.

• Barnehager i alle kretser og full barnehagedekning i 
hele kommunen. To opptak i året.

• Ny kommunal barnehage i sentrum.

• Kommunen bør ta inn minimum to lærlinger pr. tusen 
innbyggere.

Kultur og fritid

• Stimulere til et allsidig kulturliv

• Barn og unge skal prioriteres

• Åpent hus i Sortlandhallen videreføres

• Støtte kulturtilbud i bygdene

• Støtte idrett og friluftsliv som et viktig ledd i 
folkehelsearbeidet.

• - Stimulere dugnadsånden. Den er grunnleggende 
for kultur og trivsel.

Sortland Senterparti vil

Monika Nyland Verden trenger mat. Vi må ta vare på 
matjorda lokalt.

Øyvind Lehn Jeg vil jobbe for at Sortland kommune skal 
fortsette sitt gode arbeid for barn og unge.

Daniel Lagesen Desentralisert skolestruktur med 1.–7. trinn.


