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VIL SKAPE VEKST 
I HELE ELVERUM!



ELVERUM SENTERPARTI VIL ARBEIDE FOR AT

Utdanning
• det skal være barnehageplass til alle etter fylte ett år
• Sørskogbygda og Kirkeby skoler opprettholdes
• Vestad skole må sikres god nok kapasitet
• det skjer en etappevis rehabilitering av Hanstad barne- og ungdomsskole
• det skal være økonomisk forutsigbarhet for skoler og barnehager slik at læremidler  

kan prioriteres
• kommunen videreutvikler sitt samarbeid med Elverum videregående skole
• antall læreplasser videreføres og en møteplass for lærlinger i privat og  

offentlig sektor opprettes
• studiene ved Høyskolen Innlandet campus Elverum videreutvikles  

i samarbeid med kommunen og sykehuset

Helse og omsorg
• Elverum sykehus skal fortsatt være et allsidig akuttsykehus for regionen
• det skal være nok sykehjem- og omsorgsplasser 
• Moen sykehjem blir sett i sammenheng med økende antall eldre 
• omsorgstjenesten er et kommunalt ansvar som ikke skal ut på anbud
• Sætre alders- og sykehjem skal ha en fullverdig rolle
• rusomsorgen må i større grad utformes i dialog med brukerne
• Frisklivssentralens viktige rolle videreføres
• ny base for luftambulanse skal etableres i vår region

Forsvaret
• Elverum fortsatt skal være en god og forutsigbar vertskommune for Forsvaret
• Østerdalen skal gi gode treningsmuligheter for allierte styrker
• Forsvarets sanitet flyttes til Terningmoen
• helikopterberedskap for Hæren styrkes i Østerdal garnison
• Elverum tekniske verksted opprettholdes 

Vekst og utvikling
• Elverum, i samarbeid med våre nabokommuner, styrker sin rolle som regionsenter
• kommunen skal være løsningsorientert for næringslivet og våre innbyggere 
• samspillet til næringslivet forsterkes gjennom Elverum Vekst
• Elverum Energi og KF Elverum kommuneskoger videreføres i fellesskapets eie
• det skal føres en forsvarlig utbyttepolitikk
• kommunen skal være en forutsigbar arbeidsgiver, slik at vi rekrutterer og 

beholder kompetent arbeidskraft
• kommunen fortsetter å være en god samarbeidspartner for våre internasjonale  

og lokale partnere

Planarbeid og infrastruktur
• kommuneplanens arealdel revideres med formål å få vekst  

i hele kommunen
• kommunedelplan Vestad ferdigstilles
• det utarbeides landbruksplan, kulturminneplan og kulturplan
• vedtatt plan for hovedvegsystemet følges opp i samarbeid med  

Trysil og Engerdal kommuner
• bredbånd/fiber-utbygging sluttføres i hele kommunen
• kommunalt vann- og avløpsutbygging videreføres til nye områder
• Røros- og Solørbanen elektrifiseres raskt

Kultur
• mangfold i kultur og idrett for barn og unge videreføres
• frivilligheten skal ha gode og forutsigbare rammebetingelser
• kulturminner synliggjøres
• ny svømmehall realiseres i partnerskap med Flerbruksanlegget
• samarbeidet mellom Anno – Museene i Hedmark og kommunen videreføres
• det etableres en scooterled Elverum-Våler-Sverige

Folkekirka
• kirkebyggene og kirkegårdene holdes i hevd
• planene for kapellet ved Elverum hovedkirke realiseres
• Sørskogbygda kirkegård må sikres nødvendig utvidelsesområder
• aktivitetsnivået i kirken skal fortsette på dagens gode nivå 

Miljø
• skogens rolle i klimapolitikken synliggjøres
• rovviltsona øst for Glomma skal fjernes
• det skal bli et større fokus på plast- og avfallsproblematikk
• vi ikke skal ha ulv i Norge
• vi ikke skal ha flere vindmølleparker i norsk natur

Landbruk
• vi skal produsere mer kortreist mat på våre beiteressurser i utmark
• kommunen stimulerer til økt aktivitet i primærnæringene
• bo- og driveplikt følges opp
• kommunen følger en restriktiv jordvernpolitikk



VÅRE LISTEKANDIDATER

STEM SENTERPARTIET 9. SEPTEMBER

Arnfinn Uthus 1957  Hernes
Ida Kristine Teien  1984  Heradsbygd
Helge Harald Indset  1974  Strandbygda
Ole Kristian Solberg  1967  Heradsbygd
Gunhild Fundlid Brevig  1954  Grundset
Dag Marius Storsveen  1989  Bergeberget
Tone Marie Økseter  1972  Strandbygda
Per Kristian Hammer  1965  Vestad
Elisabeth Harsem  1968  Grundset
Tor Langdalen  1957  Bergeberget
Nina Kvilvang  1984  Leiret
Arne Foskum  1961  Midtskogen
Anne Kari Løfsted Holter  1961  Bjølset
Torkel Solberg  1972  Heradsbygd
Eva Nodeland  1963  Heradsbygd
Halvor Mykleby  1975  Heradsbygd
Mailen Grinden  1988 Sørskogbygda
Svein Erik Lilleeng  1964  Sørskogbygda
Ann Merete Havn  1972  Leiret
Ove Mellem  1952  Leiret
Bente Stensløkken  1955  Leiret
Stian Thorsen  1962  Leiret
Magnus Nordhagen  1987  Bergeberget
Magne Steinar Bjørnerud  1946  Hernes
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