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Senterpartiets grunnsyn 
Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Senterpartiet har som mål å utvikle et samfunn av frie, 

selvstendige mennesker som har tru på sine egne evner, som tar ansvar for sine egne liv, for 

fellesskapet og for natur og miljø. Vi trenger nærmiljø som er laget av og for enkeltmennesket der 

rettferdighet, trygghet og likeverd er bærende prinsipper. Gode lokalmiljø er preget av samhold, 

skaperevne og stor grad av likestilling mellom ulike grupper.  

 

Vi vil arbeide for et samspill mellom offentlige tilbud, private tjenester og frivillige lag. Dette vil bidra 

til økt livskvalitet samtidig som det gir flere valgmuligheter. Senterpartiet mener at den offentlige 

forvaltningen må være åpen og lagt til rette for den enkelte innbygger slik at alle sikres rett til innsyn 

og informasjon.  

 

Vi mener det er viktig med en utstrakt tillitskultur i samfunnet vårt. Dette betyr blant annet at det må 

være lav terskel for tilbakemeldinger fra ansatte i kommunen, brukere av tjenester og innbyggere. Vi 

ønsker at alle kan oppmuntres til å foreslå forbedringer i rutiner og arbeidsmåter i samfunnet, til 

beste for innbyggere, næringsliv og ansatte.  

 

Senterpartiet vil arbeide for at tjenester ytes der folk bor. Vi er glade for at Folldal består som egen 

kommune, og vi mener at folldalssamfunnet er best tjent med å bli styrt av bygdas egne innbyggere. 

 

Hjem, familie og lokalsamfunn er grunnleggende sosiale enheter i samfunnet. Et desentralisert 

samfunn sikrer den enkelte borger god innflytelse over egen livssituasjon. 

 

Senterpartiet tar forvaltningsansvaret på alvor. Naturressursene må tas vare på og jord holdes i hevd. 

Vi vil legge til rette for en framtidsrettet utvikling bygget på lokale tradisjoner, kulturell bevissthet og 

kommunens mange muligheter og ressurser.  

 

 

Vekst og utvikling 
Sentraliseringskreftene her i landet er mange og sterke, men Senterpartiet arbeider aktivt for 

desentralisert bosetting og levedyktige lokalsamfunn. Vi mener det er mulig å snu den nedadgående 

befolkningsutviklingen i Folldal til oppgang ved å jobbe aktivt på alle nivå, både sentralt, kommunalt 

og mot kommunens næringsliv. En forutsetning for økt bosetting er flere arbeidsplasser. 

Senterpartiet vil vektlegge godt politisk samarbeid og involvering av bygdas innbyggere. Målsettinga 

vår er å få ordføreren etter valget. 

Senterpartiet i Folldal vil arbeide for: 

• at Folldal kommune fortsatt skal bestå som egen kommune 
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• et godt interkommunalt samarbeid i Fjellregionen, med Tynset som regionsenter. I denne 

sammenheng er videregående skole, trafikkstasjon, sykehus, politi og domstol viktige 

samfunnsfunksjoner som må beholdes regionalt  

• økt tilflytting ved å fokusere på muligheter og jobbe aktivt opp mot sentrale myndigheter 

• inkludering av tilflyttere og innvandrere 

• at kommunen skal levere tjenester av god kvalitet i alle ledd for å være et attraktivt bosted 

for alle aldersgrupper 

• at forutsigbarhet og god internkontroll skal kjennetegne kommunens drift og investeringer 

• å utnytte naturgitte forhold til økt bosetting og utvikling av næringslivet 

• å opprettholde møteplasser mellom lokale studenter og kommunen/næringslivet 

 

 

Næringsliv, energi og miljø 

Vi vil arbeide for at det skapes flere arbeidsplasser. Like viktig er det å jobbe for å beholde de 

nåværende. Et kompetent, aktivt, synlig og utadrettet næringsapparat er helt avgjørende, men 

næringsapparatet klarer ikke jobben alene. Det må «løftes i flokk». På sett og vis er det et stort 

dugnadsarbeid som skal gjøres for å skape vekst i antall arbeidsplasser og i netto innflytting til 

kommunen.   

Senterpartiet i Folldal vil arbeide for: 

• fortsatt næringssjef i Folldal og gode økonomiske rammer for tiltaksapparatet 

• at det igangsatte arbeid med utvikling av eksisterende bedrifter fortsetter 

• en åpen og konstruktiv dialog mellom innbyggere, næringsliv og kommune. Målet er å gi de 

gode idéene vekstvilkår, støtte oppunder de ivrige personene, få til vi-følelse og trua på oss 

sjøl. Vi har tru på at utvikling og vekst best skjer gjennom utstrakt samarbeid der alle blir 

hørt. 

• en målrettet bruk av kommunens to næringsfond 

• økt utnyttelse av Folldals status som nasjonalparkkommune  

• at hyttebygging skjer gjennom grunneiersamarbeid i utmarkslag 

• lokal innflytelse i forvaltningen av verneområder under forutsetning av statlig finansiering 

• fortsatt støtte til Rondanevegen SA (nettverket for bedrifter langs Nasjonal turistveg) 

• at bioenergi med etablering av bioenergianlegg skal være et regionalt satsingsområde som 

også gjelder Folldal  

• etablering av små kraftverk 

• at kommunens klima- og energiplan brukes aktivt 

• at kommunen skal ha en restriktiv holdning til motorisert ferdsel i utmark 

• fortsatt støtte til turistinformasjon 

• fortsatt støtte til utviklingsarbeid knyttet til turisme   

• at alle kommunens virksomheter innfører kildesortering 

• at det blir fortgang i rensing av Folla, ved å legge trykk på Statens ansvar for 
gruveforurensningen 



Folldal Senterparti -  program for kommunestyreperioden 2019 -2023 

 

4 

 

 

 

Skole og barnehage 

Vi er opptatt av at barn og ungdom fortsatt skal ha et godt læringsmiljø, herunder gode lærere og en 

skole fri for mobbing. Det er svært positivt at elever fra Folldal gjennomfører videregående skole i 

stor grad.   

Senterpartiet i Folldal vil arbeide for: 

• at Folldal skole sine elever får god kompetanse på veien til videregående skole 

• at skolen skal gi tilpasset opplæring, med både praktisk og teoretisk undervisning 

• at det stimuleres til økt fysisk aktivitet i skolehverdagen 

• å opprettholde god lærertetthet 

• en fleksibel skolefritidsordning der ulike aktiviteter inngår 

• å beholde full barnehagedekning med god kvalitet 

• å tilby løpende opptak gjennom barnehageåret, inntil maksimalt barnetall pr. ansatt  

• at det fortsettes med elevbedrifter, og om mulig enda tettere samarbeid med næringslivet 

• at oppvekstplan for Folldal kommune blir behandlet, vedtatt og fulgt opp 

• å styrke det tverrfaglige samarbeidet mellom alle som arbeider med barn og ungdom 
 

 

Helse og omsorg 

Senterpartiet mener at forebyggende helsetiltak er god investering innenfor helse- og omsorgsfeltet. 

Livsstilssjukdommer er den vestlige verdens største helseproblem. Et av hovedproblemene er for lite 

fysisk aktivitet til hverdags både blant unge og voksne.  Aktivitetstilbud spesielt rettet mot barn, 

ungdom og eldre skal være et satsingsområde. Et sunt kosthold er også viktig for å forebygge 

sjukdom og helseplager. 

Senterpartiet i Folldal vil arbeide for: 

• økt fokus på forebyggende helsearbeid, som for eksempel fysisk aktivitet og kosthold 

• at det fortsatt skal være legekontor i Folldal med god og stabil legedekning 

• at kommunen har god helsesykepleiertjeneste (tidligere kalt helsesøster-) 

• at ambulanse fortsatt skal være stasjonert i bygda 

• at kommunen skal ha et godt psykisk helsevern  

• at alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke avgjørende faktorer for mestring av eget liv 

• en stabil tannlegetjeneste i bygda 

• at hjemmebasert omsorg er av slik omfang og kvalitet at de som ønsker det, kan bo hjemme 

lengst mulig 

• at Folldal Bo- og Servicesenter oppgraderes innen 2021 
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• at kommunen aktivt bruker ny velferdsteknologi 

• at alle trygdeboligene oppgraderes i henhold til universell utforming 

• at kommunen fortsetter å samarbeide med de frivillige (privatpersoner, lag og foreninger) 

• at kommunen fortsatt skal støtte Frivilligsentralen 

• at kommunen skal ha som målsetting å ha minimum 2 lærlingeplasser til enhver tid 

• at vårt lokale NAV-kontor opprettholdes i Folldal 

• å beholde Tynset sjukehus med sterk akuttberedskap 

• at ansvaret for sjukehusene overføres til regionalt folkevalgt eierskap  
 

 

Kultur 

Frivillig arbeid i lag og foreninger spiller en stor rolle innen kultur- og idrettslivet i Folldal. Vi ser på 
denne innsatsen som svært viktig for utvikling, trivsel og tilhørighet. Vi vil arbeide for at kommunen 
skal videreutvikle samarbeidet med de frivillige organisasjonene. Hyttefolk og turister ellers er et 
positivt innslag i bygdebildet. At turistene trives hos oss, gir positive ringvirkninger for kulturliv og 
næringsliv. Kirkene våre har en sentral plass i kulturen vår, som møteplass og samlingspunkt.  
 
Vi vil arbeide for å styrke dugnadsånden i bygda, slik at vi dermed «drar lasset» sammen.  
 
Senterpartiet vil arbeide for: 
 

• samarbeid med lag og foreninger 

• støtte til turlaget, idrettsforeninga, Stiftelsen Folldal Gruver og større kultur- og 
idrettsarrangement 

• fokus på lederutvikling innen idrett og annet barne- og ungdomsarbeid 

• Follvang som lokale for fritidsklubb og kino (inntil eventuelt bedre lokaler står klare) 

• å beholde stillingen som kulturkonsulent     

• å opprettholde dagens nivå på kulturskoletilbudet 

• sikring av et fortsatt godt kirkelig tilbud, samt restaurering/utskifting av orgelet i Folldal kirke 

• flerbrukshall ved Folldal skole 
 

 

Landbruk 

Landbruket er en svært viktig grunnpilar i folldalssamfunnet. Næringa står for 20 % av sysselsettinga i 

kommunen. Landbruket har hatt en svak negativ utvikling over mange år. Hovedårsaken til det er en 

negativ inntektsutvikling. Det blir bare flere og flere enkeltmanns- og deltidsbruk i kommunen. Dette 

må vi jobbe hardt for å få snudd. Vi vil ha et solid fjell-landbruk med gode økonomiske og 

forutsigbare rammer. 

Senterpartiet vil arbeide for: 

• økt sysselsetting i landbruket i Folldal 
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• å ha stort fokus på rekruttering og nyetablering i næringa 

• positive tiltak for stimulering av økt lønnsomhet 

• å beholde en solid veterinærtjeneste 

• at alle bruk/landbrukseiendommer fortsatt blir bebodd 

• et sterkt vern mot nedbygging av dyrka og dyrkbar mark 

• å stimulere til god bistand og tilrettelegging for nydyrking 

• at statlige midler til landbruksformål må disponeres innen aktiv landbruksdrift 

• reell lokal rovdyrforvaltning og en sterk reduksjon i rovdyrbestanden 

• at landbrukseiendommer forvaltes på en bærekraftig landbruksfaglig måte 

• å stimulere til økt bruk av utmarksressurser og setring 

• å påvirke sentrale myndigheter til kraftig forbedring av rammevilkårene 

• å sikre fortsatt skogfaglig kompetanse i kommunen 

• å følge opp kommunens beitebruksplan og handlingsplan for landbruk  

• at vi handler mest mulig lokalt  

• å støtte nytenkning om tilleggsnæring på gårdene (nyetablering) 

 

Samferdsel, kommunikasjon, infrastruktur 

Gode samferdselsløsninger og nettilgang for alle er avgjørende for både bolyst og utvikling av 

næringslivet. Krav om inntjening fra nettselskapene vanskeliggjør ønsket om bredbåndstilgang for 

alle. Utbygging av bredbåndsnett bør være en offentlig oppgave med like vilkår for hele landet og 

ikke bare i sentrale strøk. 

Senterpartiet vil arbeide for: 

• god standard på kommunale veier 

• gang- og sykkelvei mellom sentrum og Krokhaug 

• at kommunen får god uttelling på statens midler til fylkeskommunale veier 

• god standard på FV 27, som er Nasjonal turistveg 

• bedre og mer målretta kollektivløsninger 

• kommunen som aktiv samarbeidspartner for mobil- og bredbåndsutbygging 

• å opprettholde ordningen «Trygt hjem for 69 kr»  

• at kommunen har byggeklare boligtomter 

• gode bredbåndsløsninger for alle i hele bygda 

 

 


