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Senterpartiets verdigrunnlag  

Senterpartiet har som mål å legge vilkårene til rette for en harmonisk samfunnsutvikling. 

Et levende folkestyre, bygget på kristen og nasjonal grunn, er en forutsetning for folkets 

trivsel og landets fremgang. Individet og menneskeverdet skal være det sentrale i 

samfunnet og vises tillit i fellesskapet. De sosiale, kulturelle og økonomiske tiltak fra 

samfunnets side må ta sikte på å skape vekstvilkår og trivsel for alle uansett bosted eller 

yrke. 

 

Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil arbeide for et samfunn der mennesker 

kan utvikle seg fritt. Samfunnskontrakten skal oppfylles av myndige mennesker som tar 

ansvar for eget liv, for fellesskapet og for naturen. Senterpartiets verdigrunnlag er den 

kristne og humanistiske kulturarven. Hvert menneske er unikt og uerstattelig, og 

menneskeverdet er ukrenkelig og overordnet andre verdier. 

 

Jorden er en arv som vi forplikter å forvalte for våre etterkommere. Senterpartiet vil at 

Norge skal ta sin del av ansvaret for å løse miljø- og klimaproblemene.  Senterpartiet vil 

gjøre de fornybare naturressursene, og bruk av disse i lange verdikjeder, til fundamentet 

for økonomien. 

 

Et levende folkestyre og gode lokalsamfunn skal gi folk trygghet, tilhørighet og identitet. 

Den norske samfunnskontrakten, hvor man yter etter evne og hvor fellesskapet stiller 

opp for den enkelte, forutsetter tillit mellom folk. Rettferdig fordeling, små forskjeller 

og sosial tillit henger tett sammen. Senterpartiet arbeider for et samfunn med små 

sosiale, geografiske og økonomiske forskjeller. Senterpartiet står for utjamning av 

ressurser og levekår mellom samfunnsgrupper, mellom landsdeler og mellom rike og 

fattige land. 

 

Rettferdig fordeling oppnås best gjennom et levende folkestyre og desentralisering av 

eiendomsrett, makt, kapital og bosetting. Senterpartiet vil sikre den private 

eiendomsretten. Retten til eiendom er viktig for tryggheten til den enkelte – og 

samfunnet som helhet. En sunn balanse mellom offentlig og privat eierskap har gjort 
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Norge til et høyproduktivt land med en velfungerende velferdsstat. Senterpartiet vil 

forvalte denne historiske arven videre og slå ring om den norske velferdsmodellen.  

Senterpartiet er motstander av en uhemmet markedsliberalisme og løfter fram folkestyret 

og blandingsøkonomien som alternativ. 

Fred mellom folk og nasjoner bygger på gjensidig respekt og toleranse. Norge må 

arbeide for en verden der flere konflikter løses med politiske og diplomatiske midler. 

Senterpartiet vil styrke den nasjonale selvråderetten og mener mellomstatlig samarbeid 

mellom selvstendige land best ivaretar borgernes behov. Senterpartiet vil forsvare 

menneskerettighetene og den liberale rettsstaten.  

 

Med utgangspunkt i våre verdier, vil vi peke på noen særlige utfordringer vi må finne gode 

politiske løsninger på:  

 

- Samfunnet bygges nedenfra – stans sentraliseringen! 

o Uansett spørsmål har svaret de siste årene vært færre og større enhetene og 

sentralisering. Senterpartiet mener at dette er grunnleggende feil. Det er 

kostbart, og det reduserer kvaliteten og effektiviteten på de tjenestene som skal 

tilbys. Senterpartiet mener at en annen utviklingen enn vi ser i dag, er både 

mulig og nødvendig. Mer ansvar og myndighet må plasseres lokalt der folk 

lever og tjenestene skal produseres. Senterpartiet vil videreutvikle et godt 

offentlig tjenestetilbud i hele Norge, og bidra til å sikre folk et likeverdig 

tjenestetilbud uavhengig av hvor man bor. Offentlige tjenester skal tilbys nær 

folk, og alle de viktigste tjenestene skal være tilgjengelig der folk bor. Tilgang 

på barnehage, skole, eldreomsorg og sykehjem er en forutsetning for at 

lokalmiljø skal kunne utvikle seg og at folk skal kunne bosette seg hvor de vil.  

- Fellesskapsløsninger er framtida:  

o I en tid hvor forskjellene øker, vil Senterpartiet kjempe for 

fellesskapsløsninger. I et samfunn med små økonomiske og sosiale forskjeller 
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vil vi som borgere møtes på mange arenaer og danne fellesskap. Dette skaper 

tillit og samhold i samfunnet, og er noe Senterpartiet vil ta vare på og styrke. 

Rettferdig fordeling er en av grunnpilarene i vår samfunnsmodell, vi kjemper 

for utjevning mellom sosiale grupper, mellom regioner og lokalsamfunn.  

- Demokratisk felleskap i nasjonalstaten:  

o Folkestyret må hele tiden forsvares og forbedres. Det bygger på at avgjørelser 

skal treffes nærmest mulig den de angår og forutsetter desentralisering av 

makt. Senterpartiet vil styrke den folkevalgtes rolle og fylle de demokratiske 

nivåene med nytt innhold gjennom å gi lokale og regionale folkevalgte økt 

myndighet over og ansvar for egen utvikling. Et sterkt norsk folkestyre 

forutsetter en velfungerende nasjonalstat. Senterpartiet er imot å overføre 

myndighet til overnasjonale organer der norske velgere ikke lenger kan påvirke 

hvem de styres av. Senterpartiet er derfor imot medlemskap i EU og EØS.  

- Næringsutvikling og vekst over hele landet gjennom aktiv bruk av norsk natur og 

ressurser 

o Norge har store fortrinn knyttet til vår natur, våre naturressurser og en 

befolkning med høy kompetanse. Vi tror det fremdeles er et stort potensial for 

å videreutvikle lønnsomme verdikjeder med basis i Norge naturressurser. Dette 

krever at vi bruker norsk natur offensivt og bevisst til verdiskapning. 

Senterpartiet mener at aktiv forvaltning og bruk er den beste måten å ivareta 

naturen på. Norsk natur har også en verdi i seg selv, og må tas vare på for 

fremtidige generasjoner.  

- Rein og trygg mat fra et landbruk som holder landet i hevd:  

o Norsk matproduksjon må styrkes slik at vi kan produsere mer mat i Norge, 

opprettholde kulturlandskapet og arbeidsplasser. En variert bruksstruktur, 

velfungerende markedsordninger og god lønnsutvikling er nødvendig for å 

videreutvikle et av verdens reneste og mest miljøvennlige landbruk. I Norge 

produserer vi under halvparten av maten vi spiser, og folketallet øker. 

Senterpartiet vil følge opp målsettingen om økt matproduksjon på norske 

ressurser med sikte på å økt sjølforsyning.  
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- Norge må gå foran i klimaarbeidet 

o Verden har enorme klimautfordringer. Som et rikt land har Norge et særlig 

ansvar for å gå foran i arbeidet med klimaomstilling. Senterpartiet mener at all 

norsk produksjon skal være så miljø- og klimavennlig som mulig. Og mange 

grep må tas for å utvikle det norske samfunnet til et lavutslippssamfunn. 

Omlegging i bærekraftig retning gir store muligheter for utvikling av ny norsk 

industri, teknologi og kompetanse. Vi tror at mye kan og bør gjøres i Norge.  

- Flere må ta del i arbeidslivet 

o Et økende antall eldre og stadig større etterspørsel etter offentlige tjenester vil 

sette finansieringen av velferdsstaten under press. At så mange som mulig er i 

jobb, er derfor avgjørende. Å få flere i arbeid og unytte restarbeidsevnen til 

hver enkelt blir derfor svært sentralt i fremtiden. Dette er vesentlige tiltak for å 

sikre fortsatt jevnbyrdighet og gode offentlige tjenester i det norske samfunnet.  
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Kongsvinger senterparti sitt program:  
 

Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil utvikle et samfunn av frie, selvstendige 

mennesker, som med tro på egne evner, tar ansvar for sitt eget liv og for fellesskapet.  

Senterpartiet ønsker gode lokalsamfunn i by og bygd, og muligheter for et desentralisert 

samfunn. Senterpartiet ønsker å bidra til å skape en offensiv utvikling ved å ta alle muligheter 

og ressurser i bruk. Små og store, gamle og unge skal ha det godt og bidra til å skape det gode 

samfunnet. Kongsvinger er en god kommune å bo i, men vi kan stadig bli bedre.  

Vi vil skape bolyst, trivsel og utvikling – det gode liv - i hele kommunen.   

 

Bolyst 

Senterpartiet ønsker å legge til rette for at flere skal ønsker å bosette seg i kommunen. For å få 

til dette er det viktig at vi klarer å gi gode tjenester, skape arbeidsplasser, aktivitetstilbud og 

trivsel. Vi ønsker å gjennomføre tiltak som øker bolyst og fremmer bomiljøer i sentrum og i 

distriktene. En forutsetning for dette er å fokusere på og legge til rette for aktive 

lokalsamfunn, aktiviteter, møteplasser og omdømmearbeid.  

- Opprettholde en aktiv bruka av utmarka, både til beite, jakt og fritid, i samarbeid med 

grunneierne, lag og foreninger. 

- Legge til rette for spredt bosetting og attraktive bolig- og hyttetomter i hele 

kommunen.  

- Videreutvikle kultur- og aktivitetstilbudet i kommunen. 

- Jobbe aktivt for bevaring og utvikling av statlige arbeidsplasser i kommunen. 

- Jobbe for lokalforvaltning av rovdyr, fjerne ulvesona og vi sier nei til ynglende ulv. 

- Arbeide for aktiv jakt på villsvin for å forebygge smitte og skader i matproduksjon og 

skogbruk.  

- Videreføre «Byfesten» som et gratis arrangement. 

- Bidra til gode, trygge og attraktive lokalsamfunn. 

- Få etablert «Morgendagens aktivitetssenter». 

- Økt fokus på samarbeid mellom offentlig, privat og frivillig sektor – for å utvikle 

nærmiljø, tettsteder og by.  
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- Sørge for at kommunen følger opp vedtatt Veteranplan, og videreføre det gode 

samarbeidet med NVIO og Forsvarets Veteransenter.  

- Legge til rette for etablering av et nytt hotell i sentrum. 

- Økt grad av innbyggerinvolvering.  

 

Oppvekst: 

Senterpartiet ønsker at alle barn og unge skal ha en god oppvekst i kommunen. Vi ønsker å 

satse på trygge og gode læringsarenaer og fritidstilbud som er tilgjengelig for alle. Det 

offentlige tilbudet skal gi den enkelte mulighet til å realisere sine evner gjennom kunnskap og 

ferdigheter tilpasset for den enkelte. Senterpartiet ønsker en politikk som bidrar til å utjevne 

sosiale forskjeller, skape god livskvalitet og gi alle barn rett til en trygg og god oppvekst. Den 

virkeligheten barn møter i familien, barnehagen, skolen og i det frivillige feltet (kultur, idrett 

og fritid) er avgjørende for om de får en god oppvekst samlet sett.  

- Bevare alle barneskolene, og legge til rette for en desentralisert skolestruktur.  

- Barnehageplass når du trenger det. 

- Bedre grunnskoletilbudet i kommunen gjennom å styrke innholdet i skolen, der 

elevenes læring og trivsel skal være i fokus.  

- Satse på forebyggende tiltak, tidlig innsats og vektlegge tilpasset opplæring for alle.    

- Styrke samhandlingen og bedre oppfølgingen i overgangen mellom barneskole, 

ungdomsskole og videregående skole. 

- Styrke samarbeidet med lag og foreninger som gir gode aktivitetstilbud for barn og 

unge. 

- Ønsker å opprettholde ungdomsskolen på Austmarka så lenge det er nødvendig 

elevgrunnlag. 

- Tilby gratis sommeraktiviteter for barn og unge.  

- Legge til rette for sommerjobb i kommunen for ungdommer.  

- Styrke samarbeidet med private barnehager og friskoler.  

- Satse på tilpasset kulturtilbud for barn og unge. 

- Prioritere økt lærertetthet i småskolen. 

- Alle som jobber i skolen skal ha formell kompetanse, antall ufaglærte skal ned.  



8 

 

 

 

- Prioritere etter- og videreutdanning av lærere. 

- At alle skal få tilbud om leksehjelp. 

- At nærskoleprinsippet må gjelde slik at alle elevene får rett til å gå på skolen som 

ligger i sitt nærmiljø.  

- Vurdere innføring av skolemat. 

- Styrke skolehelsetjenesten og fokuset på elevenes psykiske helse. 

- Målrettede tiltak for å redusere barnefattigdom, slik at alle barn er sikret en 

grunnleggende mulighet til deltakelse og velferd.  

- Arbeide for jevn og høy kvalitet i barnehagene. 

- Innføre gratis kjernetid for lavinntektsfamilier i SFO. 

- Sørge for at kulturskoletilbudet kan integreres i SFO-tiden, og at det legges til rette for 

økt samarbeid med frivillige organisasjoner.  

 
Læring for alle:  

Kunnskap og kompetanse er grunnleggende viktig i enkeltmenneskets liv, for gode 

velferdstjenester og for utvikling av nærings- og samfunnsliv. For å sikre nødvendig 

kompetanse for framtiden må vi legge til rette for fleksible utdanningsløp. 

-  Senterpartiet ønsker en sterk og gratis offentlig skole som er i stadig utvikling 

for å være best mulig.  

- Senterpartiet ønsker en desentralisert skolestruktur, der skolene utnytter lokale 

fortrinn og spiller på lag med nærmiljøet.  

- Senterpartiet ønsker å ha fokus på innholdet og kvaliteten i undervisningen. 

Opplæringen skal være tilpasset den enkelte og ha fokus på grunnleggende 

ferdigheter og sosial kompetanse. Teori og praksis skal gå hånd i hånd 

gjennom hele utdanningsløpet slik at eleven kan opparbeide seg 

dybdekunnskap og utvikle sine ferdigheter. 

- Senterpartiet mener at det er viktig for elevene og samfunnet at utdanningen 

har en praktisk og tverrfaglig undervisning som tar sikte på dybdelæring. 

Skolen skal bygge på et utvidet kunnskapsbegrep og gi elvene flerfaglig 

kompetanse. Gjennom pedagogisk trygghet og faglig kompetente lærere skal 

elevene ha mulighet til å utvikle sine ferdigheter og sitt potensial.  
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- Senterpartiet har tillit til læreren som profesjonsutøver og vil gi lærere 

profesjonelt handlingsrom. Læreren må få tid til å være lærer.  

- Senterpartiet mener at en sterk fellesskole er viktig. I et stadig mer mangfoldig 

samfunn er gode, felles møtearenaer viktig, og barneskolen er kanskje den 

viktigste møteplassen. Trivsel og trygghet er grunnleggende forutsetning for 

læring.  

- Senterpartiet mener at læring i barnehagen må skje på barnets egne premisser 

og først og fremst gjennom lek. Barnehagen skal bygge på en grunnleggende 

respekt for barndommens egenverdi, men også bidra til en meningsfull 

oppvekst. Den faglige kvaliteten sikres gjennom pedagogiske ledere som gis 

tillit og tar ansvar.  

- Senterpartiet mener at SFO skal være et sted for lek og samvær, for kulturelle 

og fysiske aktiviteter.  

 

Kultur og idrett: frivilligheten er «limet» i samfunnet:  

For å skape gode lokalsamfunn er det nødvendig med et rikt og variert kulturtilbud. Det må 

legges til rette for et mangfold av kulturaktiviteter. Frivillig engasjement har en stor egenverdi 

fordi det bidrar til å fylle den enkelte deltakers liv med mening og aktivitet. Frivillig sektor er 

også en uunnværlig del av felleskapet og bidrar til at mange viktige oppgaver i samfunnet blir 

løst. Det er derfor viktig å satse på kultur og frivillighet i hele feltets mangfold og bredde.  

- Kulturskolen er en viktig del av den kulturelle grunnmuren. Målet er at alle barn som 

ønsker det, skal på tilbud om plass i kulturskolen. 

- Øke rammene for kulturskolen slik at ventelistene reduserers, prisene modereres og 

tilbudene utvides til flere kunstutrykk og sjangere. 

- Legge bedre til rette for samarbeid mellom kulturskoler og frivillige lag og 

organisasjoner. 

- Styrke frivillighetssentralen og satse på digital plattform for frivilligheten.  

- Vil styrke biblioteket som møteplass og kulturarena. Biblioteket er en kilde til 

kunnskap og opplevelser som setter folk i stand til å delta aktivt i samfunnet, og er 

spesielt viktig som integreringsarena og et lavterskeltilbud. 
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- Styrke kino og teatertilbudet i kommunen. 

- Stimulere til at flere er fysisk aktive.  

- Øke støtten til nærmiljøanlegg. 

- Gi alle mulighet til å utøve idrett og være aktive ut ifra sine egne interesser og 

ambisjoner 

- Legge til rette for uorganisert fysisk aktivitet i nærmiljøet. 

- Videreføre prinsippet om gratis leie av kommunale idrettsanlegg for de under 18 år.  

- Bidra til å sikre fritid- og idrettstilbud i tettstedene.  

- Sikre vedlikehold av de kommunale idrettsanleggene, og sikre videre utvikling av 

tilbudet i tett samarbeid med idretten.  

- Verne om allemannsretten. 

 

Helse- og omsorg: forebygging framfor reparasjon  

Senterpartiet ønsker at omsorgstilbudet skal være en kommunal oppgave. Vi ønsker helhetlige 

helse- og omsorgstjenester i kommunen, med fokus på den enkeltes behov. Vi ønsker et godt 

tilrettelagt tilbud som er trygt og nær for de som har behov for dette. Målet er å skape et 

helsefremmende samfunn, forebygge sykdom og utjevne sosiale forskjeller. Alle skal sikres 

tilgang til nødvendige helsetjenester.  

- Bedre folkehelsen, med fokus på forebyggende tiltak. 

- Opprettholde og videreutvikle aktivitetstilbud (dagtilbud) for alle med behov og 

stimulere til mangfold i tilbudet.  

- Økt fokus på hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering. 

- Øke kompetansen innenfor helse- og omsorgssektoren. 

- Legge til rette for økt bruk av velferdsteknologi. 

- Styrke det boligsosiale arbeidet i kommunen. 

- Satse på økt fysisk aktivitet. 

- Samarbeide med frivillige, gi de en viktigere rolle i gjennomføringen av 

folkehelsetiltak. 

- Styrke det tverrfaglige samarbeidet mellom kultur og helse- og omsorgstjenestene. 
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- Styrke tilbudet innen rus og psykiatritjenesten, og sikre bedre samhandling mellom 

nivåene.  

 

Eldreomsorg 

Mange eldre har god helse og klarer seg godt uten hjelp. Men alle skal kjenne på tryggheten 

for nødvendig hjelp hvis helsen svikter. Eldreomsorgen er noe kommunen må ha et særskilt 

fokus på i årene framover, og oppgaven må løses i samarbeid med pårørende, frivillige og 

ideelle aktører. Kvaliteten og kapasiteten i eldreomsorgen må bedres. Den demografiske 

utviklingen i kommunen vil kreve økt kapasitet innenfor flere områder. Eldreomsorgen i 

kommunen skal være preget av respekt og verdighet, og vi skal gi nødvendig tid for « de 

varme hendene».  

- Eldre må få bo i egen bolig lengst mulig. Velferdsteknologi kan styrke den enkeltes 

mulighet til å klare seg selv i hverdagen, mestre egen livssituasjon og gi økt trygghet.  

- Senterpartiet ønsker mer aktivitet og innhold i eldreomsorgen, og sikre at et 

omsorgstilbud også innebærer meningsfulle dager med tilpassede aktiviteter. 

- Gifte eller samboere bør få mulighet til å bo sammen livet ut, også ved kommunens 

institusjoner.  

- Kommunen skal ha tilstrekkelig institusjonskapasitet i egen kommune.  

- Sikre bedre samhandling mellom sykehus og kommunehelsetjenesten.  

- Sette inn tiltak for å sikre rekruttering av helsearbeidere, sykepleiere og leger.  

- Bygge ut flere omsorgsboliger og andre boligtilbud tilpasset eldre. 

- Bedre tilbudet for personer med demens og deres pårørende. Dette innebærer en 

styrking av avlastnings- og aktivitetstilbudet, botilbudet og tjenestetilbudet til 

demente.  

- Sikre et godt tilbud til eldre, i samarbeid med ulike lag og foreninger (som for 

eksempel Demensforeningen, Pensjonistforeningene, Røde kors og Sanitetskvinnene).  

 

Langsiktig og ansvarlig:  

Senterpartiets økonomiske politikk bygger på forvaltertankegangen, vår forpliktelse ligger i å 

sikre at vi kan overlevere samfunnet i bedre stand til neste generasjon. Kommunens 
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pengebruk skal være nøktern og ansvarlig, samtidig som vi skal påse at de overordna 

oppgavene blir løst. Den økonomiske situasjonen framover vil bli krevende, dette stiller økte 

krav til oss som innbyggere og samfunn.  

- Senterpartiet mener at vi må bygge videre på våre fortrinn gjennom å sikre en stabil og 

forutsigbar politikk, , som legger til rette for vekst, verdiskapning og sysselsetting.  

- Kommunen skal være et godt sted å drive næringsvirksomhet, både for eksiterende 

bedrifter og nye som kommer til.   

- Styring gjennom få og tydelige politiske mål samt økonomiske bevilgninger. 

Målsettingene må være kjent for hele organisasjonen.  

- Benytte flerårige økonomiplaner. Kompetansen på økonomistyring må styrkes i hele 

organisasjonen. 

- Ønsker ikke å øke eiendomsskatten, og vil på sikt jobbe for å redusere den. Begrense 

låneopptak, budsjettere med overskudd og avsetninger. 

 

Sterkere kommune – mer nærhet i hverdagen  

Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra og vil derfor desentralisere makt, bosetting, 

arbeidsplasser, kapital og kompetanse. Alle skal ha en reel frihet til å bosette seg der de 

ønsker. Gode og effektive samferdselsløsninger og målrettet distrikts- og regionalpolitiske 

virkemidler vil føre til vekst. Utvikling av lokalsamfunn i bygdene, tettstedene og byen, er 

viktig for både næring og trivsel. Det lokale folkestyret må styrkes, slik at flere får delta i 

utviklingen av samfunnet og det lokale tjenestetilbudet.  Kommunen er en sentral 

tjenesteprodusent, samfunnsutvikler og grunnmuren i vårt folkestyre. Senterpartiet er 

motstander av den pågående kommunereformen, og mener dette fører til sentralisering og 

svekket folkestyre.  

- Bygge opp under de små og mellomstore bedriftenes rolle i verdiskapningen. 

- Utnytte de naturgitte og menneskelige ressursene i kommunen.  

- Videreutvikle bo- og arbeidsmarkedsregioner og stimulere til nærings- og 

kompetanseklynger. 

- Offensiv strategi for bosetting og integrering.  
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- Ønsker ikke sammenslåing med andre kommuner. En eventuell 

kommunesammenslåing skal være frivillig og oppslutningen om den skal være avklart 

i lokale folkeavstemminger.  

- Interkommunalt samarbeid kan brukes som et effektivt verktøy for å levere kvalitativt 

gode tjenester der den enkelte kommune finner det hensiktsmessig.   

- Sikre like gode tjenester i hele kommunen og videreføring av det desentraliserte 

tjenestetilbudet.  

- Bidra til å redusere avstanden mellom kommunens byråkrati og innbyggerne.  

- Skape moderne og effektive offentlige tjenester gjennom digitalisering, uten å miste 

nærheten til innbyggerne.  

- Sikre at kommunen har høy effektivitet og god ressursutnyttelse, da dette gir bedre 

forvaltning. Saksbehandlingstiden må ned og følge kommunens målsettinger.  

- Løse kommunale oppgaver i nært samarbeid med innbyggerne. 

- Fremme medvirkning og innsyn i kommunale prosesser.  

- Bidra til at eldrerådet, funksjonshemmedes råd og ungdomsrådet skal bli sett og hørt, 

samt uttale seg og medvirke i de saker som de ønsker. 

- Sørge for godt vedlikehold av kommunale bygg og anlegg. 

- Sikre god beredskap i kommunen, med særlig vekt på sikker vannforsyning, 

flomberedskap og krisehåndtering. 

- Styrke brannvesenet. 

 

Kommunen som arbeidsgiver:  

Tillit og samarbeid skal erstatte unødvendig måling og kontroll i offentlig sektor. Ansvaret for 

hvordan oppgavene blir løst, skal i størst mulig grad bli flyttet til den som gjør jobben. Økt 

tillit og ansvar vil gjøre hverdagen bedre for folk, med bedre tjenester til innbyggerne, en 

mindre byråkratisk arbeidsdag for de ansatte og reduserte kostnader. Senterpartiet tror at de 

som er skoen på, vet best hvor den trykker. Detaljstyring og unødvendig rapporteringer er 

store tidstyver for dem som utfører tjenester til innbyggerne. 

- Styring basert på tillit, kvalitet og effektivitet. 

- Skape en kultur for samarbeid, åpenhet og tillit.  

- Sikre at kommunen er en ryddig og god arbeidsgiver.  
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- Øke antall lærlingplasser i kommunen.  

- Sikre et godt arbeidsmiljø og sette inn tiltak for å redusere sykefraværet.  

- Ha en kultur for heltidsstillinger og jobbe for å fjerne ufrivillig deltid.   

- Ha en kultur som oppmuntrer til medvirkning gjennom organisering av formelle og 

uformelle møteplasser. Styrke trepartssamarbeidet og de ansattes reelle 

medbestemmelse.  

- Sikre en fellesskapskultur som inkluderer alle uavhengig av psykiske, fysiske og 

sosiale forutsetninger.  

- Bygge en kultur der de ansatte føler seg trygge til å innrømme feil og blir oppmuntret 

til å foreslå forbedringer. På denne måten vil vi forbedre tjenestene vi leverer.  

- Styrke ledelseskompetansen til kommunens ansatte. 

- Øke bruken av tverrfaglige team for å sikre et helhetlig tjenestetilbud. 

- Innføre tiltak som øker trivsel og bidrar til større arbeidsglede. 

- Jobbe med enklere språk i kommunen.  

- Ta i bruk flere digitale prosesser for saksbehandling, dokumentbehandling og 

kommunikasjon. 

- Sikre god kommunikasjon intern og eksternt.  

 

Verdiene skapes i kommunen 

Senterpartiet vil føre en næringspolitikk som legger til rette for et livskraftig næringsliv og 

verdiskapning i kommunen. Gjennom satsing på ny teknologi, bioøkonomi og kompetanse 

kan vi forme morgendagens verdiskapning og arbeidsplasser. Senterpartiet vil utvikle 

kommunen til et mer attraktivt samfunn, med fokus på utdanningsmuligheter og 

arbeidsplasser. Vi mener at kommunen aktivt skal bidra til å finne løsninger og stimulere til 

satsing innenfor næringsvirksomhet. Vi vil ha et grønt og fornybart næringsliv der 

miljøhensyn og bærekraftige løsninger er godt ivaretatt.  

Senterpartiet vil videreutvikle et livskraftig næringsliv og et godt, likeverdig og offentlig 

tjenestetilbud i hele kommunen. Vi sier nei til sentralisering og ønsker tjenester nær folk.  

- Legge til rette for lange verdikjeder basert på våre ressurser, 
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- Tilrettelegge for flere arbeidsplasser gjennom nyetablering, ivaretakelse og utvikling 

av dagens næringsliv. 

- Legge til rette for næringsvirksomhet i hele kommunen. 

- Legge til rette for variert og allsidig landbruk. 

- Støtte lokal foredling, salg av mat og drikke og annen matproduksjon. 

- Stimulere til utmarksbasert og skogbasert næringsutvikling.  

- Bidra til å utvikle reiselivsnæringa og virksomheter innen kultur og opplevelse.  

- Utvikle Finnskogen som destinasjon  

- Ha nok tilgjengelig næringsarealer. 

- Jobbe for et større og bedre høgskoletilbud i kommunen. 

- Videreutvikle tilbudet på Kongsvinger sykehus i samarbeid med AHUS. 

- Bedre samferdselstilbudet innad i og inn til kommunen. 

- Tett samarbeid i regionen for å sikre økt næringsutvikling og nye arbeidsplasser. 

- Kommunen skal være en effektiv og god samarbeidspartner for næringslivet.  

- Verne om eiendomsretten. Ved offentlige inngrep skal partene involveres tidlig og 

grunneiernes interesser må ivaretas og vektlegges.  

- Jobbe aktivt for økonomiske ordninger for tap av rettigheter og andre belastninger 

innenfor ulvesonen.  

 

Miljø og klima: Bærekraftig bruk 

I Senterpartiets miljøpolitikk står det ansvarlige menneske i sentrum. I vår forvaltertenking 

har mennesket et ansvar for å ta vare på naturen og miljøet. Disse ressursene nyttes best 

gjennom bærekraftig og fornuftig bruk. En sentral del av det kommende grønne skiftet er å 

kunne skape flere lønnsomme og grønne arbeidsplasser. Kongsvinger har naturressurser og 

kompetanse til å ta en sentral rolle i dette skiftet.  

- Styrke norsk matproduksjon og samtidig gjøre produksjonen mer klimaeffektiv.  

- Revidere kommunens klima- og miljøplan og sikre at de vedtatte tiltakene blir fulgt 

opp.  

- Arbeide for at kommunen utvikler en tankegang basert på kretsløpsøkonomi som 

ivaretar globale bærekraftsmål.  
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- Ambisiøse målsettinger innen gjenvinning og gjenbruk. Legge til rette for mer 

kildesortering. 

- Aktiv skogpolitikk, for raskere omløp, bedre produksjon og for å øke opptaket av 

karbon i skogen. 

- Tilrettelegge for miljøeffektive nybygg. 

- Legge til rette for økt bruk av tre i nybygg. 

- Legge til rette for et marked for norskproduserte og miljøvennlige produkter og 

tjenester gjennom innkjøpsordninger.  

- Ha flere hurtigladere og andre ladestasjoner for el-bil.  

- Bedre kollektivtilbud lokalt og regionalt. 

- Norsk mat er trygg mat. Jorda, skogen og beitedyr er en sentral del av 

klimaløsningene.  

 

Fremtidsrettet infrastruktur:  

Infrastruktur som vei, jernbane, bredbånd og mobilnett er en uunnværlig del av hverdagslivet 

for folk i bedrifter i kommunen. Utbygging og vedlikehold av veier og kollektivtrafikk er et 

offentlig ansvar der staten har det største ansvaret, men kommunen må også følge opp sitt 

ansvar. Utbygging av bredbånd- og mobilløsninger skal skje i et samarbeid mellom det 

offentlige og private utbyggere. Det er kommunens ansvar å sikre en helhet i tilbudet og sørge 

for utbygging i områder der det kommersielle grunnlaget er svakt.  

- Styrke trafikksikkerheten i kommunen ærlig knyttet til skoler og barnehager.  

- Øke satsingen på gang- og sykkelveger både i byen og tettstedene og særlig langs 

skoleveger.  

- Legge til rette for økt bruk av sykkel som transportmiddel. 

- Legge til rette for pendlerparkering ved stasjonen. 

- Arbeide for at alle skal ha mulighet for bredbåndtilgang og mobilnett. 

- Sikre godt vedlikehold av kommunale veger. 

- Jobbe for å sikre en rask utbygging av viktige innfartsårer til kommunen, både bane og 

veg.  

- Bedre kollektivtilbudet. 
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- Forvalte kommunal infrastruktur slik at det overleveres i bedre stand til neste 

generasjon.  
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Våre hjertesaker 

Senterpartiet ønsker å legge til rette for at flere skal ønske å bosette seg i kommunen. For å få til 
dette er det viktig at vi klarer i gi gode tjenester, skape arbeidsplasser, et mangfold av aktivitetstilbud 
og legge til rette for trivsel i by og bygd  

- Senterpartiet ønsker at alle barn og unge i kommunen skal ha en god oppvekst. Vi ønsker å 
satse på trygge og gode læringsarenaer, samt et fritidstilbud som er tilgjengelig for alle.  

o Følge nærskoleprinsippet og bevare alle barneskolene.  
o Bedre grunnskoletilbudet i kommunen gjennom å styrke innholdet i skolen, der 

elevenes læring og trivsel skal være i fokus 
o Satse på forebyggende tiltak og tidlig innsats.  
o Videreføre gratis sommeraktiviteter for barn og unge.  
o Barnehageplass til alle, når de trenger det.  

- Senterpartiet ønsker en helhetlige helse- og omsorgstjenester i kommunen, med fokus på den 
enkeltes behov. Vi ønsker et godt tilrettelagt tjenestetilbud som er trygt og nær de som har 
behov for dette.  

o Bedre folkehelsen, med fokus på forebyggende tiltak og økt fysisk aktivitet. 
o Økt fokus på hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering  
o Legge til rette for mer aktivitet og innhold i eldreomsorgen og sikre at 

omsorgstilbudet legger til rette for meningsfylte dager.  
o Gifte eller samboere bør få mulighet til å bo sammen livet ut, også ved kommunens 

institusjoner. 
o Bedre tilbudet til personer med demens og deres pårørende.  
o Økt fokus på psykisk helse, og styrke tilbudet.  

- Senterpartiet vil bygge et samfunn nedenfra. Kommunen er en sentral tjenesteprodusent, 
samfunnsutvikler og grunnmuren i vårt folkestyre,  en sterkere kommune vil gi mer nærhet i 
hverdagen. Vi vil derfor jobbe for å beholde og videreutvikle de tjenestene og tilbudene vi har 
i kommunen i dag.  

o Motstander av den pågående kommunereformen. En eventuell 
kommunesammenslåing skal være frivillig og forankret i en lokal folkeavstemming. 

o Sikre like gode tjenester i hele kommunen.  
o Sikre god beredskap i kommunen, og styrke det lokale brannvesenet.  
o Sørge for godt vedlikehold av kommunale bygg og anlegg. 
o Bidra til å styrke høgskoletilbudet i kommunen og videreutvikle tilbudet på 

Kongsvinger sykehus. 
- Senterpartiet vil føre en politikk som legger til rette for næringsutvikling og verdiskapning i 

hele kommunen. Kommunen skal aktivt bidra til å finne løsninger og stimulere til vekst.  
o Ønsker et grønt og fornybart næringsliv, der miljøhensyn og bærekraftige løsninger er 

ivaretatt.  
o Legge til rette for et variert og allsidig landbruk, og støtte opp under lokal 

matproduksjon.  
o Stimulere til utmarksbasert og skogbasert næringsutvikling. Jorda, skogen og beitedyr 

en sentral del av klimaløsningen.  
o Tilrettelegge for miljøeffektive bygg og legge til rette for økt bruk av tre.  
o Legge til rette for utbygging av bredbånd til alle innbyggerne.  
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