
Tjenester nær folk 
Sp mener alle i landet har rett på gode tjenester i nærmiljøet. Barnehage, skole, fritidsaktiviteter, 
idrett og helsetilbud skal være godt utbygd over hele landet. Vi vil ha gode nærmiljø med nær 
folkevalgt styring. Lokalkulturen er grunnmuren som all kultur bygger på. Både den materielle og 
den immaterielle kulturarven må tas vare på!

I Nord-Odal er det mange småbarnsforeldre som jobber skift. De trenger kanskje bare 60% 
barnehageplass, men på grunn av kommunens praksis, må de nå velge full plass for å ha plass 
når de er på jobb.


For Nord-Odal betyr dette at Senterpartiet: 
- vil jobbe for at tilbud i barnehage og SFO skal tilpasses hver familie. 
- vil jobbe for at skolene skal ha ressurser til å møte morgendagens krav. 
- vil jobbe for tilfredsstillende omsorg og helsetilbud i alle livets faser. 
- vil jobbe for å opprettholde en god barneverntjeneste. 
-   ønsker å opprettholde et mangfoldig og inkluderende kulturliv. 
- vil ta vare på frivilligheten. 

Trygghet for deg og dine 
Et trygt samfunn er statens viktigste oppgave. Vi vil ha et politi som er ute blant folk og som har 
god kompetanse om sitt lokalsamfunn. Et lokalt politi som folk har tillit til og som kan jobbe 
forebyggende og oppdage kriminalitet på et tidlig tidspunkt. Vi vil også at brannvesen og 
ambulansen ikke er for langt unna. Av beredskap ellers mener vi det er et krav at nødnumrene 
virker selv om strømmen er borte eller nettet ligger nede.


For Nord-Odal betyr dette at Senterpartiet: 
- vil ha et mer synlig lokalt politi. 
- er pådriver for at politikontakten i kommunen skal være kjent for innbyggerne. 
- ønsker at et lokalt politi skal være stasjonert fast i kommunen. 

Lokalt folkestyre 
Senterpartiet vil ha et samfunn der det er folket som bestemmer. Den norske samfunnskontrakten, 
hvor man yter etter evne og hvor fellesskapet stiller opp for den enkelte, forutsetter tillit mellom 
folk og et levende folkestyre. Vi tror på et folkestyre der folk involveres i beslutninger som gjelder 
dem. Et levende folkestyre og gode lokalsamfunn gir folk trygghet, tilhørighet og identitet. 

Vi er for at Nord-Odal skal bestå som egen kommune og ønsker heller kommunale samarbeid 
uten sammenslåing. Senterpartiet mener tvang vil skape et dårlig grunnlag for framtida, og er i 
mot tvangssammenslåing med nabokommuner.


For Nord-Odal betyr dette at Senterpartiet: 
-  er i mot sentralisering. 
- er i mot kommunesammenslåing ved tvang. 
- vil at beslutninger skal tas så nær som mulig de som blir berørt. 
- vil at det gis bedre informasjon om saker som opptar innbyggerne. 
- vil at innbyggerne skal bli hørt og ha en reell mulighet til å uttale seg. 



Ta naturen i bruk for et bedre miljø og klima 
Senterpartiet mener at aktiv forvaltning - ikke passivt vern - er den beste måten å ta vare på 
naturen på. God forvaltning av skogen og økt foredling av fornybare ressurser vil være en viktig 
del av løsningen på miljø- og klimautfordringene. Vi skal kunne dyrke maten vår, ta vare på dyra 
og komme oss ut på tur i skog og mark!


For Nord-Odal betyr dette at Senterpartiet: 
- jobber for en god viltforvaltning. 
- ønsker raskere saksbehandlingstid ved observasjon av ulv. 
- er pådriver for gode omsetningsmuligheter av egne skogressurser. 
- skal sørge for at Nord-Odal kommune holder gjerdeplikten for egne eiendommer, slik at 

beiteretten kan benyttes. 

Pollinerende insekter 
I de ferskeste rapportene om naturen vår kommer det fram at insektene fortsetter å forsvinne i 
stort tempo. Uten nok pollinerende insekter, vil vi sulte. Insekter er mat for fugler og dyr og de 
pollinerer maten vår. Dette er ikke noe som kommer til å skje, det skjer nå! Det er flere grunner til 
at dette skjer,  men gjengroing og et kulturlandskap som forsvinner er noe av årsaken. Vi må legge 
tilrette for pollinerende insekter umiddelbart!


For Nord-Odal betyr dette at Senterpartiet: 
- vil hindre gjengroing, bla ved å legge tilrette for beiting. 
- vil jobbe for god skjøtsel av kulturlandskapet. 
- vil være en pådriver for at kommunale uterom er matfat og bolig for insekter. 

En ren og grønn kommune. 
Mennesket setter spor etter seg. Uansett hvor man ferdes finner man søppel og andre 
etterlatenskaper overalt. Senterpartiet ønsker mindre forsøpling fra både privatpersoner og 
næring. 


For Nord-Odal betyr dette at Senterpartiet: 
-  vil jobbe for at all landbruksplast blir samlet inn.  
-  vil ha søppeldunker langs turstier og på badeplasser. 
- vil ha holdningskampanjer for å få folk til å ta med seg søpla hjem når de er på tur. 
- vil sørge for at innbyggerne får informasjonen de trenger for å ta hensyn til miljø og natur. 
- ønsker gratis levering av alt avfall på Miljøstasjonen. 

Innbyggere 
Nord-Odal kommune er en mellomstor kommune med ca. 5100 innbyggere - en perfekt størrelse 
på en kommune når en ser på brukerundersøkelser - det er i slike kommuner folk er mest fornøyd 
med tjenestetilbudene. Dessverre blir andelen nord-odølinger i bygda mindre og mindre når man 
ser på Norge under ett. Mange som flytter ut for å studere kommer ikke tilbake. For å 
opprettholde tilbudene i kommunen, trenger vi flere innbyggere.


For å øke attraktiviteten vil Senterpartiet: 
- tilrettelegge for spredt boligbygging og mange nok boliger. 
- ha en utvikling av Mo sentrum. 
- gjenåpne folkebadet i Mo. 
- gi fritidsklubbene kommunal støtte. 
- gi ungdommen et sted «å henge» utenom organiserte aktiviteter. 



- gjøre mer for å publisere kommunen utenfor kommunegrensa. 
-  jobbe generelt for gode tilbud i bygda. 

Næringsutvikling og kompetanse. 
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. 
Nord-Odal er en ressurs i Kongsvingerregionen, i Gardermoregionen, i Hedmark/Innlandet og i 
Osloregionen. Gjennom vår deltagelse i regionssamarbeidene finner stadig flere ut at vi finnes. Vi 
ønsker at flere bedrifter etablerer seg i kommunen. 


Senterpartiet vil jobbe for: 
- flere læreplasser (lærlingeplasser) i kommunen. 
- at det skal være attraktivt å etablere seg i kommunen. 
- bærekraftige bedrifter. 

Kommunikasjon 
Senterpartiet ønsker mobildekning overalt, at fiberutbygging fortsettes og at kollektivtilbud 
utvides. Busstilbudet til og fra Eidsvoll viser at folk tar bussen hvis bussen går. 

Nord-Odal Senterparti mener at vi må jobbe for: 
- utvidelse av kollektivtilbud. 
-  bussparkering i Sand sentrum. 
- Bedre veg til Eidsvoll. 
- Fortsette gangveg langs fylkesveg 24 til Bruvoll. 

Mobbing og krenkelser 
Mange opplever krenkelser i form av andres ytringer. Dette skjer på sosiale medier og andre 
steder der folk ytrer meningene sine. Noen opplever det som mobbing. Det er et mål at ingen skal 
oppleve slikt - verken på skolen, på arbeidsplassen eller andre steder. I Nord-Odal kommune har 
det blitt satt i gang kursing av alle ansatte i kommunen og målrettede tiltak i skolene. De voksne 
er rollemodeller for barn og ungdom. 

Nord-Odal Senterparti mener vi må fortsette for: 
-   nulltoleranse mot krenkelser og mobbing. 
- bevisstgjøring rundt «praten ved middagsbordet». 
- ansvarliggjøring hos alle voksne. 
- å kjempe i mot utenforskap. 


