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Verdigrunnlag 

Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha et 

samfunn med frie selvstendige mennesker som med tro 

på egne evner tar ansvar for sitt eget liv, for fellesskapet 

og natur og miljø. Partiets menneskesyn har utspring i det 

kristne verdigrunnlaget og humanistiske verdier i pakt 

med dette. Hvert menneske er unikt og uerstattelig, og 

respekten for menneskeverdet er overordna andre ver-

dier. 

http://www.senterpartiet.no/verdigrunnlag/

category15087.html  

http://www.senterpartiet.no/verdigrunnlag/category15087.html
http://www.senterpartiet.no/verdigrunnlag/category15087.html


Våre visjonære tanker: 
Vi vil ha fokus på å markedsføre den flotte og unike kommunen vår, slik at flere vil 
ønske å ta del i den. Nå som Terra-saken for det meste er ferdig kan vi systematisk 
begynne å jobbe mot en ny og bedre fremtid. En fremtid hvor vi håper folk spør 
hvor vi kommer fra, og en fremtid hvor vi ikke trenger å kvie oss for å fortelle det. 

Hattfjelldal kommune er unik på så mange forskjellige måter. Vi har en av verdens 
beste raftingelver, og snøscootercross-utøvere som har jobbet seg opp i verdens-
eliten. Vi har rike jakt- og fiskeområder – og en helt fantastisk vakker natur med en 
av Norges vakreste nasjonalparker. Vi har lokale gründere som tilbyr unike mat-
opplevelser, overnatting og tjenester – og som eksporterer produktene sine helt til 
det kongelige bord. Og mye mer. 



Vi er stolte av næringslivet vårt, og det har vi veldig god grunn til. Arbor produserer 
og eksporterer sine produkter til hele landet. De utvikler seg i takt med markedet, 
og er selve definisjonen på en suksessrik hjørnesteinsbedrift. Bøndene i Hattfjelldal 
er også i toppsjiktet når det kommer til kvaliteten på produktene de leverer, og 
flere har fått velfortjente utmerkelser for dette. Fjellfolket i Hattfjelldal jobber konti-
nuerlig med å videreutvikle seg selv, og levere spennende og unike produkter i yp-
perste klasse.  

Vi er så heldige å ha både blomsterbutikk, bank, el-kjede, frisørsalong, gatekjøkken, 
pub og 2 konkurrerende matvarebutikker i sentrum av bygda vår. Det er ingen selv-
følge for en tilsvarende bygd av samme størrelse å ha et såpass rikt næringsliv som 
oss, men hardt arbeid av flinke gründere og ansatte som vil løfte frem bedriften sin 
gjør at vi fortsatt har dette privilegiet. Dette næringslivet må beskyttes, stimuleres 
og styrkes, slik at det får grobunn til å vokse og utvikle seg på konkurransedyktig 
nivå med resten av landet. Næringslivet vårt er rikt og mangfoldig. Trygge arbeids-
plasser til alle er grunnmuren vår og et av de viktigste satsningsområdene en kom-
mune kan ha. 

Vi ønsker å øke folketallet i Hattfjelldal gjennom å gjøre det attraktivt for de som 
allerede bor her å bli og å stifte familie, samt for innflyttere. Økt boligtilskudd og 
andre støtteordninger til de som står i startfasen av livet skal prioriteres, samt et 
leiemarked som står med åpne armer – klart til å ta i mot de som vil komme hjem 
eller finne et hjem her. 



Vi ønsker å stimulere barn og unge til å delta i å forme Hattfjelldal, og sin egen 
fremtid. Vi vil at de unge skal føle at de har mulighet for å være med på å bestem-
me, og få forståelse for hvordan kommunestrukturen fungerer. På denne måten 
ønsker vi at de skal føle seg trygge på at de blir hørt, og at de kan være med på å 
legge til rette for at det skal være attraktiv for dem å ha en fremtid her. 

Vi skal ha et nært samarbeid med kommunens innbyggere generelt i utformingen 
av bygdas fremtid. Hvor vil VI, og hvordan skal VI komme oss dit? Vi vil inkludere 
folket, slik at de føler at de er med i denne prosessen. Senterpartiet sentralt er 
sammen med SV opptatt av mer åpenhet til folket, og dette ønsker vi selvfølgelig å 
videreføre i kommunepolitikken. Vi vil gjøre det enklere for folk å ta del i politikken, 
og hvilken retning den beveger seg i. Vi er folkevalgte, og jobber for folket – ikke ut 
i fra egen personlig agenda. 

 



Det skal være trygt og godt å bo i Hattfjelldal. Vi skal ha tilgang til gode helsetjenes-
ter som ivaretar alle stadier av livet, fra spede nyfødte til terminale pasienter i livets 
sluttfase. Ambulansen skal bestå, og vi skal ha tilgang til politi som før. Infrastruktu-
ren skal styrkes, og vi skal sørge for at mobil- og Internettdekning blir god der folk 
bor. Det skal også være spennende å bo i kommunen vår. Vi vil gjøre vårt ytterste 
for at folk skal få tilstrekkelige ressurser til å holde på med fritidsaktiviteter som 
engasjerer, og gir livet en større mening. Vi har mange dyktige ildsjeler i kulturlivet, 
og i kommunen generelt. Ressurssterke personer som villig ønsker å bruke av sin 
dyrebare fritid til å engasjere og underholde resten av bygda, uten å få noe annet 
igjen for det enn gleden av å glede andre. Disse ildsjelene bør belønnes for sitt ut-
rettelige arbeid, og få støtte og oppmuntring slik at dette blir enklere å få gjennom-
ført det de brenner for. Det være seg små, som store prosjekter. 

Sist, men ikke minst skal vi forbli egen kommune, og styrke vår egen identitet så vel 
som det interkommunale samarbeidet. Vi skal fortsette arbeidet med å bygge oss 
opp og tilbake til en bærekraftig kommuneøkonomi. Vi har bedre muligheter enn 
de fleste til å være en rik og ressurssterk kommune, og vi skal sørge for at disse 
ressursene blir forvaltet på best mulig måte slik at vi kan bringe pengene tilbake til 
befolkningens beste. 



Slik vil vi gjøre det 
Oppvekst og familie:  
 

 Vi vil ha gode oppvekstmiljø som skaper trygge barn og unge, forberedt for 
morgendagens samfunn.  

 

 Vi skal bevare skole- og barnehagestrukturen slik det er i dag, grendeskolene 
våre skaper positive ringvirkninger i lokalmiljøet.  

 

 Vi vil jobbe for at svømmebassenget har lengre åpningstid og utvide ordning-
en med et fortsatt tilbud om oppvarmet basseng.  

 

 Bevare fritidstilbud til ungdom og jobbe med å utvikle flere arenaer hvor 
ungdom kan ta aktivt del i samfunnsutviklingen, blant annet ved å videreføre 
ungdomsklubben og ungdomsrådet.  

 

 Vi ønsker å gi det videregående skoletilbudet gode forutsetninger for videre 
drift og utvikling, samt legge til rette for et tett samarbeid med næringslivet 
og kommunen.  

 

 Vi ønsker å jobbe aktivt med å gjøre det mer attraktivt for ungdom å flytte 
tilbake til kommunen.  



Helse og Omsorg:  
 
 Vi ønsker en velfungerende kommunehelsetjeneste med god faglig tyngde 

og kompetanse.  
 

 Vi vil jobbe for en fullføring av prosjektet samordning PRO- og helse.  
 

 Vi skal gi brukere av kommunens institusjoner og bofelleskap en innholdsrik 
og verdig hverdag.  

 

 Eldreomsorgen må styrkes i takt med et stadig økende behov for tjenester.  
 

 Sikre et godt helsetilbud med ambulanse i Hattfjelldal og arbeide for å beva-
re legevaktsamarbeidet med Grane.  



 
Næring, nyskapning og industri: 

 
 Vi vil tilrettelegge for et variert og livskraftig næringsliv gjennom en aktiv 

næringspolitikk, som satser på en styrkning av eksisterende og nytt nærings-
liv.  

 

 Styrke småskala virksomheter som tilbyr opplevelser og videreforedling av 
våre mange gode råvarer.  

 

 Vi skal ha en trygg og stabil veterinærdekning.  
 

 Stimulere til et fortsatt aktivt reindrifts- og landbruksmiljø ved å blant annet 
utnytte de rike beiteressursene våre.  

 

 Vi skal sørge for at rovdyrforliket blir fulgt opp lokalt og sentralt.  
 

 Gi mer tilskudd til nydyrking.  
 

 Vi skal være med å påvirke god lokal forvaltning av utmarka i kommunen.  



 Fortsette arbeidet med å skape et mer levende og ryddig sentrum som kan 
stimulere til vekst og utvikling. 

 

 Vi vil bli bedre på å synliggjøre kommunen som et attraktivt turistmål ved å 
ha et nært samarbeid med aktører i kommunen.  

 

 Vi ønsker en god struktur på næringsutviklingen i kommunen.  
 

 Vi vil øke det kommunale boligtilskuddet for å stimulere til boligbygging.  

 
 Vi skal beholde vår nåværende kompetanse innen de ulike sektorene i kom-

munen, og stimulere til rekruttering/videreutdanning som et ledd i å styrke 
den faglige tyngden.  

 

 Vi ønsker å tilrettelegge for at de som ønsker heltidsansettelse får tilbud om 
dette.  
 

 Gjøre informasjon lettere tilgjengelig for de som ønsker å bruke nettet til å 
skaffe seg oversikt over kommunens tjenester. 

 

 Videreføre den nåværende driften av asylmottaket med fokus på en trygg 
integrering i samfunnet 



Kultur og fritid: 
 
 Vi vil videreføre og forbedre dagens ordning med skuterløyper, og legge til 

rette for at grensekommunenes løypenett skal kunne knyttes sammen.  
 

 Vi vil tilrettelegge og synliggjøre kommunen for de som er interessert i eks-
tremsport som for eksempel snøskutercross og rafting, og på denne måten 
bidra til å løfte frem Hattfjelldal som et attraktivt reisemål.  

 

 Gjeninnføre tilskuddordning til frivillige organisasjoner.  
 

 Vi vil bevare kommunens egenart gjennom kulturarbeid, og ha en aktiv kul-
turavdeling.  

 

 Ivareta ungdomsrådets innflytelse på bruk av tildelte midler rettet mot ung-
dom.  

 

 Arbeide for å tilrettelegge for hest- og hundesport som er et voksende inte-
resseområde i kommunen.  

 

 Gjøre det enklere for kommunens ungdommer å komme i gang med opp-
start av nye aktiviteter.  

 
 
 



Infrastruktur:  
 

 Kreve umiddelbar opprustning av riksvei 73.  
 

 Arbeide for mobildekning og Internettdekning i de områder som fortsatt 
mangler, og øke overføringshastigheten i tråd med tiden.  

 

 Sikre godt vedlikehold og opprustning av de kommunale veiene.  
 

 Vi vil satse på gode og fungerende IT-løsninger i offentlige bygg.  
 

 Jobbe for bedre korrespondanse mellom offentlig transport, eksempelvis tog 
og buss. 



Kandidatene våre 

                               

    

    

           

Ellen Hoff      Anders Granmo   Geir Christian Eivind Andre     Tomas 

Krutådal                Opdahl   Volden   Børgefjell 

Harald Lie Malin Torgersen   Kjetil Sjåvik       Anne Siri           Kim André Schei  

              Hammarsbøen 

Benny  Olger Juliussen              Kai-Remi      Anne B.  Helge 

Gullholm                Johansen      Erlandsen  Storvassli 

Bjørg Heidi            Tore       Janne 

J. Finseth            Skundberg      Sjelmo, Nordås 



 
Kommunevalglista 2015 - 2019 
Sett kryss for å gi personstemmer! 

□ HARALD  LIE 

□ MALIN  TORGERSEN 

□ KJETIL   SJÅVIK 

□ ANNE SIRI  HAMARSBØEN 

□ Kim André  Haugan, Schei 

□ Ellen   Hoff Krutådal 

□ Anders  Granmo 

□ Siv   Gulbrandsen  (Flyttet) 

□ Geir Christian  Opdahl 

□ Eivind Andre  Volden 

□ Tomas   Børgefjell 

□ Benny   Gullholm 

□ Olger   Juliussen 

□ Kai-Remi  Johansen 

□ Anne B.  Erlandsen 

□ Helge   Storvassli 

□ Bjørg Heidi  J. Finseth 

□ Tore   Skundberg 

□ Janne   Sjelmo, Nordås 

 

www.sp.no/hattfjelldal 



Bli medlem 

 

Ditt medlemskap i Senterpartiet vil gjøre oss sterkere og bedre rustet 
til å oppnå gjennomslag for våre politiske mål og tiltak for et bedre 
samfunn, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Som medlem i Senter-
partiet får du muligheten til å være med å utforme morgendagens po-
litikk.  

Som medlem får du: 
-    muligheten til å være folkevalgt i lokal-, fylkes-, og sentralpolitik-
ken 
-    muligheten til å være tillitsvalgt som lokallagsleder, fylkesstyre-
medlem, sentralstyremedlem osv. 
-    delta på arrangementer og møter i regi av lokal-, fylkes- og sentral-
leddet 
-    jevnlig informasjon om forskjellige politiske saker 
-    medlemsavisa «Sentrum» fire ganger i året 
-    tilgang til partiets interne debattforum på Facebook (Senterpartiet 
2013-2017) der du som medlem kan diskutere, fortelle, spørre, og dele 
med partifeller i hele landet 

Medlemskap og priser for 2015: 
1)    Innmeldingskontingent for nye medlemmer: kr. 300,-   
2)    Senterungdom (t.o.m. 30 år): kr. 100,-  

Hvordan melde seg inn 
1)    Innmeldingsskjema  
2)    SMS, send SP til 2360, og du får en link tilbake tilbake du kan 
registrere deg på. Du kan da også betale kontingenten med en gang 
via din mobilregning, eller velge å få faktura pr. post. 
3)    Send epost til medlem@sp.no  

https://mtbilbo.senterpartiet.no/portal/page/portal/sq_utv/bli_medlem
mailto:medlem@sp.no



