
NEI TIL TVANG  GODE NÆRMILJØ JA TIL NORSK MAT 

Harald Lie 

«Vi vil bygge Hattfjelldal 
for nye 150 år» 
 
 
 
 
Malin Torgersen 

«Vi vil bevare og styrke det 
nåværende helsetilbudet» 

 
 
 

Kjetil Sjåvik 

«Vi vil stimulere til vekst 
og utvikling i hele 
Hattfjelldal» 

 
 
 
Anne Siri Hamarsbøen 
«Vi vil ha trygge og 
verdige oppvekstmiljø der 
folk bor» 

 
 
 
Kim André Schei 

«Hattfjelldal skal være en 
attraktiv kommune å bo i 
for alle» 

Med hjerte for hele Hattfjelldal 

Valgprogram 
          KORTVERSJON 

2015 — 2019 
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 
FULLT PROGRAM 

+  + 

http://www.senterpartiet.no/fra-2014/senterpartiet-for-frivillighet-article84322-15443.html
http://www.senterpartiet.no/gode-narmiljo/category15712.html
http://www.senterpartiet.no/gode-narmiljo/category15712.html
http://www.senterpartiet.no/mat-og-miljo/category13915.html


 Vi ønsker å gi det videregående skoletilbudet gode 

forutsetninger for videre drift og utvikling, samt 

legge til rette for et tett samarbeid med næringsli-

vet og kommunen. 

 Vi ønsker å gjøre det mer attraktivt for ungdom å 

flytte tilbake til kommunen. 

 Eldreomsorgen må styrkes i takt med et stadig 

økende behov for tjenester. 

 Sikre et godt helsetilbud med ambulanse i Hatt-

fjelldal, og arbeide for å bevare legevakt samar-

beidet med Grane. 

 Vi vil tilrettelegge for et variert og bærekraftig 

næringsliv gjennom en aktiv næringspolitikk, 

som satser på en styrkning av eksisterende- og 

nytt næringsliv. 

 Stimulere til et fortsatt aktivt reindrifts- og 

landbruksmiljø ved å blant annet utnytte de 

rike beiteressursene våre. 

 Vi skal beholde vår nåværende kompetanse 

innen de ulike sektorene i kommunen, og stimu-

lere til rekruttering/videreutdanning som et 

ledd i å styrke den faglige tyngden.  

 Vi vil videreføre og forbedre dagens ordning med 

skuterløyper, og legge til rette for at grensekom-

munenes løypenett skal kunne knyttes sammen. 

 Vi vil tilrettelegge og synliggjøre kommunen for de 

som er interessert i ekstremsport, og på denne må-

ten bidra til å løfte frem Hattfjelldal som et attrak-

tivt reisemål. 

 Ha fokus på bevaring av kulturminner, bygninger 

og utstyr med kulturhistorisk verdi. 

 Arbeide for mobildekning og Internettdekning i de 

områder som fortsatt mangler, og øke overførings-

hastigheten i tråd med tiden. 

 Sikre godt vedlikehold og opprustning av de kom-

munale veiene/bruene, og kreve umiddelbar opp-

rustning riksvei 73.  


