
Stem på Senterpartiet i Nordre Land !
Sammen skal vi utvikle morgendagens kommune.

å legge til rette for flere arbeidsplasser
å få i gang etableringspakke for unge 
å gi alle tilbud om høyhastighet bredbånd
at Dokka skal være et levende sentrum for alle aldersgrupper
å legge til rette for daglig fysisk aktivitet i barnehage og skole
å skape en kultur for samarbeid, åpenhet og tillit i kommunen
å bygge ut tilbudet innen psykisk helse
å bygge ny skole i Torpa, med flerbrukshall

Kommunevalget 2019
Nordre Land Senterparti vil jobbe for:



VALGPROGRAM 2019-2023
VI-SAMMEN AKSJONEN
Nordre Land er mulighetenes kommune! Vi er en bokommune med 
fantastiske naturområder. Vi har et aktivt kulturliv. Vi har et offensivt 
og  spennende næringsliv. Vi har gode kommunale tjenester. Vi har 
et inkluderende lokalsamfunn. 

Det er vi som bor her som må skape  entusiasme og fokus rundt våre 
positive kvaliteter. Det gjør vi ikke en og en, det gjør vi sammen. Vi 
må markedsføre alt det positive som skjer i vår kommune.  Det kan 
vi gjøre i samtale med naboer, venner og kollegaer, på facebook eller 
andre steder hvor vi er tilstede eller ferdes digitalt.. Sammen skaper 
vi en attraktiv kommune for de som bor her, for de som er på jakt 
etter et sted å flytte til eller for de som ser etter et område å etablere 
arbeidsplasser. Sammen skaper vi trygge oppvekstforhold for våre 
barn og en god alderdom for våre eldre. Vi må bli flinkere til å bruke 
lokalt næringsliv og heie på hverandre. Gode møtepunkter mellom 
kommunen, næringslivet og våre frivillige lag og foreninger er det 
beste utgangspunkt for at vi sammen skal få til ting vi kanskje ikke 
trodde var mulig. VG-lista viste at VI SAMMEN får det til!

Senterpartiet vil starte en VI-SAMMEN aksjon i Nordre Land.



Vi-sammen



KOMMUNEN SOM ORGANISASJON
Samfunnet er i rask utvikling; utfordringer og muligheter står i 
kø. Kommunen som organisasjon må møte utviklingen og være 
endringsvillig. Vi ønsker at tillit og samarbeid skal erstatte unødig 
måling og kontroll. Ansvaret for hvordan oppgavene blir løst, skal 
i størst mulig grad flyttes til den som skal gjøre jobben. Økt tillit vil 
gjøre hverdagen bedre for folk, gi bedre tjenester til innbyggerne, gi 
en mindre byråkratisk arbeidsdag for de ansatte, og reduserte  
kostnader for både kommunen og private virksomheter. 
Vi ønsker å skape en kultur for samarbeid, åpenhet og tillit i  
kommunen!

Den digitale utviklingen skal bidra til forenkling og bedre oversikt. 
Digitale løsninger vil, for de fleste, gjøre hverdagen enklere og bedre 
kommunikasjonen med kommunen. Samtidig vil digitale løsninger 
frigjøre ressurser som kan benyttes til individuell hjelp og saks- 
behandling. 



Senterpartiet vil:
• Bygge en åpenhetskultur som oppmuntrer til  dialog og forbedrer tjenestene til  innbyggere, 

næringsliv og ansatte. 
• Sikre reell medbestemmelse for ansatte. 
• Organisere en flat struktur med rådgivende ledere og mer selvstendige medarbeidere. 
• Ha størst mulig bruk av stedlig ledelse i enkeltenheter, og færrest mulige lag i hierarkiet. 
• Gjennomgå praksis i de enkelte enheter for å fjerne overflødige regler og dokumentasjonskrav.
• Sikre gode kvalitetssikringssystemer med rom for feil og læring. 
• Jobbe for en heltidskultur.
• Videreutvikle samarbeid på tvers av sektorer og ansatte, for best samordning og utvikling av 

kommunen som organisasjon.
• Ha tverrfaglige team som følger brukeren gjennom hele tjenesteforløpet. 
• Ta i bruk digitale arbeidsprosesser og forbedre disse i samarbeid med ansatte, innbyggere  

og næringsliv.
• Samarbeide tett med tillitsvalgte og de ansattes organisasjoner.

Nordre Land



NÆRING
Det har blitt skapt mange nye arbeidsplasser i privat næringsliv i Nordre 
Land i denne perioden! Når vi skal møte morgendagens utfordringer må 
denne utviklingen fortsette. Vi er helt avhengig av et godt samspill mellom 
næringsliv, utdanningsinstitusjoner og kommune for at vi skal lykkes. 

Senterpartiet vil:
• Skape et miljø for kompetanseutvikling og forbedringstiltak i næringslivet.
• Støtte opp om Landsbyen Næringshage og Land Utvikling. 
• Ha fokus på kompetansearbeidsplasser.
• Sikre tilgang på tilstrekkelig og varierende næringsareal.
• I størst mulig grad bruke lokale tilbydere ved kommunale kjøp. 

Senterpartiet vil jobbe for at nyetableringer og gründere velger  
Nordre Land. Vi må derfor:
• Jobbe for at «våre ungdommer» tenker Nordre Land etter endt utdanning.
• Legge til rette for at studenter vil skrive stipendiatoppgaver og doktoravhandlinger i Nordre Land.
• Sikre nettverk hvor kompetanse og arbeidskraft kan deles. Ha et aktivt samarbeid med Dokka  

videregående skole, NTNU, Fagskolen, Dokkadelta Våtmarkssenter og andre aktuelle miljøer. 



Skog- og jordbrukskommunen Nordre Land har råvarer og kompetanse, 
og kan spille en viktig rolle i det grønne skiftet. Flere satser friskt innen 
skog- og jordbruk. Dette er positivt for lokal matvareproduksjon, boset-
ting og kulturlandskap.   

Senterpartiet vil: 
• Ta en aktiv rolle i utvikling av bioøkonomi ved å samle kompetanse innen skog og  

utmark i «et grønt hus».
• Etablere bioøkonomilinje ved Dokka Videregående skole. 
• Legge til rette for å utvikle og utnytte utmarksressursene. 
• Sikre landbruksvikarordningen som er en viktig beredskapsløsning for landbruket i Nordre Land. 
• Stimulere til nydyrking gjennom nyopprettet nydyrkingstilskudd.
• Skape flere arbeidsplasser innen trebyggeri. 

Nordre Land er en reiselivskommune. Turisme skaper lokale arbeids- 
plasser og aktiviteter som kommer innbyggerne i Nordre Land til gode. 

Senterpartiet vil:
• Støtte opp om utviklingstiltak, markedsføring og profilering av Land som reiselivsdestinasjon.
• Jobbe for kulturbasert næringsutvikling med fokus på de ekte opplevelsene i nær tilknytning til  folk, 

dyr og lokal kulturhistorie.
• Legge til rette for at den enkelt hytte blir brukt flere døgn i året.
• Støtte opp om utvikling av små og store arrangement i kommunen.
• Etablere arrangement i Nordre Land som får nasjonalt fokus. 
• I samarbeid med NMK Fluberg, finne en alternativ plassering av motorbanen, og bidra til at det 

bygges opp en bane som får status som nasjonalt anlegg før festekontrakt går ut.

Næring



OPPVEKST – EN GOD BARNDOM VARER LIVET UT
Et godt oppvekstmiljø og gode utviklingsmuligheter for alle barn og 
unge er viktige grunnpilarer i vår kommune.  Hvert barn og hver familie 
skal ha sin «heiagjeng» som støtter, motiverer og hjelper. Vi har alle et 
ansvar for våre barn. Vi skal ha en barnehage og skole som ser det  
enkelte barns muligheter, slik at det er rustet til å mestre livet sitt.
Senterpartiet vil:
• Ha en kommune som er en aktiv barnehage- og skoleeier.
• Sikre gode læringsmiljøer i barnehage og skole gjennom å bygge trygge miljøer  

og videreutvikle samarbeid. 
• Ha nulltoleranse for mobbing. 
• Videreutvikle samarbeidet med foresatte og lage møteplasser med veiledning og  

kompetanseutvikling.

Inaktivitet er et problem blant mange barn og unge i dag. I barnehage 
og skole ligger alt til rette for å utvikle gode vaner for fysisk aktivitet. 
Senterpartiet vil:
• Legge til rette for daglig fysisk aktivitet i barnehage- og skole.
• Styrke leken som læringsarena, inne og ute, hele året. 
• Lære barna å bi glad i, bruke og ta vare på naturen.
• Arbeide for at uteområdene ved barnehagene og skolene innbyr til lek og læring. 



Forskning viser at sjansen for å bli ufør i ung alder reduseres om man 
gjennomfører utdanningsløpet. Det å få alle gjennom en skolegang og ut 
i arbeidslivet er et overordnet mål. Veiledning og kunnskap om arbeids-
markedet er en nøkkel for å lykkes med dette. 
Senterpartiet vil gi Nordre Land-skolen mulighet til å:
• Skape motivasjon og mestring gjennom praktisk, variert og relevant opplæring.
• Tilby arbeidslivsfag.
• Styrke satsingen på obligatoriske ungdomsbedrifter/ entreprenørskap i skolen og bidra til et tettere 

samarbeid mellom Dokka videregående, næringslivet og kommunen.
• Gi veiledning, slik at våre ungdommer tar gode utdanningsvalg.
• Sikre nok fagutdannet personale i barnehage og skole. 
• Sørge for tilstrekkelig vedlikehold og oppgradering av barnehager og skolebygg.
• Rehabilitere Torpa barne- og ungdomsskole med flerbrukshall. 
• Styrke funksjonell bruk av digitale verktøy, og videreføre Ipad-prosjektet i skolen.    

Dokka Videregående skole må 
sikres en fremtidig eksistens, gjen-
nom et attraktivt opplæringstilbud.
Senterpartiet vil:
• Styrke samarbeidet mellom Nordre Land 

kommune og fylkeskommunen med hensyn til 
opplæringstilbudet ved Dokka vgs.

• Jobbe for en landslinje for bioøkonomi ved 
Dokka vgs.

• Bidra til utbygging av studenthybler ved 
etablering av landslinje.

Oppvekst



FAMILIE
Våre barn skal ha en trygg og god oppvekst. Vi må ha et barnevern 
som tar vare på barna når det trengs, dette ble den største og viktigste 
oppgaven i perioden 2015-2019. I dag viser tallene fra barnevernet at vi 
har kommet et godt stykke på vei i dette arbeidet. 



Familie

Senterpartiet vil: 
• Ha et barnevern som fokuserer på familienettverk.
• Styrke det tverrfaglige samarbeidet for å sikre kvalitet, utvikling og kompetanse i alle tjenester.
• Styrke nettverket med helsesykepleier, barnehage og skole slik at elever og foresatte føler seg 

ivaretatt.
• Innføre hjemmeassistent for praktisk hjelp i hjemmet for familier med stor omsorgsbyrd  

eller som midlertidig er i en vanskelig situasjon.
• Gi alle barn mulighet til å være med på fritidsaktiviteter.
• Styrke Frivilligsentralen, frivillige kontaktpersoner og familiehjelpere.
• Legge til rette for digital læring i alle aldersgrupper.



KULTUR
Nordre Land har et rikt og aktivt kulturliv. Dette baserer seg i all hoved-
sak på frivillig innsats. Kommunens oppgave vil først og fremst være å 
legge til rette for gode arenaer og arbeidsvilkår for frivilligheten. Vi skal 
ha en kulturskole som har fokus på bredde og talent.

Senterpartiet vil: 
• Videreutvikle ungdomsarbeidet på Parken.
• Etablere et tilbud til eldre ungdommer.
• Arbeide for at Kulturskolen skal tilby varierte aktiviteter gjennom et desentralisert tilbud. 
• Støtte opp om frivillig arbeid i lag og foreninger og bidra til å ha et aktivt kulturliv.
• Utvikle biblioteket som en aktiv møteplass, og legge til rette for selvbetjening utenom  

ordinær åpningstid. 
• Støtte opp om festivaler og andre aktiviteter.
• Lage sti- og løypekart for kommunen, gjennom et samarbeid med frivillige lag og foreninger.
• Skape gode arenaer for idrett og kultur.
• Videreutvikle Lokstallen som kulturarena.  
• Legge forholdene til rette for kirken og kirkelige aktiviteter.
• I samarbeid med Randsfjordmuseet legge til rette for at Lands Museum skal bli en møteplass  

og formidlingsarena for fastboende og tilreisende.



Kultur



HELSE OG OMSORG
Nordre Land kommune skal gi tjenester hvor innbyggerne opplever 
trygghet, verdighet, valgfrihet og medbestemmelse. Kommunen  
overtar stadig flere oppgaver som spesialhelsetjenesten hadde før. 
Dette betyr at vi må bygge kompetanse og utvikle nye løsninger  
innen helse og omsorg. 

Senterpartiet vil:
• Sikre tilstrekkelig kapasitet og kvalitet i tjenesten.
• Sørge for å ha nok sykehjemsplasser.
• Ha varierte boformer som sikrer trygghet og aktive møteplasser. 
• Sikre meningsfulle dagtilbud med tilbud om fysisk, sosial og kulturell aktivitet. 
• Etablere heldøgnsbemannede omsorgsboliger. 

Økte behov og nye arbeidsoppgaver krever økt fokus på nye løsninger. 
Det er helt avgjørende at ansatte får tilstrekkelig muligheter for  
kompetanseutvikling. 

Senterpartiet vil:
• Arbeide for utvikling av innovative løsninger sammen med brukere, pårørende, sykehus  

og forskningsmiljø.
• Utvikle, og ta i bruk nye løsninger som bidrar til at flere kan bo i eget hjem så lenge de ønsker.
• Prioritere digitale løsninger der det er hensiktsmessig.
• Legge til rette for kompetansehevende tiltak og videreutdanning for ansatte.
• Samarbeide med pårørende og frivillige, på tvers av fag og avdelinger, for å skape et godt  

liv for våre innbyggere.



Forebyggende tiltak reduserer behovet for pleie og omsorg. 

Senterpartiet vil:    
• Legge til rette for økt oppfølging av grupper som har vanskeligheter med å komme  

inn i ordinært arbeidsliv. 
• Løfte fram folkehelsetiltak som et satsingsområde for alle aldersgrupper. 
• Fortsette utviklingen av hverdagsrehabilitering. 

Samhandlingsreformen innen psykisk helse medfører at flere oppgaver 
overføres fra spesialisthelsetjenesten til kommunene. Det vil skapes  
nye behov og rundt disse behovene kan vi bygge opp og skape  
nye kompetansearbeidsplasser i vår kommune. 

Senterpartiet vil:
• Bygge ut psykisk helsetilbud med nødvendig kompetanse.

Helse og omsorg



BOLIG OG NÆRMILJØ
Nordre Land ligger sentralt, med kort vei til Gjøvik, Lillehammer og 
Fagernes. Vi ønsker at kommunen vår skal være et attraktivt sted å  
bosette seg. Vi må bygge flere boliger, og gjøre folk kjent med de  
kvalitetene kommunen har.  

Senterpartiet vil:
• Ha byggeklare tomter i hele kommunen.
• Legge til rette for sentrumsnære hus og leiligheter.
• Jobbe for å frigjøre området rundt Dokka stasjon, men bevare stasjonsmiljøet for kulturopplevelser. 
• Starte opp planarbeid som legger til rette for en god sentrumsutvikling.
• Ha et levende landsbysentrum med møteplasser og aktivitetsområder.
• Utvikle og markedsføre kommunen som en attraktiv bosteds- og etableringskommune.

Bredbånd er avgjørende for hvor folk velger å bosette seg. Fiber- 
utbygging i hele kommunen har vært et viktig satsingsområde i  
perioden 2015-2019. I løpet av perioden 2019-2023 skal alle inn- 
byggere i kommunen få tilbud om høyhastighet bredbånd. 



MILJØ
Nordre Land skal være en aktiv og offensiv miljøkommune. Gjennom et 
aktivt skogbruk bidrar kommunen med et positivt miljøbidrag gjennom 
binding av karbon.  Nordre Land kommune må samarbeide med land- 
bruket om miljøtiltak innen jordvern og bevaring av biologisk mangfold.

Senterpartiet vil:
• Legge til rette for å etablere flere ladestasjoner i Dokka sentrum.
• Sikre at det vurderes el-bil ved kjøp av nye tjenestebiler.
• Ha gode løsninger for retur av landbruksplast.
• Innføre kildesortering i alle kommunale bygg, lokale forsamlingshus og kirker. 
• Legge til rette for kildesortering på alle miljøstasjonene.
• Ha et aktivt skogbruk.
• Ha et strengt jordvern som ivaretar matjorda og disponerer denne langsiktig. 
• Ta vare på kulturlandskapet ved beiting og slått for å beholde biologisk viktige arter. 
• Oppfordre kommunen og private til å plante blomstrende planter for økt  

humle-  bie- og insektbestand. 

Bomiljø



VEIER
Senterpartiet vil:
• Støtte Rv 4 som den viktigste transportåren mot Oslo. 
• Samarbeide med fylkeskommunen om nødvendig oppgradering av fylkesveinettet i kommunen.
• Sammen med Søndre Land og Gran jobbe for utbedring av Fv 34.
• Bygge gang og sykkelvei langs Landmoveien og Bergfoss-Sollisvingen.



ØKONOMI
Økt behov for tjenester og reduserte overføringer legger stort press på 
kommuneøkonomien. Inntektssiden må økes gjennom flere innbyggere 
og arbeidsplasser i kommunen. Målet er en økonomi som ikke gjør oss 
avhengig av eiendomsskatt.

Senterpartiet vil:
• Ha fokus på økonomistyring. 
• Ha en gjennomgang av utgifer til selvkostområdene med mål om å få ned de kommunale avgiftene.

Vei og økonomi



Det er oss du stemmer på:

Ordførerkandidat
OLA  TORE  
DOKKEN

53 år

5. kandidat
ERIK 

OLSEN
49 år

4. kandidat
ANNE INGEBORG 

TERNINGEN
64 år

2. kandidat
GUNN MARIT

ØISTAD
45 år

3. kandidat
GJERMUND 

LYSHAUG
46 år

Et valg til kommunestyret er både et person- og et partivalg.  
Våre representanter stiller seg bak vårt program, men kan i  

enkeltsaker fritt stemme avvikende fra gruppens flertall.


