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Åfjord Senterparti
2019 - 2023

i hele Åfjord kommune

MENNESKER I FOKUS
Åfjord kommune skal tilby tjenester av høy kvalitet. Alle innbyggerne skal ha
mulighet for god livskvalitet i alle livets faser.

Senterpartiet vil:

Opprettholde dagens barnehage- og skolestruktur
Ha sommeråpen barnehage og tilpasset åpningstid
Ha et sunt kosthold i skole og barnehage
Sørge for et godt SFO-tilbud ved alle skolene, med tilpasset åpningstid
Sikre god utnyttelse av lærerressursene i skolen – stimulere til samarbeid
mellom skolene
● Fremme trygt læringsmiljø i skolene - økt fokus på antimobbearbeid både i
skole og barnehage
● Fokusere på tidlig innsats i skolen

Barn:

●
●
●
●
●

Ungdom:

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Eldre:

Utvide åpningstidene på ungdomsklubben og tilby transport ved behov
Videreføre sommerjobb for ungdom under 18 år
Bidra til et aktivt ungdomsråd som blir hørt og verdsatt
Ha et variert aktivitetstilbud og attraktive møtesteder
At Åfjord videregående skal være et naturlig skolevalg for elever på NordFosen og ha et linjetilbud tilpasset næringslivets behov
Fokusere på offentlige og private lærlingeplasser
Videreføre «Hjem for en 50-lapp»
Styrke helsesykepleiertilbudet
Opprettholde rask psykisk helsehjelp
Tilby gratis vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse for alle mellom
15 – 19 år

● Opprettholde sykehjem med heldøgns pleie både i Åfjord og på Roan
● Støtte opp om lavterskeltilbud, som trim – dans ol.
● Samarbeide med frivillige for å styrke tjenester og tilbud som bidrar positivt i
folkehelseperspektivet
● Videreføre og øke informasjon om “ut for en 50-lapp”
● Tilby matombringing i hele kommunen
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BOLYST
Åfjord kommune skal være et attraktivt og trygt lokalsamfunn der folk ønsker å
bosette seg.
Senterpartiet vil:
● Legge til rette for attraktive boligtomter og akseptere varierte boformer i hele
kommunen
● Fortsette utbyggingen av høyhastighetsbredbånd og god mobildekning i hele
kommunen
● Sikre tilstedeværelse og nærhet til nødetater og beredskap
● Fortsette utbygging av gang-/sykkelvei samt bussholdeplasser
● Ikke ha eiendomsskatt på hus og hytter
● Legge til rette for at folk kan bo hjemme så lenge de ønsker, med godt tilbud fra
hjemmetjenesten
● Samarbeide med næringsliv, frivillige lag og organisasjoner for å sikre god integrering
av fremmedspråklige

NÆRINGSUTVIKLING OG SAMFERDSEL
Stimulere til et allsidig næringsliv ved å legge til rette for nye bedrifter, samt støtte
opp om eksisterende næringsliv. Vi ønsker et aktivt sentrum til det beste for alle
innbyggerne og servicenæringene.
Senterpartiet vil:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Sette av penger fra havbruksfond for å styrke kystfisket
Styrke landbruket ved å støtte opp om nyetableringer og eksisterende bruk
Opprette kommunal tilskuddsordning for miljøtiltak i landbruket - grøfting, solcelle ol.
At Åfjord kommune skal ha et aktivt eierskap i Åfjord utvikling
Sette av midler fra vindkraftinntektene til det kommunale næringsfond for å trygge
næringsutvikling
Ha eiendomsbeskatning på kraftproduksjon og sjøbasert oppdrett
Arbeide for videre oppgradering og rassikring av fylkeskommunale veier i hele
kommunen
Fortsette oppgradering og asfaltering av kommunale veier
Støtte videre satsing ved Ørland sivile lufthavn
Jobbe for et fungerende kollektivtilbud i hele kommunen
Fortsette utbyggingen av høyhastighetsbredbånd og god mobildekning i hele
kommunen
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VÅRE KANDIDATER

1

2
Jon Husdal
(1960)
Åfjord

Tone Bårdli
(1968)
Revsnes

5
Heidi Moen Svenning
(1969)
Stokkøy

Berit Gundersen
(1991)
Åfjord

13
Frank Arne Andreassen
(1968)
Åfjord

Hanne Skjæggestad
(1970)
Bessaker

6
Erling Iversen
(1981)
Bessaker

Eirik Lothe
(1991)
Roan

14

Jan Birger W. Sandmo
(1988)
Brandsfjord

8
Oddbjørn Rømma
(1962)
Åfjord

11
Anne Kristin Viken
(1968)
Åfjord

Joachim Bårdli Forfot
(1994)
Åfjord)

4

7
Konny Anita Herfjord
(1964)
Revsnes

10

9

3

15
Anne Merete H. Lines
(1975)
Linesøya

12
Olaf Viken
(1947)
Roan

16
Arne Petter Selnes
(1950)
Åfjord

VÅRE KANDIDATER

17
Mari Krogfjord
(1994)
Brandsfjord

Bernt Ove Haltstrand
(1991)
Åfjord

21
Julie Haugen
(1985)
Roan

25

26
Line Fruseth Gangstad
(1990)
Åfjord

29
Tor Egil Berdal
(1969)
Åfjord

Anette Berdal
(1978)
Åfjord

30
Johan Ludvig Frønes
(1949)
Åfjord

20
Ole Håvard Aune
(1981)
Åfjord

23

22
Jan Henrik Hammer
(1969)
Åfjord

Per Ivar Bøe
(1976)
Åfjord

19

18

Roar Grøtting
(1962)
Åfjord

24
Hanne-Silje L. Herfjord
(1975)
Revsnes

27
Kai Tore Herfjord
(1970)
Brandsfjord

28
Mathilde Hansen
(1938)
Bessaker

KOMMUNEN SOM ARBEIDSGIVER
Åfjord kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver som ivaretar den enkelte
arbeidstaker og sikrer gode velferdstjenester.
Senterpartiet vil:
●
●
●
●

Utarbeide arbeidsgiverstrategi
Jobbe for en heltidskultur ved å redusere deltidsstillinger
Sikre etterutdanning og kvalifisert personale
Bruke virkemidler for å sikre god rekruttering

HELSE OG OMSORG
Åfjord kommune skal opprettholde de gode helsetjenestene. Folkehelsearbeidet
skal være gjennomgående for alt arbeid i kommunen.
Senterpartiet vil:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Opprettholde dagens legetjeneste i Åfjord og på Roan - med minst 2 dager på Roan
Sikre en god legevaktordning hvor pasienten er satt i fokus
Jobbe for et velfungerende helsetransportsystem tilpasset pasientenes behov
Beholde ambulanse både i Åfjord og Bessaker
Utvikle aktivitets- og dagtilbud til funksjonshemmede
Oppfordre til kontinuerlig dialog mellom omsorgstjenestene
Bygge nytt familiesenter med tverrfaglig samarbeid og skjerming av brukerne
Fokusere på psykisk helse og rusforebyggende arbeid
Tilby gratis trygghetsalarm ved behov, uansett alder
Sikre god oppfølging av retten til brukerstyrt personlig assistent
Jobbe for tilstrekkelig antall omsorgsboliger både i Åfjord og på Roan
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KULTUR OG FRIVILLIGHET
Åfjord kommune skal ha et rikt og allsidig kultur- og idrettsliv som bidrar til trivsel,
aktivitet og samhold. Dugnadsånd er drivkraften bak frivillig innsats og vi ønsker et
tett samarbeid med frivillige lag og organisasjoner.
Senterpartiet vil:
●
●
●
●
●

Ha et kulturskoletilbud ved alle skolene
Utvikle idrettsanlegg ved skolene
Jobbe for attraktivt kulturtilbud for alle i hele kommunen
Opprettholde dagens bibliotekstruktur samt bokbussen
Gi frivillige organisasjoner gode vilkår. Se på muligheten for å redusere kommunale
avgifter for bygninger drevet av frivillige lag og organisasjoner

BÆREKRAFTIG UTVIKLING
Åfjord kommune skal tenke langsiktig og sikre en bærekraftig forvaltning. Økt fokus
på miljø i hav og på land.
Senterpartiet vil:
● Stimulere til opprydding i naturen og langs kystlinjen vår – engasjere skoleklasser, lag
og foreninger
● Bygge flere ladestasjoner for elbil
● Stimulere til miljøfremmende tiltak både i offentlig og privat næring
● Opprette Åfjord kommunes miljøpris
● Ha et sterkt jordvern som forhindrer nedbygging av matjord
● Ha økt fokus på beitenæringas viktige funksjon for å bevare kulturlandskapet
● Restriktiv holdning til taretråling langs kystlinjen vår
● Si nei til nye vindkraftområder i kommunen
● Snarest revidere energi- og klimaplan for Åfjord kommune
● Sørge for at kommunen bygger og drifter klimasmart
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Senterpartiet skal ha lokalpolitikere som er ombudsmenn for alle i hele
kommunen. Kontakt oss gjerne om smått og stort.
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Besøk gjerne vår nettside:
https://www.senterpartiet.no/lokallag-og-fylkeslag/trondelag/afjord
Følg oss på Facebook: Åfjord Senterparti

