
GRONG SENTERPARTI – MED HJERTE FOR HELE GRONG 

HVA VIL VI JOBBE FOR?  

Grong Senterparti er opptatt av tryggheten din og mulighetene dine i kommunen 

du bor i.  

Senterpartiets hjerte banker for levende lokalsamfunn, for det enkelte menneske 

og for det store fellesskapet. Vi vil ha utvikling både i byene og i distriktene og 

mener at sentraliseringen har gått for langt på bekostning av oss som bor i Grong og 

ellers i Namdalen. Tjenestetilbudet til Namdalen vil være under press og 

sammenslåingen av fylkene til Trøndelag forsterker dette. Grong Senterparti står 

opp i kampen mot sentraliseringen. Dette gjør Senterpartiet i Grong, i Trøndelag og 

på Stortinget. Grong Senterparti vil kjempe for: 

• Grong videregåendeskole  

• fødeavdelingen i Namsos 

• ambulansetilbud og akuttberedskap i regionen 

• jobbe for nok politi i lokalsamfunnet 

• kreve jordmortilbud og andre helsetjenester nært folk 

• Trønderbanen til Grong 

• fortsatt Nord Universet i Namsos 

Grong Senterparti vil føre en politikk som gjør det godt å bo, arbeide og leve 

våre liv i Grong. Vi ønsker å bidra til stolthet over det vi har, fremme mangfold, 

integrering og styrke kommunens identitet. Stolthet og identitet skaper gode 

lokalsamfunn. Grong Senterparti vil bidra til å bygge en positiv kultur der vi heier 

på hverandre, legger til rette for utvikling og snakker fint om Grong. Grong 

Senterparti vil: 

• arbeide for aktive grendasenter og møteplasser slik at det er attraktivt å bo i 

hele kommunen.  

En trygg og god start på livet gir trygge, selvstendige mennesker i fremtiden. 

Grong har gode skoler og barnehager vi vil videreutvikle. Kunnskap og kompetanse 

hos dem som jobber med barn og unge, samt et tydelig fokus på tidlig innsats vil vi 

jobbe for. Grong Senterparti vil:  

• satse på tidlig innsats i barnehagene og småskolen  

• at barn og unge har gode skoler, og at vi beholder dagens skoler og 

barnehager 

• at barn/ungdom har tilgang på fritidsaktiviteter og trygge oppvekstmiljø 

• etablere en utstyrsbu for utlån av sport- og fritidsutstyr 

• støtte opp om kulturen, frivilligheten, lokale lag og foreninger  

 

 



Grong Senterparti vil føre en aktiv næringspolitikk der kommunen spiller en 

rolle som arenabygger og tilrettelegger. Grong kommune skal alltid se på 

mulighetene for å bidra til at næringslivet lykkes, skaper og sikrer arbeidsplasser. 

Grong Senterparti vil:  

• gjøre det mulig å starte og å drive med næring i hele kommunen 

• ta vare på naturressursene gjennom bærekraftig bruk 

• bidra til mobil- og bredbåndsdekning i hele kommunen 

• sikre privat og lokalt eierskap til landbrukseiendommene i kommunen og 
håndheve bo- og driveplikten 

• videreutvikle reiselivsdestinasjonen Grong 
• legge til rette for kompetansearbeidsplasser i Grong 

 

Grong Senterparti ønsker å bidra til en aktiv og god alderdom. De frivillige 

organisasjonene i Grong gjør en formidabel jobb for å skape sosiale og aktive 

møteplasser. Dette samspillet mellom kommunen og det frivillige er avgjørende 

også fremover. Grong Senterparti vil:  

• sørge for tilbud som gir en god alderdom 

• kombinere velferdsteknologi og varme hender til det beste for folk 

Grong kommune er en veldrevet kommune, men vi må regne med en stram 

kommuneøkonomi fremover. I kommende periode vil vårt fokus vil være utvikling 

og vedlikehold av eksisterende bygningsmasse og kommunale anlegg. Vi mener 

imidlertid at Grong skal ha et basseng for svømmeundervisning, og dette vil være 

en prioritert investering for oss. Grong Senterparti vil: 

• prioritere svømmebasseng 

 

Grong ligger midt i Namdalen og samarbeidet i Namdalen er viktig for å få en 

stemme i Trøndelag. Grong Senterparti ønsker at Grong skal bestå som egen 

kommune. Vi mener det er naturlig å samhandle tettest med kommuner som vi har 

et felles bo – og arbeidsmarked med. Grong Senterparti vil:  

• sikre faglig gode tjenester til oss som bor i Grong 

• utvikle et tettere samarbeid med Overhalla og Høylandet 

 

Senterpartiet har samme politikk – i Grong, i Trøndelag og på Stortinget!  

 

Er du enig? Stem på oss 😊 

  



OPPVEKST: 

Grong Senterparti mener en trygg og god start på livet gir trygge, selvstendige 

mennesker i fremtiden. Som kommune må vi bidra til å bygge stolthet og identitet 

hos barna og ungdommene våre. Vi har gode barnehager i hele kommunen og disse 

vil vi videreutvikle. Vi har to gode skoler. Kunnskap og kompetanse hos dem som 

hver dag gjør en jobb med å utvikle barna våre vil være viktig for Grong 

Senterparti i kommende periode. Vi mener et tydelig fokus på tidlig innsats er 

avgjørende for å lykkes godt i dette arbeidet.  

Grong er en utdanningskommune med både Grong videregående skole og Namdal 

folkehøgskolen. Det er viktig at vi klarer å beholde disse skolene. Med så mange 

ungdommer, både lokale og fra våre nabokommuner, må det kontinuerlig jobbes 

med å skape gode og trygge ungdomsmiljøer. Positive opplevelser i ungdomstiden 

er med å knytte ungdommene til Grong. Møteplasser, fritidsaktiviteter og tydelige 

voksne i ungdomsmiljøet vil ha noe å si. Vi ønsker et miljø der ungdommene blir 

sett på en positiv måte og får utvikle seg i et fellesskap. Vi må alle sammen være 

opptatt av at ungdomsmiljøet og samhandlingsarenaene mellom skole, helse, 

kommune og politi videreutvikles. 

Samhandling med våre nabokommuner om et godt og trygt ungdomsmiljø er 

viktig. Trenden i samfunnet er at flere faller utenfor skole og arbeidsliv. For Grong 

Senterparti er det viktig at det jobbes på tvers av flere organisasjoner, både 

kommunale, fylkeskommunale og statlige, slik at flest mulig kan delta i skole og 

arbeidsliv. MOT-satsingen er også noe vi vil beholde. 

Vi vil bygge svømmebasseng for å tilby god nok svømmeundervisning. Vi vil ikke 

legge ned skoler og barnehager – de skal bestå alle sammen. For å ivareta barnas 

sikkerhet vil vi ha et gjerde ved Grong barne- og ungdomsskole ned mot Namsen og 

rasteplassen. Vi jobber for en foreldreveileder, en person som kan få en avgjørende 

rolle i samfunnet vårt.  

Grong Senterparti vil:  

- Tilby tilstrekkelig svømmeundervisning i Grong gjennom å bygge nytt 

svømmebasseng.  

- Ha fokus på tidlig innsats og satse på barnehagene og småskolen.  

- Videreutvikle barnehagene på Bergsmo, Harran, Rønningen og Ekker.  

- Opprettholde Harran oppvekstsenter. 

- Ansette en foreldreveileder i samhandling mellom helse, barnehage og skole  

- Sette opp gjerde på Grong Barne – og Ungdomsskole sitt område ned mot 

Namsen og rasteplassen. 

- videreUtvikle skoler der trygghet, kunnskap og mestring er viktig.  

- Styrke ungdomsklubben som en attraktiv møteplass for ungdom.  

- Ha et aktivt fokus på samhandling mellom flere aktører som familiebasen, 

videregående skole (fylkeskommunen), folkehøgskolen, politi, natteravner 



og foreldre for å gi ungdommene våre et trygt, sunt og godt miljø og vokse 

opp i.   

- Videreføre MOT  

- Kjempe for et bredt utdanningstilbud ved Grong videregående skole.   

 

 

HELSE:  

Folks trygghet når de trenger hjelp er en av bærebjelkene i et lokalsamfunn. 

Legesituasjonen i Grong har vært utfordrende. Gode og stabile lege – og 

helsetjenester er viktig for Grong Senterparti. Vi ønsker samhandling med andre 

kommuner slik at vi har trygghet for et godt legetilbud, en god legevaktsordning og 

hjelp ved akutthendelser. Akuttberedskapen er vår trygghet. Grong Senterparti vil 

kjempe for et ambulanse- og akuttilbud som oppleves trygt i hverdagen.  

En god helsestasjon som gir gravide, barn – og ungdom og eldre et godt tilbud er 

noe Grong Senterparti vil jobbe for. Nok jordmødre og helsesøster, både for de små 

og ungdommene er viktig. Livsstilssykdommer berører hele den vestlige verden. 

Den enkeltes helse er ikke et kommunalt ansvar, men tilrettelegging og fokus kan 

bidra til at flere ser mulighetene til å være mer aktive.  

Grong SP ønsker å bidra til en aktiv og god alderdom. De frivillige organisasjonene 

i Grong gjør en formidabel jobb i dag med å skape sosiale og aktive møteplasser. 

Dette samspillet mellom kommunen og det frivillige er avgjørende også fremover. 

Varme hender kan aldri erstattes og vi må ha tilstrekkelig bemanning i 

helsesektoren. Det er et mål at de som ønsker det får heltidsstillinger. Grong 

Senterparti ønsker å videreføre bruken av velferdsteknologi slik at de som ønsker 

det kan få mulighet til å bo hjemme i trygghet og omsorg så lenge som mulig. De 

som har behov for sykehjemsplass, må få det. Grong er en demensvennlig 

kommune. Demens er en økende utfordring og Grong Senterparti vil sikre god 

omsorg for de som rammes, også de pårørende.   

Grong Senterparti vil:  

- Jobbe for et godt legetilbud, både gjennom kommunen og i samarbeid med 

andre kommuner 

- Ta i bruk velferdsteknologien som et supplement til varme hender.  

- Videreutvikle forebyggende arbeid opp mot rusproblematikk og psykisk helse 

gjennom blant annet familiebasen  

- Videreutvikle helsestasjonen og samarbeidet mellom helse og skole  

- kreve jordmortilbud og andre helsetjenester nært folk 

- Støtte opp om samhandlingen mellom frivilligheten og det offentlige 

- Ha fokus på kompetansebygging innen forbyggende helsearbeid  



- Videreføre Grongturene  

- Arbeide for tilrettelegging av turstier og løypenett slik at det er enkelt å holde 

seg aktiv  

- Styrke og videreutdanne kompetansen ved Grong syke og aldersheim og være en 

attraktiv arbeidsplass for helsepersonell 

 

 

KULTUR OG FRIVILLIGHET 

Grong har et rikt kultur- og idrettstilbud. Vi har flotte anlegg og bygg vi skal være 

stolte av. Grong Senterparti vil i kommende periode ta vare på de anlegg vi har og 

vedlikeholde disse. Vi mangler imidlertid et basseng for svømmeundervisning, det 

vil være en prioritert investering for oss.  

Kultur og idrett er med og beriker livet i alle aldre. Grong har mange frivillige som 

hver dag bidrar til idretts- og kulturaktiviteter for hele befolkningen. 

Samhandlingen mellom kommunen og de frivillige er avgjørende for det mangfoldet 

av aktiviteter som tilbys i Grong. Grong Senterparti setter pris på denne innsatsen 

og ønsker å bidra til dette arbeidet fremover.  

Grong Senterparti ønsker å bidra til en større stolthet over bygda vår, folkene som 

bor her, næringslivet og historien vår. Vi ønsker å bidra til en positiv 

holdningsendring der vi gjennom samhandling, framsnakking og stolthet kan løfte 

omdømmet til kommune og markedsføre oss som en attraktiv plass å bo.  

Grong Senterparti vil:  

- Realisere et svømmebasseng  

- Etablere en utstyrsbu for utlån av sport- og fritidsutstyr 

- Støtte driften av Grong Frivillighetssentralen. 

- Jobbe for å gjeninnføre støtten til samfunnshusene, som er samlingspunkt i 

sine grender.  

- Ta vare på kommunens tre kirker  

- Beholde et dagtilbud for eldre  

- Videreutvikle Grong bygdamuseum med aktiviteter og lokalhistorie. 

- Ha fokus på mulighetene som ligger i Pilegrimsleia (Grong er vertskommune 

for deler av Nordleden) 

- Vedlikeholde de bygg og idrettsanlegg vi har i Grong 

- Oppgradere kommunens kunstgressanlegg og som et miljøtiltak se på 

alternativer til gummigranulat. 

- Støtte opp om frivilligheten som er viktig for mangfoldet av aktiviteter  

- Støtte det rike kultur- og musikklivet gjennom kommunale kulturmidler. 

- Støtte opp om lokale lag og foreninger  

- Støtte opp om Kuben og Grong kino 



- Arbeide for et godt og allsidig kulturskoletilbud. Gode instruktører og lærere 

kan med fordel rekrutteres i samarbeid med nabokommuner i Namdalen.   

 

 

 

  

NÆRING  

Arbeidsplasser er avgjørende for at folk kan bo og leve sine liv i Grong. Vi har et 
rikt næringsliv, blant annet innen reiseliv, jordbruk, naturbasert næringer, handel 
og salg. Grong Senterparti mener kommunen må fremstå som en næringsvennlig 
kommune som legger til rette for det eksisterende næringslivet med god service og 
tilgjengelige areal for utvikling.  

Arbeidslivet endres når ny teknologi tas i bruk, dette gjør at det arbeidslivet vi 
kjenner i dag ikke trenger å være det samme om 10 år. Næringsutvikling, skape 
nye arbeidsplasser for fremtidens grongninger, er et langsiktig arbeid. Det er 
innbyggerne i Grong som skaper arbeidsplasser, men i distriktskommuner som 
Grong vil kommunalt engasjement og tilrettelegging kunne bety en forskjell. Dette 
gjelder både kompetanse om utvikling og infrastruktur som mobilnett, bredbånd og 
veier. Grong Senterparti ønsker å legge til rette for kompetansearbeidsplasser.  

 

Jordbruket i Grong er aktivt og fremoverlent. Grong Senterparti vil støtte opp om 
jordbruket gjennom bistand og fagkompetanse fra kommunen. Et samarbeid med 
Høylandet og Overhalla er et riktig steg for å få et større fag -og utviklingsmiljø i 
landbruksforvaltningen. Grong Senterparti er opptatt av en forutsigbar og tydelig 
forvaltning av kommunens arealer, også jordbruksarealer. For Grong Senterparti er 
lokalt eierskap av landbruks – og skogeiendommer et prinsipp vi står fast på. Vi 
ønsker at de som eier eiendom i kommunen skal bo i kommunen. Grong Senterparti 
vil i neste periode stå fast på opprettholdelse av boplikten og at dyrket jord skal 
drives- ikke bygges ned.  

 

Grong Senterparti ønsker et aktivt skogbruk i Grong, og vil bidra til dette i 
kommende periode. En aktiv skogbrukspolitikk der skog hogges og fornyes er et 
godt klimatiltak. Vi ønsker å prioritere tilskudd til ungskogpleie.   

Reiseliv betyr mye for Grong, blant annet gjennom overnatting, skianlegg, handel, 
salg av jakt og fiske.  Grong Senterparti mener det gjøres mye godt arbeid. Vi ser 
et potensial for mer samhandling mellom næringsaktørene som driver med reiseliv 
og de som drar nytte av mange turister i bygda. Gjennom samarbeid kan Grong 
løftes mer som turistmål. Grong Senterparti vil at kommunen skal legge til rette 
for arenaer og møteplasser der samhandling og fellessatsinger kan skapes.   

Bjørgan med skisentret og hyttene er blitt en betydelig del av Grong. Grong 
Senterparti vil bygge opp under aktiviteten ved Grong skisenter, og støtte opp om 
ønsket om helårsdestinasjon.  



Kommunen er en stor kjøper av tjenester. Grong Senterparti ønsker at kommunen 
skal bruke lokale tjenester der det er mulig. 

Grong Senterparti vil:  

- At Grong kommune skal oppleves som en næringsvennlig kommune som 
legger til rette for næringslivet og ønsker det velkommen 

- Styrke næringsavdelingen i kommunen 
- Sikre privat og lokalt eierskap til landbrukseiendommene i kommunen, og 

håndheve bo- og driveplikten 
- Være svært restriktiv til å omdisponere dyrket jord til andre formål enn 

matproduksjon 
- Bidra til et aktivt skogbruk og prioritere ungskogpleie 

- Være en tilrettelegger og arenabygger for aktiviteten på Bjørgan og Grong 
Skisenter, og støtte opp om ønske om å bli en helårsdestinasjon 

- Bidra til samhandling mellom reiselivsaktørene og næringslivet i Grong slik at 
Grong kan utvikles til et attraktivt reisemål destinasjon.  

- Grong kommune skal bruke lokalt næringsliv der det er mulig, både til 
tjenester og innkjøp.  

- Legge til rette for kompetansearbeidsplasser 
- Samarbeid med Høylandet og Overhalla om landbruksforvaltning  

 

 

 

VEI, MOBILDEKNING OG BREDBÅND 

For at næringsliv og lokalbefolkning skal kunne virke i hele kommunen er god 
infrastruktur viktig. Bredbåndsutbyggingen i Grong er kommet langt, men noe 
gjenstår. Det er viktig for Grong Senterparti at alle som ønsker får tilgang til mobil 
– og bredbånd i kommunen. For et fremtidsrettet næringsliv som driver med 
kompetansebygging, innovasjon og utvikling vil det være avgjørende at best mulig 
infrastruktur er tilgjengelig. Teknologiske løsninger utvikles stadig, som sykehus i 
sykebil og fjernstyring av fjøs for å nevne noe. Da må vi rigge oss slik at vi er med 
på utviklingen. Neste steg er 5G-nett i Grong.  

Grong Senterparti ønsker å bidra til gode kommuneveier og ønsker ikke å 
privatisere flere kommuneveier i kommende periode.  

Grong Senterparti vil jobbe med fylkesting og Storting, sammen med våre 
nabokommuner og region Namdal, for å få prioritert E6 og fylkesveier i vår region.   

Kollektivtrafikk er krevende å få lønnsomt i distriktene. I dag gis det et 
kollektivtilbud gjennom tilbringertjenesten. Dette er en effektiv, målrettet og 
tilpasset løsning for Grong. Grong Senterparti vil kjempe for å videreutvikle 
tilbringertjenesten.  Grong Senterparti vil jobbe for at togtilbudet gjennom 
Trønderbanen til Grong bedres, slik at det er mulig å pendle til Steinkjer og 
sørover.  

 



Grong Senterparti vil: 

- Være en pådriver for mobil – og bredbåndsdekning i hele kommunen 
- Jobbe for at Trønderbanen forlenges til Grong igjen, med togavganger slik at 

vi kan bruke toget som pendlertog til Steinkjer og sørover 
- Kjempe for et utvidet kollektivtilbud gjennom tilbringertjenesten  
- Bidra til etablering av 5G-nett i Grong 
- Drifte og vedlikeholde de kommunale veiene 

- Ikke privatisere flere kommunale veier 
- Bidra i Region Namdal for å løfte veisatsinger i kommunen i fylkesting og 

storting 

 

 

KLIMA OG ENERGI 

Grong senterparti ønsker et mer bærekraftig- og klimavennlig samfunn med økt 
satsing fornybar energi. Grong kommune har vært flinke på dette området med for 
eksempel et fjernvarmeanlegg fyrt med biobrensel.  Grong Senterparti ønsker å 
være offensiv på dette området med energitiltak i kommunal drift og støtte opp 
tiltak i næringslivet. Vi mener solcelleanlegg er spennende.  

Skal vi kunne velge de miljøvennlige alternativene trenger vi også energi, både til 
næringslivet, transport og i den enkeltes hverdag. Enhver kommune må bidra i 
klimakampen gjennom tiltak for å spare energi og produsere mest mulig kortreist 
og fornybar energi.  Grong er en stor kraftkommune og det er gjort store 
naturinngrep i elvene våre for å produsere strøm. Grong Senterparti mener det 
ikke er vår tur å stille arealer til disposisjon til vindkraftutbygging.  

Grong Senterparti vil:  

- Ikke støtte utbygging av vindkraft i Grong  
- Bidra til energitiltak i næringslivet og i kommunal drift 
- Utnytte mulighetene innen småkraftverk 

- Arbeide for etablering av solcelleanlegg på kommunale og private bygg 

 

 

 

 

 


