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FANESAKER FOR HOLTÅLEN SENTERPARTI
Vi er opptatt av å styrke lokaldemokratiet i Holtålen 
kommune. Legge til rette for verdiskapningen og 
næringsutviklingen i vår kommune. Holtålen kommune skal 
forsatt være en JA-Kommune. 

Vi ønsker å skape flere arbeidsplasser i Holtålen kommune og ta 
enda bedre vare på de arbeidsplassene vi allerede har. Vi ønsker 
også å skape flere arbeidsplasser basert på primærnæringene. 
Holtålen senterparti  vil de neste fire årene fokusere på at 
de representanter som blir valgt inn i  kommunestyre og 
formannskap blir bevist sine roller som politisk ledelse og sitt 
mandat for å representere kommunens innbyggere.
 
Holtålen kommune skal være en god og trygg kommune å 
vokse opp og bo i.
Vi tar hele kommunen i bruk og vi ønsker et godt tjenestetilbud 
i nærmiljøet.

Senterpartiets er garantisten for at Holtålen 
kommune skal bestå som en egen kommune!
Næringsutvikling, bostedsutvikling og bolyst skal ha høy 
prioritet i Senterpartiet. 
Nivået på eiendomsskatten skal ikke økes.
 
•	Vi mener det er viktig å utvikle et bedre samarbeid mellom 

ulike lokale næringer, skape samarbeid mellom næringene, 
vise fram det som er bra og unikt i kommunen vår. 

•	Opprettholde dagens barnehage –og skolestruktur.

• Totalt sett vil dette gjøre Holtålen kommune attraktiv, både 
som bosted og arbeidskommune og legge til rette for flere 
arbeidsplasser tilknyttet turisme.



STØTT OPP OM 
LOKALDEMOKRATIET!

Ved Senterpartiet ved rattet de siste 8 årene 
har Holtålen fått:

• Bygd omsorgsleiligheter for heldøgnsomsorg og 
omsorgsleiligheter.

 
• Styrket kommuneøkonomien og har fått kommunen 
 ut av Robek-lista.
 
• Tatt initiativ til og etablert regionsamarbeidet i Trøndelag Sør. 
 Sørget for aktiv deltagelse i Destinasjon Røros og 
 Gaula Natursenter.
 
• Aktivt bidratt for å få fart på hyttebygging i kommunen.
 
• Gjennomført utbyggingen av sentrumsplanen i Ålen.



PER LANGENG 
(Ordførerkandidat)
Yrke: Tømrer og bonde

LIV RØNNING 
(Varaordførerkandidat)
Yrke: Miljøterapeut

ANDERS GRØTÅDAL
Yrke: Bonde og 
butikkmedarbeider

BJØRG HELENE 
SKJERDINGSTAD
Yrke: Kirkeverge

OLA KIRKHUS
Yrke: Sosionom

ANNIE HENRIKSEN
Yrke: Offiser

MORTEN JENSÅS
Yrke: Bonde

LIV GRETE HEKSEM
Yrke: Finansiell rådgiver

TORE MOEN FORODDEN
Yrke: Bonde

HEIDI GRENI
Yrke: Stortingsrepresentant  
for Sør-Trøndelag

OLE JACOB SOLLIE
Yrke: Bonde

TRUDE HÅNES 
DRAGMYRHAUG
Yrke: Butikkmedarbeider

LISTEKANDIDATER FOR SENTERPARTIET I HOLTÅLEN – VALGET 2019



Tobias Greni
Yrke: Butikkmedarbeider

VIDAR AUNE
Yrke: Taktekker

ROAR AASEN
Yrke: Selvstendig nærings-
drivende

LAILA AGNOR 
GRØTÅDAL
Yrke: Pedagogisk leder 
barnehage

JANN RØNNING
Yrke: Lokalhistoriker

HANS GRØT
Yrke: Rådgiver

ÅGE BERGAN
Yrke: Bonde

ANDERS BRENNÅS
Yrke: Oljearbeider

STINE MARI STORØ
Yrke: Industriarbeider

LISTEKANDIDATER FOR SENTERPARTIET I HOLTÅLEN – VALGET 2019

VI HAR TRUA PÅ LOKALDEMOKRATIET 
I HOLTÅLEN KOMMUNE OG 

LEVENDE GRENDESAMFUNN!!



SENTERPARTIET VIL 
JOBBE FOR:

Generelt:
•	At Holtålen kommune skal være en inkluderende kommune hvor 

enkeltmennesker skal bli tatt vare på, bli hørt og få god tilgang til 
informasjon.

•	Arbeide for åpenhet, aktiv dialog, respekt og toleranse.
•	Arbeide for en fornuftig og bærekraftig forvaltning av kommunale 

midler som kommer innbyggerne i kommunen til gode.
Oppvekst:

•	Beholde nåværende barnehage -og skolestruktur.
•	Gi tilpassede tilbud til alle elever ut ifra deres forutsetninger og behov.
•	Motarbeide mobbing ved aktivt samarbeid mellom barn, foreldre og 

skole.
•	Vektlegge kunnskap og gode holdninger.
•	 Ivareta den gode kulturskolen med et bredt tilbud og ta vare på og 

utvikle våre talenter.
•	Opprettholde attraktive åpningstider i barnehage og SFO og unngå 

ventelister. Løpende opptak i barnehagene.
•	Holtålen kommune skal fortsatt være ledende på å ha et bredt tilbud 

av lærlingeplasser.
•	Videreføre ordning «Hjem for en 50-lapp»

Helse, rehabilitering og omsorg:
•	Våre eldre skal ha en verdig og meningsfylt hverdag med gode 

aktivitetstilbud.
•	Være forberedt på at vi blir flere eldre i kommunen framover og 

tilrettelegge for at folk kan bo i eget hjem så lenge de selv ønsker det.
•	Opprettholde legekontor, tannhelsetjeneste og helsestasjon i 

kommunen.
•	Opprettholde en godt utbygd skolehelsetjeneste, et viktig tilbud for 

barn og unge.
•	Opprettholde en velfungerende frivillighetssentral.
•	At veiledningstjenestene for familie opprettholdes og forbedres.
•	Opprettholde dagtilbud for demente.



Næringsutvikling:
•	Vi vil bidra til å skape arbeidsplasser og aktivitet i hele Holtålen 

kommune.
•	Arbeide videre med å få Gauldalsløypa åpnet til høsten 2019. 
•	Tilrettelegge for bedre bruk av næringsarealene i Haltdalen og sikre 

arealer for næring og industri i Ålen.
•	 Satse mer på landbruk, jordbruk og skogbruk i hele kommunen samt 

stimulere til økt bruk av utmarksressursene.
•	 Sikre at beitenæringen har levelige vilkår ved effektivt uttak av rovdyr 

som gjør skade.
•	 Stimulere til mer utnyttelse av lysfenomenene i Hessdalen.
•	Oppmuntre reiselivsbedrifter til aktivt engasjement i Holtålen 

kommune gjennom Destinasjon Røros og Gaula Natursenter.
•	Utnytte Cirkumferensstatusen i næringsøyemed og i 

undervisningsøyemed.
•	Arbeide for å gjøre Gaula lakseførende til Reitan og bevare 

villaksstammen.
•	 Stimulere til næringsaktiviteter tilknyttet Forolhogna Nasjonalpark.
•	 Legge til rette for å etablere campingplass eller tilsvarende i Ålen 

sentrum.
•	Utnyttelse av mineralressursene i kommunen.
•	Vi vil arbeide for oppgradering av de eksisterende linjenett og 

vannkraftverk i kommunen, framfor vindmøller.
Kultur og miljø:

•	 Legge til rette for mer bruk av kommunens tusenårstedet 
Gammelgården i Haltdalen.

•	 Sørge for godt og løpende vedlikehold av våre kirker.
•	 Støtte de frivillige organisasjonene innen kultur og idrett.
•	Utrede og iverksette lønnsomme ENØK tiltak i alle kommunale bygg.

Kommunikasjon og samferdsel:
•	Arbeide for å heve standarden på kommunale veier og bruer.
•	 Ferdigstilling utbyggingen av fibernettet i hele Holtålen kommune.
•	Arbeide for en pendlerbussordning fra Holtålen til Røros.
•	Arbeide for å få flere avganger på Rørosbanen.
•	Vi vil gjøre vårt beste for å beholde nødetatene, ambulanse og politi.



TREFF OSS PÅ FACEBOOK:

https://www.facebook.com/
holtalensenterparti/

HEMSIDA VÅR:
https://www.senterpartiet.no/
lokallag-og-fylkeslag/trondelag/
holtalen


