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Kjære velger,  

Gjennom den siste perioden har kommunestyret med 
Senterpartiet i flertall gjort mange fremtidsrettede valg 
innenfor ansvarlige økonomiske rammer. Vi har lagt til rette 
for flere innbyggere og mer næringsaktivitet gjennom å 
bygge boliger, bygge på barnehage, utbedre skole, satt av 
midler til utbedring av helse og omsorgsbygget, igangsatt 
bygging av flerbrukshall, og ferdigstilt industriområde på 
Kongsmoen med kai. Gang og sykkelvei fra Hjorten til 
Tyldum er endelig inne i fylkeskommunens budsjetter. Nye biler for brannvesenet er på 
plass, og brannmannskapet har fått økt kompetansen sin. Kjøp av Skysstasjonen sikret 
Namdal Rehabilitering IKS nok rom til å få viktige kontrakter med helseforetaket.  Når vi i 
tillegg har gode kommunale tjenester, er grunnlaget lagt for å jobbe aktivt for mer 
næringsaktivitet og flere innbyggere på Høylandet.   

Senterpartiet er klare for å jobbe videre for et attraktivt og trivelig lokalsamfunn med gode 
muligheter for næringsutvikling og for det gode liv på landet. Men best blir vi om vi jobber i 
lag om å skape trivsel og vekst. Dersom kommune, næringsliv, lag og organisasjoner og 
innbyggere jobber i lag, kan vi få til en utvikling som er positiv både for oss som allerede bor 
her, og som kanskje kan få flere til å ville arbeide og bo på Høylandet. Senterpartiets 
ambisjon er derfor:  

«Vekst og trivsel – i lag» 

Jeg har hatt den glede av å være ordfører for Høylandet kommune i to perioder. Det har 
vært åtte lærerike, krevende og interessante år. Gjennom vervet som 
fylkestingsrepresentant de siste fire årene har jeg også deltatt i utformingen av den nye 
fylkeskommunen, har jeg også kunnskap og nettverk som jeg tror vil være nyttig for 
Høylandet kommune i tiden fremover. Jeg er veldig motivert for fire nye år som ordfører, og 
er glad for å være første kandidat på en liste med mange engasjerte og dyktige 
listekandidater fra alle deler av kommunen, og med ulik bakgrunn og interessefelt. Jeg er 
klar for å jobbe for å skape vekst og trivsel – i lag med resten av lokalsamfunnet. 

 
Jeg håper derfor at du vil gi din stemme til Senterpartiet ved årets kommunevalg. Men det 
viktigste av alt er at du støtter opp om demokratiet, og benytter stemmeretten din.  

 

Godt valg! 
 
Hege Nordheim-Viken 
Ordførerkandidat 
Høylandet Senterparti  
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BOSETTING, ARBEIDSPLASSER OG VERDISKAPING 

MÅL: Høylandet skal være et attraktivt, trygt og inkluderende samfunn, og ha 1300 
innbyggere innen år 2023. Næringslivet skal ha gode rammer for vekst og utvikling, og 
landbruket skal opprettholdes og videreutvikles.  

Senterpartiet vil:  

• få til et godt utviklingsrettet samspill mellom kommune, næringsliv, innbyggere og 
region 

• støtte opp om eksisterende næringsliv, og markedsføre ledige kontorlokaler og 
næringsarealer i kommunen, og sørge for god fysisk og digital infrastruktur for 
næringslivet  

• arbeide for ny næringsaktivitet i alle deler av kommunen, for eksempel:   
o utvikle næringsaktivitet rundt industriområdet og kaia på Kongsmoen 
o støtte opp om jord-, skog- og beitenæring, og stimulere til mer videreforedling 

av råvarene produsert i kommunen 
o stimulere til reiseliv- og opplevelsesnæringer 
o stimulere til kulturbasert næringsutvikling 

• entreprenørskap som fag eller tema i skolen, og elevbedrifter 
• sørge for at vår kommune skal være en god arbeidsgiver med attraktive 

arbeidsplasser og godt arbeidsmiljø 
• lytte til ungdommen når vi planlegger for framtida 
• ha tilbud om attraktive boliger og tomter 
• støtte opp om frivillig sektor, slik at innbyggere får en meningsfylt fritid 
• markedsføre kommunens muligheter og fortrinn  

 

OPPVEKST 

MÅL: En trygg oppvekst med rom for alle og blikk for den enkelte. 

Senterpartiet vil:  

• lytte til ungdommen ved samfunnsplanlegging og utvikling i lokalsamfunnet, blant 
annet gjennom god kontakt med ungdomsrådet 

• fortsatt være et lokalsamfunn med MOT 
• videreutvikle trygge, gode og framtidsrettede skole og barnehagetilbud 
• videreutvikle kulturskoletilbud og ungdomsklubb 
• støtte opp om fritidsaktiviteter for barn og unge, og gjøre flerbrukshallen tilgjengelig 

for alle 
• ha et godt læringsmiljø i skolen, og arbeide for et bedre skolemattilbud 
• støtte opp om Grong videregående skole 
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HELSE OG OMSORG 

MÅL: En god helse- og omsorgstjeneste preget av trygghet, kvalitet og livsglede. 

Senterpartiet vil:  

• opprettholde og styrke den gode legetjenesten 
• ha en god omsorgstjeneste til brukere i institusjon med et godt aktivitetstilbud 
• gjennomføre utbedring av helse- og omsorgsbygg 
• legge til rette for at innbyggere skal kunne bo hjemme så lenge som mulig 
• videreutvikle det spennende fagmiljøet vi allerede har innen helse og rehabilitering i 

kommunen 
• opprettholde en god jordmortjeneste og helsestasjon 
• jobbe for et godt dagtilbud innen demensomsorgen 
• legge til rette for næringsrike og trivelige måltider med innslag av lokale råvarer og 

mattradisjon 
 

 

KLIMA OG MILJØ 

MÅL: Ta vare på naturen og bidra til et bedre klima ved bærekraftig bruk og utnyttelse, 
ikke vern. 

Senterpartiet vil:  

• stemme imot vindkraftutbygging i kommunen, fordi dette medfører store inngrep i 
naturen 

• støtte opp om tiltak i landbruket som reduserer utslipp av klimagasser 
• revidere klima- og energiplan for Høylandet 
• utbedre kommunale bygg slik at energiforbruket reduseres, og benytte miljøvennlige 

energikilder 
• stimulere til mer skogplanting og ungskogpleie. Skog i vekst binder CO2 
• økt tilgang og bruk av lokalprodusert mat 
• jobbe for å redusere matsvinn 
• jobbe for holdningsendringer for å redusere forbruk, og øke gjenbruk og gjenvinning 
• øke utnyttelse av biologiske ressurser  
• arbeide for et økt tilbud innen kollektivtransport, som flere togavganger til Grong 
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INFRASTRUKTUR 

MÅL: En tidsriktig, trygg og effektiv transport av folk, varer og tjenester. 

Senterpartiet vil jobbe for:  

• tilfredsstillende mobildekning i hele kommunen, og bredbånd/fiber i alle deler av 
kommunen 

• en bedre standard på kommunale veier 
• en rettferdig fordeling mellom kommunale og private veier 
• delta aktivt i prosessen med Lakseveien Nord- prosjektet fra Gartland til Ytre Namdal 
• følge opp arbeidet med gang og sykkelvei fra Hjorten til Tyldum 
• øke trafikksikkerheten langs FV17, spesielt i 60- sonen på Kongsmoen 
• et godt og samordnet kollektivtransporttilbud 
• bevare tilbringertjenesten 
• flere togavganger til/fra Grong 

 
 

 

 

KULTUR OG FRIVILLIGHET 

MÅL: Gode kulturtilbud og fritidsaktiviteter gir livsglede og mestring. 

Senterpartiet vil:  

• støtte opp om frivillige lag og organisasjoner 
• videreutvikle kulturskolen 
• stimulere til aktivitet og trivsel for alle i flerbrukshallen når den er ferdig 
• støtte opp om lag og foreninger som bidrar til fysisk aktivitet 
• støtte Høylandet Tråkk og andre aktører som tilrettelegger gode løyper og stier 
• støtte opp om Norsk revyfestival/Norsk revyfaglig senter 
• stimulere ungdom til å ta del i frivillig arbeid 
• støtte opp om samfunnshus, grendehus og andre viktige kulturarenaer og sosiale 

arenaer i kommunen 
• stimulere til gode koblinger og samhandling mellom ulike kulturtilbud og relevante 

aktører 
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KIRKE, RELIGION, LIVSSYN 

MÅL: Gode rammer for kirken og for andre religioner og livssyn 

Senterpartiet vil:  

• ha forsvarlige økonomiske rammen for kirken, og et godt samarbeid 
• møte behovene til innbyggere med andre religioner/livssyn 

 

 

FOLKEHELSE OG FOREBYGGENDE ARBEID 

MÅL: En god folkehelse gjennom sunne valg for kropp og sjel  

Senterpartiet vil:  

• jobbe for et bredt og allsidig fritidstilbud til alle aldersgrupper  
• være en god vertskommune for Namdal Rehabilitering IKS 
• støtte opp om lavterskeltilbud i hele kommunen 
• støtte arbeid med opprusting og vedlikehold av turstier  
• ha fokus på sunt kosthold for folk i alle aldre 
• støtte opp om, og bidra til å videreutvikle frivilligsentralen 
• en god helsetjeneste 
• forebygge rus og psykiske problemer med tidlig innsats 

 

 

KOMMUNE, INTERKOMMUNALT SAMARBEID OG NAMDALSSAMARBEID 

MÅL: Gode nærtjenester, god samfunnsutvikling og et godt lokaldemokrati.  

Senterpartiet vil:  

• fortsatt bestå som egen kommune med gode nærtjenester, og heller  
samarbeide med andre nabokommuner eller namdalskommuner der dette gir bedre 
tjenester 

• jobbe for at Høylandet kan ta på seg vertskommuneansvar for andre 
• støtte om og bidra aktivt i samarbeidet i Namdal Regionråd og aktivt bidra i arbeidet 

med å realisere Namdalsstrategien 
• være god vertskommune for Namdal Rehabilitering IKS 
• støtte opp om funksjoner i regionbyen Namsos som er viktig for Høylandet: flyplass, 

sykehus, universitetscampus, tingrett og statlige arbeidsplasser 
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Lederen har ordet 
 
Høylandet er en god 
kommune å bo i. 
Ansatte i kommunen 
gjør en god jobb hver 
dag og sørger for et 
godt tjenestetilbud for 
alle innbyggere. Det 
som er mindre synlig er 
det politiske arbeidet 
som blir gjort i 
formannskap og kommunestyret. Våre representanter har gjort overveide, 
ansvarsfulle og fremtidsrettede valg og lagt strategien for utviklingen på 
Høylandet. Det er dette som er lokaldemokratiet. Nå har nye kandidater sagt 
seg villig til å stå på valgliste for Senterpartiet og det setter vi stor pris på. 
Dersom du engasjerer deg i en sak som kommer opp, delta konstruktivt og vis 
respekt for våre folkevalgte. Det handler om å bidra og Senterpartiet akter å 
fortsette å ta gode beslutninger de neste fire år. 
 
Vår ordførerkandidat Hege har, gjennom åtte år som ordfører og fire år som 
fylkespolitiker, opparbeidet et stort og godt nettverk. Nabokommuner, 
regionen, fylkesnivået og stortingspolitikere er oppmerksomme og lytter når 
Hege snakker. Hennes politiske virke har vært meget viktig for Høylandet og 
Namdalen gjennom flere år.  Vi håper hennes kapasitet, og hennes nettverk, vil 
komme kommunen og regionen vår til gode også de neste fire åra.  
Bruk stemmeretten din, stem Senterpartiet ved kommune- og fylkestingsvalget 
9. september.  
 
Godt valg! 

 

Jo Arne Kjøglum 

Leder Høylandet Senterparti  
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Høylandet Senterparti 
sine listekandidater       
nummer 2-10 

 

2. Jo Arne Kjøglum 
 
Det er viktig at 
kommunen legger til 
rette med et godt 
tiltaksapparat for å 
støtte opp om næring og 
primærnæring 
 

    

 

3. Sverre Lilleberre 
 
Jeg vil at Høylandet skal 
være en kommune med liv i 
alle grendene og med gode 
tjenester som sikrer 
innbyggere i alle aldre.  

 

4. Dagrun Fjerdingen 
 
For meg er det viktig at 
barn og unge har et 
trygt og godt 
oppvekstmiljø, og at vi 
rundt de unge ser dem i 
alle delene av 
oppveksten. 

    

 

5. Kristoffer Lona 
 
Jeg er opptatt av gode 
tjenester innenfor helse- og 
omsorg. Det er viktig at 
Høylandet har et tilbud som 
er tilrettelagt for alle, og 
som gir alle en meningsfylt 
hverdag med livskvalitet.   

6.Per Ivar Aavatsmark 
 
Jeg vil jobbe for en 
kommune med klare mål 
og trygghet for 
innbyggerne, som spiller 
på lag med kommunens 
næringsvirksomhet og er 
en god pådriver for god 
beredskap.  

    

 

7. Rita Rosendal 
Jeg ønsker gode og 
tilpassede helse- og 
omsorgstjenester fra vugge 
til grav, større fokus på 
næringsutvikling, en sterk 
frivillighet, sosiale 
samlingsplasser i grendene 
og et sterkt og variert 
landbruk.  
 

 

8. Rune Moen 
 
 
Jeg ønsker et godt og 
trygt oppvekstmiljø, og 
skape bolyst så flere vil 
returnere til Høylandet 

    

 

9. Marte Kjøglum 
 
For meg er det viktig at 
barn og unge har et godt og 
trygt oppvekstmiljø på 
Høylandet. Men også at vi 
klarer å skape bolyst, slik at 
ungdommene vil komme 
tilbake til heimbygda si 

 

10. Tor Håvard Lona 
 
Jeg vil jobbe for å skape 
attraktive arbeidsplasser 
slik at også ungdommen 
kan og vil bosette seg i 
kommunen. 
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