Levanger Senterparti

Valgprogram

KOMMUNEVALGET 2019

PARTIPROGRAM 2019-2023
Levanger Senterparti
Bildet forside:
Fremste rekke fra venstre: Merete Bøhn-Flatås, Britt Tønne Haugan, Asbjørn Brustad,
Anita Ravlo Sand, Bjørg Annie P. Boneng, Line Thorsen Bratli.
Bakerste rekke fra venstre: Morten Langdal, Arild Røsdal, Torbjørn Stormoen, Harald Lein,
Vidar Lund, Hans Heieraas.

Kjære velger
Politikk handler om å styre utviklingen av samfunnet. Senterpartiet er et
ansvarlig styringsparti som foretar viktige prioriteringer og tar standpunkt
som får betydning for innbyggernes hverdag.
Vi som er folkevalgte for Senterpartiet, vil arbeide for en kommune
der mennesker skal behandles med respekt og få mulighet til ansvar
for eget liv, for fellesskapet og for naturen.
Senterpartiet ønsker et deltagende og aktivt folkestyre, og vil bygge samfunnet nedenfra ved å desentralisere makt, bosetting, kapital og kompetanse.
På denne bakgrunn er partiprogrammet vårt utarbeidet etter en prosess hvor
både medlemmer av Levanger Senterparti og befolkningen i Levanger for
øvrig er blitt oppfordret til å komme med innspill til programkomiteen. Alle
innspillene er nyttige for partiets arbeid, og flere er nevnt i programmet.
Senterpartiet i Levanger vil skape aktivitet og utvikling i hele kommunen. I
dette inngår et livskraftig kommunesentrum som bidrar til fellesskapsfølelse
og tilhørighet til kommunen for alle innbyggerne.
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Kommunal utvikling
Senterpartiet vil:
• ha en sunn og stabil kommuneøkonomi
• bidra til bolyst og næringsliv i sentrum ved utnyttelse av tomme bygårder
• legge til rette for byggeklare boligtomter i alle grendesamfunnene
• innføre åremålstilsettinger i topplederstillinger i kommunen
• arbeide for en vannledning fra fastlandet over til Ytterøya for bedre å sikre
vanntilførsel til beredskapsbruk
• ha en drift- og vedlikeholdsplan for kommunale bygg
• være en aktiv og støttende vertskapskommune for Sykehuset Levanger,
Nord universitet, HUNT, Falstadsenteret og NTNU
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Næring
Senterpartiet vil:
• jobbe for byggeklare næringstomter, for eksempel på Fiborgtangen, 		
Gråmyra, Heir, Nordfjellet mellom Ronglan og Åsen og i Vassmarka
• sikre jord- og skogbruket stabile økonomiske rammer og muligheter
for utvikling
• opprettholde og utvikle en mangfoldig matproduksjon
• støtte opp om etablering av logistikk-knutepunkt og nytt tilkoblingsspor
på Fiborgtangen
• støtte opp om etablering av et hotell med konferansesal
• bruke Trehusbyen som arena for kultur og reiseliv
• utvikle den økonomiske støtteordningen til nye næringsaktører
i kommunen

5

Helse og omsorg
Senterpartiet vil:
• styrke det forebyggende arbeidet innen rus og psykiatri særlig for barn
og unge
• styrke helsesykepleierfunksjonen og kommunepsykologtjenesten
• sørge for et avlastningstilbud for familier med barn og unge med
særlige behov
• støtte opp om arbeidet med prosjektet «Aldersvennlige kommuner»
• styrke bemanningen i hjemmetjenesten
• ha tilstrekkelig antall kommunale rehabiliteringsplasser
• at dagtilbud for demente må utvides til også å gjelde alle hjemmeværende demente
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Oppvekst og utdanning
Senterpartiet vil:
• ha praktiske valgfag i grunnskolen
• ha tilstrekkelig antall private og kommunale barnehageplasser i alle
deler av kommunen
• bruke gården som pedagogisk ressurs i allmenn opplæring
• øke satsingen på alternative læringsarenaer for elever med spesielle
behov
• opprettholde nåværende skolestruktur
• skape flere lærebedrifter og øke antall lærlingeplasser i kommunen
• styrke barnevernet ved å øke bemanning og ressurser
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Samferdsel
Senterpartiet vil:
• gå inn for full utbygging av bredbånd og mobildekning i hele kommunen
• jobbe for en E6-trasê som tar minst mulig dyrkajord
• arbeide for et bedre tilpasset kollektivtilbud i kommunen
• arbeide for et utvidet fergerutetilbud til Ytterøya ved å øke kapasiteten
og ved å få en senere daglig avgang
• bygge flere gang- og sykkelveier, også for å muliggjøre etablering av
nye boligfelt
• støtte tiltak som avlaster trafikken i Kirkegata
• ha gratis parkeringsplasser i sentrum og legge til rette for parkeringshus
• vedlikeholde og asfaltere flere kommunale veier
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Kultur
Senterpartiet vil:
• gå inn for nytt bibliotek- og aktivitetshus på bibliotektomta
• etablere ungdomsklubber i Skogn og Åsen samt videreutvikle
ungdomsklubben i sentrum
• sikre drift av Frivillighetssentralens aktiviteter og ansvar, som Kafê Verden,
natteravnene, bruktsentralen o.l.
• legge til rette for idrettshall på Nesset
• støtte integreringsarbeidet i kommunen
• støtte et desentralisert kulturskoletilbud i alle skolekretser og tilrettelegge
for rekruttering til korpsene
• støtte opp om grendehusene i kommunen
• opprettholde svømmehallen på Skogn
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Miljø
Senterpartiet vil:
• at nye offentlige bygg skal være klimanøytrale
• at kommunens klima- og energiplan revideres og følges opp
• verne matjorda i kommunen, og gå inn for å etablere en «jordbank»
hvor gårdbrukere kan søke om tilskudd til nydyrking
• støtte opp om holdningsskapende og gjenopprettende tiltak mot
forurensning fra landbrukseiendommer og andre næringseiendommer
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Anita Ravlo Sand, Ekne
Bjørg Anni Pedersen Boneng, Skogn
Asbjørn Brustad, Ytterøy
Arild Røsdal, Åsen
Line Thorsen Bratli, Frol
Morten Langdal, Ekne
Merete Bøhn-Flatås, Skogn
Hans Edvard Heieraas, Frol
Torbjørn Stormoen, Åsen
Britt Tønne Haugan, Skogn
Vidar Lund, Skogn
Harald Asbjørn Lein, Skogn
Marit Murås Fosså, Frol
Kristian Saxhaug, Åsen
Eline Vandsvik, Ytterøy
Per Kristian Skjerve, Ytterøy
Irene Alstad, Frol
Erik Rønning, Skogn
Elin Annette Bjørnstad, Skogn
Guri Skjesol, Åsen
Frode Lund, Frol
Dagrun Myhr, Ytterøy
Lars Petter Husby, Åsen
Anette Bartnes Dalheim, Skogn
Johan Arnt Dahlen, Ekne
Eli Kristin Johansen, Frol
John Arne Nøst, Ytterøy
Randi Haugskott, Frol
Geir Skjesol, Åsen
Siv By, Ekne
Jon Magnus Myhr, Ytterøy
Vanja Iren Sletvold, Skogn
Ole Martin Veske, Skogn
Ragnar Valstad, Frol
Brit Elin Ringstad, Åsen
Einar Rønningen, Skogn
Silje Augdal Friberg, Skogn
Erling Veie, Skogn
Randi Sandnes Bjørås, Frol
Åge Grenne, Åsen
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Vi står på for
hele kommunen
- stem Senterpartiet!

