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Folkestyre, kommunal forvaltning, 
økonomi og drift 

 Styrking av folkestyre ved å arbeide for større 

lokal beslutningsmyndighet i viktige nærings-, 

miljø- og arealsaker 

 Sikre lokaldemokratiet og dialog gjennom 

grendemøter 

 Skape en bærekraftig økonomi for framtida 

 Begrense eiendomsskatten  

 Bruke eierskapet i Midt Energi aktivt    

Barnehager og skoler 

 Fokus på barnas beste og læring 

 Beholde dagens oppvekstområder 

 Skolelunsj på skolen gir bedre læring 

 Aktivitetsfremmende skolehverdag 

 Nulltoleranse for mobbing i skolen, på 

skoleveien og i fritida. 

Utvikle helse og omsorgstilbudet 

 Beholde vår gode barnevernstjeneste 

 Beholde et godt tilbud ved legesenteret  

 Nok sykehjemsplasser for tung omsorg, 

rehabilitering og til avlastning.  

 Bo- og dagsentertilbud i hele kommunen 

 Hjemmesykepleie og hjemmehjelp for alle som 

har behov 

 Ta i bruk velferdsteknologi 

 

 

 Ordførerkandidat  Sivert Moen,  

f. 1958, Soknedal 

 

 
2. Svein Fløttum  

f. 1958 Singås 

 

 
5. Siri Fossum 

f. 1963, Soknedal 

 

 
4.Kenneth Moe 

f. 1977,Støren 

  
3. Ane  Aunøien  

Moen f.  1979, 

Budalen 

Valgprogram 2019–2023 
www.senterpartiet.no/midtre-gauldal/ 

Ny næring og bosetting 
Skole og barnehage i bygda di 

Bredbånd og mobildekning til alle 
 

 
6. Ronja 

Willmansøien,  

f. 1996, Singsås 

 
7. Leif Kristian 

Bordal,  

f. 1964, Soknedal 

 

 
9.Ola Rogstad 

f. 1988,Støren 

 
8. Håvard Foros 

f. 1967, Singsås 

 

Du finner hele valgprogrammet og bilder av alle våre listekandidater på www.senterpartiet.no/midtre-gauldal 
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Styrke næringslivet i hele kommunen 

 Eksisterende arbeidsplasser og virksomheter 

er det viktigste grunnlaget for sysselsetting 

 Avsette og utvikle næringsareal i hele 

kommunen 

 Opprettholde produksjonen innen landbruket 

 Bevare dyrka og dyrkbar mark 

 Bygge videre på Gaula som ressurs 

 Bidra til fornuftig ressursutnytting, også i 

vernede områder  

Transportløsninger, veg og jernbane 

 Flere kollektiv tilbud regionalt og lokalt 

 Trønderbanen til Støren med halvtimes 

avganger 

 Ny E6 med parallell lokalveg øker 

trafikksikkerheten  

 Nei til bomavgift på lokaltrafikken  

 Opprusting av offentlige veier, økt bruk av fast 

dekke vil spare vedlikeholdsutgifter 

 Utbedring av flaskehalser 

 Sikringstiltak for syklister og myke trafikanter  

 Videreføre tilskudd til private veier 

 

 

Økt dekning og kapasitet på mobil og 

bredbånd 

 Digitale tjenester tilgjengelig der du er  

 Godt bredbånd til alle  

 Mobildekning i hele kommunen, også i 

seterdalene 

Trygghet for miljø og god 

ressursutnyttelse 

 Stimulere til kortreist mat og lokal foredling 

 Bidra til utvikling og bruk av fornybar energi  

 Fornuftig ressursbruk i kommunal virksomhet 

 Øke gjenbruk og gjenvinning for å redusere 

restavfallet  

Støtte foreldre, barn og ungdom 

 Fokus på god folkehelse 

 Bevisstgjøre alle om rusmidler 

 Mer kunnskap om mobbing 

 Nettvett må gjelde 24 – 7  

 

Ungdoms-, kultur- og fritidstilbudet 

 Verdsette frivilligheten gjennom støtte til 

aktivitet i lag og organisasjoner 

 Godt kulturskoletilbudet  

 Stimulere til all sport, idrett og uteaktiviteter 

 Arbeide for åpne skuterløyper  

 Støtte nye aktiviteter for barn og ungdom  

Trygge vilkår for familie og bosetting 

 Arbeidsplasser i kommunen gir grunnlag for 

bosetting i hele kommunen 

 Vi vil ha boligbygging i hele kommunen 

 Styrking av bygdesentra som oppvekstområder 

og aktiviteter for barn og unge 

 Fremmedspråklige må inkluderes i arbeid og 

hverdagslivet i lokalsamfunnet  

Ei kirke for framtida 

 Kirkene i kommunen skal være åpne 

 Flerbruk av kirkerommet videreføres 

 Nødvendige midler til vedlikehold og drift  

Kommunen vår er stor nok  

 Vi tror ikke en ny kommunereform er en 

løsning for vår kommunene 

 

Du finner hele valgprogrammet og bilder av alle våre listekandidater på www.senterpartiet.no/midtre-gauldal 
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