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Valgprogram 2019–2023 
 

 Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra 

 Folkestyre, kommunal forvaltning, økonomi og drift 

 Barnehager og skoler 

 Utvikle helse og omsorgstilbudet 

 Styrke næringslivet i hele kommunen 

 Transportløsninger, veg og jernbane 

 Økt dekning og kapasitet på mobil og bredbånd 

 Trygghet for miljø og god ressursutnyttelse 

 Støtte foreldre, barn og ungdom 

 Ungdoms-, kultur- og fritidstilbudet 

 Trygge vilkår for familie og bosetting 

 Ei kirke for framtida 

 Kommunen vår er stor nok 
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Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra 
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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    

 

Utnyttelse av lokale naturresurser, herunder vann og vindkraft, må kunne forvaltes 
fullt ut lokalt. Kommuneplanens arealdel må tilrettelegges slik at vi kan ta hele 
kommunen i bruk. Vi vil forenkle plankravet for spredt bolig og fritidsbebyggelse. 
En enkelt bolig må ikke utløse plankrav selv om det er andre boliger i samme 
område fra før. Plankrav i områder for spredt boligbygging må komme først ved 
samtidig søknad om tillatelse for flere enn 3 boliger som grenser til hverandre.  

Lokaldemokratiet må utvikles med dialogmøter i grendene slik at de riktige 
prioriteringene kan gjøres. Rådmann og politisk ledelse må utvikle dette i et 
samarbeide med lokale grendemøter. Målsettingen er å få fram behov og løse 
problemer som ellers ikke ville blitt satt på dagsorden til riktig tid. 

Gjeldsnivået må stå i forhold til inntektsgrunnlaget for å sikre tilstrekkelige midler til å 
opprettholde et godt og tilstrekkelig tjenestenivå.  

Det må stilles krav om lav risiko ved forvaltning av kapital.  Det vil gi større sikkerhet for stabilitet 
også i dårlige tider. Det er alltid tapene som vil være vanskeligst å innarbeide i driftsbudsjettene. 
Kommunens oppgave er å være tjenesteleverandør ikke børsspekulant. 

I løpet av perioden 2015-2019 har vi stor reduksjon i sykefraværet som har bidratt til reduserte 
kostnader. Vi støtter opp under det arbeidet som gjøres og vil berømme både ansatte og ledere 
for godt arbeid. Det er avgjørende for å levere gode tjenester at arbeidsmiljøet er godt. Det gir 
også god tilstedeværelse.  

Eiendomsskatt er en skatteform som ikke tar hensyn til skatteevne. Eiendomsskatt er en 
beskatningsform som belaster unge familier i etableringsfasen hardt. Senterpartiet vil arbeide for 
mer rettferdig beskatning med fradrag for nyetablerte med høye bokostnader. I den grad 
eiendomsskatt beholdes må den målrettes mot utvikling av kommunens infrastruktur.  

Eierskapet i Midt Energi bidrar til å sikre lokale arbeidsplasser og utvikling av fornybar energi.  
Dette eierskapet er også viktig for utvikling og leveranse av bredbåndtjenester til hele 
kommunen. 
 

  

http://www.senterpartiet.no/midtre-gauldal


 

Midtre Gauldal Senterparti  program 2019 -2023 v.27. august 2019 www.senterpartiet.no/midtre-gauldal 
 

Side 4 
 

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. 

Barnehager og skole skal ha fokus på barnas beste og læring. Alle skal med, utfra egne evner og 
muligheter.  Kompetanse og sosiale ferdigheter i samspill med andre er viktig.  

Vi vil beholde og utvikle dagens oppvekstområder i bygdene, med barnehager og barneskoler, 
som i dag.  Ungdomsskole og videregående på Støren gir ungdommene nye utfordringer samtidig 
som de kan fortsette å bo hjemme. 

Skolelunsj vil sikre alle barn et ernæringsriktig måltid i skoletida. Dette vil bidra til å øke 
konsentrasjonen og evnen til læring hele dagen. Uten øremerka midler fra staten må kostnadene 
i hovedsak dekkes gjennom at foreldrene holder maten. Kommunens oppgave vil være å 
tilrettelegge for gjennomføringen, samt å gi råd til foreldrene om god og riktig skolemat. Vi vil 
arbeide aktivt for å få til utprøving og likeledes være en pådriver gjennom eget parti for å få en 
statlig finansiering.  

En aktivitetsfremmende skolehverdag kan bety mere gymnastikk og lek. Fysisk aktivitet kan med 
fordel legges inn i alle fag. Dette vil kunne bidra til å styrke det faglige utbyttet. Hvis alle 
enkeltfag ble tilrettelagt med en time fysisk aktivitet i måneden ville det vært en god start. Vi vil 
være tydelige på at må lages en plan for gjennomføring og at dette må inn i 
handlingsprogrammet.  

Nulltoleranse for mobbing kan vi oppnå gjennom holdningsskapende arbeid, og ved å styrke 
inspeksjonen i friminuttene. Skolevegen og fritida har også arenaer for mobbing hvor det er 
vanskelig å følge opp. Foreldre og foresatte må være oppmerksomme på dette forholdet. Det er 
viktig at selv det som kan fortone seg som uskyldige hendelser blir påtalt. For mobbeofferet vil 
det bety mye.  

Vi vil være tydelige på at Nettvett skal gjelde 24-7, hele døgnet og hele uka. Foreldre og foresatte 
har et stort og vanskelig ansvar i forhold til å kunne følge med i hva som foregår på nettet. Derfor 
er det viktig at oppvekstenhetene også tar dette temaet inn i handlingsprogrammet.   
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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 

Barn skal ha en trygg oppvekst, fri for fysisk og psykisk vold. De skal kunne utvikle sosiale 
relasjoner og være trygge på seg selv og oppvekstmiljøet. Dessverre er det ikke alle foreldre som 
makter å gi barna dette på egenhånd. Årsakene til dette er mange, men fokus må hele tiden 
være på barna. Like høy kvalitet på barneverntjenesten som vi har i dag er derfor viktig framover. 

Legesentret på Støren har et godt og stabilt legeteam som er der for innbyggerne. For den 
enkelte innbygger gir dette trygghet. Vi ser ikke at det er mulig, uten for store kostnader, å få 
legevakta tilbake til kommunen. Til det har vi for få leger. Ferieavvikling gjør det i tillegg nærmest 
umulig å få til dette til på sommeren. En legevaktordning er et akuttmottak for skader og 
plutselig alvorlig sykdom. Akuttmedisinsk behandling ivaretas best av ambulansetjenesten, og i 
de fleste tilfeller må pasienten uansett til sykehus for videre behandling. Legevakta i Trondheim 
har fått noe kritikk for lav bemanning og for lange ventetider i perioder. Når man kontakter 
legevakta får man utfra alvorlighetsgrad tildelt time. Slik sett nå har vi nå en bedre ordning enn 
tidligere, men det er fortsatt tilbakemeldinger på at denne timetildelingen likevel kan medføre 
mye venting.  Dette må følges opp av brukerutvalg og enheten.  

Alle med heldøgns pleiebehov skal få trygg omsorg og god pleie. Vi må utnytte den fleksibiliteten 
som Helsesentret på Støren har til å veksle funksjonalitet mellom omsorgsboliger og 
sykehjemsplasser når behovene for pleie endrer seg.   

Det er viktig med gode behovsbaserte tilbud for hjemmehjelp og hjemmesykepleie. 
Hjemmeboende i private hjem og omsorgsboliger er likestilte i forhold til å få tilbud om slike 
tjenester. På bo og dagsentrene skal det være aktivitetstilbud, felles måltid og sosialt samvær. 
Det skal være nattvakt når behovet tilsier det. Pleietrengende med pleiebehov som krever 
ytterligere ressurs, må tilbys plass ved Helsesentret. Vi må ha fokus på de pleietrengende og god 
pleie.  

Det må være et riktig dimensjonert avlastningstilbud til pårørende som har omsorgsoppgaver i 
hjemmet. Likeledes må det være nok plasser ved behov for rehabilitering for de som har vært 
gjennom operasjoner eller sykdomsforløp med krever dette.  

Alle måltider som leveres til sykehjem, omsorgsboliger og hjemmeboende må være 
ernæringsmessige gode. Det er bra at tidspunktene for måltidene nå er bedre tilpasset behovet 
til beboerne. Vi setter stor pris på det arbeidet som daglig gjøres og den kontinuerlige utviklingen 
av tjenestene.  

Det vil bli en stor utfordring å skaffe nok arbeidskraft med en økende mengde eldre i årene som 
kommer. Ny velferdsteknologi må derfor tas i bruk når det bedrer pasientenes situasjon og til 
avlastning for ansatte.  
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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  

Inntekts- og skattenivået er generelt lavt her i kommunen sammenlignet med 
landssnittet.  Et styrket næringsliv vil gi høyere inntektsnivå og det vil bidra til å 
styrke kommuneøkonomien gjennom økt skatteinngang. Kommunen må øke 
engasjementet mot næringslivet for å få dette til.  

Sysselsettingen innen det tradisjonelle landbruket har gått ned med vel 200 årsverk, fra vel 450 
årsverk de siste 12 åra. Det går i første rekke utover sysselsettingen Singsås, Budalen og 
Soknedal. For å opprettholde bosetting og grunnlaget for oppvekstområdene, med barnehager 
og skoler, må det skapes nye arbeidsplasser i egen kommune. Lang reiseavstand til 
arbeidsplassen kan på sikt føre til fraflytting og ut av kommunen.  

Eksisterende bedrifter arbeider mot et etablert marked som de kjenner. Slik sett har denne delen 
av næringslivet gode forutsetninger å kunne vokse eller i det minste sitte med kunnskap om slike 
muligheter. Flere bedrifter har i dag planer for å utvide virksomheten gjennom nye produkter for 
å ta markedsandeler. Dette er spennende og vi må svare ut på beste måte.  Være kreativ og raus, 
se å finne muligheter for at bedriftene kan få til det de er ute etter.   

For å skape vekst og utviklingsmuligheter må kommunen bidra til at det avsettes og utvikles 
næringsareal i hele kommunen. På Støren, hvor etterspørselen og arealknappheten er størst, må 
det tilrettelegges og utvikles bærekraftige langsiktige løsninger for framtida. 

Det er en stor utfordring for kommunen, lokalt næringsliv og innbyggere at Norsk Kylling flytter 
til Orkanger i 2021. Bedriften vil fortsatt ha mye virksomhet i kommunen gjennom 
kompetansearbeidsplasser knyttet til utvikling og produsentoppfølging. Rugeriet som leverer 
daggamle kyllinger skal være lokalisert i Midtre Gauldal. Likeledes har vi også mange 
slaktekyllingprodusenter her i kommunen som bidrar til stor verdiskaping. 

Norsk Kylling har en omsetning på vel 1 milliard og kjøper mye varer og tjenester lokalt. Flere av 
tjenesteleverandørene vil kunne fortsette å levere sine tjenester til fabrikken også på ny 
lokasjonen. Andre vil måtte finne andre kunder for å opprettholde omsetningen. Ved å trekke 
nye næringer til Støren Sør søker vi å bidra til å kompensere for tapet flytting av fabrikken 
medfører. Hovedmålsettingen vår i forhold til flyttingen er å bidra til å opprettholde gode 
forbindelser med øvrig næringsliv og at flest mulig av de ansatte forsetter å bo her i kommunen.  
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Støren har en attraktiv og sentral beliggenhet i forhold til Trondheimsregionen. Med ny firefelts 
E6 øker attraktiviteten ytterligere.  Det regulerte næringsområdet i Støren Sør er viktig for å ta 
vekk presset på arealer i dagens Støren sentrum og de høyproduktive jordbruksområdene vi har 
der.  Støren Sør skal være godt alternativ, og en god lokasjon for ny og plasskrevende 
næringsvirksomhet i Trondheimsregionen.  

Vi har valgt å satse på Midtre Gauldal Næringsselskap KF for å utvikle Støren Sør. Gjennom dette 
foretaket og sammen med næringsforeninga håper vi å kunne bidra til å skape et miljø for 
nyskaping og nyetableringer.   

Arbeidsplasser knyttet mot jord- og skogbruk bidrar til å utnytte lokale ressurser. Kommunen må 
ha en aktiv og kontinuerlig vurdering av utviklingen i disse næringene. Stagnasjon og nedgang må 
vi søke å motvirke ved å utvikle 
næringa i retning av lokalmat,  
opplevelser, fritidsboliger og turisme. 
Det må utvikles klare strategier på 
disse områdene, ikke minst har vi 
Forollhogna nasjonalpark, men også 
Gaula , en av verdens beste 
lakseelver, og vi er den 3. største 
hyttekommunen i Trøndelag sør. Her 
ligger det flere muligheter for økt 
sysselsetting. 

Ressursutnytting er også viktig i 
vernede områder. Formålet med 
vernet er gjerne nært knytt til at 
bruken opprettholdes minst på samme nivå som tidligere. Drifta må tilpasses tid og tilhøve. Det 
krever både tidsmessige veger og driftsbygninger.  Kommunen må delta aktivt og være en 
pådriver i forvaltning og utvikling.  
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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 

 

Med ny E6 vil bomavgifta medføre behov for bedre kollektivløsninger. Vi vil arbeide for å få et 
takstsystem som harmonerer bedre med ønske om at flere skal reise kollektivt.  Leskur på 
bussholdeplasser må det finnes løsninger for.  

Trønderbanen må starte fra Støren stasjon og det må være flere avganger spesielt på morgen og 
ettermiddag for arbeidsreisene. Vi hilser med glede at det skal være timesavganger fra 2021 og vi 
mener også det nå åpner seg for halvtimes avganger for arbeidsreiser. Det er meget positivet og 
viktig for vår tilknytting til Trøndelag nordover.  

Ny E6 med parallell lokalveg vil bidra til at vi beholder transportmulighetene for alle trafikanter. 
Sikkerheten vil øke for alle som følge av at gjennomgangstrafikken får egen veg. 

Vi er imot bomavgift på lokalvegene i forbindelse med ny E6 og spesielt på strekninger hvor det 
ikke er mulig å kjøre inn på E6. Skal man betale bomavgift så må det ha sammenheng med at 
vegen man kjører på er oppgradert eller nybygd.  

Vi ønsker et bedre samarbeid mellom kommunen og fylket i forbindelse med vedlikehold og 
oppgradering av veinettet i kommunen. De siste åra har ikke dette fungert optimalt. Det er viktig 
å utbedre bruer og jernbaneunderganger i henhold til behovene. Dagens standard hemmer 
næringsutvikling i bygd og grend. Økt oppgradering til fast dekke vil på sikt kunne redusere 
vedlikeholdet. Vi har i dag for mange fylkes og kommunale veier med dårlig dekke og bæreevne. 
Dette er veldig tydelig i teleløsninga.  

I Singsås vil vi prioritere forbindelse med gang og sykkelveg mellom Forsetmoen til Singsås 
sentrum.  

I Budalen vil vi prioritere breddeutvidelser på Kjelden – Svardal i forhold til framkommelighet og 
trafikksikkerhet. 

I Soknedal må gang og sykkelveg fra skolen til Bakkgjæret prioriteres  

Tilskuddet til private veger er viktig for mange. Dagnes bidrag dekker neppe stor del av det som 
er kostnadene med å drifte mange av de private vegene, men det er tross alt et bidrag som vi vil 
opprettholde.  
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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 

 

Flere fastboende mangler god mobildekning i dag. Seterdalene og mange hytteområder har 
heller ikke tilfredsstillende dekning. Dette er forhold som berører innbyggernes trygghet og 
beredskapsfunksjoner. Næringsdrivende bruker teknologi som stiller krav til varsling og styring 
via mobilnettet, uten dekning begrenses bevegelsesfriheten. 

Et løft må til i utkantene for å tilfredsstille både private og næringslivets behov for tilgang til 
internett og elektroniske tjenester. Flere og flere tjenester digitaliseres og nås best via nettet. Da 
må vi ha godt bredbånd der folk bor og arbeider.  

I de sentrale områdene og da i første rekke på Støren har det vært utbygging av fibernett for 
bredbånd gjennom flere aktører. For å få tilgang på digitale tjenester der du er har vi satset på 
utbygging gjennom eierskapet i Midt Energi. Utvikling av og leveranse av bredbåndtjenester til 
hele kommunen ved bruk av fiber er på grunn av avstander og kostnader ikke kommersielt 
gjennomførbart. Ved å bruke radioteknologi og radiomaster, med avstander inntil 3-4 km, vil vi 
kunne nå de fleste husstandene i løpet av 2019.  

Forbedring av mobildekningen har tatt mer tid enn forventet. Først på ønskelista er å få opp en 
sender på Høgkittelen. Arbeidet er i gang og det er nå byggesøkt for etablering av basestasjonen. 
Den vil kunne dekke svarte områder i Busetgrenda og på Setersgården. Om den gir bedre 
dekning innover seterdalene er enda uvisst.  

Det arbeides også med å få til en mast med sikte på å bedre dekningen på nordsiden av Gaula 
mot Burufjellet. Det er likeledes rettet en henvendelse til selskapene om å rette signaler i retning 
Vindstaden og Bjørgan fra mast på Berkåk.  Det vil kunne bedre forholdene på den siden.  

Når det nye 5G nettet kommer vil det være stort behov for flere mastepunkt for å nå dagens 
abonnenter.  Vi mener at den utbyggingen som nå gjøres på radioteknologi for bredbånd også 
kan benyttes for et framtidig 5G nett.  
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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  

 

Lokale butikker må oppfordres til å ta inn lokal produsert mat. Det er en målsetting å få bidra 
med løsninger for landsdekkende distribusjon for å øke markedsadgangen. 

Vi mener at alle tillatelser som gis for utnyttelse av naturressurser til utbygging av 
energiproduksjon skal ligge med vetorett til kommunen.  

Naturens ressurser må utnyttes som næringsgrunnlag. Anlegg for småskala 
vind- og vannkraft må få fritak for eiendomsskatt i nedskrivingstida. Anlegg 
som ikke gir driftsmessig overskudd må også kunne fritas eiendomsskatt.  

Bioenergi til oppvarming mangler konkrete prosjekter. Vi bør søke å utvikle 
prosjekter som kan bidra til god ressursutnyttelse. Kommunale næringsfond 
bør kunne brukes til slike anlegg.  

Vi må ha fokus på at ressursene brukes riktig og optimalt i kommunale virksomheter. Det må 
rettes oppmerksomhet mot muligheter som finnes til å spare energi gjennom bruk av ny 
teknologi. All transport må ha målsetning om å bli klimanøytral.  

Det er ønskelig med flere åpningsdager på miljøstasjonen. Dette vil bidra til at mere blir levert til 
gjenvinning. Senterpartiet vil legge til rette for økt kildesortering, reduksjon i avfallsmengden, 
øke gjenvinningsgraden og utnytte energien i avfallet. Videre må vi stimulere til å opprette flere 
gjenvinningsbedrifter og forbrenningsanlegg som sørger for en forsvarlig sluttbehandling av 
restavfall gjennom energigjenvinning i anlegg med strenge krav til utslipp.  
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Vi må arbeide for 

bevisstgjøring omkring 

rusmidler og rusfri 

kjøring gjennom 

holdningsskapende 

kampanjer i skolen.  

Støtte foreldre, barn og ungdom 

 Fokus på god folkehelse 

 Bevisstgjøre alle om rusmidler 

 Mer kunnskap om mobbing 

 Nettvett må gjelde 24 – 7  

 

Betydningen av en god folkehelse blir mer tydelig for de fleste. Mange av våre sykdommer er 
livsstilsrelaterte. Gjennom holdningsskapende arbeid rettet mot foreldre, barn og ungdom 
ønsker vi å kunne bidra til folkehelsa er noe vi tenker på i det daglige.  

Bevisstgjøring omkring rusmidler er en viktig og riktig vei å gå for å skape trygghet og livskvalitet 
for barn og unge. For at dette skal fungere må foreldre og foresatte bry seg.  I dag er det langt 
større risiko for at barn og unge kan komme ut for narkotiske stoffer som kan føre til avhengighet 
og ødelagte liv. Dødstallene stiger og kyniske bakmenn tenker penger, ikke på livet ditt.  

Heldig er de barn og unge som har teite foreldre som bryr seg. Aldersgrensen for bruk av alkohol 
er der for å beskytte en kropp og et hode i vekst. Selv om vi voksne tror det er tryggere å gi «litt» 
med på festen så der det nettopp de som ikke fikk noe med seg hjemmefra det går best med 
senere i livet. Tidlig bruk av alkohol fører til mere bruk av alkohol senere i livet Dette er ting vi må 
ta med oss for å skape holdninger som gir trygge og gode oppvekstmiljø.  

Mobbing kan være usynlig. Derfor er det viktig at foreldre blir kjent med hvordan det foregår. 
Hvem som er rollemodeller. Hva foreldre må tenke på i forhold til egen oppførsel og i det hele 
hvordan vi bør oppføre oss. 

Nettvett må gjelde hele døgnet. Vi må arbeide systematisk med årlige miniseminar hvor barn, 
unge og foreldre gjør en status og oppdaterer egenkompetansen på området. Ikke nødvendigvis i 
felles arrangement, men som enkeltstående arrangement hvor barn og unge er målgruppen 
første del av dagen og foreldre og voksne i påfølgende del etter arbeidstid. Det viktigste er å 
avsette tid til temaet, med foredrag og debatt, hvor alle målgrupper på en eller annen måte 
deltar. 
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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  

Vi er tydelige på at det arbeidet som gjøres gjennom frivilligheten må støttes økonomisk for å 
opprettholde aktivitetsnivået i lag og organisasjoner.  Det er spesielt aktiviteter som er rettet 
mot barn og unge vi må ha fokus omkring.  

Et allsidig kultur og fritidstilbud bidrar til å utvikle sosial ferdighet og livskvalitet. Marit Bjørgen 
sine prestasjoner og motivasjon, synliggjort med filmen «best i verden her», har smittet til 
Kulturskolen. Flere av kulturskoleelevene viser talent og leverer prestasjoner vi ikke trodde var 
mulig. Kulturskolen er viktig skal vi få det samfunnet vi vil skape for framtida.  

Idrett og fritid noe de fleste, særlig de unge har vært eller er involvert i, og som 
også er forståelig for mannen i gata.  En av våre tre hovedsaker er ‘ny næring 
og bosetting’, og et godt fritidstilbud vil definitivt være med på å lokke folk til å 
bosette seg i kommunen, i tillegg til å bedre trivsel hos de som allerede bor her. 
Folkehelse er også god motivasjon for å sette fokus på dette. Undersøkelser 
viser at om lag 30 % av den voksne befolkning oppfyller anbefalingen om 30 minutter fysisk 
aktivitet fem dager i uka, og bare halvparten av 15-åringene når barn og unges anbefaling. Dette 
er definitivt noe vi bør strebe etter å forbedre, da god fysisk helse gir mindre sykefravær og 
minsker risikoen for mange sykdommer.  

I disse dager er det mye snakk om idrettshall flere steder av kommunen, og det er tydelig at vi 
trenger en oppgradering av enkelte tilbud og fasiliteter. Kapasiteten på flere baner og haller er 
sprengt, og dette holder igjen idrettens popularitet og interesse. Et viktig poeng er å knytte 
idrettsanlegg og skoler sammen. Det er også viktig at distriktene har gode muligheter, og at ikke 
alt sentraliseres vekk fra nærmiljøet. Lengre avstand betyr høyere terskel.  

Vi vet ikke hvor mye påvirkning og makt vi får, men vi mener det hjelper mye å være positiv til 
nye forslag, finne gode alternativer til areal og arbeide for å bygge store nok haller, ikke flere 
gymsaler.  

En annen sak vi kan vurdere er støtte til løypekjøring. 
Interessen har økt de siste årene, men løypekjøring er 
fortsatt en stor utgiftspost for klubbene, som ofte spares inn 
på. At andre kommuner har denne ordningen er et signal om 
at vi også bør få det til. Friluftsliv er noe som øker i interesse 
i hele Norge hver eneste dag, og vi mener at det er viktig å 
vise at man kan drive med dette i Midtre Gauldal, at man ikke trenger å dra til populære 
fjellområder. Vi har en fin natur for dette, både med tanke på Forollhogna, seterdalene, men 
også de sentrumsnære turmålene i hele kommunen.  
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Idrettsklubbene gjør en god jobb blant annet med trimposter og arrangerte turer, men vi mener 
kommunen kan bidra med skilting og merking, informasjon og markedsføring. Dette kan også 
rettes mot turisme og hytteeiere. 

Scooterløyper har åpenbart vært et vanskelig tema, og motpolene er 

kraftige i forhold til at distriktene skal kunne bestemme selv. Noe lokal 

mostand kan vi også oppleve fra grunneiere, men vi tror at om en ordning 

blir utredet og tilrettelagt i flere bygder så vil trafikken normaliseres til 

faktiske behov. Det vil også frita kommunen for mye unødig og kostbar 

saksbehandling det ikke kan kreves gebyr for. Vi tror derfor det kan være 

greit å være positive til å undersøke mulighetene for å etablere scooterløyper.  Både 

scooterløyper etter vei og eget område for cross-løype er aktuelt. Nabokommuner har fått til 

dette, så da må det være mulig her også.  Et argument er at vi har et godt scootermiljø i Singsås, 

med flere utøvere som har satset nasjonalt og fått gode resultater. Interessen er absolutt 

tilstede. Det handler om å tilrettelegge og sette i gang. Ulovlig kjøring vil mest sannsynlig avta 

dersom et godt og trygt alternativ er tilstede. Dagens regelverk rammer også mange «uskyldige», 

som for eksempel eldre hytteeiere som er avhengig av å kjøre scooter for å komme seg på hytta. 

Et strengt regelverk vil i verste fall tvinge hytteeiere ut av kommunen.  

Nye aktiviteter for barn og unge vil alltid være 

positivt og få flere over i en aktiv tilværelse. Skolene 

bør årlig arrangere aktivitetsdag med presentasjon 

av ulike aktiviteter som finnes i nærområdet. 

Frivillige lag og organisasjoner må få en sentral 

posisjon i dette arbeidet. Næringslivet bør kunne 

bidra. Vi må se til større byer og nabokommuner i 

forhold til helt nye aktiviteter. Det kan være snakk 

om klatrevegg, bowlinghall, ishockeybane, scaterbane og mye mer.  
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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  

 

Vi vil ta hele kommunen i bruk. Derfor er det spesielt viktig å følge opp og legge til rette for 
etableringer i hele kommunen. Det er viktig at ungdom og næringsliv som ønsker å etablere seg 
har en reel mulighet gjennom tilgjengelige og byggeklare tomter.  

Kommuneplanens arealdel må gi større åpning for etablering av spredt bolig, fritidsboliger og 
næringsvirksomhet. Når mulighetene er der er det enklere å komme i gang. Det er plass nok til 
mange.  

Arbeidsplasser er det som gir grunnlag for bosetning. Gjennom styrking av bygdesentra vil vi 
opprettholde arbeidsplasser og skape nye.  Gode hovedveger korter ned reisetida og vil bidra til 
at det blir lettere for familier å etablere seg i hele kommunen, selv om det ikke er arbeid å finne 
for alle lokalt i den enkelte bygd. 

Oppvekstområdene er knytt til bygdesentrene rundt omkring i kommunen. Vi ønsker å fokusere 
på alt som kan bidra til at bygdesentrene kan videreutvikles som bærekraftige lokalsamfunn. Vi 
har lag og organisasjoner med røtter i bygdene som alltid vil være der og bidra. Korte avstander 
til bygdesentrene gjør at flere vil kunne benytte de tilbudene som finnes.  

Vi må ha gode barnehagetilbud. Vi er åpne for både private og offentlige barnehager all den tid 
kostnader, kvalitet og drift er sammenlignbare. Også de ansatte må ha sammenlignbare vilkår.  
Det som er viktigst er innholdet og oppfølging av barna. Noen mener private barnehager gir 
større frihet, og at foreldre da i større grad vil engasjere seg i innhold og drift.  

Innvandrere utgjør en ressurs på lik linje med andre innbyggere. Vi mener det er ønskelig at 
denne gruppen prioriteres både ved offentlige og private ansettelser i den grad det er mulig. 
Integrering uten deltakelse i arbeidslivet blir ingen reel integrering.  
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Ei kirke for framtida 

 Kirkene i kommunen skal være åpne 

 Flerbruk av kirkerommet videreføres 

 Nødvendige midler til vedlikehold og drift  

Kirka skal være åpen for aktiviteter knyttet til kultur og ungdomsarbeid. Åpne kirker gir en 
bredere brukergruppe.  Flerbruk av kirkerommet gjør at kirka får en sentral og større betydning i 
lokalsamfunnet.  

Livssyn står sentralt og vil alltid være knyttet til kirka, og den må utvikle seg i pakt med tid og 
tilhøve i samfunnet.  

Det er viktig at bygningsmasse og kirkegårder følges opp med vedlikehold og stell. En godt 
vedlikeholdt kirkebygning vitner om et samfunn som er i stand til å ta vare på det som er av 
virkelige verdier. 
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Kommunen vår er stor nok  

 Vi tror ikke en ny kommunereform er 

en løsning for vår kommune 

Senterpartiet tror at det gode livet og 
samfunnet skapes lokalt. Der det er 
små avstander med kort vei til skole, 
sykehjem og barnehage og der 
mennesker ikke bare blir en liten brikke 
i et stort system. Et samfunn der det er 
kort vei mellom de som bestemmer, og 
de som berøres av vedtakene. Vi i 
Senterpartiet tror det er innbyggerne 
som vet best hvordan deres egen 
kommune best kan styres og utvikles. 

Senterpartiet er motstander av den 
pågående kommune- og 
regionreformen og mener det fører til 
sentralisering og svekket folkestyre. Vi mener at eventuelle kommune - og 
fylkessammenslåinger skal være frivillige og at oppslutningen om dem skal være av klart i 
lokale folkeavstemminger hvor alle innbyggere med stemmerett til kommunevalg skal 
kunne delta.  

Senterpartiet vil sikre kommuner og fylkeskommuner en sterk økonomi som står i forhold 
til de oppgavene sektoren har. Vi vil også ha større inntektsutjamning mellom landets 
kommuner.  
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