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Partiprogram for Oppdal Senterparti 2015 - 2019 

 Innledning 

Vår visjon for denne perioden er å skape utvikling og nyskapning i bygda vår. Samarbeid og 

kompromiss vil bli viktige stikkord i dette arbeidet. Oppdal trenger en ny kurs, der vi alle 

kan samarbeide om å komme frem til de beste løsningene for alle innbyggeres beste. 

Næringsutvikling og bygdeutvikling blir viktig for Oppdal fremover, sammen med 

folkehelse, idretten, kulturlivet og frivilligheten. Skole er viktig for oss og det er viktig å 

fokusere på å skape trivsel, mestring og læring i Oppdalsskolen. Lokalforvalting er viktig 

for Oppdal Senterparti, det er vi som vet best hva som er best for vår kommune. Derfor er 

vi garantist for folkeavsteming om kommunestrukturen, om dette skulle bli aktuelt. For 

Oppdal Senterparti er det viktig at vi fører en fornuftig økonomisk politikk. Dette 

innebærer god forvaltning av kommunale midler, og sørge for at kommunen ikke tar 

økonomiske risikoer som medfører negative konsekvenser for fremtiden. I dette 

partiprogrammet kan du lese om hva vi ønsker å gjøre med bygda vår de neste fire årene, 

vi håper du liker hva du leser. Sammen skal vi føre Oppdal inn i en ny storhetstid. 

 

Innhold:  

Kapittel 1: Næringsutvikling og nyskapning, side 3 

Kapittel 2: Idrett, kultur og frivillighet, side 5 

Kapittel 3: Helse, side 5 

Kapittel 4: Energi og klima, side 7 

Kapittel 5: Landbruk, side 7 

Kapittel 6: Kommuneutvikling, side 8 

Kapittel 7: Nærings-og organisasjonskonsulent, side 9 

Kapittel 8: Lokal forvalting, side 10 

Kapittel 9: Infrastruktur, side 11 

Kapittel 10: Barnehage, skole og utdanning, side 12 
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Næringsutvikling og nyskapning 

Oppdal Senterparti vil arbeide for at vi også i fremtiden skal ha et variert og allsidig 

næringsliv. Vi må arbeide for at Oppdal også i fremtiden beholder sin posisjon som et 

handelssentra, og en viktig destinasjon både for innenlanske og utenlandske gjester.I det 

arbeidet bør VisitOppdal opprettes. En ny næringsutvikler/ressursperson må på plass for å 

skape samarbeid og dialog internt og eksternt. Vi må arbeide for å skape sammarbeid i 

næringslivet internt og eksternt med kommunen og andre samarbeidspartnere i regionen. 

Masterplanen kan ikke bare være ONF sin plan, kommunen må engasjerer seg i sterkere 

grad i realiseringen av planen Den må forankres i Oppdal Kommune blant alle 

næringslivsaktører, grunneiere og innbyggere for å bygge OSS – følelsen i bygda vår. Vi har 

en god utarbeidet plan for veien videre, nå må kommuen bidra til at den blir gjennomført.  

Oppdal bør arbeide for å gjøre seg attraktive for innovative og nyskapende bedrifter, og 

legge til rette for enkel etablering. Markedsføring av hvilke muligheter som finnes er viktig. 

Det må legges til rette for Oppdal som en attraktiv bygd for innovasjon og 

grundervirksomhet. Her vil Nasjonalparken Næringshage være en naturlig samarbeidsaktør. 

Vi må løfte blikket for nyskapning innen alle næringer og ansette egen næringsutvikler i 

kommunen. Det er mange ledige lokaler i sentrum som bør fylles opp. Vi vil motivere 

grundere og bedriftsledere til å satse i Oppdal. 

Fordeler som lavere husleiekostnader, lavere arbeidsgiveravgift enn for eksempel Trondheim 

(14,1 vs 6,4) er viktige å fremheve. Oppdal har mye å tilby grundere som ønsker å etablere 

seg. Full barnehagedekning, mange ledige boligtomter og næringseiendommer, fantastisk 

natur, et godt og aktivt kultur- og idrettsliv. Oppdal er et godt sted å være og etablere seg 

på, og det handler det om å klare å formidle dette i de riktige kanaler. Vi har en fantastisk 

mulighet til å utvikle et nytenkende handelssentrum nå når  ”pulsårene” i Oppdal sentrum 

knyttes tettere sammen. Flytting av E6 gir rom for en helt annen arealutnyttelse som knytter 

butikkene tettere sammen. 

Oppdal er et knutepunkt i regionen med gode kommunikasjonsmuligheter for 

næringssamarbeid i flere retninger. Kort vei til Trondheim, mot Møre og Østlandet. E6, Rv 70 

og jernbanen skaper god kommunikasjon som må fremheves. NSB er innovativ og 

nytenkende. Skitog til Oppdal må igjen bli en mulighet. Dialog om økt trafikk mellom Oppdal 

og Trondheim er en vinn – vinn – situasjon vi vil drøfte med NSB. Det er viktig å arbeide for 

effektiv og rask utbygging av fiber/bredbånd. Bedre bredbånd vil være viktig for nyskapning 

og nyetablering.  

Oppdal har blitt en av de største hyttekommunene i landet. Her har vi mange 

«hytteoppdalinger» som er både ressurssterke og som har firma, virksomheter som vi bør 

kunne dra nytte av. En tanke er at vi som kommune må kunne tilby disse en mulighet til å 

tilbringe mer tid i Oppdal. Og da kanskje er det nettopp de tidligere nevnte momenter som 

skal til for at disse kanskje kan flytte deler eller hele firma til Oppdal. Hytteutbyggingen i seg 

selv er viktig for næringslivet i Oppdal. Vi ønsker flere hytter velkommen, men vi må tørre og 

drive aktiv arealplanlegging for å sikre et best mulig samarbeid med mål om et bærekraftig 
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landbruk samtidig med et bærekraftig reiseliv. Disse to næringene er helt avhengige av 

hverandre. Senterpartiet vil jobbe for at gjensidig respekt, åpenhet og dialog utvikles mellom 

partene i stedet for lukkede møter og kommunikasjon via aviser. 

Vi ønsker også å sette i gang tiltak for å hjelpe allerede etablert næringsliv og nyetablerere. 

Vi mener det er viktig for næringslivet og Oppdal generelt at man klarer å søke etter de 

midler det er mulig å søke på for å utvikle seg. Vi mener at en nærings- og 

organisasjonskonsulent som vi ønsker å ansette for å hjelpe lag og foreninger med å søke 

midler, også kan brukes av næringslivet.  

Oppdal Senterparti mener det er viktig med fokus på arbeidsledigheten. Gjennom god 

næringspolitikk vil vi ta et løft for at denne skal bli enda lavere i kommunen vår.  

 

 

Oppdal Senterparti vil: 

-  arbeide for at Oppdal skal være ei bygd med et innovativt og utviklende næringsliv. 

-  skape et godt samarbeid mellom kommunen og næringslivet 

-  arbeide for at kommunen får en stilling som kan hjelpe næringslivet og frivillige                        

organisasjoner med søknader og tilskudd såkalt nærings- og organisasjonskonsulent. 

-  arbeide for at masterplanen blir forankret og gjennomført 

-  fortsette arbeidet med Oppdal som en turistdestinasjon for å sette Oppdal på kartet. 

VisitOppdal som en søkemotor under VisitNorway er et realistisk mål som vi vil jobbe for å 

nå. 

-  legge til rette for ny gründervirksomhet og nyetableringer 

-  bidra til utbygging av bredbånd/ fibernett i hele bygda 

-  være aktiv i forhold til tilflytting av flere familier med boligtomter, skole og fritidstilbud 

-  vise hvor mange gode kvaliteter Oppdal har  
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IDRETT, KULTUR OG FRIVILLIGHET 

Disse tre elementene er viktige for Oppdal – alle på hver sin måte! 

Idrett: må prioriteres ytterligere! 

Breddeidrett; Oppdal har mange aktive idrettslag som hver uke – året rundt driver med 

fysisk og mental fostring av barn, ungdom, voksne og eldre, dette blir gjort for å holde folk i 

aktivitet, som igjen gir folkehelsegevinst. 

Flerbrukshall MÅ prioriteres i denne perioden, Oppdal Sp skal jobbe for å få dette til. Mer 

renoverings av dagens idrettshall står også på ønskelisten. Oppdal stadion bør også 

renoveres, så friidrettsfolket i bygda har optimale treningsforhold. 

Kultur: Oppdal har et aktivt og variert kulturtilbud, vi må fortsette å jobbe for å utvikle vår 

kultur. Oppdal Senterparti vil utvikle og skape aktivitet i kulturhuset – et hus som er en stor 

suksess for bygda, en ledende kulturaktør i regionen. Oppdalsmuseet skal være et aktivt 

museum og gravfeltet på Vang må få økt fokus.  

Ildsjeler i hele kommunen bidrar til at det spirer i bygdas kulturliv, i alle grender og i 

sentrum, men vi må ta vare på kulturlivet så det ikke skal sentraliseres til et hus, men at 

kretsene skal bestå for at alle innbyggere i Oppdal skal trives i sitt nærmiljø. Viktig at 

kommunen støtter opp om arbeidet som blir gjort på alle felt. 

Frivillighet: er svært viktig for Oppdal som samfunn. Det er viktig at det politisk støttes opp 

under all frivillighet virksomhet som utføres i bygda. Frivillig sektor bør verdsettes for 

innsatsen som legges ned for bygda vår. Disse ildsjelene er bærebjelken i det som gjør bygda 

vår unik og attraktiv å bo i. 

 

Oppdal Senterparti vil: 

- Fokusere på breddeidrett 

- Arbede sterkt for at det bygges flerbrukshall/idrettshall i løpet av perioden 

- Styrke det varierte kulturlivet i bygda vår 

- Verdsette frivilligheten og ildsjelene som arbeider for samfunnets beste 

Helse 

Vi ønsker å skape et samfunn som gir bygdas befolkning og de gjester som kommer hit 

mulighet til å gjøre gode helsevalg. Vi ønsker å oppfordre/utfordre og motivere innbyggerne 

og gjester til å være opptatt av livskvalitet og helse.  

Kommuneplanen må fokusere på forebygging og det må tenkes tverrsektorielt mellom 

kommunale etater, og mellom offentlig og privat sektor. Helse skal være i alle planer. Det må 

handle om å sette forebyggende helse i sentrum, med fokus på FYSAK. Og det må arbeides 

målrettet for en god folkehelse i bygda. 
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Vi ønsker å gi god informasjon og økt kunnskap, godt opplyste gang- og sykkelveger, grønne 

areal med «rom» som gir muligheter for lek, få butikkinnehavere til å flytte godteridisken 

innerst i butikken og f.eks. fokus på å drikke vann (rent Oppdalsvann) i stedet for søtdrikker. 

Helse- og omsorgsplanen må være oppdatert og revideres minst hvert 4. år. Behovene innen 

pleie og omsorg vil endre seg, og det er viktig at det tenkes langsiktig ved investeringer i nye 

helsebygg (sykehjem, demens-, eldreboliger). Det bør stimuleres til private kollektive bo-

løsninger som gir trygghet og virker forebyggende, og hvor hjemmetjenester kan settes inn 

når behov oppstår. 

Vi vil legge til rette for at arbeidsdagen for helsepersonell skal bli lettere. Dette vil vi gjøre 

med større fokus på hjelpemidler. Vi ønsker økt fokus på viktigheten av flere hender i 

eldreomsorgen. Gjennom ansettelse av flere lærligner vil vi få flere hender i eldreomsorgen. 

Oppdal Senterparti ønsker St. Olavs hospital i Trondheim som lokalsykehus for Oppdal. Vi 

mener at veien er, og med den nye satsningen på E6, vil bli kortere til Trondheim enn Orkdal. 

Vi mener derfor at det vil være naturlig at Oppdal får Trondheim som lokalsykehus, fremfor 

Orkdal. Vi mener ikke at Orkdal sykehus skal legge ned, men at instutusjonene får en 

omdisponering. 

Oppdal Senterparti ønsker å videreutvikle Oppdal Distriktsmedisinskesenter, men vi må 

finne nye og rimeligere løsninger enn det som er sjisert i dag. Vi vil arbeide for en 

samlokalisering av helsetjenestene. 

Vi vil arbeide for flere rusforebyggende tiltak med fokus på forebygging og holdningsendring. 

Vi vil arbeide for at det holdningsskapende arbeidet blant barn og unge blir styrket og at 

dette starter allerede i barnehagealder. Mitt valg og MOT er viktige redskaper i denne 

satsningen. Helse og familie må sikres tilstrekkelige ressurser for å gjøre en god jobb.  

Vi ønsker god livskvalitet for eldre. Oppdal Senterparti støtter opp under tiltak i regi av 

Frivillighetssentralen og andre som sakper trivsel og livskvaliet for eldre. Vi ønsker også å 

legge til rette for at eldre skal kunne bo hjemme så lenge de ønsker, og at det er forsvarlig.  

 

Oppdal Senterparti vil: 

- Skape et samfunn som gir mulighet for gode helsevalg og fokus på folkehelsen 

- Fokus på forebyging 

- Stimulere til private kollektive bo-løsninger 

- Arbeide for St. Olavs Hospital i Trondheim som lokalsykehus for Oppdal 

- Arbeide for flere rusforebyggende tiltak 

- Sørge for god livskvalitet for eldre 
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Energi og klima 

Energi- og klimaplanen for Oppdal 2008-2013 må revideres, og en må gjennomføre flere av 

de tiltakene som er nevnt. Ikke alle krever store investeringer, og flere kan gi reelle 

innsparinger. Men også tiltak som krever investeringer må gjennomføres, dersom de gir 

reduksjoner av klimautslipp/miljømessig gevinst. 

Holdningsskapende arbeid mot innbyggerne er viktig. Skape et godt kollektivtilbud slik at 

man har større mulighet for å reise miljøvenelig. Arbeide for en ladestasjon i Oppdal.  

Oppdal Senterparti vil: 

- Revidere energi- og klimaplanen for Oppdal 

- Drive holdningsskapende arbeid og bedre kollektivitilbudet. 

 

Landbruk 

Oppdal Senterparti vil satse på et livskraftig landbruk, for å lykkes med det blir det viktig å 

videreføre og styrke jordvernet. Matjorda og matproduserende jord må forvaltes langsiktig 

og tas vare på for kommende generasjoner.  

Med krav om å produsere mer mat til egen befolkning, må vi arbeide aktivt for at 

utmarksressursene også utnyttes til matproduksjon, og at rovdyrforvaltninga tar hensyn til 

dette. Vi vil arbeide aktivt for at bønder får gode rammevillkår for å lykkes med sin 

produksjon, både ved tradisjonell og nyskapende drift. Oppdal kommune er en av fylkets 

største landbrukskommuner, med noen av de beste arealene for matproduksjon.  Disse 

arealene må vi ta vare på for framtida.  Dette er arealer vi ønsker å beskytte med en GRØNN 

strek. Denne grønne streken skal inn på offentlige kart og være like bindende som den røde 

strek. Om kommunen blir nødt til å bygge ned matjord, vil Senterpartiet jobbe for at det 

utvikles et eget jordfond som skal sikre at ny jord dyrkes. 

I dag finnes det ikke matjord å få kjøpt / leid i Oppdal. Etterspørselen etter jord er så stor at 

næringa har store utfordringer med å øke produksjonen. Vi i Senterpartiet vil jobbe for et 

nydyrkingstilskudd og legge til rette for at de som vil satse innen landbruket skal få det til. 

Oppdal Senterparti ønsker å opprettholde og styrke landbrukskontoret i kommunen. 

Landbruket er en viktig næring, og landbrukskontoret gjør en formidabel innsats for 

Oppdalsbonden. Oppdal kommunen er den kommunen som henter ut mest av smil midler, 

midler til grøfting og kulturlandskap, og det er takket være den innsatsen landbrukskontoret 

gjør. Det er viktig for landbruksnæringen at dette arbeidet blir opprettholdt. 

Oppdal har et ansvar for å ta vare på vårt særegne kulturlandskap. Landbruket spiller en 

viktig rolle i dette arbeide. Gjennom økt beiting sørger vi for mer mat, og vi sørger for 

farvaltning at kulturlandskapet. Kulturlandskapet er også viktig for turismen slik at de som 

kommer til kommunen vår får oppleve vårt fantastiske landskap.  
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Oppdal Senterparti vil bevare og utvikle pelsdyrnæringen i Oppdal og aktivt arbeide for flere 

arbeidsplasser innenfor næringen. 

 

Oppdal Senterparti vil: 

- Styrke jordvernet i kommunen 

- God utnyttelse av utmarksressursene 

- Arbeide for aktiv rovdyrforvaltning 

- Arbeide for gode rammevilkår for landbruket 

- Arbeide for å skape videreforedling av lokale råvarer lokalt 

- Opprettholde og styrke landbrukskontoret  

- Arbeide for god forvalting av kulturlandskapet 

- Bevare og utvikle pelsdyrnæringen 

 

Kommuneutvikling 

Utvikle Oppdal gjennom forutsigbare, bærekraftige vekstsentre hvor det med tilrettelegging 

av infrastruktur (bl.a. bredbånd/fiber og oppvekstsentre), legges til rette for bosetting og 

næringsutvikling i hele kommunen.  

For Oppdal Senterparti er det derfor viktig å ta hele Oppdal i bruk. Det vil vi gjøre med å ha 

liv og røre i hele kommunen. Derfor må vi legge til rette for at de som ønsker å bo i sentrum 

kan gjøre det, og de som ønsker å bo utenfor sentrumkjernen skal ha mulighet til det. 

Oppdal Senterparti vil bidra til tilflytting utenfor sentrum, ved å markedsføre rimelige 

kommunaleide tomtene til småbarnsfamilier som ønsker å flytte til grendene i kommunen 

vår. Ved å markedsføre og selge billig de kommunale tomtene til familier som ønsker å 

bosette seg i små lokalsamfunn, bidrar vi til vekst i hele kommunen. Legges til rette for 

attraktive boligtomter også utenfor sentrum. 

Av samme grunn ønsker Oppdal Senterparti å gjeninnføre konsesjonsplikten i hele 

kommunen. Turister er en stor og viktig inntektskilde for kommunen, og Oppdal skal være et 

attraktivt sted for turister. Vi tror hyttefolk og tilreisende trives med at de har fastboende 

naboer når de kommer på hytta. Derfor er det viktig at boliger som er bygd for boformål blir 

brukt til det. 

Oppdal Senterparti ønsker et koselig sentrum som skal fungere i fremtiden, både for 

fastboende og turister. Derfor vil vi legge til rette for at busser, store biler og biler med 

tilhenger skal ha parkeringsmuligheter som gjør det lett å parkere, og ha lett tilgang til 

handelssentrene i kommunen.  
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Oppdal Senterparti tror ikke at større kommuner automatisk fører til bedre trivsel 

eller bedre økonomi for kommunene. Vi tror nærhet til tjenestene, lokalkunnskap og 

kjennskap til tjenesteyterne er viktige faktor for trygghet og trivsel for innbyggerne, som på 

sikt bidrar til  

 

 

god økonomi og tjenesteyting i kommunen. Skal Oppdal kommune slåes sammen med andre 

kommuner, er det innbyggerne som skal avgjøre det ved en folkeavstemning. 

Oppdal senterparti mener det vil gjøre Høgmoparken til en aktiv park. Det bør legges opp til 

at Høgmoparken skal være en park med aktiviteter og liv. Her bør det plantes, bygges 

lekeanlegg for barn, etableres et utendørs fitnes anlegg, skatepark med mer. I midten av 

parken bør en ny paviljon bygges. Kullsjøen bør også utgjøre en grønn lunge i sentrum og 

utvikles til å bli et aktivt fritidsareal for bygdas befolkning.  

I arbeidet med bedre jordvern vil vi arbeide for bedre løsninger ved Oppdal gravplass. Vi 

ønsker og legge til rette for at flere velger kremasjon og at det legges opp for dette på 

gravplassen. 

Ungdomsrådet er et viktig råd, og bør tas med i kummuneutviklingsspørsmål. Vi må sørge for 

at rådet får større innflytelse og at de råd de gir blir bedre lyttet til. Vi må også sørge for at 

rådet har saker å arbeide med.   

 

Oppdal Senterparti vil: 

- Skape vekst i hele Oppdal 

- Gi mulighet for å bo i hele kommunen, sørge for rimelige og attraktiv kommunale 

tomter også utenom sentrum 

- Gjeninnføre konsesjonsplikten 

- Arbeide for et koselig sentrum med mange muligheter og parkeringsplasser 

- Vi er garantist for folkeavsteming om kommunestruktur om det skulle bli nødvendig 

- Utvikle Høgmoparken til en aktiv park 

- Gi ungdomsrådet større innflytelse  

 

 

Nærings- og organisasjonskonsulent 

Senterpartiet har lenge prøvd å få flertall for å få på plass en tilskuddsjeger som skal bistå lag 

og foreninger med hvor det kan søkes om midler til ulike aktiviteter. 

Vi har mange ildsjeler som gjør en stor frivillig innsats på mange områder i hele Oppdal. Det 

er viktig at disse får bruke tiden sin på det de kan best og ikke bruke unødvendig tid på jakt 

etter midler. Vi må bygge opp under all frivillighet og verdsette alt det flotte arbeidet som 
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blir nedlagt i hele bygda. Oppdal kommune har mye igjen for det frivillige arbeidet 

som blir utført, derfor vil Senterpartiet fortsatt jobbe for å få på plass en tilskuddsjeger. 

Oppdal Senterparti vil: 

- Opprette en stilling som skal være behjelpelig i prosessen der lag og foreninger skal 

søke tilskudd 

Lokal forvaltning  

Senterpartiet vil ha lokal forvaltning av verneområdene og rovdyr. 

Senterpartiet mener at lokale myndigheter er de beste forvalterne av verneområdene. For å 

sikre vernets legitimitet er det viktig med kjennnskap til områdene som skal vernes og en 

felles forståelse for de begrensningene som innføres. Lokale myndigheter har 

detaljkunnskap som er avgjørende for å finne gode løsninger gjennom hele verneprosessen. 

Gjennom lokal forankring kan lokalsamfunnet få sterkere tilhørighet til verneområdet og 

unngå unødvendige restriksjoner på bruk av fornybare naturressurser og lettere utnytte 

næringspotensialet som naturvernområdet kan gi. 

Senterpartiet arbeider for reduserte bestandsmål for alle de store rovdyra og mener at 

forvaltningen av rovdyrbestanden må være folkevalgt og lokalt forankret. De som lever nært 

på rovdyra må ha mulighet til å påvirke forvaltningen av bestanden. Storsamfunnet skal ta 

ansvaret for belastningen som rovdyra fører med seg og den som blir påført tap ved 

rovdyrangrep skal ha full erstatning. Uttak av rovdyr er statens ansvar og må skje på en 

effektiv måte når fellingstillatelse er gitt. Det må også på plass en forvaltingsplan av ørn. 

Norge trenger utmarksnæringene for å opprettholde et aktivt landbruk i hele landet og for å 

utnytte naturressursene best mulig. Høsting av utmarksressursene er mange steder 

umuliggjort fordi rovdyr prioriteres framfor beitenæringa. Dette fører til gjengroing av 

kulturlandskapet, svekker lokalsamfunn og reduserer verdiskaping. Jakt, friluftsliv og annen 

rekreasjon svekkes også når rovdyrtettheten øker. Dette påvirker livskvaliteten til de som 

bruker naturen. Beitenæringene, både landbruk og reindrifta, og høsting gjennom jakt og 

fiske må ha forrang framfor rovdyra. Dette betyr at rovdyr ikke skal være i prioriterte 

beiteområder eller tettbygde strøk og at rovdyr som utgjør et skadepotensial må tas ut 

effektivt. 

Oppdal Senterparti vil: 

- Lokal forvalting av verneområdene og rovdyr 

- Redusere bestandsmål for alle de store rovdyra 

- Forvaltingen av rovdyrbestanden må være folkevalgt og lokalt forankret 

- Prioritere beitenæringen og utmarksressursene 
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Infrastruktur 

Et godt kollektivssystem mellom Trondheim og Oppdal er viktig for mange og blir enda 

viktigere i framtida. Pendlere, studerter, turister og alle andre som ønsker å reise på en 

effektiv og miljøvennelig måte. Vi må arbeide for et tilbud som frister flere til å besøke 

Oppdal enda oftere. Reisetiden må ned og antallet avganger må opp. I arbeidet med dette er 

det viktig at det blir arbeidet for å få på plass dobbeltspor. Først og fremst mellom Støren og 

Trondheim, men også videre til Oppdal. Det er også viktig å gjøre det mer attraktivt å reise 

kollektivt. Vi vil arbeide for å få på plass et reisekort som kan brukes både på AtBs og NSBs 

avganger. Bussen må kjøre direkte til Trondheim. Man bør tenke nytt og se buss og tog i 

sammenheng.  

Det er også viktig med kollektiv satsning innad i kommunen. Busstaxi er en veldig god løsning 

som vi vil arbeide for å få tilbakeført. Skal man få flere til å benytte kollektivtransport i 

Oppdal må det være et fleksibelt tilbud. Formålet med et styrket kollektivtilbud er at alle skal 

kunne bruke dette. Vi vil legge til rette for at alle kommer seg på butikken og andre 

trivselsarrangement som de ønsker å delta på. Busstaxi er i aller høyeste grad eldrepolitikk. 

Det er også god familiepolitikk ettersom tilbudet kan brukes av småbarnsfamilier i 

tidsklemma, når barna skal på fritidstilbud på sentrum.  

Gang og sykkelvei vil også være et satsningsområde for oss de neste fire år. Gang og 

sykkelveien mellom Brudalen og Festa må inn i NTP og det må også jobbes for å fullføre 

gangveien i Drivdalen videre til Engan. Gang og sykkelvei er et viktig helsefremmende tiltak. 

Satsingen på E6 mellom Ulsberg og Klett er viktig for Oppdal. Vi bør arbeide for å bedre 

standarden videre til Oppdal. Bompengeavgiften skal ikke være for høy, det skal være mulig 

for alle å bruke det som blir bygd. 

Bredbåndsatsning er viktig for Oppdal. Vi må følge med i tiden og god dekning på internett 

er alfa omega for fremtidens samfunn. Vi må arbeide for at så mange som mulig skal få fiber 

til sine hus. Fiber er fremtiden og her må det satses. Fiberbredbånd vil også være viktig for 

næringsutviklingen.  

Skiløypene videreutvikles for å skape et enda bedre tilbud enn i dag. Vi ønsker skiløyper 

rundt om i hele bygda.  

Senterpartiet vil: 

- Styrke kollektivtilbudet til/fra og i bygda 

- Arbeide for flere togavganger og driektebuss inn til og fra Trondheim 

- Arbide for et samarbeid mellom AtB og NSB om felles reisekort  
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- Få tilbakeført ordningen med busstaxi 

- Arbeide for mer gang og sykelvei i bygda  

- Sørge for fiberbredbånd til alle deler av bygda innen neste fireårsperiode 

-  arbeide for en snøscooterløype i Oppdal.  

 

Barnehage, skole og utdanning 

Barnehage 

Oppdal har gode barnehager og full barnehagedekning. Bygda vår har flere private 

barnehager, Oppdal senterparti vil legge til rette for at disse har like gode vilkår som offenlig 

barnehager. Barnehagen er viktig for nærmiljøene i bygda vår, og de fleste foreldre ønsker at 

sine barn skal gå på barnehage nært sitt hjem og slippe å frakte barna over store avstander. 

Vi vil arbeide for at alle skal finne en barnehageplass nær der man bor.  

Barnehagen skal ha fokus på trivsel og mestring. Vi ønsker at holdningsskapende arbeid skal 

starte i barnehagen og arbeide for at redskap som MittValg og MOT blir aktivt brukt i dette 

arbeidet.  

 

Barneskole og ungdomsskolen 

Senterpartiet vil arbeide for kvalitet og gode resultater i grunnskolen. Vi må sørge for stabile 

og gode arbeidsforhold for de ansatte i skolesektoren. Trivsel, motivasjon og resultater må 

være i fokus. Det vil bli viktig å se på alle deler at Oppdal som vekstsenter. Skal vi øke 

folketallet i Oppdal så må hele Oppdal tas i bruk og da er skolen viktig.  

Skolen skal være et sted der alle trives og hvor alle får utvikle seg som individer. 

Oppdalsskolen skal fortsatt ha nulltoleranse for mobing og alle typer press med negativ 

ladning. Det bør settes krav til alle deler av skolen om aktiv jobbing mot dette. Det at Oppdal 

er en MOT kommune bør vi bruke på best mulig måte for å styrke skolen på dette området. 

Oppdal kummune skal videreutdanne sine lærere. Slik at de blir i enda bedre stand til å lære 

opp bygdas unge. Flinke og kunnskapsrike lærere vil være en ivisterning for fremtiden. I 

videreutdanningen bør pedagogikk og bacisfagene være satsingsområde. 

Folkehelsen skal være et satsningsområde i Oppdalskolen. Fysakordninger med aktivitet i 

hverdagen for alle elelver er viktig. Gode forhold for innendørs aktivitet og gode 

garderobe/sanitetsforhold ved alle kommunens anlegg er viktig. Med bygging av ny 

flerbrukshall vil trykket på innendørs aktivtetsarealer i sentrum bli betydelig mindre og antall 

timer man kan bruke på fysisk aktivitet vil øke, derfor er det viktig at vi klarer å realisere 

planene om flerbrukshall/idrettshall i neste periode. Oppdal Senterparti mener også at frukt 

og grønntordningen bør på plass igjen. Først og fremst på ungdomsskolen, men også i 

barneskolen. 
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Oppdal Senterparti ønsker at det skal etableres en kantine for elevene på Oppdal 

Ungdomsskole. I kantinen skal det serveres sunn og næringsrik mat for bygdas ungdom. På 

den måten vil skolen ha mulighet for å påvirke elevenes spisevaner og kosthold i riktig 

retning. En kantine bør oppretttes i samarbeid med kulturhuset eller andre aktører.  

  

 

Vidregående og høyere utdanning  

Det å ha en god vidregående skole med flest mulig programområder er en stor styrke for 

Oppdal. Samarbeid mellom Vidregående, Oppdal kommune og næringslivet i Oppdal er viktig 

for riktig og best mulig utvikling av den vidregående skolen i bygda.  

Alpinuniversitetet er et godt eksempel på at det er mulig å skape noe nytt og kreativt. Vi 

ønsker å støtte O.V.S i arbeidet med å utvikle nye og spennende banebrytende tilbud. Man 

må tørre og legge til rette for å tenke nytt, da kan man få til store ting. O.V.S sammen med 

samarbeidspartnere bør også arbeide for å får på plass det som vi i Oppdal Sentarparti i 

mange år har hatt som et mål. En entrepenørlinje med fokus på innovasjon og nyskapning.   

Vi må bidra til at O.V.S blir attraktiv og innovativ, slik at man står styrket i kampen mot de 

andre vidregående skolene i fylket. Søkertallene er dessverre svært lave ved O.V.S og det 

mener vi at det må arbeides med for å få snudd.  For å få flere ungdommer fra kommunene 

rundt til å velge Oppdal må vi sørge for at OVS er i stand til å kunne tilby det lille ekstra. Et 

tiltak som for eksempel kan gjøre Oppdal mer attraktiv for ungdom i Rennebu, er bedre 

bussforbindelse mellom kommunene. Oppdal bør arbeide for at dette kommer på plass.  

Region trenger flere lærlingplasser. Vi må arbeide for at yrkesfagene utvikles ytterligere og 

det må legges til rette for at det skal være enkelt å gjennomføre en yrkesfaglig utdanning, da 

er det viktig med mange nok lærlingplasser i bygda. Om vi lykkes med å skape lærlingplasser 

i bygda er det stor mulighet for at vedkommende blir værende i bygda etter endt utdanning. 

Oppdal Senterparti tar til orde for at kommunen skal gå foran med et godt eksempel og 

ansette flere lærligner. Vi mener at det bør være et mål at man til en hver tid har minst 15 

lærlinger i kommunen, og samtidig må vi oppfordre næringslivet til å ta inn flere lærlinger.  

Distriktene står i fare for å få et stort kunnskapsunderskudd. De fleste 

utdanningsinstitusjonene i landet er lagt til de større byene, men distriktskommunene har 

også behov for utdanning og kompetanse. «Oppdal ressurs» og «studiesenteret.no» er 

viktige arenaer for å kunne tilby kopetanseheving også her i Oppdal. «Oppdal ressusrs» 

sørger for yrkesfaglig kompetanseheving og «studeisenterert.no» sørger for høyere 

utdanning. Det er viktig at Oppdal kommune støtter opp om disse kunnskapsarenaene.  

Vi vil sørge for god integrering av våre nye landsmenn. I det ligger god norsk opplæring, og deltakelse 

i samfunnet. Vi mener at deltakelse i frivillig sektor er viktig, og det er samtidig viktig for 

integreringen at man kommer raskt ut i arbeid.  

 

Oppdal Senterparti vil: 
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- Fokusere på trivsel, motivasjon og læring i skolen 

- Sørge for videreutdanning av lærere 

- Ha fokus på folkehelse/FYSAK i skolen 

-            Kantine på Ungdomsskolen 

 

Arbeide for en robust Vidregående skole på Oppdal med et godt utvalg programområder 

- Arbeide for en entrepenørlinje ved Oppdal VGS 

- Sørge for flere lærlingplasser i regionen og ha et mål om 15 lærlinger i det offentlige 

- Styrke «Oppdal ressurs» og «studiesenteret.no» 

-  God integrering av våre nye landsmenn 

 

Oppdal Senterparti har en helhetlig distriktspolitikk, hvor alle våre ti hovedpunkter bidrar til 

en god utvikling for kommunen. For oss er det viktig å få gjennomført den politikken vi 

mener er best for vårt samfunn som helhet. Det er fordi vi er partiet med hjerte for hele 

bygda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Side 15 av 15 
 

   

- Med hjerte for hele Oppdal 
 


