
 Større vekt på praktiske fag og 
kroppsøving i skolen. 

 Øke støtten til lag og forening-
er. 

 Aktivitører i alle eldresentrene 
og sykehjemmet. 

 Lik kvalitet uavhengig av skole-
størrelsen. 

 Aktivt næringsliv i hele kommu-
nen. 

 Jordvern prioriteres. 

 Gang- og sykkelveier: Leira, 
Mælan, Stadsbygd. 

 God og aktiv viltforvaltning. 

 Vår kommune skal være første-
valget ved etablering av nye 
arbeidsplasser. 

Foran fra venstre:  

Ordførerkandidat Liv Darell, Randi Kvitland Brødreskift, Gunn Anita 

Ytterås Engvik.  

Bak: Arne Langmo, Erling Kristian Pedersen, Eivind Myklebust, Olav 

Jostein Berget. 

RISSA SENTERPARTI 

www.senterpartiet.no/rissa 

Følg oss på 
Rissa Senterparti 

RISSA SENTERPARTI VIL HA: 

Godt vedlikeholdte offentlige veier. 
Boligbygging i alle deler av kommunen. 
Gode helse– og omsorgstjenester. 
En næringskommune med fokus på landbruk. 
Styrke den videregående skolen vår. 
Trygge og gode skoletilbud. 
Full barnehagedekning. 
Gjeninnføre pendlertilskuddet. 
Full bredbånd og 4G dekning i hele vårt område 
En jordnær kommune uten eiendomsskatt. 

Rissa Senterparti 
Kommunevalget  

14. sept. 2015 

1. Liv Darell     1958  Modalen  
2. Eivind Myklebust    1968  Rødsjø  
3. Gunn Anita Yttera s Engvik  1971  Sørbotn  
4. Arne Langmo     1960  Markabygda  
5. Randi Kvitland Brødreskift  1978  Stadsbygd  
6. Anita Dyrendahl    1986  Feva g  
7. Kari A ker     1974  Skaugdalen  
8. Erling Kristian Pedersen   1966  Husbysjøen  
9. Daniel Mathias Gomo   1984  Leira  
10. A shild Berget    1968  Skaugdalen  
11. Kirsti Hveding    1976  Ra kva g  
12. Olav Jostein Berget   1960  Bergmyran  
13. Trine Pedersen    1996  Husbysjøen  
14. Ha kon Sveaas Skrødal   1990  Leira  
15. Janne Marit Lein    1980  Stadsbygd  
16. Ole Otto Grønning   1995  Stadsbygd  
17. Ha vard Stoum    1968  Skaugdalen 

Liv Darell  
Ordførerkandidat  

Eivind       
Myklebust 

Gunn Anita 
Yttera s Engvik  

Arne Langmo Randi Kvitland 
Brødreskift  

Eller på Rissa Rådhus søndag 13. september. 



 Nærhet til god og trygg omsorg i 

alle deler av kommunen. 

 Flere hender i arbeid innen helse 

og omsorg. 

 Aktivitører i eldresentrene og på 

sykehjemmet skal opprettholdes. 

 Økt fagkompetanse og flere stil-

linger innen psykisk helse, spesi-

elt i hjemmetjenesten. 

 Gjøre en aktiv jobb for å trygge 

og utvikle Hysnes Helsefort. 

 Fagkompetanse slik at kommu-

nen har et tilbud som når alle, 

når de får behov for det.  

 Småbarnsforeldre skal ha et til-

bud om barnehageplass som best 

mulig passer til deres hverdag.  

 Skolen skal være et sted hvor alle 

skal trives og utvikle seg ut ifra 

den enkelte elevs forutsetninger.  

 Elevene skal ha tilgang til en god 

skole i sitt nærmiljø. 

 Mer fysisk aktivitet og praktisk 

læringen på skolene. 

 Et godt og trygt skoletilbud med 

høy kvalitet i hele vår kommune. 

 Styrke vår videregående skole. 

 Ferieåpen barnehage og SFO. 

 Gode arenaer for fritidsaktiviteter i alle deler av kommunen er viktig for 

bolysten, gjør oss attraktive for tilflytting, og er et viktig element innen 

næringsutvikling. 

 Hver uke, -hele året driver frivillige lag og foreninger med fysisk og mental 

fostring av barn-unge-voksne og eldre, med mål om å holde folk i aktivitet, 

som igjen gir oss stor folkehelsegevinst. For å verdsette den store innsat-

sen som gjøres ønsker vi å øke tilskuddsordningen betraktelig. 

 Motorsportsanlegg i Hasselvika. 

 Starte med regulering av snøscooterløyper. 

 Positive til idrettshall med kunstgras ved Åsly skole. 

Kultur, idrett og frivillighet 

Helse og omsorg 
Oppvekst og  

utdanning. 

 Sikre godt vedlikehold av kom-

munale veier med fokus på god 

kvalitet og trafikksikkerhet.  

 Kollektivtilbudet utvikles videre, 

spesielt rettet mot ungdom i vi-

deregående skole. 

 Gang- og sykkelveier på Leira, 

Mælan og Stadsbygd reguleres og 

søkes igangsatt ila perioden. 

 Påvirke fylket i forhold til  å høy-

ne standarden på fylkesveger i vår 

kommune 

 Ansette prosjektstilling på vei. 

Framtidige prosjekter som: 

 Trivelige og attraktive sentra og tettsteder. 

 Høy kvalitets Internett og 4G mobil tilgang i alle deler av kommunen. 

 Bru over Trondheimsfjorden 

-gir oss verdier identiteter og lysten til å engasjere oss framover. 

 Vi vil ha flere prosjekter som gjør vår flotte kommune enda bedre. 

 Spesielt vil vi starte et nytt prosjekt som skal hete: 

«Attraktive og billige boligtomter i alle deler av vår kommune» 

Bærekraftig samfunnsutvikling 

Samferdsel 

 Et variert og allsidig næringsliv for 

best mulig verdiskaping, og at-

traktive arbeidsplasser. 

 Gi best mulig vilkår for utvikling 

av eksisterende virksomheter i 

hele kommunen. 

 Tilrettelegge for næringsareal i 

alle deler av kommunen. 

 Landbruket skal også i framtida 

være en grunnpilar i næringslivet 

vårt. 

 En velstelt kommune med god 

forvaltning av kulturlandskapet 

 Matjorda må forvaltes langsiktig 

og tas vare på for kommende 

generasjoner. 

Næringsliv 


