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Senterpartiet ønsker å ta hele Norge i bruk. På Røros skal Senterpartiet
fremme økt aktivitet og næringsutvikling med alle mulige midler.
Mangler det midler skal vi jobbe hardt for å skaffe det. Vi ønsker å tilføre
lokalsamfunnet vårt nye muligheter og nye næringer, som statlige arbeidsplasser og høyere utdanning. Vi ønsker å bruke våre relasjoner til
Stortinget for å skape et godt lokalsamfunn her vi bor. Senterpartiet på
Røros er et selvstendig politisk alternativ godt plassert i sentrum, der vi
på eget grunnlag ønsker å vurdere og bestemme hva vi tror er det beste
for hele Røros kommune. Vi vil derfor samarbeide med de partiene som
vi mener gir oss størst gjennomslag for vår politikk.
Sentralt i Senterpartiets politikk ligger det å ha tjenester nær folk. Et
velfungerende lokalsamfunn leverer tjenester til innbyggerne der du bor,
og når du som innbygger har behov for det. Servicefunksjoner som passutstedelse og tjenester som tilhører næringslivet (som f.eks skattekontor
og tjenester administrert av NAV) skal være tilgjengelig for innbyggernes
beste.
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Røros kommune skal være en god og trygg kommune å bo i for
alle innbyggere i alle av livets faser. Et godt sted å bo er også
et godt sted å besøke. Sammen med frivillige organisasjoner,
næringslivet, tilreisende og fastboende skaper vi alle sammen,
på hvert vårt vis, store opplevelser og gode hver-dager til beste
for fellesskapet.
I den kommende kommunestyreperioden vil Røros
Senterparti ha følgende hjertesaker:
Q Omsorg for framtida: Vi skal ta i bruk et nytt system for
omsorgstjenester og beredskap, ved å bygge nytt omsorgssenter
på Øverhagaen og lage et tjenestetilbud tilpasset hver enkelt
persons reelle behov.
Q Gode nærmiljø der folk bor: Vi skal sikre at vi får en god,
trygg og framtidsretta løsning for barnehage i Røros sentrum
samtidig som vi vil legge til rette for gode og aktive nærmiljø
i hele kommunen.
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Q Ansvarlig økonomi: Vi skal drive en ansvarlig økonomisk politikk
slik at vi er i stand til å sikre gode tjenester nær folk også i framtida.
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Q NÆRINGSLIV
Næringslivet i kommunen er mangfoldig og variert. Industribedriftene er i verdensklasse samtidig som landbruk, reindrift og
matforedling er viktige bidragsytere inn i lokalsamfunnet vårt ved
at de skaper arbeidsplasser og aktivitet. Senterpartiet vil legge til
rette for gode vekstvilkår og framtidsmuligheter for de som skaper
arbeidsplasser og verdier til beste for oss alle. Servicefunksjoner nær
folk er viktig for å legge best mulig til rette for næringsdrivende
i en travel hverdag. Strategisk arbeid opp mot sentrale myndigheter
for å få statlige arbeidsplasser til Røros er sentralt. Vi vil:
• Bruke næringsplanen som et aktivt styringsverktøy for
vekst og utvikling av næringslivet.
• Frigjøre sentrumsnære areal til bolig, handel og service.
• Fjerne eiendomsskatt på næringsbygg.
• Øke tilgjengelig areal klargjort for næringsaktivitet.
• Støtte arbeidet for å etablere en folkehøyskole på Røros,
dette vil øke tilstrømming av unge voksne som igjen kan
føre til enklere rekruttering av ung arbeidskraft.
• Ta i bruk en offensiv landbruksplan som stimulerer til økt
produksjon og rekruttering til yrket.
• Ta vare på kulturlandskapet og fortsette å kjempe for et
strengt jordvern.
• Legge til rette for et utstrakt beitebruk.
• Arbeide for en rovdyrforvaltning som gjør at utmarksressursene kan brukes til matproduksjon.
Q KOMMUNEN SOM ARBEIDSGIVER
Røros kommune er en stor arbeidsgiver. Over 600 ansatte jobber
daglig for å levere gode tjenester til alle kommunens innbyggere,
tilreisende og besøkende. Med godt kvalifiserte ansatte blir det også
høy kvalitet på tjenestene. Muligheter for å få ta utdanning der folk
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bor og jobber er derfor noe som vi synes er viktig å prioritere
og legge til rette for. Vi vil:
• Redusere ufrivillig deltid så langt det er mulig og skape
en heltidskultur.
• Bedre arbeidsmiljøet for å redusere sykefraværet.
• Legge til rette for og stimulere til individuell karriere
utvikling og kompetanseheving for de som ønsker det.
• Ha minst 20 lærlingeplasser i kommunal regi.
• Samarbeide med nabokommunene for å sikre gode fagmiljø
Q HELSE OG OMSORG
Røros kommune skal være en god kommune for alle uansett alder,
livssituasjon og funksjonsnivå. I løpet av de neste årene vil Røros
kommune endre og tilpasse tjenestetilbudet til nye måter å levere
tjenester på. Frivillige, pårørende og venner er viktige ressurspersoner for de som er i sårbare livssituasjoner. Kommunen må
verdsette denne ressursen. Vi vil:
• Fullføre planlagt bygging og ta i bruk Øverhagaen
Bo- Helse og Velferdssenter.
• Være en pådriver for aktiv bruk av velferdsteknologi
i omsorgsarbeidet.
• Jobbe for å etablere en tverrfaglig rådgivende ressurs
for personer i sårbare livssituasjoner.
• Opprettholde dagsentertilbudet for eldre i kommunen.
• Prioritere forebyggende arbeid blant barn og unge,
spesielt knyttet til temaet rus og psykisk helse.
• Utvikle samarbeidet med Helse Midt-Norge RHF for
å sikre drifta ved Røros sykehus.
• Påvirke og bidra til å sikre drift ved Røros Rehabiliteringssenter.
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Q KULTUR, IDRETT OG FRIVILLIGHET
Frivillighet og dugnadsinnsats skaper opplevelser for livet, tihørighet
og samhold i lokalsamfunnet. Å legge til rette for, og synliggjøre
verdien av frivillig arbeid er viktig for kommunen, sammen skaper
vi gode nærmiljø for alle. Vi vil:
• Gjennom aktivt eierskap legge til rette for frivillige organisasjoners bruk av kommunens anlegg Verket og Storstuggu.
• Videreføre dagens finansiering av Røros Frivilligsentral.
• Støtte opp om aktiviteten i Ungdommens Hus.
• Sikre at ungdomsrådet får taletid i kommunestyret.
Q OPPVEKST OG UTDANNING
Barn og unge i Røros skal ha et likeverdig og godt tilbud i barnehage
og skole, der de får utløp for sitt faglige og sosiale potensiale. Vi er
åpne for endringer i barnehagestrukturen, men mener at det beste
for barna er et barnehagetilbud fordelt på flere enheter.
Senterpartiet mener at opplæringen skal være tilpasset den enkelte
innenfor rammen av fellesskapet. Det er viktig å støtte opp om
kulturskolen slik at den fortsatt kan ha et variert tilbud. Vi vil legge
vekt på samarbeid mellom barnehagene, skolene, PP- tjenesten,
barnevernet, helsevesenet og Ungdommens hus. Vi vil:
• Sørge for full barnehagedekning til enhver tid, også
utenom hovedopptaket.
• Jobbe for å beholde skolene i Røros kommune.
• Jobbe for å få flere fagarbeidere i barnehagene
og skolene.
• Styrke skolehelsetjenesten, opprettholde MOT-arbeidet
og annet arbeid med fokus på livsmestring.
• Rehabilitere svømmebassenget for å få til et tilstrekkelig
tilbud i kommunen.
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• Bruke Trafikksikkerhetsutvalget aktivt for å sikre trygge
skoleveier for alle barn i hele kommunen.
• Arbeide for et bredere og bedre tilbud for lærlinger
i kommunen.
• Jobbe for en livskraftig videregående skole på Røros
med et bredt utvalg programområder.
Q MILJØ
En av Senterpartiets grunnleggende verdier er vern gjennom bruk.
Ansvarlig ressursutnyttelse betyr å bruke ressursene på en slik måte
at de er ivaretatt også slik at neste generasjon kan bruke de. Dette
er bærekraft i praksis. Tap av artsmangfold er en av verdens største
miljøtrusler, derfor er jordvern og god skjøtsel av utmarksbeite noe
av det viktigste vi kan gjøre for å ivareta naturens kretsløp. Vi vil:
• Bruke klima- og miljøplanen aktivt.
• Utnytte hele kommunens energipotensiale. Spesielt
har kommunen store ressurser i form av bioenergi.
• Legge til rette for gang- og sykkelvei i hele kommunen.
• Stille seg positive til utvikling av et anlegg for produksjon
av biogass i regionen.
• Redusere energiforbruket i kommunens bygg.
• Stimulere til bygging av passivhus og lavenergihus, blant
annet gjennom støtte fra Enova.
• Få statlige myndigheter til å ta ansvar for tungmetallforurensing fra gruvevirksomheten.
• La grunneiernes stemme bli hørt i vernesaker
og miljøspørsmål.
• Redusere bruk av engangsplast så langt det er mulig.
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