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SKAUN KOMMUNE AKTIV OG ATTRAKTIV

Vi vil ta hele Skaun i bruk

Senterpartiet vil at de som tar kontakt med
folkevalgte og ansatte i kommunen møtes
med ei positiv innstilling. Vi skal se
muligheten, ikke begrensningene.
BARN OG UNGE
Barn og unge må sikres gode oppvekstsvilkår ved å gi dem et trygt boog nærmiljø. Ungdom må bli tatt på alvor slik at de trives og styrker
båndene til bygda.

SKAUN KOMMUNE SKAL VÆRE EN
JA-KOMMUNE

For å oppnå dette vil Skaun SP:
Tilrettelegge for flere lærlingplasser og lærekandidater i kommunal
virksomhet og kreve det samme av våre tjenesteleverandører.
Senterpartiet er opptatt av å legge til rette for at ungdom i kommunen
skal kunne utvikle sin demokratiforståelse, og dette må gjøres gjennom inkludering, dialog og samhandling. Vi vil gjennom dette styrke
båndene til barn og unge, ved en videreføring av møte og talerett i
kommunestyret for representanter fra Skaun ungdomsråd.
Legge til rette for levende lokalsamfunn med like muligheter når det
gjelder skole og barnehage ved å:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bygge nytt Venn oppvekstsenter
Styrke oppvekstsentrene på Viggja og Jåren Råbygda med
administrativ ressurs, lik de andre grunnskolene i Skaun.
Innføre «pakkeløp» for barn med spesielle behov,
gjennom barnehage, skole og SFO
Sikre at det skal være 1 lærer per 15 elever i 1.–4. klasse og
1 lærer per 20 elever i 5.–10. klasse, i henhold til statlige
bestemmelser.
SFO skal være et trygt og godt sted å være. Det skal være et tilbud
av god kvalitet, med god bemanning, utdannet personale og gode
arealer ute og inne.
Sørge for midler til utviklingsarbeid i barnehagen
Jobbe for gratis skolemåltid
Sikre god svømmeopplæring i grunnskolen gjennom aktivt
eierskap i Orkland folkebad
Støtte forebyggende og holdningsskapende arbeid blant unge,
gjennom MOT, Mitt valg, frivillige lag og organisasjoner.
Legge til rette for gode støtteordninger for barn og unge
gjennom tverrfaglige team.

!. kandidat: Gunn Iversen Stokke er 60 år og bor i Buvika. Gunn har har
vært folkevalgt politiker i Skaun og fylket i 28 år, de siste 8 år som heltidspolitiker.
Hun er i dag medlem av formannskapet og kommunestyret i Skaun.
Gunn er opptatt av at innbyggerne skal ha tjenester der de bor,
og at det er god utvikling i hele kommunen.
Hun ønsker og utvikle Skaun i samarbeid med innbyggerne, og vil legge
til rette for medvirkning og dialog.

LISTEKANDIDATER 2019 - 2023
01

02

Gunn Iversen Stokke,
Buvika
Fylkespolitiker

04

Steinar Svorkland,
Venn,
Vaktmesterleder

09

05

Astrid Gimseng,
Børsa,
Styrer

10

Dag Rune Stensaas,
Børsa,
Bedriftsrådgiver

14

Kåre Rønningen,
Børsa,
Distriktsansvarlig

19

Berit Wærdahl Hanshus,
Venn,
Sykepleier

15

Hege A. Jensen,
Viggja,
Regnskapsfører

20

Gunnar Hynne,
Børsa,
Pensjonist

24

Toril Kjærem,
Eggkleiva,
Sykepleier

06

25

Ivar Sindre Vattengård,
Buvika,
Økonomikonsulent

07

Hilde Kristin Viggen
Rønneberg, Viggja,
Pedagogisk leder

11

Cathrine Vuttudal,
Buvika,
Skoleelev

12

Hege Fonn, Venn,
Ass. skole/bonde/
butikkmedarbeider

16

21

Jørn Aas,
Børsa,
Bonde/sjåfør

26

Simon Grostad,
Venn,
Maskinførerlærling

Turid Blækkan,
Viggja,
Lærer

08

Øystein Wiggen,
Børsa,
Prosjektleder

13

Oda Krogstad Andersson,
Venn,
Aut.regnskapsfører

17

Jonvald Nikkinen,
Buvika,
Pensjonist

Kristin Morken,
Jåren,
Legesekretær

Mildrid Wiggen Gimseng,
Eggkleiva,
Adjunkt

03

Per Gunnar Lofgren, Råbygda
Kommuneansatt/selvstendig
næringsdrivende

Ola Unsgård,
Børsa,
Bonde

18

Oddrun Husby,
Venn,
Rådgiver/bonde

22

23

Ørjan Snøsen Svee,
Venn,
Bilmekaniker/ bonde

Trygve Belsås,
Eggkleiva,
Taktekker/vaktmester

27

Per Åge Estenstad,
Eggkleiva,
Pensjonist

•
•
•
•
•
•

KULTUR OG IDRETT
Kultur er viktig for innbyggerne, og gir god livskvalitet, samtidig som det fremmer folkehelsa.
Kultur og idrett bidrar til identitetsbygging og
bolyst. Kunst, kultur og idrett er, og skal fortsatt
være, en viktig drivkraft for utvikling av Skaun.
For å oppnå dette vil Skaun SP:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Øke den kommunale støtten til frivillige lag
og organisasjoner.
Arbeide for at kulturskoletilbudet kan
legges inn i den ordinære skoletiden.
Ansette egen kulturskolerektor
Bruke kulturlivet i kommunen som arena
for god inkludering og integrering.
Ta vare på kirkene våre som en del av
kulturarven.
Videreutvikle folkebiblioteket som en viktig
møteplass og arena for kultur.
Støtte interkommunale anlegg, som
folkebadet, motorsportbane, fotballhall etc.
Støtte opp om arbeid som fremmer
folkehelsa, gjennom tilrettelegging,
lyssetting og skilting av turstier,
ferdselsveger og skiløyper.
Etablere gratis utlån av utstyr til sport
og friluftsliv.
Etablere minnelund ved kirkene og
gravplass for andre trosretninger/samfunn
ved Buvik kirke.

Et godt utviklet kommunalt tjenestetilbud er
viktig for at alle innbyggerne skal kunne trives i
alle livets faser. Bli sett, og gjennom det føle seg
nyttig, vil trivsel øke, ensomhet bli mindre og
andre får nyte omgang og lære av de eldre
For å oppnå dette vil Skaun SP:
•
•

•

Opprette nye legehjemler ved Skaun
legekontor
Gi pleietrengende og eldre tilgang til et
godt og variert omsorgstilbud, både de som
er i institusjon og de som ønsker å bo lengst
mulig hjemme.
Gjennom tilbud fra omsorgstjenesten, skal
de eldre som ønsker det, få tilbud om å
bruke sin restarbeidsevne i kommunale
tjenester.

•

SAMFERDSEL, NÆRINGSLIV
OG BOSETTING
Skaun kommune skal sikre god infrastruktur
på alle områder, en infrastruktur som legger til
rette for næringsvirksomhet og variert bosetting.
Kommunen skal bidra til næringsutvikling ved
å tilpasse lokale tiltak ved tett samarbeid med
næringslivet. Gjennom planarbeid, legge til
rette for boligbygging i hele kommunen.

Eiendomsskatten holdes på dagens nivå for
å kunne bygge nye skoler og barnehager,
men fases ut når kommunens økonomi
tilsier det.

LANDBRUK OG SKOGBRUK

For å oppnå dette vil Skaun SP:

13,6% av kommunens areal er dyrket jord. Landbruk og skogbruk er en viktig del av kommunes
næringsliv. Dette gir oss et vakkert kulturlandskap og nærhet til natur og matproduksjon.
Skogbruket her har lange tradisjoner med hogst
og ungskogpleie er økende. Dette mener vi er
områder kommunens barn og unge bør få delta
mer i.

•

For å oppnå dette vil Skaun SP:

•
•
•
•
•
•

•
•

HELSE OG OMSORG

Planlegge flere boliger som kan benyttes til
omsorgs-, alders og avlastningsboliger.
Styrke lavterskeltilbudet der fysisk aktivitet
benyttes som et ledd i forebyggende og
helsefremmende arbeid.
Arbeide for en tverrfaglig møteplass på
Årvak for rus- og psykisk helse.
Etablere flere tilrettelagte arbeidsplasser,
gjennom å jobbe tett sammen med våre
vekstbedrifter, Kapto og Rosenvik.
Stimulere til et demensvennlig samfunn
med boliger, tjenester og opplysninger til
innbyggerne i Skaun
Være inkluderende, gjennom et godt
integreringstilbud for nye Skauninger

Jobbe for større bevilgninger til
fylkesvegene i hele kommunen.
Sikre godt mobil- og bredbåndstilbud i hele
kommunen.
Sikre alle en sikker skolevei, i buss og ved
etablering av gang og sykkelveier.
Etablere Skaun som «Trafikksikker
kommune».
Arbeide for et godt pendler- og
kollektivtilbud.
Gjennom næringsrådet i Skaun, være aktiv
i forhold til næringsutvikling
Jobbe for å utvikle næringsareal, samt legge
til rette for etablert og ny næringsvirksomhet, blant annet ved å etablere næringsområde i Ulvdalen
Tilrettelegge for tomter for bokollektiv for
de som ønsker å bygge egen bolig sammen
med andre.
Gjennomføre bygging av ny brannstasjon

•

•
•

Opprettholde og utvikle skog og landbruksressursene, ved å styrke rådgivingsapparatet og vurdere mulighetene for et
interkommunalt samarbeid på feltet.
La ungdommer delta i skogplanting
Ha et sterkt jordvern som er framtidsrettet
og lokalt forankret med krav om nydyrking
og flytting av dyrkajord ved en eventuell
nedbygging.

NATUR OG MILJØ
Frisk luft, ren natur og sunn mat er avgjørende
for våre liv og livskvalitet. Derfor vil Senterpartiet forvalte våre naturressurser slik at de kommer kommende generasjoner til gode. Vi støtter
en politikk som sikrer miljøvennlige valg.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
For å oppnå dette vil Skaun SP:
•
•

•

•

Vektlegge jordvern sterkere i planprosesser
og arealplaner.
Stimulere gjennom tilskudd, til å opprettholde et åpent kulturlandskap, i et samarbeid mellom kommunen, landbruket og
frivillige organisasjoner.
Sammen med frivilligheten, lag og organisasjoner stimulere til bruk av naturressursene, som fangst og fiske, gjennom
ungdomsrettede tiltak.
Skogplanting som prosjekt i ungdomsskolen.				

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

Skaun kommune skal bli en Grønn
kommune.
Jobbe for et differensiert avfallsgebyr som
betyr at du kan spare penger hvis du skaper
lite restavfall som ikke trenger hentes hver
uke. Hvis du kildesortere så blir det igjen
langt mindre restavfall.
Legge til rette for ladepunkter for elbil.
Ha et stort fokus på energibruken i våre
bygg (ENØK) ved nybygg og restaurering.
Intensivere arbeidet for at alle kommunens
innbyggere skal ha godt, rent vann.

SKAUN KOMMUNE SOM
ARBEIDSPLASS
Senterpartiet vil ha et arbeidsliv med ordnede
forhold og plass til alle med hel eller delvis
arbeidsevne. For å underbygge dette støtter
vi opp om trepartssamarbeidet og avtalen om
inkluderende arbeidsliv. Arbeidet skal skje i
godt samarbeid med fagbevegelse, tillitsvalgte
og med verneombud når det er aktuelt.
Vi ønsker å legge til rette for at alle skal ha rett
til heltid, men mulighet for deltid.

SKAUN SENTERPARTI,
FOR DIN SKYLD
Perioden vi har lagt bak oss viser at Senterpartiet har fått gjennomslag for mange saker og
at sakene vi arbeider med blir svært viktige for
at Skaun skal være en kommune som er god
å leve i. Av tiltak som Senterpartiet har fått
gjennomført i perioden kan nevnes:		

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Beholdt Skaun som egen kommune
Utviklet en oversiktlig og god total-oversikt
over kommunens økonomi
Gjennomført en større avsetning til driftsfond enn budsjettert i perioden
Full barnehagedekning, og satt i gang
arbeidet for å øke kapasiteten på Venn
Ferdigstilt Hammerdalen barnehage.
Fullført bygging av ny Børsa skole og hall.
Ny og utvidet Buvik skole
Ny Skaun ungdomsskole og Bautaen
kulturhus som åpnes i oktober
Vi har fått oppstart av tilbud om alternative
opplæringsalternativer på ungdomskolen.
Justert gruppestørrelsen i 1.trinn på
18 elever pr pedagog og Ekstra styrking av
lærerressurs i basisfagene i 2. trinn.
Opprydding og separering av kloakk og
avløp i de eldste boligfeltene som Brekka
og Elistranda.
2 nye renseanlegg for kloakk med pumpestasjoner og ledningsnett.
Gjennomført en opprusting av kommunale
veier over Buvikåsen, Ilhaugen-Sætran og
Skaunaskogen.
Satt i gang videreutbygging av Malmsjøen
Vassverk.
Gjennomført bredbandutbygging i Vassbygda, Sagberget, Vigdalsmo, Lereggen ned
til Valset bru.
Kollektivparkering i Buvika og Børsa og
Eggkleiva
Satt i gang arbeidet med innføring av
infrastrukturfond
Gjennomfører flytting av veien mellom
skolene i Børsa i samarbeid med
fylkeskommunen.
Etablert næringsråd
Et utstrakt samarbeid med frivilligheten
om mange forskjellige kulturarrangement
som Vinterkulturuka, UKM,
Kristin på Husaby
Et godt samarbeid med lag og organisasjoner om nye anlegg med gjenninnføring
av 15% anleggsbidrag
Fri halleie
I samarbeid med lag og foreninger har et
utmerket turkart blitt produsert og
distribuert til alle kommunens innbyggere.
Gitt anleggsbidrag til bygdamuseet med
makebytte tomt.
Styrket helsesøstertjenesten på skolene
Fått utarbeidet en boligsosial handlingsplan
fra Agenda Kaupang

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inngått Interkommunalt samarbeid på IKT
med Melhus kommune
Inngått Interkommunalt samarbeid på
barnevern med Melhus kommune
Sterkt engasjement i SIO
(samhandlingsreformen i Orkdalsregionen)
Økt bevilgninger til idrettslaga
Felles kulturminnekonservator med Orkdal
Inngått avtale med Orkdal brann og
redningstjeneste
Økt opp ergoterapitjenesten til 100%
Styrket PP-tjenesten med 50 %
Ansatt kommunepsykolog
Ansatt logoped
Gitt ekstrabevilling 50% diakon, økning til
100% kirkeverge og 100% kantor
Ferdigstilt Solbakken helse og
mestringsboliger
En opprettholdelse av tjenesten,
Hverdagsrehabilitering
Etablert Voksenopplæringen

