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Senterpartiet i Steinkjer 
Program for kommunestyreperioden 2019-2023 

 
 

Ambisjoner for nye Steinkjer 
 
Fra årsskiftet er Verran og Steinkjer en felles kommune. Nye Steinkjer skal ha høye ambisjoner 
for egen drift og for utviklingen av lokalsamfunnet. Begge kommunenes styrker skal være 
grunnlaget for Steinkjers utvikling i årene som kommer. Kommunesammenslåingen skal 
benyttes til å fornye arbeidet i kommunen; mer effektiv, mer nyskapende og mer 
kvalitetsbevisst. Den inngåtte intensjonsavtalen legger premissene for arbeidet framover. 
 
Steinkjer skal utvikles videre som administrasjonssenter og regionalt tyngdepunkt i Trøndelag. 
Vi har lyktes med mange viktige satsinger og avgjørelser de siste årene, og er på god veg til å 
sikre Steinkjers plass i regionen. Samtidig er det fortsatt mange endringsprosesser i Steinkjers 
omgivelser som utfordrer vår posisjon og det vi ønsker å oppnå. Senterpartiet vil arbeide 
systematisk og strategisk for sikre Steinkjers interesser i en omskiftelig verden. Vi skal ta 
offensive posisjoner og gjennomføre et langsiktig arbeid for å bygge opp om Steinkjers 
regionalpolitiske rolle. 
 
Steinkjer skal bli enda mer attraktiv for næringslivet. Verdiskaping og næringsvekst må til om 
vi skal sikre grunnlaget for gode tjenester til innbyggerne i framtida. Kommunen skal ha høye 
ambisjoner for samhandlingen med og oppfølgingen av nyetablerere og eksisterende 
næringsliv. Det er mange spennende muligheter i industrien, landbruket og andre deler av 
næringslivet. Steinkjer skal bidra i utviklingen av kompetansemiljø, næringsklynger og gode 
rammevilkår for verdiskaping. 
 
I Bygdenes By er det god sammenheng mellom et sterkt bysentrum og livskraftige bygder. Det 
er behov for å utvikle gode møteplasser og drive aktiv stedsutvikling i hele kommunen. 
Sammenslåingen av Verran og Steinkjer understreker behovet for dette. Senterpartiet mener 
at det er svært viktig at vi har en attraktiv by, med tilrettelegging for handel, trivsel og gode 
opplevelser. Småbyens kvaliteter og den særpregede gjenreisningsarkitekturen skal tas vare 
på, og hjertet i byen skal løftes gjennom kultursatsingen rundt Torget. Samtidig vil vi fortsette 



det målrettede arbeidet med å ta heile kommunen i bruk. Desentraliserte tjenester og god 
infrastruktur er viktig for bolyst i hele kommunen. Bygdene har mange muligheter som det må 
tilrettelegges bedre for, og vi må ha gode stedsutviklingsprosesser for å styrke grendesentra 
rundt om i Steinkjer. 
 
Tidlig innsats og forebygging vil være Senterpartiets hovedprioritering på alle 
tjenesteområder. Med store behov for tjenester her og nå er det krevende å få til 
handlingsrom til å drive forebyggende innsats, men det er nødvendig å arbeide systematisk 
for å vri ressursbruken. Dette gjelder innbyggere i ulike livsfaser, og det gjelder vedlikeholdet 
på veger, bygg og anlegg. Det er en særlig oppgave å forebygge utenforskap i kommunen vår. 
Det er for mange som faller utenfor arbeids- og samfunnslivet. Vi har bruk for alles ressurser 
og talenter i Steinkjer! 
 
Vi skal ha høye ambisjoner for Steinkjer-skolen. Læringsresultatene må videre opp, samtidig 
som læringsmiljø og utviklingen av sosiale ferdigheter blir ivaretatt på en god måte. Vi har ikke 
lyktes god nok med å inkludere alle i den ordinære undervisningssituasjonen. Vi har for mye 
spesialundervisning og spesialpedagogiske tiltak i barnehager og skole. Vi trenger fornying i 
dette arbeidet. Arbeidet med å oppgradere de fysiske forholdene for læring, som moderne 
skolebygg, oppdatert utstyr og attraktive uteområder skal fortsette. 
 
Det er sannsynligvis helse- og omsorgstjenestene som vil kreve mest av kommunen i årene 
som kommer. Brukernes behov er utgangspunktet, og behovene er økende. Vi vil møte denne 
utfordringen med innovasjon og nytenkning, mer bruk av velferdsteknologi og større vekt på 
hverdagsrehabilitering og mestring. Senterpartiet vil i kommende periode særlig prioritere 
kvalitetsutvikling, hjemmebasert omsorg og tilbudet til personer med demens.  
 
Steinkjer skal bidra aktivt i klima- og miljøarbeidet. Kommunens virksomhet skal raskest mulig 
bli klimanøytral, og kommunen skal bidra til at resten av Steinkjersamfunnet også reduserer 
sine klimautslipp. Senterpartiet ønsker å legge FNs bærekraftsmål til grunn for 
kommuneplanarbeidet. 
 
Senterpartiet vil ta ansvar for trygg og langsiktig styring i Steinkjer kommune. Gjennom sterkt 
politisk lederskap vil vi holde orden i kommuneøkonomien, utvikle tjenestetilbudet og være 
offensive i viktige utviklingsprosjekt for Steinkjer.  Kommunen må være i kontinuerlig 
omstilling og utvikling. Vi vil styrke innsatsen for innovasjon, forskning og utvikling. 
Senterpartiet ønsker at utviklingen skal skje i nært samspill med innbyggerne, brukerne og de 
ansatte som er kommunens viktigste ressurs. 
 
 

Næringsvennlig kommune 
 
Steinkjer skal arbeide systematisk for å bli en enda mer næringsvennlig kommune. 
Vekstkraften i Steinkjersamfunnet må styrkes. God oppfølging av folk med initiativ og 
skaperevne, samhandling med eksisterende næringsliv, utvikling av kompetansemiljø og 
klynger og arbeid for gode rammevilkår for verdiskaping må ha stor oppmerksomhet. 
Kommunesammenslåingen gjør det særlig naturlig å øke oppmerksomheten rundt 
industriutviklingen i den nye kommunen. Vi må utvikle våre fortrinn, blant annet når det 



gjelder de framvoksende bionæringene. Kommunen skal være en utadvendt, proaktiv og 
forutsigbar samarbeidspartner for næringslivet.  
 
Senterpartiet i Steinkjer vil: 
 

• Arbeide videre for bedre veg- og baneløsninger som styrker attraktivitet og 
næringslivets konkurranseevne. Det er særlig viktig å redusere reisetiden mellom 
Steinkjer og Trondheim. 

• Satse videre på opprusting av kommunevegene, utbygging av vatn og full 
bredbåndsdekning slik at næringslivet i hele kommunen kan utvikle seg. 

• At Steinkjer alltid skal ha god tilgang på attraktivt og klargjort næringsareal. Det skal 
særlig satses på tilrettelegging og utvidelse av næringsarealet på Tjuin i Malm, i 
Follafoss og på et nytt næringsområde på Asphaugen. 

• Utvikle næringsapparatet i den nye kommunen. Næringsapparatet skal ha lokasjoner 
både i Steinkjer og i Malm. 

• Åpne opp kommunens virksomhet for gründere og etablert næringsliv som har 
produkter og ideer man ønsker å teste ut. Bruke innovative anskaffelser for å bidra til 
økt verdiskaping. 

• Satse tungt på å utvikle kompetanseklyngene i Steinkjer, for å styrke grunnlaget for 
innovasjon, forskning og verdiskaping. 

• Styrke reiselivsarbeidet i kommunen, blant annet «Midtpunkt-samarbeidet» og 
arbeidet med gruvehistorien i Bergmannsparken. Arrangementsutvikling og 
kulturbasert reiseliv blir viktige satsingsområder. Vi vil fortsette arbeidet for økt 
hotellkapasitet i byen. 

• Holde eiendomsskatten nominelt uendret gjennom valgperioden, slik at den reelt sett 
blir redusert. 

 
 

Styrket helse- og omsorgstilbud 
 
Helse- og omsorgssektoren står overfor store utfordringer. Økende behov gjør at vi må 
omstille og utvikle tjenestene, slik at alle får den hjelpen de trenger. Samspillet med brukerne 
selv, pårørende, frivilligheten og næringslivet må styrkes for at vi skal greie å yte tjenester for 
hele livsløpet for de som har behov for det. Det skal investeres mer i en fornyet døgnbasert 
omsorg, samtidig som tilretteleggingen for de som ønsker å bo hjemme så lenge som mulig 
må bli enda bedre. Her vil satsing på rehabilitering og hverdagsmestring, velferdsteknologi og 
avlastning være viktige satsingsområder. Senterpartiet vil arbeide for helsetjenester som 
styrker innsatsen for tidlig innsats og forebygging, folkehelse og inkludering. 
 
Senterpartiet i Steinkjer vil: 
 

• Øke antallet plasser med heldøgns omsorg. Det skal blant annet bygges nye 
eldresentre/bosentre med heldøgns omsorg i Malm, Stod og Steinkjer sentrum. 
Steinkjer skal fortsatt ha en desentralisert eldreomsorg med tilbud i alle deler av 
kommunen. 

• Raskest mulig ferdigstille Martenshagen bofellesskap og Svedjan bo- og 
habiliteringssenter for å sikre et godt tilbud til yngre brukere. 



• Satse tyngre på rehabilitering og hverdagsmestring. Økt kapasitet for 
døgnrehabiliteringen ved Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus skal tas i bruk, og 
innsatsen for hverdagsrehabilitering skal styrkes betydelig. 

• Øke bruken av velferdsteknologi for å sikre trygghet, selvbestemmelse og effektiv 
ressursbruk. 

• Utvide dagtilbudet for hjemmeboende personer med demens. Utvikle et tilbud med 
inspirasjon fra tenkningen rund «demenslandsbyer». 

• Følge opp reformen «Leve hele livet», med vekt på gode matopplevelser, aktivitet og 
sammenheng i tjenestetilbudet. Det skal innføres aktivitørtilbud også på alle 
sykeheimer. 

• Arbeide for flere desentraliserte helsetjenester på Helse- og beredskapshuset. 

• Ta del i nasjonale satsinger knyttet til opptrappingsplaner og pakkeforløp for rus og 
psykiatri og skolehelsetjenesten. 

• Arbeide for tiltak som gir en stabil og bærekraftig legetjeneste. 

• Fortsette det brede folkehelsearbeidet og oppfølgingen av HUNT-undersøkelsen. 
 
 

Muligheter for alle 
 
Det er for mange som faller utenfor i Steinkjersamfunnet. Vi har bruk for alles ressurser og 
talenter, og derfor må arbeidet for å inkludere alle bli bedre. Hovedstrategien for å få til dette 
er forebygging og tidlig innsats. Arbeidet opp mot utsatte barn og familier må løftes 
ytterligere. Innsatsen innenfor spesialpedagogisk tilrettelegging i skolen må utvikles og 
komme tidligere i skoleløpet, slik at frafall i skolen kan reduseres. Arbeidet i NAV må utvikles 
slik at flere kommer i arbeid og sosialhjelpsutbetalingene kan gå ned. Introduksjonsordningen 
for bosatte flyktninger må arbeidsrettes i større grad, og tilbudet om lavterskel aktivitetstilbud 
må utvikles. 
 
Senterpartiet i Steinkjer vil: 
 

• Lage en inkluderingsstrategi for Steinkjer, i samarbeid med brukere, frivilligheten, 
sosiale entreprenører og næringslivet, der vi også høster lærdom av de kommunene 
som har lyktes bedre i ulike sider av dette arbeidet enn det vi selv har gjort så langt. 
Det er behov for en bred samfunnsdugnad på dette området. 

• Gjennom forebyggende familieteam og Familiens Hus styrke det tverrfaglige arbeidet 
opp mot utsatte barn og familier. 

• Styrke forskningsbasert utviklingsarbeid for bedre spesialundervisning og 
spesialpedagogiske tiltak i barnehager og skoler, og ha større bruk av 2-
lærerordninger. 

• Legge stor vekt på familiestøttende tiltak i barnevernet. 

• Legge prinsippet om krav til arbeid og aktivitet for alle som er i stand til det til grunn 
for NAV sin virksomhet. Det er sunt å bli stilt krav til, hvis du kan mestre. 

• Arbeide for økt tilbud til brukere av Varig Tilrettelagt Arbeid og andre 
dagaktivitetstilbud. 

• Styrke arbeids- og praksisrettingen av introduksjonsprogrammet for bosatte 
flyktninger. 



• Gjennomføre en aktiv boligpolitikk, med blant annet økt satsing på «fra leie til eie»-
ordninger. 

• Fortsette utviklingen av lavterskel aktivitetstilbud, utstyrsutlånsordningen BUA, 
fritidskort og andre tiltak for å motvirke utenforskap og barnefattigdom. 

 
 

Grønnere by og levende bygder  
 
Gode lokalsamfunn, steder, byrom og møteplasser fremmer kontakt mellom mennesker og er 
viktig for det sosiale livet i kommunen. Stedsutviklingsprosesser bidrar til eierskap, identitet, 
stolthet, trygghet og tilhørighet i lokalmiljøet. Det er svært viktig for alle i kommunen at vi har 
et velfungerende og attraktivt bysentrum. Hvis Steinkjer skal lykkes med å være fylkets 
administrasjonssenter og et regionalt tyngdepunkt, trenger vi en by som er levende, som har 
attraktive møteplasser og tilbyr gode opplevelser. Samtidig skal Steinkjer føre en politikk som 
tar hele kommunen i bruk. Vi skal ha en distriktspolitikk innad i Steinkjer som fanger opp de 
mulighetene og utfordringene som bygdene har. Det er viktig å sikre gode møteplasser og 
attraktive grendesentra. Malm skal ha en del funksjoner i nykommunen utover det som andre 
sentra i kommunen har.  
 
Senterpartiet i Steinkjer vil: 
 

• Drive aktiv byutvikling, med vekt på attraktive parker og beplantning, møteplasser, 
aktivitetstilbud og gode parkeringsforhold. Det skal bygges et nytt parkeringshus 
sentralt i byen. 

• Lage en ny kommunedelplan for sentrum, i samspill med innbyggere og næringsliv. 

• Gjennomføre kulturprosjektet Jakob for å styrke Torget og områdene rundt som 
hjertet i byen. Samfunnshuset rustes opp, og det bygges i tillegg et nytt kulturbygg. 

• Fortsette utviklingen av Rismelen som en aktivitets- og folkehelsepark, og utvikle 
Vårtun som et område for «urbant» landbruk 

• Videreføre ordningen for tilskudd til beplantning og estetikk i grendesentra. 

• Gjennomføre stedsutviklingsprosesser i grendesentra, i samspill med lokalsamfunnet. 
Bolystarbeidet videreføres og videreutvikles. 

• Ha en helhetlig bygdepolitikk med satsing på infrastruktur som bredbånd, vatn og 
veger. Boligpolitikken skal bidra til mer husbygging og et variert botilbud i grendene. 

 
 

Landbruket i Steinkjer  
 
Steinkjer er en av landets største landbrukskommuner. Vi har tunge miljø innen de fleste 
produksjoner. Vi har også viktige miljø og klynger innen foredling, rådgivning, leverandører, 
utdanning, forskning og forvaltning. Den nye kommunen vil ha en nær komplett verdikjede 
innen skog, noe som er unikt i Norge. Steinkjer må utvikles videre som et nasjonalt 
tyngdepunkt for landbruk og landbrukskompetanse. Steinkjer kommune skal aktivt bidra til å 
utvikle en framtidsrettet landbrukspolitikk som utnytter ressursgrunnlaget på en bærekraftig 
måte og utvikler bygdene våre videre. Landbruket skal være en vekstnæring og en bærebjelke 
for Steinkjer. 
 



Senterpartiet i Steinkjer vil: 
 

• Gjennomføre et utviklingsprogram for landbruket i kommunen, for å øke 
verdiskapingen i de ulike næringene. 

• Ha et aktivt, utviklingsorientert og kompetent landbrukskontor som i tett dialog med 
næringsselskapet og næringen selv kan bidra til utvikling og kompetanseløft innenfor 
alle ledd og produksjoner. 

• Stå fast på et meget sterkt jordvern i Steinkjer kommune. Arbeidet med å 
tilbakeregulere tidligere omdisponert areal til åker igjen skal fortsette.  

• Stimulere til nydyrking og grøfting for å bidra til økt klimaeffektiv matproduksjon, 
utnyttelse av naturressursene og god hevd på dyrkajorda. 

• Stimulere til økt beitebruk på inn- og utmark for å utnytte mer av de rike 
beiteressursene og ta vare på kulturlandskapsverdiene i kommunen. En 
beitebruksplan kan være et hensiktsmessig virkemiddel. 

• Stå opp for beitenæringa og arbeide for en endring av rovdyrpolitikken slik at utmarka 
ikke blir liggende brakk.  

• Støtte tiltak for et klimasmart landbruk i kommunen.  

• Lage en dyrevelferdsplan for Steinkjer. 

• Bidra til et aktivt skogbruk for å sikre virkestilgang til industrien og skogbrukets positive 
bidrag til klimakampen. 

• Arbeide for å videreutvikle det økologiske landbruket i kommunen, blant annet 
gjennom å satse på forskning og utvikling i samarbeid med kompetansemiljøene. 

• Være en aktiv medspiller for Mære landbruksskole som utdanningsinstitusjon og 
forskningsarena. 

• Legge til rette for utvikling og samhandling i den samla landbruksklyngen i Steinkjer. 
Kommunen skal delta i et partnerskap for kunnskapsutvikling, forskning og innovasjon. 

• Samhandle godt med foredlingsindustrien for å sikre gode rammer for videre utvikling. 
 
 

Barnehage og skole med ambisjoner og muligheter for alle 
 
Det er viktig for Steinkjer å ha gode barnehager og skoler. Både for den enkeltes muligheter i 
livet, og for samfunnets utviklingsmuligheter i et langt perspektiv. Det skjer mye positivt, og 
på mange områder er oppvekstsektoren i positiv utvikling. Det er likevel nødvendig å løfte 
ambisjonene videre. Den nye oppvekstetaten kan gi et godt grunnlag for å tenke enda mer 
helhetlig om barn og unges oppvekst. Vi trenger å snu trenden med økende ressursbruk til 
spesialpedagogiske tiltak i barnehager og skoler. Læringsresultatene må videre opp. Alle kan 
løftes, livsmestring i skolen bør være fagovergripende. Samspillet mellom heim og skole er 
viktig. Bygninger og uteområder skal være i god stand. 
 
Senterpartiet i Steinkjer vil: 
 

• Ha tydelige forventninger til ledelse og resultatoppfølging på alle nivå i det 
skolepolitiske arbeidet. Det er ikke akseptabelt at enkelte skoler over tid har lavere 
prestasjoner enn andre. 



• Forvente at det legges stor vekt på klasseledelse og ro og orden i skolen, slik at det blir 
gode rammer for læring.  

• Fortsette og forsterke satsingen på grunnleggende leseopplæring og ferdigheter i 
basisfag. Samarbeide aktivt med biblioteket som en pådriver for å utvikle leseglede.  

• Benytte statens satsing på etter- og videreutdanning, og skape gode kollektive lærings- 
og utviklingsprosesser på skolene.  

• Øke satsingen på fysisk aktivitet som en integrert del av det daglige 
undervisningsopplegget. Vi vil, i samarbeid med heimene, følge opp statlige initiativ 
for å få til bedre ordninger for skolemat. 

• Ha nulltoleranse for mobbing i barnehager og skoler. Det systematiske arbeidet for å 
sikre gode og trygge læringsmiljø må videreføres og forsterkes. 

• Sette i gang et utviklingsarbeid knyttet til spesialundervisning og spesialpedagogiske 
tiltak i barnehager og skoler for å snu utviklingen. Innsatsen må settes inn tidlig. Det er 
viktig å øke skolemotivasjonen, det er særlig en del gutter som faller ut av den 
ordinære undervisningssituasjonen. 

• Utvikle heim-skole samarbeidet og legge til rette for foreldreengasjement og 
deltakelse. 

• For barn med særskilte behov for oppfølging og tilrettelegging, er overganger og 
flerfaglig samarbeid ofte avgjørende. Vi vil innføre en samarbeidsplikt for barnehage-
barneskole-ungdomsskole for å sikre gode overganger. 

• Sikre barnehageplass til alle som ønsker det. Det skal være en rimelig balanse mellom 
behov og tilbud om barnehageplass i de ulike kommunedelene. 
Barnehageutbyggingen på Mære og Lø skal fullføres. 

• Bygge ny Mære skole og barnehage, og gjennomføre nødvendige bygningsmessige 
tiltak ved Lø og Binde skoler. Vi trenger en nærmere vurdering av ungdomskolene, 
blant annet med utgangspunkt i tilstanden på Egge ungdomsskole. Skolestrukturen 
ligger fast i hele kommunen. 

• Fortsette opprustningen av uteområdene ved barnehagene og skolene. 

• Lage en helhetlig strategi for bruk av elektroniske hjelpemidler og utstyr i skolene, og 
sikre finansiering av nødvendige tiltak. 

• Videreutvikle SFO-tilbudet for å gjøre det mer attraktivt. Se på mulighetene for å 
kombinere SFO med ulike fritidstilbud, i samarbeid med lag og foreninger. 

• Sikre trafikksikre skoleveger og skoleområder.  
 
 

Kultur, idrett og frivillighet løfter Steinkjer 
  
Dugnadsånd, frivillighet og kulturliv har stor egenverdi, og bidrar sterkt til attraktivitet, trivsel 
og samhold. Det er viktig å støtte opp om og samhandle godt med frivillige, lag og foreninger. 
Små og store arrangement rundt om i kommunen er viktig for bolyst, omdømme og 
næringsutvikling. Ny kulturavdeling i kommunen og egen kultursjef gir et godt grunnlag for å 
satse på kulturutvikling framover. Kulturinvesteringene må gi grunnlag for økt kulturaktivitet 
i hele kommunen. 
 
 
 
 



Senterpartiet i Steinkjer vil: 
 

• Støtte kulturlivet, frivilligheten, lag og foreninger gjennom arrangementsstøtte, 
tilrettelegging og god samhandling. 

• Støtte frivilligsentralene og bidra til at en større del av kommunen får et frivilligsentral-
tilbud. 

• Bidra til større ringvirkninger av de store kulturarrangementene i kommunen, som 
Steinkjerfestivalen og Eplene i Messehagen. 

• Gjennomføre kulturprosjektet Jakob rundt Torget. Disse kulturinvesteringene skal 
legge til rette for økt kulturaktivitet, for eksempel gjennom større inntak i kulturskolen, 
meråpent bibliotek, moderne fasiliteter for kunsten og flere arrangement. Det er viktig 
å ha en prising i kulturhuset som gjør at det frivillige kulturlivet også kan ha stor bruk 
av lokalene. 

• Styrke Egge Museum med nye formidlingslokaler i det nye kulturhuset. Bidra til at 
gruvehistorien i Malm blir tatt vare på og løftet fram. 

• Øke støtten til forsamlingshusene rundt om i kommunen. 

• Fortsatt satse på skolekorps og aspirantopplæring, blant annet gjennom arbeidet i 
«Blås i skolen». 

• Ta inn flere elever i kulturskolen når nye lokaler står klare i Samfunnshuset. 
Kulturskolen skal fortsatt ha et desentralisert tilbud, og tilrettelegge også for de som 
ønsker å satse ekstra på sine talenter. 

• Bidra til både topp- og breddeidrettssatsing, støtte idrett for funksjonshemmede og 
legge til rette for at Steinkjer kan være et godt vertskap for nasjonale og internasjonale 
idretts- og kulturarrangement. 

• At leie av haller skal ha en akseptabel kostnad for leietakerne. Gymsalene skal fortsatt 
være gratis å leie for barn og unge. 

• Sikre sterk samhandling med idretten gjennom Steinkjer idrettsråd.  

• Bygge fullskala fotballhall på Guldbergaunet og ny flerbrukshall i Henning i 
valgperioden. Steinkjer Skistadion skal ha et moderne anlegg for snøproduksjon og 
snølagring. 

• Ha god tilrettelegging for naturopplevelser og friluftsliv uavhengig av funksjonsnivå, 
bidra til oppkjøring av skiløyper og ha god merking og markedsføring av de 
turmuligheter som finnes. 

• Fortsette opprustningen av kirkene, kirkeorglene og kirkegårdene, i nært samarbeid 
med Steinkjer Kirkelige Fellesråd. 

• Bidra til etableringen av et «Forsvarets Hus» på Krogbakken. Dette skal både være et 
samlingspunkt for veteraner og andre knyttet til Forsvaret, og et tiltak for formidling 
av Steinkjers lange tradisjoner som garnisonsby. 

 
 

Ungdom opp og fram! 
 
Steinkjer skal være en god ungdomskommune, med og for ungdom. Senterpartiet ønsker å 
lytte til ungdommens ønsker og behov, og i samråd med ungdommen føre en politikk som 
legger til rette for en aktiv og glad ungdomstid. Samspillet med ungdomsrådet er særlig viktig. 
Det skal være et helhetlig tilbud til ungdom i etableringsfasen, blant annet når det gjelder 



boligtilbud og veiledning for næringsetablering. Steinkjers attraktivitet som studentby må 
styrkes. Mange ungdommer sliter med psykiske helseplager, og kommunen må ha et godt 
helsetilbud rettet mot ungdommen. 
 
Senterpartiet i Steinkjer vil: 
 

• Utvikle samhandlingen med ungdomsrådet. Formannskapet skal ha en årlig samling 
med rådet. Representanter fra ungdomsrådet skal ha mulighet til å snakke direkte til 
kommunestyret med jevne mellomrom. 

• Øke inntaket i kulturskolen og tilrettelegge for en bredde i kultur og fritidstilbudet som 
gir alle mulighet til meningsfylte fritidsaktiviteter og til å forfølge sine talenter og 
interesser. 

• Bruke mulighetene i den nye kultursatsingen for et enda bedre tilbud til ungdom som 
ønsker mer uorganiserte fritidsaktiviteter. 

• Ha et næringsapparat som fortsetter satsingen mot unge gründere.  

• Øke lærlingeinntaket i kommunen. 

• Styrke Steinkjer som studentby, blant annet gjennom etableringen av Studentenes Hus 
og god samhandling med Nord universitet. 

• Arbeide for en trygg skolehverdag uten mobbing. 

• Sikre en god skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom. Oppmerksomheten om 
den psykiske helsen må økes. 

• Legge økt vekt på opplæring om personlig økonomi i skolen. 
 
 

Gode veger, kommunikasjoner og vatn til alle 
 
Gode veger er viktig for folks livskvalitet og for å holde næringslivets kostnader nede. I 
inneværende periode har vi økt veginvesteringene kraftig, og styrket vegvedlikeholdet. 
Senterpartiets mål er å fjerne vedlikeholdsetterslepet på kommunevegene. Vi vil fortsette den 
kraftige satsingen på fornying av vann- og avløpsnettet, og på utbyggingen av vatn til alle på 
like vilkår. Alle i kommunen skal ha tilgang på høyhastighets fiberbredbånd. 
 
Senterpartiet i Steinkjer vil: 
 

• Fortsette det systematiske arbeidet for å redusere vedlikeholdsetterslepet på 
kommunevegene.  

• Tilrettelegge for gående og syklende, og styrke trafikksikkerhetsarbeidet. Kommunen 
må sertifiseres som «Trafikksikker kommune». Trafikksikre skoleveger og 
skoleområder prioriteres. 

• Arbeide for nødvendig opprustning og utbedring av viktige fylkesvegstrekninger i 
kommunen.  

• Arbeide for gjennomføring av veg- og jernbaneplanene mellom Steinkjer og 
Trondheim. En kraftig reduksjon av reisetida til Trondheimer et svært viktig bidrag til 
utvikling i Steinkjer-regionen. Mærekrysset må utbedres så tidlig som mulig i dette 
prosjektet. 



• Holde et høyt nivå på vanninvesteringene i kommunen, slik at vi sikrer vatn av god 
kvalitet. Det er et mål å bygge ut kommunalt vatn til alle som ønsker det på like vilkår, 
og registrert venteliste for dette bør være avviklet i løpet av valgperioden. 

• Sikre et kommunalt avløpsnett av god kvalitet for å minimere forurensning, lekkasjer 
og skader på natur, miljø, eiendom og infrastruktur. Distriktsprofilen i avløpspolitikken 
skal styrkes. 

• Følge opp kommunens parkplan. Videreføre en ordning i den nye kommunen med 
støtte til estetiske tiltak i grendesentra og tilskudd til private veger. 

• Sikre full bredbåndsdekning i kommunen. Det er realistisk å nå dette målet i 
valgperioden. 

 
 

Miljø- og klimavennlig kommune 
 
Nå skal kommunens nye miljø- og klimaplan gjennomføres. Trusselen om store 
klimaendringer, tap av biologisk mangfold og spredning av skadelige giftstoffer må løses 
globalt, men også i små og store lokalsamfunn verden over. Vi i Steinkjer skal ta vår del av 
ansvaret, være føre var og arbeide for et bærekraftig kretsløpssamfunn. Kommunen skal bli 
klimanøytral så raskt som mulig. Kommunens klimaregnskap skal følge opp dette. 
 
Senterpartiet i Steinkjer vil: 
 

• Elektrifisere kommunens bilpark, og tilrettelegge for elektriske biler ellers i Steinkjer-
samfunnet. Vi skal ha en systematisk overgang til lav- og nullutslippsløsninger for 
tyngre kjøretøy. 

• Gjennomføre en større satsing i kommunen og Steinkjerbygg for energiøkonomisering 
og energifangst og lagring for å redusere energiforbruket og sikre klimavennlig 
energibruk. 

• Bruke tre som bygningsmaterialer i enda større grad enn i dag. 

• Arbeide for en bymiljøavtale for Innherred, følge opp sykkelstrategien og presse på for 
en elektrifisert og mer attraktiv Trønderbane. 

• Gjennom samarbeid i avfallssektoren, blant annet Ecopro og Ecogas, utvikle 
sirkulærøkonomien i regionen. 

• Tilrettelegge for innsamling av såkalt herreløst avfall, og bidra til redusert plastbruk. 

• Støtte opp om Mære landbruksskole som nasjonalt senter for klima og energi i 
landbruket. Steinkjerlandbruket skal ligge langt framme når det gjelder offensive miljø- 
og klimaløsninger. 

• Ha en aktiv skogpolitikk som legger til rette for CO2-binding og bruk av trevirke. Aktive 
beitenæringer er positivt for det biologiske mangfoldet. 

• Delta i arbeidet med å bekjempe fremmede arter. 

• Ha minst 15 % økologiske matvarer i kommunen, i tråd med lokale og nasjonale 
målsettinger. 

 
 
 
 



Åpen lys og glad 
 
Steinkjer skal være en samskapende kommune, som gir gode tjenester og legger til rette for 
den enkeltes talent og muligheter. Alle skal møtes med en positiv grunnholdning. Kommunen 
skal være en lærende organisasjon, som høster erfaring av feil og avvik som kan oppstå. Et 
godt arbeid for mangfold og inkludering vil være en styrke for Steinkjer. Arbeidsgiverpolitikken 
er svært viktig, det er de ansatte som er kommunens viktigste ressurs. Senterpartiet mener at 
god økonomistyring er det beste grunnlaget for gode tjenester til Steinkjers innbyggere. 
 
Senterpartiet i Steinkjer vil: 
 

• Arbeide systematisk med bruker- og innbyggermedvirkning, slik at vi sammen kan 
utvikle kommunen videre. Lokaldemokratiet må fornyes og utvikles. Målet er en 
samskapende kommune. 

• Forsterke og fornye integreringsarbeidet, slik at flere kan bidra med sine ressurser i et 
mangfoldig Steinkjer-samfunn. 

• Tilrettelegge bedre for innbyggere med sørsamisk tilknytning. 

• Legge stor vekt på samhandlingen med de tillitsvalgte, blant annet gjennom 
trepartssamarbeidet. Fagopplæring, kompetanseutvikling, rekrutteringstiltak og en 
aktiv livsfasepolitikk er nødvendig for å sikre kommunen tilgang på kompetanse i 
framtida. Arbeidet for økt nærvær, større stillingsstørrelser og heltidskultur må 
forsterkes. Lederansvaret understrekes. 

• Opprette flere lærlingeplasser.  Ha krav om bruk av lærlinger og seriøsitet i arbeidslivet 
overfor leverandører til kommunen. 

• Legge prinsippet om universell utforming til grunn for all kommunal virksomhet. Det 
er viktig med en god samhandling med de funksjonshemmedes organisasjoner. 

• Bruke den kommunale rådsstrukturen slik at berørte parter og grupper med særskilte 
behov blir godt hørt i den kommunale beslutningsprosessen. Utvide og styrke det 
interkommunale samarbeidet for å skape bedre tjenester og større utviklingskraft. 

• Holde orden i kommuneøkonomien og sikre god økonomistyring. 
 
Steinkjer kommunes økonomi er stram, men god omstillingsevne og et innovativt 
fornyingsarbeid vil gjøre det mulig å utvikle tjenestene videre, slik dette programmet legger 
opp til. Endringer i de økonomiske rammebetingelsene vil påvirke mulighetene til å nå de 
ambisjonene vi har for kommunen og Steinkjersamfunnet. 
 
 

Senterpartiets grunnsyn 
 

• Forpliktende samarbeid mellom sjølstendige land 

• Rettferdig fordeling både nasjonalt og internasjonalt 

• Sterk vekt på folkestyre og deltakelse fra den enkelte 

• Desentralisering av bosetting, makt og kapital 

• Nasjonal råderett over naturressursene 

• Bærekraftig forvaltning av naturgrunnlag og miljø 

• Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet 



• Like rettigheter uavhengig av kjønn, hudfarge, tro og seksuell legning 

• Kulturell identitet 

• Trygghet for liv, helse og eiendom 

• Privat eiendomsrett for de mange 

• Blandingsøkonomi 
 
 
 
 
 

#heilesteinkjer 
 


