
Næringsliv i vekst, til gode for hele 
kommunen.
Stjørdal kommune er et naturlig knutepunkt i Trønde-
lag. Antallet arbeidsplasser har økt mer enn folketallet 
på denne siden av årtusenskiftet. Senterpartiet ønsker 
å legge til rette for videre vekst i etablert næringsliv, 
og støtte opp om nye etableringer. Stjørdal kommune 
skal være en attraktiv kommune som spiller på lag 
med næringslivet, og sørger for at næringslivet kom-
mer hele kommunen til gode gjennom en bærekraftig 
og fremtidsrettet utvikling av sentrumsområdet. Sam-
tidig som vi legger til rette for innovasjon, etablering 
og attraktive tilbud i våre grendesentra; Lånke, Hegra 
og Skatval. 
Senterpartiet sier nei til eiendomsskatt både for 
næringsliv og husholdninger. 

 

Senterpartiet vil:
•  ikke innføre eiendomsskatt i Stjørdal kommune.
•  utvikle et levende sentrum på dag- og kveldstid 
med næring, handel, service, kultur og opplevelser. 
•  sørge for et godt samspill mellom næringslivet og 
kommunen, som sørger for gode og attraktive sen-
trumsområder som igjen kan tiltrekke seg nærings-
virksomhet, beboelse og tilreisende fra omliggende 
områder. 
•  videreutvikle Tangen Industriområde i samarbeid 
med etablerte aktører, for å legge til rette for et inno-
vasjons- og utdannings campus med NORD universitet 
i sentrum. Vi ønsker å bygge et miljø som legger til 
rette for kunnskap og innovasjon, og som kan bidra 
til ytterligere næringsetableringer og arbeidsplasser i 
området. 
•  legge til rette for næringsetableringer i bygdesen-
trene med vekt på god digital infrastruktur og egnede 
arealer.
•  legge til rette for at Stjørdal skal være en god 
partner for næringslivet gjennom stabile og tydelige 
rammebetingelser; ingen eiendomsskatt, tydelige 

og gode reguleringsplaner i sentrum, tilgjengelig 
næringsarealer og lokaler.
•  videreutvikle Stjørdal Havn i samarbeid med Trond-
heim Havn. Utviklingen må ta hensyn til landskapet og 
nærhet til viktige friområder.
•  at Langstein kai utvikles i forbindelse med bygging 
av ny E6 og bruk av overskuddsmasser.
•  utvikle vertskaps- og arrangementskommunen 
Stjørdal, og ta vare på de fordeler vi har ved å ha 
Værnes flyplass i kommunen. Utvikle Frigården som 
arrangements– og opplevelsessted gjennom bidrag til 
infrastruktur og tilrettelegging. 
•  jobbe aktivt for bygging av høyhus på den ledige 
«hotelltomta» nord for Kimen, som bør supplere 
kulturhusets tilbud, samt legge til rette for nye tilbud 
og restaurantdrift. 
•  utvikle Kvithamar til et regionalt innovasjonssenter 
for biologisk produksjon innen jord- og skogbruk og 
maritim sektor. Senterpartiet vil øremerke midler fra 
NTE-utbyttet til prosjektstillinger knyttet til utviklingen 
av Kvithamar.  
•  videreutvikle Værnes garnison som et kraftsenter i 
det norske forsvaret.

 
 

Deltidsstudiebyen Stjørdal
Nord Universitet har etablert seg på Tangen, og har 
i tillegg til kjørelærerutdanningen blitt et populært 
studiested for deltidsstudenter. Senterpartiet vil legge 
til rette for at Nord Universitet får bygge et miljø 
for kunnskap og innovasjon, og bidra til ytterligere 
næringsetableringer og arbeidsplasser. Vi skal bidra 
til gode tilbud for våre studenter gjennom tjenester, 
bolig og kulturliv.

Senterpartiet vil:
•  knytte Tangenområdet sammen med sentrum i 
form av en undergang ved Stjørdal stasjon. Samt en 
opprustning av vei – og turveiforbindelsen. 

•  jobbe for at det bygges deltidsstudentboliger på 
Tangenområde for korttidsleie. Disse kan benyttes av 
alle, og vil også være attraktive om sommeren, når 
byen fylles opp i forbindelse med arrangementer. 
•  Oppruste gang-, sykkel- og turveisystemene i Stjør-
dal sentrum, bl.a. mot Tangen. 

Kultur, fritid og frivillighet
Stjørdal har et rikt og profesjonelt kulturliv som bidrar 
til bolyst og kreative arbeidsplasser. Kimen er et 
enestående bidrag til kulturlivet og til utviklingen av 
Stjørdal som by.
Vi skal fortsatt støtte idretten, kulturen, og de over 
400 lag og foreninger som finnes i kommunen.
Videreutviklingen av Stjørdal til arrangementskom-
mune nr.1 vil være en prioritet i den kommende 
perioden.
 

Senterpartiet vil:
•  opprette et arrangementsfond for arrangementer i 
Kimenparken, for å gi garantier for gjennomføring. 
•  sørge for at Kimen Kulturhus har et bredt og variert 
tilbud til alle kommunens innbyggere. 
•  gi gode rammevilkår til kulturskolen, slik at de kan 
fortsette sitt gode arbeide. 
•  bygge et moderne svømmeanlegg, som åpner for 
muligheten til å bygge ishall i tilknytning til svømme-
hallen. 
•  støtte lag og foreninger med tanke på nybygg til 
idrett og fritidsanlegg. 
•  supplere skateparken med flere muligheter for aktiv 
utfoldelse, eks. BMX-bane, boccia, isflate eller andre 
uteaktiviteter. 
•  styrke turløyper og turstier i kommunen. 
•  arbeide for å videreutvikle Storvika som et regionalt 
viktig friluftsområde, og sikre området for framtidige 
generasjoner.
•  støtte opp om ordningen med prosjekttilskudd 
kultur, hvor lag og foreninger kan søke om tiltak for å 

KOMMUNEVALGPROGRAM  
Senterpartiet i Stjørdal 2019 – 2023

Dette er Senterpartiet i Stjørdal sitt kommunevalgprogram for den kommende kommunestyreperioden. Senter-
partiet i Stjørdal har store ambisjoner for utvikling av kommunen vår. Vi vil at Stjørdal kommune skal være en god 
kommune å bo, jobbe og leve i. Dette programmet inneholder de viktigste målene vi vil arbeide for innenfor hvert 
politiske område. I vårt valgprogram har vi ikke ambisjoner om å ta stilling til alle saker som kan komme opp i en 
fireårsperiode, men det handler om hvilken retning vi ønsker for kommunen vår. Senterpartiet er et grasrotparti og 
har stor tillit til våre folkevalgte og tillitsvalgte til å vurdere andre saker som måtte komme opp med utgangspunkt i 
vårt felles grunnsyn og innenfor en ansvarlig økonomistyring. 

Senterpartiet vil bygge samfunnet 
nedenfra. Vi vil arbeide for et samfunn 

der mennesker kan utvikle seg ut fra eget 
ståsted, egne forutsetninger og interesser. 

Samfunnskontrakten skal oppfylles av 
myndige mennesker som tar ansvar for 
eget liv, for fellesskapet og for naturen. 

Hvert menneske er unikt og uerstattelig, 
og menneskeverdet er ukrenkelig og over-

ordnet andre verdier.
 



 gjennomføre mindre prosjekter. 
•  bidra til å bygge en større bobilplass/korttidscam-
ping sentralt i kommunen, blant annet for å fylle 
behovet ved større arrangementer i kommunen.
•  støtte opp om korpsvirksomheten. Vi mener 
tradisjonen med korps er viktig for kommunen vår. Vi 
ønsker å ansette en dirigent i Kulturskolen, for rimelig 
utleie til korps og kor i Stjørdal, i tråd med ‘Trond-
heimsmodellen’. 
•   bygge en ny og moderne innendørs fotballhall. 
•  støtte opp under frivillige lag og organisasjoner 
som bidrar til oppkjøring av skiløyper i kommunen. 
•  bygge en ny og moderne basishall som kan huse 
mange innendørsidretter. 
•  støtte opp om skyttersporten. 

Skole, barn og unges oppvekstsvilkår
I Stjørdal har vi gode barnehager og skoler, der barn 
og unge blir møtt på en god måte og det skapes 
arenaer for mestring, utvikling og læring.
Trivsel og trygghet er grunnleggende forutsetninger 
for læring. Målet er at alle elever skal trives i skole og 
barnehage. 

Senterpartiet vil:
•  gjennomføre prøveprosjekt for sunnere og bedre 
måltider i barnehage og skole, i samarbeid med 
kommunens sentralkjøkken. På sikt vil vi arbeide for å 
innføre skolemåltider i alle våre grunnskoler.
•  at det kan avsettes nok tid til veiledning av nyut-
dannede, både i skole og barnehage. Vi ønsker derfor 
å øke styrerressursen i barnehagene, for å få bedre 
tid til planlegging, ledelse og veiledning. 
•  se på muligheten for løpende inntak for barn i 
barnehagene, som gir økt fleksibilitet og et enklere liv 
for barnefamilier. 
•  støtte opp om møteplasser der ansatte i barneha-
gene kan møtes, samarbeide, og lære av hverandre.
•  jobbe for lik måltidsordning i alle kommunale 
barnhager.
•  opprettholde dagens skolestruktur
•  at INGEN barn og ungdom i Stjørdal skal oppleve 
mobbing.
•  prioritere økt lærertetthet på i grunnskolen. Størst 
prioritet har lærertetthet for 1-4. klasse. 
•  styrke bruken av iPad for økt satsing på praktisk 
tilnærming til realfag og teknologi i grunnskolen. 
Stjørdal skal ta en lederrolle på praktisk tilnærming 
til realfag og teknologi i grunnskolen. Dette gjør 
vi blant annet gjennom å satse på bruk av verktøy 
som for eksempel FLL og Mindstorm LEGO-roboter i 
undervisningen. 

•  at alle elever skal ha rett til tilpasset undervisning 
ut fra egne forutsetninger. Senterpartiet vil styrke 
PPT. Som en del av ansvaret skal det legges til rette 
for lavterskel ambulerende aktivitet ute på skolene. 
Senterpartiet er positive til å la skolene delta i nasjo-
nale forsøk i å utvikle nye former for tilrettelegging, 
og alternativer til denne, for at alle skal få et enda 
bedre utbytte av undervisningen. 
•  bygge en ny Halsen barneskole.
•  prioritere utvidelse av Lånke skole. 
•  rehabilitere Hegra Ungdomsskole. 
•  videreutvikle Haraldreina, Kvislabakken og Lånke 
skoler, i tråd med utvikling av elevtall.
•  arbeide for fortsatt gratis leirskole for alle elever 
på 6. trinn. 
•  utvikle SFO som et meningsfullt fritidstilbud, ikke 
som en forlengelse av skoledagen.
•  at betalingssatsene for SFO reduseres med 20 % i 
løpet av perioden. 
•  styrke helsesøstertjenesten og psykologtjenesten 
for barn og unge i kommunen. Alle barn og ungdom 
opp til 25 år skal sikres god tilgang til helsesykepleier 
på sin skole, og i sitt nærmiljø. 
•  trygge skoleveier for kommunens skoleelever, bl.a. 
ved å legge til rette for flere gang- og sykkelstier. 
•  at elever som går på kulturskolen skal kunne ta 
skolebussen til Kimen. 

Helse, omsorg og mestring
Stjørdal skal legge til rette for nærhet til likeverdi-
ge helsetjenester i hele kommunen. Senterpartiet 
ønsker å bidra til et velfungerende og helhetlig helse-
tilbud som inkluderer alle innbyggerne i kommunen. 

Senterpartiet vil:
Eldreomsorg
•  legge til rette for eldre som ønsker å bo hjemme, 
gjennom økt bemanning til hjemmesykepleie, fortsatt 
satsing på hverdagsrehabilitering og velferdstekno-
logi. 
•  sikre korttidsplasser i tilknytning til det nye helse-
huset.
•  arbeide for totalrenovering av Halsen sykeheim, for 
å gi et verdig tilbud til beboerne. 
•  at det skal opprettes en egen stilling for lege med 
spesialisering innen geriatri, som skal ha tilsyn og 
oppfølging av beboere på kommunens sykehjem, 
bosenter og kommende helsehus. 
•  arbeide for nærhet til helsetjenesten for alle. 
Legetjenesten i Hegra og Skatval opprettholdes.
•  satse videre på Grønn omsorg 
•   arbeide for å videreutvikle Fossila Bosenter og ut-

vide antall institusjonsplasser etter modell fra såkalte 
demenslandsbyer i Nederland. 
•  legge til rette for bygging av private eldresamfunn/
eldreboliger tilrettelagt for egenfinansierte service-
funksjoner. 
•  fortsette satsing og videreutvikling av velferds-
teknologi i kommunen, for å sikre at eldre kan bo 
hjemme så lenge de ønsker og kan. 
•  ha stedlig og tydelig ledelse ved alle bosentre i 
kommunen. 
•  sørge for aktivitørtilbud ved alle bosentre i kom-
munen. 

Barn, ungdom og helse
•  sikre tilstrekkelige ressurser til skolehelsetjenesten. 
•  arbeide for utvidet åpningstid på helsestasjonen 
for ungdom.
•  styrke det forebyggende rus- og helsearbeidet i 
kommunen ytterligere. Her er rask psykisk helsehjelp 
viktig. 
•  se på muligheten for epokekurs for foreldre når 
barnet begynner på nye epoker, slik som barnehagen, 
barneskole, ungdomsskole eller videregående.
•  vektlegge forbyggende arbeid og styrke ungdoms-
kontakten.

Psykisk helse 
•  styrke det kommunale tilbudet til personer med 
psykiske vansker. 
•  sikre at en uten unntak tar utgangspunkt i den en-
kelte bruker og brukergruppens situasjon og behov, 
når en skal utvikle tiltak og tjenester. 
•  bygge tjenestetilbudet rundt egen bolig, arbeid, 
utdanning og meningsfulle fritidsaktiviteter i nær-
miljøet. 
•  bedre samhandlingen mellom spesialisthelsetje-
nesten og tjenestetilbudet kommunen utvikler. 
•  etablere koordinator og individuell plan for å sikre 
kontinuitet og oppfølging av den enkelte. 
•  styrke og samarbeide nært med brukerorganisasjo-
ner og portaler som helsedirektoratet har etablert på 
området psykisk helse. Her kan nevnes Mental helse, 
Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse 
Hjelp til selvhjelp Nettportal for psykisk helse. 

Tjenestetilbudet til den enkelte og målgruppen skal 
uten unntak bygge på moderne, godkjente og aner-
kjente forskningsresultater og metoder. 

Senterpartiet ønsker å legge til rette for å ta i bruk 
fem råd for økt livskvalitet og sterkere psykisk helse 
utarbeidet av Helsedirektoratet:
•  Knytt bånd
•  Vær aktiv
•  Vær oppmerksom

•  Fortsett å lære
•  Gi til andre

Kompetanse, kvalitet og fulltid
•  sikre nok sykeheimsplasser/bosenterplasser til 
behovet og nok avlastningsplasser. 
•  arbeide for en heltidskultur i kommunen. Vi mener 
at de som ønsker heltidsstillinger skal ha det. Dette 
vil føre til større tilhørighet til arbeidsplassen, samt 
mer forutsigbarhet for ansatte og brukere av våre 
tjenester.
•  se på muligheten for alternative turnuser for 
omsorgsyrker. 
•  øke andelen sykepleiere og vernepleiere for å 
styrke fagkompetansen i kommunen. 
•  utveksle kompetanse og erfaring innad i Værnesre-
gionen med målsetting om å alltid være en kommune 
med høy kvalitet innen helse og omsorgstilbud. 
•  sikre kompetansen og tilveksten innen omsorgsyr-
kene i kommunen, ved at det etableres flere lærling- 
og praksisplasser. 
•  styrke helsestasjonen og helsesykepleiertjenesten. 
•  sikre en trygg oppvekst for alle barn gjennom et 
profesjonelt og velfungerende barnevern.
•  jobbe for at tjenester rettet mot familier blir samlo-
kalisert i et «Familiens hus».
 

Samferdsel
 Senterpartiet vil fortsette å utvikle Stjørdal som et 
knutepunkt for veg, jernbane og luftfart i Midt-Norge. 
Vi må ta hensyn til jord- og miljøvern ved utviklingen 
av kommunikasjonsårene.

Senterpartiet vil:
•  øke vedlikeholdet på kommunale veger og gater. 
Veier med historisk mest kjørerestriksjoner, eks. ved 
teleløsning, prioriteres først. 
•  trappe opp bevilgningene til asfaltering av kommu-
nale veier gjennom en opptrappingsplan. 
•  arbeide for at alle i Stjørdal skal få tilgang til høy-
hastighets brebånd i løpet av perioden. 
•  jobbe for innføring av bestillingstransport i Stjørdal.
•  få et helhetlig parkeringsregime i Stjørdal sentrum.  
•  legge inn løypenett for snøscooterløyper ved neste 
rullering av kommunedelplanens arealdel.
•  rydde opp i eier- og ansvarsforhold for veier i kom-
munen, og særskilt i Sona. 
•  ha en økt satsing på tilrettelegging av gang og 
sykkelveier i hele kommunen. 
•  prioritere opprustning av E14 av riksveiene, nå når 
E6 sør og nord for oss nærmer seg ferdigstillelse.
•  følge opp vedtatte planer om elektrifisering av 



Trønder- og Meråkerbanen. 
•  sørge for gode parkeringsforhold rundt Stjørdal 
stasjon. 
•  jobbe for at avgangene mellom Stjørdal og Trond-
ŚĞŝŵ�ŵĊ�ďůŝ�ŚǇƉƉŝŐĞƌĞ�ŝ�ƌƵƐŚƟĚĞŶ͕�ďĊĚĞ�ĨŽƌ�ďƵƐƐ�ŽŐ�
tog. 
ͻ��ĞƚĂďůĞƌĞ�ŽƌĚŶŝŶŐ�ŵĞĚ�ŶĂƩďƵƐƐ�ĨƌĂ�dƌŽŶĚŚĞŝŵ�Ɵů�
Stjørdal via motorveien.
•  ivareta jordvernet ved alle utbyggingssaker ved 
ƚŽŵƚĞǀĂůŐ͕�ƚƌĂƐĞǀĂůŐ�ŽŐ�ƵƚďǇŐŐŝŶŐƐŵĊƚĞƌ͘ �sĞŝƐ-
ŬƌĊŶŝŶŐĞƌ�ŵĊ�ďƌƵŬĞƐ�Ɵů�ŵĂƚƉƌŽĚƵŬƐũŽŶ�ŚĞůƚ�ŝŶŶ�Ɵů�
veiskulder.
•  ta vare på all matjord som bygges ned. Den skal 
ďƌƵŬĞƐ�Ɵů�ĨŽƌƚƐĂƩ�ŵĂƚƉƌŽĚƵŬƐũŽŶ�
ͻ��ůĞŐŐĞ�Ɵů�ƌĞƩĞ�ĨŽƌ�ƵƚǀŝŬůŝŶŐ�Ăǀ�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚŵƵůŝŐŚĞƚĞƌ�
ƉĊ�ďĂŶĞ͕�ǀĞŝ͕�ůƵŌ�ŽŐ�ƐũƆ͘�^ƉĞƐŝĞůƚ�ŝŶŶĞŶ�ƵƚǀŝŬůŝŶŐĞŶ�Ăǀ�
autonome transportsystemer. 

Landbruk
Stjørdal er landets 7. største landbrukskommune målt 
ŝ�ĂŶƚĂůů�ďƌƵŬ͘�^ĞŶƚĞƌƉĂƌƟĞƚ�ƆŶƐŬĞƌ�Ğƚ�ƐƚĞƌŬƚ�ũŽƌĚǀĞƌŶ͕�
og vi vil arbeide for en god økonomisk utvikling for 
ĚĞŶ�ĞŶŬĞůƚĞ�ďŽŶĚĞ͘�sŝ�ŬĂŶ�ŝŬŬĞ�ĂůĞŶĞ�ĞŶĚƌĞ�ƐƚĂƚĞŶƐ�
ƌĂŵŵĞďĞƟŶŐĞůƐĞƌ͕ �ŵĞŶ�ǀŝ�ǀŝů�ďƌƵŬĞ�ǀĊƌ�ƐƚĞŵŵĞ�ŝ�
ŬŽŵŵƵŶĞŶ�ŽŐ�ŝ�ƉĂƌƟĞƚ�ĨŽƌ�Ċ�ĨƌĞŵŵĞ�ůĂŶĚďƌƵŬĞƚƐ�ŝŶ-
ƚĞƌĞƐƐĞƌ͘ �^ĞŶƚĞƌƉĂƌƟĞƚ�ǀŝů�Ăƚ�ŬŽŵŵƵŶĞŶ�ƐŬĂů�ǀčƌĞ�ĞŶ�
ĂŬƟǀ�ƟůƌĞƩĞůĞŐŐĞƌ͕ �ƐŽŵ�ŚĂƌ�ŬŽŵƉĞƚĂŶƐĞ�ŽŐ�ƌĞƐƐƵƌƐĞƌ�
Ɵů�Ċ�ďŝƐƚĊ�ůĂŶĚďƌƵŬĞƚ�ŝ�ƉůĂŶůĞŐŐŝŶŐ�ŽŐ�ǀŝĚĞƌĞƵƚǀŝŬůŝŶŐ͘
^ƚũƆƌĚĂů�ŬŽŵŵƵŶĞ�ƐŬĂů�ŚĂ�ĞŶ�ůĂŶĚďƌƵŬƐƉŽůŝƟŬŬ͕�ƐŽŵ�
ďŝĚƌĂƌ�Ɵů�ƵƚŶǇƩĞůƐĞ�Ăǀ�ƌĞƐƐƵƌƐŐƌƵŶŶůĂŐĞƚ�ŽŐ�ƵƚǀŝŬůĞƌ�
ďǇŐĚĞŶĞ�ǀĊƌĞ�ǀŝĚĞƌĞ͘�>ĂŶĚďƌƵŬĞƚ�ƐŬĂů�ǀčƌĞ�ĞŶ�ŶčƌŝŶŐ�
ŝ�ƵƚǀŝŬůŝŶŐ͕�ŽŐ�ĞŶ�ĨŽƌƚƐĂƩ�ƐƚĞƌŬ�ďčƌĞďũĞůŬĞ�ŝ�^ƚũƆƌĚĂů͘�
Stjørdal skal følge opp de nasjonale og regionale 
ŵĊůƐĞƫŶŐĞƌ�Žŵ�ƆŬƚ�ŵĂƚƉƌŽĚƵŬƐũŽŶ͘

Senterpartiet vil:
ͻ��ŽƉƉƌĞƩŚŽůĚĞ�ŽŐ�ƐƚǇƌŬĞ�ŶčƌŝŶŐƐĂǀĚĞůŝŶŐĞŶƐ�ĂƌďĞŝĚ�
med landbruksrelatert virksomhet. 
ͻ��ƐŝŬƌĞ�ƌĞƐƐƵƌƐĞƌ�Ɵů�ŽƉƉĨƆůŐŝŶŐ�Ăǀ�ůĂŶĚďƌƵŬƐƉůĂŶĞŶ͕�
og rullere den ila. neste periode. I en slik rullering må 
ƐčƌůŝŐ�ŽƉƉŵĞƌŬƐŽŵŚĞƚ�ƌĞƩĞƐ�ŵŽƚ�ǀĞŬƐƚĞŶ�ŝŶŶĞŶĨŽƌ�
småskalaproduksjon av landbruksvarer i kommunen. 
ͻ��ƉƌĂŬƟƐĞƌĞ�Ğƚ�ƐƚƌĞŶŐƚ�ǀĞƌŶ�Ăǀ�ĚǇƌŬĂ�ũŽƌĚ͕�ŽŐ�ŚŽůĚĞ�
ĨĂƐƚ�ƉĊ�ĚĞŶ�ŶĊǀčƌĞŶĚĞ�ŐƌƆŶŶĞ�ƐƚƌĞŬĞŶ�ŝ�ŬŽŵŵƵŶĞ-
plansammenheng. 
ͻ��Ăƚ�^ƚũƆƌĚĂů�ŬŽŵŵƵŶĞ�ƐŬĂů�ůĞǀĞƌĞ�ŝŶŶƐƉŝůů�Ɵů�ĚĞ�ĊƌůŝŐĞ�
jordbruksforhandlingene. 
ͻ��ĂŬƟǀƚ�ůĞŐŐĞ�Ɵů�ƌĞƩĞ�ĨŽƌ�ƌǇĚĚŝŶŐ�Ăǀ�ŬĂŶƚƐŽŶĞƌ�ůĂŶŐƐ�
ĚǇƌŬĂ�ŵĂƌŬ͕�ŽŐ�ƐŝŬƌĞ�ǀŝƌŬĞ�Ɵů�ǀĂƌŵĞƐĞŶƚƌĂůĞŶ͘�
ͻ��ĨŽƌƚƐĂƩ�ƐĞƩĞ�Ăǀ�ŵŝĚůĞƌ�Ɵů�ŬũƆƉ�Ăǀ�ƚũĞŶĞƐƚĞƌ�ŝŶŶĞŶ�
grønn omsorg. 

ͻ��ĨŽƌƚƐĂƩ�ƐĞƩĞ�Ăǀ�ŵŝĚůĞƌ�Ɵů�ŬũƆƉ�Ăǀ�ͨ/ŶŶ�ƉĊ�ƚƵŶĞƚ�ƚũĞ-
ŶĞƐƚĞƌͩ�ŽŐ�ƐŝŬƌĞ�ůĂŶŐƐŝŬƟŐĞ�ŬŽŶƚƌĂŬƚĞƌ�ŵĞĚ�ĂŬƚƆƌĞŶĞ͘
ͻ��ƐƚƆƩĞ�ĞƚĂďůĞƌŝŶŐ�ŽŐ�ƵƚǀŝŬůŝŶŐ�Ăǀ�ŶǇĞ�ŶčƌŝŶŐĞƌ�ŝ�
eksisterende bygningsmasse i landbruket. 
ͻ��ƐĂƚƐĞ�ƉĊ�ƐŬŽŐďƌƵŬĞƚ�ŝ�^ƚũƆƌĚĂů͕�ŵĞĚ�ĞŶ�ƆŬƚ�
ĂǀǀŝƌŬŶŝŶŐ͕�ŵĞƌ�ƐŬŽŐŬƵůƚƵƌ͕ �ƐĂŵƚ�ƆŬƚ�ďƌƵŬ�Ăǀ�ƚƌĞ�ŝ�
bygninger og konstruksjoner. 
ͻ��Ăƚ�ŬŽŵŵƵŶĞŶ͕�ŝ�ƐĂŵƌĊĚ�ŵĞĚ�ĨĂŐůĂŐĂ͕�ĂƌƌĂŶŐĞƌĞ�Ċƌůŝ-
ge samlinger for nye gårdbrukere. 
ͻ��ƐƟŵƵůĞƌĞ�Ɵů�ŶǇĚǇƌŬŝŶŐ�ŽŐ�ŐƌƆŌŝŶŐ͕�ĨŽƌ�Ċ�ďŝĚƌĂ�Ɵů�
ĞŶ�ŬůŝŵĂĞīĞŬƟǀ�ŵĂƚƉƌŽĚƵŬƐũŽŶ�ŽŐ�ŐŽĚ�ƵƚŶǇƩĞůƐĞ�Ăǀ�
naturressursene. 
ͻ��ůĞŐŐĞ�Ɵů�ƌĞƩĞ�ĨŽƌ�ƆŬƚ�ďĞŝƚĞďƌƵŬ�ŝ�ƵƚŵĂƌŬ͘�
•  arbeide for å ta vare på eksisterende lokalmatpro-
ĚƵƐĞŶƚĞƌ͕ �ŽŐ�ŚĂ�ĨŽŬƵƐ�ƉĊ�ǀŝĚĞƌĞƵƚǀŝŬůŝŶŐ�Ăǀ�ůŽŬĂůŵĂƚ�ŝ�
samarbeid med AUK. 
ͻ��ũŽďďĞ�ĨŽƌ�Ăƚ�ŶǇĚǇƌŬŝŶŐ�Ăǀ�ŵǇƌ�ƐŬĂů�ǀčƌĞ�ŵƵůŝŐ͘�
ͻ��ƉƌŝŽƌŝƚĞƌĞ�ŽƉƉŬůĂƐƐŝĮƐĞƌŝŶŐ�Ăǀ�ƐŬŽŐƐďŝůǀĞŝĞƌ�ŝ�
kommunen. 
 

Miljø og klima
DŝůũƆͲ�ŽŐ�ŬůŝŵĂƵƞŽƌĚƌŝŶŐĞƌ�ŝ�^ƚũƆƌĚĂů͕�EŽƌŐĞ�ŽŐ�ƌĞƐƚĞŶ�
Ăǀ�ǀĞƌĚĞŶ�ŬĂŶ�ďĞƐƚ�ůƆƐĞƐ�ŐũĞŶŶŽŵ�ĂŬƟǀ�ŝŶŶƐĂƚƐ�ŝ�ĂůůĞ�
lokalsamfunn. Derfor må Stjørdal kommune viderefø-
ƌĞ�ĞŶ�ŚĞůŚĞƚůŝŐ�ŵŝůũƆͲ�ŽŐ�ĞŶĞƌŐŝƐƚƌĂƚĞŐŝ͕�ĚĞƌ�ĨŽƌŵĊůĞƚ�
Ğƌ�Ċ�ƌĞĚƵƐĞƌĞ�ĚĞŶ�ƚŽƚĂůĞ�ĞŶĞƌŐŝďƌƵŬĞŶ͕�ũŽďďĞ�ĨŽƌ�
ƐŵĂƌƚĞ�ĨŽƌŶǇďĂƌĞ�ůƆƐŶŝŶŐĞƌ͕ �ŽŐ�ƐŝŬƌĞ�Ğƚ�ŐƌƆŶƚ�ƐĞŶƚƌƵŵ͘

Senterpartiet vil:
ͻ��ĂƌďĞŝĚĞ�ĂŬƟǀƚ�ĨŽƌ�Ċ�ďǇŐŐĞ�ŇĞƌĞ�ŐĂŶŐͲ�ŽŐ�ƐǇŬŬĞůǀĞŝĞƌ͕ �
ƐčƌůŝŐ�ǀĞĚ�ƐŬŽůĞƌ͕ �ďĂƌŶĞŚĂŐĞƌ�ŽŐ�ŽŵƐŽƌŐƐďŽůŝŐĞƌ͕ �ŝŶŶ�
ŵŽƚ�ŬŽůůĞŬƟǀŬŶƵƚĞƉƵŶŬƚ͘
ͻ��ũŽďďĞ�ĨŽƌ�Ğƚ�ĞŶĚĂ�ďĞĚƌĞ�ŬŽůůĞŬƟǀƟůďƵĚ�ŝŶŶĂĚ�ŝ�
kommunen og i regionen.
ͻ��ĨŽƌƚƐĞƩĞ�ƵƚďǇŐŐŝŶŐĞŶ�ŽŐ�ǀĞĚůŝŬĞŚŽůĚĞƚ�Ăǀ�ĚĞŶ�ŬŽŵ-
munale vannforsyningen. Alle som ønsker kommunalt 
ǀĂŶŶ�ƐŬĂů�ĨĊ�ƟůŬŽďůŝŶŐ�ƉĊ�ƟůŶčƌŵĞƚ�ůŝŬĞ�ǀŝůŬĊƌ͘
•  sikre grønne lunger og parkområder i sentrum.
ͻ��ĞƚĂďůĞƌĞ�ŐŽĚĞ�ƉĂƌŬĞƌŝŶŐƐĨŽƌŚŽůĚ�ǀĞĚ�ŬŽůůĞŬƟǀŬŶƵ-
tepunkt.
•  øke satsingen på forskjønning og beplantning i det 
ŽīĞŶƚůŝŐĞ�ƌŽŵ͘
ͻ��ƐŝŬƌĞ�ƐƚƌĂŶĚƐŽŶĞŶ͕�ŽŐ�ůĞŐŐĞ�Ɵů�ƌĞƩĞ�ĨŽƌ�Ăƚ�ĨŽůŬ�ŬĂŶ�
bruke den.
ͻ��ĨƆůŐĞ�ŽƉƉ�ǀĞĚůŝŬĞŚŽůĚƐƉůĂŶĞŶ͕�ŽŐ�ĂƌďĞŝĚĞ�ĨŽƌ�Ăƚ�ĨŽƌ�
at alle kommunale bygninger har en energiplan.
•  sikre høy drikkevannskvalitet og null kloakkutslipp.
ͻ��ďŝĚƌĂ�Ɵů�ĞŶ�ǀŝĚĞƌĞƵƚǀŝŬůŝŶŐ�Ăǀ�ƚƵƌͲ�ŽŐ�ĨƌŝůƵŌƐŽŵƌĊĚĞ-
ne i Stjørdal.
ͻ��ƵƚǀŝŬůĞ�ĂƩƌĂŬƟǀĞ�ďǇ�Ͳ�ŽŐ�ŵŝůũƆŐĂƚĞƌ͘
ͻ��ĨŽƌƚƐĞƩĞ�ĂƌďĞŝĚĞƚ�ŵĞĚ�ŽǀĞƌŐĂŶŐ�Ɵů�ůĞĚůǇƐ�ŽŐ�ƐƉĂƌĞ-

ƉčƌĞƌ�ŝ�ĂůůĞ�ŬŽŵŵƵŶĂůĞ�ďǇŐŐ͘
ͻ��ŚĂ�ŐŽĚĞ�ŽƌĚŶŝŶŐĞƌ�ĨŽƌ�ŬŝůĚĞƐŽƌƚĞƌŝŶŐ͕�ŽŐƐĊ�ŝ�ŽīĞŶƚ-
lige bygg.
ͻ��ǀƵƌĚĞƌĞ�ĂůƚĞƌŶĂƟǀ�ƐƚƌƆŵĨŽƌƐǇŶŝŶŐ�ƐŽŵ�Ĩ͘ ĞŬƐ͘�ƐŽůĐĞů-
ůĞƌ�ƉĊ�ŽīĞŶƚůŝŐĞ�ŶǇďǇŐŐ͘
ͻ��ĨĂƐĞ�Ƶƚ�Ăůů�ĞŶŐĂŶŐƐƉůĂƐƚ�ŝ�ŬŽŵŵƵŶĂů�ǀŝƌŬƐŽŵŚĞƚ͕�
ĚĞƌ�ĚĞƚ�ĮŶŶĞƐ�ĂŶĚƌĞ�ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƌ͘

Innvandring og integrering
'ŽĚ�ŝŶƚĞŐƌĞƌŝŶŐƐƉŽůŝƟŬŬ�ƐŬũĞƌ�ďĞƐƚ�ŝ�ůŽŬĂůƐĂŵĨƵŶŶĞƚ͘�
^ĞŶƚĞƌƉĂƌƟĞƚ�ǀŝů�ŚĂ�ĞŶ�ŝŶŶǀĂŶĚƌŝŶŐƐͲ�ŽŐ�ŝŶƚĞŐƌĞƌŝŶŐƐ-
ƉŽůŝƟŬŬ�ƐŽŵ�ůĂƌ�ůŽŬĂů�ŬƵŶŶƐŬĂƉ�ŽŐ�ůŽŬĂůƚ�ĞŶŐĂƐũĞŵĞŶƚ�
ǀčƌĞ�ďčƌĞŶĚĞ͕�ƐůŝŬ�Ăƚ�ŝŶƚĞŐƌĞƌŝŶŐĞŶ�ďůŝƌ�ŐŽĚ͘�^ĞŶƚĞƌ-
ƉĂƌƟĞƚ�ŵĞŶĞƌ�Ăƚ�ĚĞƚ�Ğƌ�ǀŝŬƟŐ�Ăƚ�ŬŽŵŵƵŶĞŶ�ƚĂƌ�ĂŶƐǀĂƌ�
ĨŽƌ�Ċ�ďŽƐĞƩĞ�ǀĊƌ�ĂŶĚĞů�Ăǀ�ŇǇŬƚŶŝŶŐĞƌ�ŽŐ�ĂƐǇůƐƆŬĞƌĞ�
ƐŽŵ�ŬŽŵŵĞƌ�Ɵů�EŽƌŐĞ͘�^ƚũƆƌĚĂů�Ğƌ�ĞŶ�Ăǀ�ĚĞ�ďĞƐƚĞ�
ŬŽŵŵƵŶĞŶĞ�ŝ�ůĂŶĚĞƚ�ƉĊ�ŝŶƚĞŐƌĞƌŝŶŐ͕�ŽŐ�ǀŝ�ƆŶƐŬĞƌ�Ċ�
ĨŽƌƚƐĞƩĞ�ĚĞƚ�ŐŽĚĞ�ĂƌďĞŝĚĞƚ͘�^ĞŶƚĞƌƉĂƌƟĞƚ�ŚĂƌ�Ğƚ�ŵĊů�
Žŵ�ůŝŬĞƐƟůůŝŶŐ͕�ŽŐ�ĚĞƚ�ďĞƚǇƌ�Ăƚ�ŝŶŶǀĂŶĚƌĞƌĞ�ƐŬĂů�ŚĂ�
ƐĂŵŵĞ�ƌĞƫŐŚĞƚĞƌ͕ �ƉůŝŬƚĞƌ�ŽŐ�ŵƵůŝŐŚĞƚĞƌ�ƐŽŵ�ŶŽƌƐŬĞ�
ƐƚĂƚƐďŽƌŐĞƌĞ͘��Ğƚ�ǀŝŬƟŐƐƚĞ�ŝŶƚĞŐƌĞƌŝŶŐƐƟůƚĂŬĞƚ͕�Ğƌ�Ċ�ĨĊ�
folk i arbeid.
 

Senterpartiet vil:
ͻ��Ăƚ�ŬŽŵŵƵŶĞŶ�ƐŬĂů�ũŽďďĞ�ĂŬƟǀƚ�ĨŽƌ�Ċ�ĨŽƌďĞĚƌĞ�ŝŶƚĞ-
ŐƌĞƌŝŶŐƐƉƌŽƐĞƐƐĞŶ�ŝ�ŚĞůĞ�ŬŽŵŵƵŶĞŶ͕�ďůĂŶƚ�ĂŶŶĞƚ�ǀĞĚ�
å koble det frivillige kulturlivet opp mot innvandrere.
ͻ��ůĞŐŐĞ�Ɵů�ƌĞƩĞ�ĨŽƌ�ďŽƐĞƫŶŐ�Ăǀ�ŝŶŶǀĂŶĚƌĞƌĞ�ŝ�ŚĞůĞ�
ŬŽŵŵƵŶĞŶĞ͕�ŽŐƐĊ�Ŷčƌ�ďǇŐĚĞƐĞŶƚƌĞŶĞ͘
ͻ��Ăƚ�ďŽůŝŐ͕�ƵƚĚĂŶŶŝŶŐ͕�ĂƌďĞŝĚ�ŽŐ�ĚĞůƚĂŬĞůƐĞ�ŝ�ĨƌŝƟĚƐ-
ĂŬƟǀŝƚĞƚĞƌ�ŝ�ŶčƌŵŝůũƆĞƚ�Ğƌ�ƟůƚĂŬĞŶĞ�ƐŽŵ�ďŝĚƌĂƌ�Ɵů�Ċ�
fremme inkludering og sikre livskvalitet. 
ͻ��Ăƚ�ŝŶŶǀĂŶĚƌĞƌĞ�ƐŬĂů�ĨĊ�ŐŽĚ�ŶŽƌƐŬŽƉƉůčƌŝŶŐ�ƟĚůŝŐ�
ĞƩĞƌ�Ăƚ�ĚĞ�Ğƌ�ĂŶŬŽŵŵĞƚ�ŬŽŵŵƵŶĞŶ͘�
•  at innvandrere blir kjent med de ulike arbeids- og 
ĨƌŝƟĚƐŵƵůŝŐŚĞƚĞŶĞ�ƐŽŵ�ĮŶŶĞƐ�ŝ�^ƚũƆƌĚĂů͘�
ͻ��ŝŶƚĞŐƌĞƌĞ�ǀĞĚ�Ċ�ƟůďǇ�ďĂƌŶĞŚĂŐĞƉůĂƐƐĞƌ͕ �ŽŐ�ƟůďǇ�ďĂƌŶ�
ŝ�ƐŬŽůĞĂůĚĞƌ�ůĞŬƐĞŚũĞůƉ�ŽŐ�ŬĂŵĞƌĂƚƐƚƆƩĞ͘�
ͻ��ďŝĚƌĂ�Ɵů�Ăƚ�ĨƌŝǀŝůůŝŐŚĞƚƐƐĞŶƚƌĂůĞŶ�ƐƚǇƌŬĞƐ�ŽŐ�ƵƚǀŝŬůĞƐ�
ƐŽŵ�ĞŶ�ǀŝŬƟŐ�ŵƆƚĞƉůĂƐƐ�ĨŽƌ�ŝŶŶǀĂŶĚƌĞƌĞ�ŝ�ůŽŬĂůƐĂŵ-
funnet.
•  videreutvikle ordningen med vertsfamilier for unge 
ĞŶƐůŝŐĞ�ŇǇŬƚŶŝŶŐĞƌ͘ �
ͻ��ůĞŐŐĞ�Ɵů�ƌĞƩĞ�ƐůŝŬ�Ăƚ�ĨƌŝƟĚƐĂŬƟǀŝƚĞƚĞƌ�ĨŽƌ�ŝŶŶǀĂŶĚƌĞƌ-
ďĂƌŶ�ƐŬĂů�ǀčƌĞ�ƌŝŵĞůŝŐĞ�ŶŽŬ�Ɵů�Ăƚ�ĚĞ�ŬĂŶ�ĚĞůƚĂ͘
ͻ��Ăƚ�ǀŽŬƐĞŶŽƉƉůčƌŝŶŐĞŶ�ƐŬĂů�ǀčƌĞ�Ğƚ�ǀŝŬƟŐ�ŝŶƚĞ-
ŐƌĞƌŝŶŐƐƟůƚĂŬ͘�sŽŬƐĞŶŽƉƉůčƌŝŶŐĞŶ�ŚĂƌ�ĨĊƩ�ĞŶ�ĮŶ�
ůŽŬĂƐũŽŶ�ǀĞĚ�KůĞ�sŝŐ�ǀŐƐ͘�ƐŽŵ�ůĞŐŐĞƌ�Ɵů�ƌĞƩĞ�ĨŽƌ�ŐŽĚ�
integrering. 
ͻ��ŚŽůĚĞ�ďŽƐĞƫŶŐƐƚĂůůĞƚ�ƐƚĂďŝůƚ͕�ŽŐ�ŝŬŬĞ�ŚƆǇĞƌĞ�ĞŶŶ�
ŝ�ĚĂŐ�ƐĊ�ůĞŶŐĞ�ĚĞƚ�Ğƌ�ĂŶĚƌĞ�ŬŽŵŵƵŶĞƌ�ƐŽŵ�ƆŶƐŬĞƌ͕ �

ŵĞŶ�ŝŬŬĞ�ĨĊƌ�ďŽƐĞƩĞ�ŇǇŬƚŶŝŶŐĞƌ͘ �

Ung i Stjørdal
^ƚũƆƌĚĂů�ƐŬĂů�ǀčƌĞ�ĞŶ�ŬŽŵŵƵŶĞ�ĨƵůů�Ăǀ�ŵƵůŝŐŚĞƚĞƌ�
Ɵů�Ċ�ůĞǀĞ�Ğƚ�ŐŽĚƚ�ŽŐ�ƐƉĞŶŶĞŶĚĞ�ůŝǀ͘ �^ĞŶƚĞƌƉĂƌƟĞƚ�ǀŝů�
ĂƌďĞŝĚĞ�ĨŽƌ�Ăƚ�ƵŶŐĚŽŵƐƟĚĂ�ƐŬĂů�ǀčƌĞ�ƐĊ�ďƌĂ�ƐŽŵ�
ŵƵůŝŐ͕�ŽŐ�ďŝĚƌĂ�Ɵů�Ăƚ�ĚĞŶ�ĚĂŶŶĞƌ�ŐƌƵŶŶůĂŐĞƚ�ĨŽƌ�Ğƚ�
ŵĞŶŝŶŐƐĨƵůůƚ�ŽŐ�ŐŝǀĞŶĚĞ�ůŝǀ͘ �'ŽĚĞ�ƵƚĚĂŶŶŝŶŐƐƟůďƵĚ͕�
ĂƌďĞŝĚƐŵƵůŝŐŚĞƚĞƌ͕ �Ğƚ�ǀĂƌŝĞƌƚ�ŬƵůƚƵƌƟůďƵĚ�ŽŐ�ĚĞůƚĂŐĞů-
ƐĞ�ŝ�ůŽŬĂůƐĂŵĨƵŶŶĞƚ�ƐŬĂů�ǀĞŬƚůĞŐŐĞƐ͘�^ĞŶƚĞƌƉĂƌƟĞƚ�Ğƌ�
ŽƉƉƚĂƩ�Ăǀ�Ċ�ǀčƌĞ�ĞŶ�ĂƩƌĂŬƟǀ�ŬŽŵŵƵŶĞ�ĨŽƌ�ƵŶŐĞ�ƐŽŵ�
er i etableringsfasen. 
 

Senterpartiet vil: 
ͻ��ŚĂ�ŐŽĚĞ�ďŝďůŝŽƚĞŬ͕�ŬĂŶƟŶĞͬƐŬŽůĞŬũƆŬŬĞŶ͕�ŵƵƐŝŬ-
ŬƌŽŵ�ŽŐ�ƵƚĞĂƌĞĂůĞƌ�ƐŽŵ�Ğƌ�ǀŝŬƟŐ�ĨŽƌ�ƚƌŝǀƐĞůĞŶ�ĨŽƌ�
elevene i skolene våre. 
ͻ��Ăƚ�ŬŽůůĞŬƟǀƟůďƵĚĞƚ�ŝ�^ƚũƆƌĚĂů�ƐŬĂů�ĨŽƌďĞĚƌĞƐ͘�
ͻ��ũŽďďĞ�ĨŽƌ�ŝŶŶĨƆƌŝŶŐ�Ăǀ�ďĞƐƟůůŝŶŐƐƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͘�
•  utvikle Stjørdal som studentby. Flere studentboliger 
Ğƌ�ǀŝŬƟŐ�ĨŽƌ�Ăƚ�ĞůĞǀĞƌ�ǀĞĚ�KůĞ�sŝŐ�ǀŝĚĞƌĞŐĊĞŶĚĞ�ƐŬŽůĞ�
ŽŐ�EŽƌĚ�hŶŝǀĞƌƐŝƚĞƚ�ƐŬĂů�ŚĂ�ŐŽĚĞ�ďŽƟůďƵĚ�ŝ�ŬŽŵŵƵ-
nen. 
ͻ��ũŽďďĞ�ĨŽƌ�ŇĞƌĞ�ƐŽŵŵĞƌũŽďďĞƌ�ĨŽƌ�ƵŶŐĚŽŵ͘�
ͻ��ĂƌďĞŝĚĞ�ŽŐ�ƟůƌĞƩĞůĞŐŐĞ�ĨŽƌ�Ğƚ�ĂƩƌĂŬƟǀƚ͕�ůĞǀĞŶĚĞ�ŽŐ�
trygt sentrum. 
ͻ��ƐŝŬƌĞ�ďŽůǇƐƚ�ŝ�ŬŽŵŵƵŶĞŶ�ŐũĞŶŶŽŵ�ǀĂƌŝĞƌƚĞ�ďŽůŝŐƟů-
bud i hele kommunen.  

Sentrum – byutvikling
^ƚũƆƌĚĂů�ďǇ�ǀŽŬƐĞƌ�ƌĂƐŬƚ͕�ŽŐ�ĚĞƚ�Ğƌ�ǀŝŬƟŐ�Ċ�ƉůĂŶůĞŐŐĞ�
ĨŽƌ�Ăƚ�ƐĞŶƚƌƵŵ�ŝ�ďǇĞŶ�ǀĊƌ�ĨĊƌ�ƵƚǀŝŬůĞ�ƐĞŐ�Ɵů�Ğƚ�ƐƚĞĚ�ĚĞƌ�
ĚĞƚ�ĨŽƌƚƐĂƩ�Ğƌ�ŐŽĚƚ�Ċ�ďŽ͕�ǀŽŬƐĞ�ŽƉƉ�ŽŐ�ůĞǀĞ͘�^ĞŶƚƌƵŵ�
ŝ�ďǇĞŶ�ǀĊƌ�ŵĊ�ǀčƌĞ�Ğƚ�ŶĂƚƵƌůŝŐ�ŵƆƚĞƐƚĞĚ�ĨŽƌ�ĂůůĞ�ŝŶŶ-
byggerne i kommunen. Kommunen har et overordnet 
ĂŶƐǀĂƌ�ĨŽƌ�Ăƚ�ďǇƵƚǀŝŬůŝŶŐĞŶ�ƐŬũĞƌ�ĞƩĞƌ�ĞŶ�ƐĂŵůĞƚ�
ŽǀĞƌŽƌĚŶĞƚ�ƉůĂŶ͘�/�ϮϬϭϱ�ĮŬŬ�ǀŝ�<ŝŵĞŶ�ŬƵůƚƵƌŚƵƐ�ŽŐ�
<ŝŵĞŶƉĂƌŬĞŶ͕�ƐŽŵ�Ğƌ�Ğƚ�ǀŝŬƟŐ�ďŝĚƌĂŐ�Ɵů�ŬŽŵŵƵŶĞŶ͘�
sŝ�ǀŝů�ĨŽƌƚƐĞƩĞ�ǀŝĚĞƌĞƵƚǀŝŬůŝŶŐĞŶ�Ăǀ�^ƚũƆƌĚĂů�ƐĞŶƚƌƵŵ�
ƐůŝŬ�Ăƚ�ǀŝ�ĨĊƌ�Ğƚ�ďǇƐĞŶƚƌƵŵ�ƐŽŵ�ǀŝ�ŬĂŶ�ǀčƌĞ�ƐƚŽůƚĞ�Ăǀ͕ �
ŽŐ�ƐŽŵ�Őŝƌ�ŐůĞĚĞ�Ɵů�ĂůůĞ�^ƚũƆƌĚĂůƐ�ŝŶŶďǇŐŐĞƌĞ͘��Ğƚ�Ğƌ�
ǀŝŬƟŐ�ĨŽƌ�^ĞŶƚĞƌƉĂƌƟĞƚ�Ăƚ�ŚĂŶĚĞůƐǀŝƌŬƐŽŵŚĞƚ�ĨƆƌƐƚ�ŽŐ�
ĨƌĞŵƐƚ�ƐŬĂů�ĨŽƌĞŐĊ�ŝ�ďǇŬũĞƌŶĞŶ͕�ŽŐ�ŝŬŬĞ�ŇǇƩĞƐ�Ƶƚ�ůĂŶŐƐ�
E6 eller E14. 
 

Senterpartiet vil:
ͻ���ďǇŐŐĞ�Ğƚ�ŵŽĚĞƌŶĞ�ƐǀƆŵŵĞĂŶůĞŐŐ͕�ƐŽŵ�ĊƉŶĞƌ�ĨŽƌ�



muligheten til å bygge ishall i tilknytning til svømme-
hall. 
•  realisere et signalbygg i form av et høyhus på den 
såkalte hotelltomta nord for Kimen. Dette må bli et 
vakkert merkebygg som markerer at her ligger byen 
Stjørdal. Dette må fylles med innhold som supplerer 
kulturhuset og bysentrumet vår. 
•  fortsette videreutvikling av sentrum i form av grøn-
ne lunger, parker, handelsvirksomhet og kafeer som 
skaper liv i sentrumskjernen.
•  at boligveksten i sentrum skal skje gjennom utvidel-
se av eneboligfelt i nord-østlig retning, samt fortetting 
på flata.
•  få et helhetlig parkeringsregime i Stjørdal sentrum.  
•  forskjønne hovedinnkjørselen til Stjørdal.
•  fylle parken på Husbyjordet med gode kulturtilbud. 
•  videreutvikle Halsenbanen som et innovativt 
aktivitetssted for barn og unge, og at en i tillegg til 
skateparken ser på om den kan utvides med flere 
lignende tilbud. 
•  realisere et parkeringshus i nærheten av sentrum.
•  satse på gang- og sykkelveier, for å kunne komme 
seg fram i og rundt sentrumet vårt. 
•  utvikle sti fra Molovika til Storvika 
•  bidra til at Stjørdal havn og friområdene omkring 
utvikles til det beste for befolkningen. 
•  at kommunen skal legge til rette for utvikling og 
nyetableringer av overnattingstilbud, spes. i sentrum 
og i tilknytning til lufthavnen. 
 
 

Grendekapitler:

LÅNKE
Senterpartiet vil:
•  opprettholde grendeskolen i Elvran. 
•  bevare Hellstranda som frilufts- og rekreasjonsom-
råde. 
•  jobbe for en bedre kryssløsning i Malvikskrysset 
som ivaretar trafikksikkerhet. 
•  jobbe for at utviklingen på Frigården kommer lokal-
samfunnet til gode. 
•  jobbe for fast dekke på Kvålsveien. 
•  bygge gang- og sykkelvei fra Elvarli til Sætnanfeltet 
via Elvran skole, og fra Bjørgmyran til Frigården. 
•  tilrettelegge for leiligheter i kommunedelssentrene 
med eldre som målgruppe. 

•  at nye boligfelt skal klargjøres i tilknytning til kom-
munedelsentrene, og at de eksisterende utvides. For 
ytterligere å styrke bosetting skal oppføring av enkelt-
boliger imøtekommes så langt det er mulig innenfor 
rammene av offentlig og kommunalt regelverk.
•  videreutvikle Hell som sentrum for Lånke, for å 
styrke bolyst og trivsel. 
•  inngå samarbeid med idrettslaget om oppgradering 
av idrettshall og uteområdet rundt skolen på Lånke. 
•  at elever som går på kulturskolen skal kunne ta 
skolebussen til Kimen. 
•  sørge for at bredbånds- og mobildekning blir gjort 
tilgjengelig for alle husstander og næringsaktører. 

SKATVAL
Senterpartiet vil:
•  sørge for at bredbånds internett blir gjort tilgjenge-
lig for alle husstander, næringslivsaktører og fritidsbo-
ende i hele Skatval. 
•  legge til rette for etablering av næringsklynge i 
Skatval sentrum med fasiliteter til grundere og at ny 
næringsetablering kan få fasiliteter for å etablere seg. 
•  legge til rette for gode sanitæranlegg på fri-
luftsområdene Vingestranda, Steinviksholmen og 
Håmmårsbukta, og generelt legge til rette for at 
allmenn bruk av bygdas friluftsområder. 
•  opprettholde helsestasjonen og legekontoret på 
Skatval i tilknytning til skole, barnehage og bosenter. 
•  oppgradere vann-nettet på Skatval for å ta høyde 
for framtidig bolig- og næringsutvikling.  
•  videreutvikle Skatval sentrum for å styrke bolyst og 
trivsel. 
•  tilrettelegge for leiligheter i kommunedelssentrene 
med eldre som målgruppe. 
•  at nye boligfelt skal klargjøres i tilknytning til kom-
munedelsentrene, og at de eksisterende utvides. For 
ytterligere å styrke bosettingen, skal oppføring av en-
keltboliger imøtekommes så langt det er mulig innen-
for rammene av offentlig og kommunalt regelverk.
•  arbeide for at Stjørdal kommune, sammen med 
andre aktører, videreutvikler området på og ved Stein-
vikholmen som et kultur- og friluftsområde. 
•  arbeide for Skatvalsstien fra Langstein til Storvika. 
Kommunen må sammen med grunneiere finne gode 
løsninger, slik at turstien kan realiseres.  
•  arbeide for gang- og sykkelvei langs nåværende E6, 
slik at det blir sammenhengende til Stjørdal sentrum.  
•  sikre god flyt i trafikken i Skatval sentrum 
•  at elever som går på kulturskolen skal kunne ta 
skolebussen til Kimen. 

HEGRA 
Senterpartiet vil:
•  videreutvikle Hegra sentrum for å styrke bolysten 
og trivselen i bygda. 
•  støtte opp om private barnehage- og skoleinitiativ 
i Flora 
•  opprettholde Forradal oppvekstsenter og Skjelstad-
mark oppvekstsenter.
•  starte rehabilitering av Hegra Ungdomsskole. 
•  opprettholde legekontoret og helsestasjonen. 
•  fortsatt gi støtte til drift av Hegra Festning og samti-
dig støtte opp om markedsføringen. 
•  at kommunen må bidra til å finne en felles utstil-
lingsplass for museumsgjenstander som i dag oppbe-
vares spredt på flere steder. 
•  jobbe for å få på plass gang- og sykkelvei langs 752 
fra Skjelstad til Skjelstadmark oppvekstsenter.
•  fullføre gang- og sykkelvei fra Gråelva til Li-
gaardskrysset og Stjørdal Sentrum.
•  tilrettelegge for leiligheter i kommunedelssentrene 
med eldre som målgruppe. 
•  at nye boligfelt skal klargjøres i tilknytning til kom-
munedelsentrene, og at de eksisterende utvides. For 
ytterligere å styrke bosetting skal oppføring av enkelt-
boliger imøtekommes så langt det er mulig innenfor 
rammene av offentlig og kommunalt regelverk.
•  ruste opp kommunale veier.
•  sørge for at bredbånds- og mobildekning blir gjort 
tilgjengelig for alle husstander og næringsaktører. 
•  at elever som går på kulturskolen skal kunne ta 
skolebussen til Kimen. 


