
Partiprogram kommunevalg 2019

Rindal Senterparti

Åss e gla ti Rindal’n.



1. Vibeke Langli (kum)  Økonomisjef
2. Kjetil Løften (kum)  Produktsjef Pipelife
3. Kirsti Barbo Landsem  Frisør
4. Ola Syrstad  Gårdbruker
5. Mildrid Kattem Aune  Fysioterapaut
6. Arild Haugen  Gårdbruker
7. Bettina Røen Helgetun  Ambulansearbeider
8. Lene Merete Kirkholt  Rådgiver Tine
9. Jon Børset  Gårdbruker
10. Lina Røen Negaard  Avdelingsleder
11. Ann Elin Hess Brønstad  Pensjonist
12. Ola G. Bjørnås  Gårdbruker
13. Bjørg Myrvang  Sykepleier
14. Ingeborg Elise Halgunset  Forsvaret
15. Yngve Røøyen  Gårdbruker
16. Marte Trønsdal  Student
17. Einar Thomasgård  Pensjonist
18. Jon Ole Røen  Gårdbruker
19. Johan Almås  Lærer
20. Ola T. Heggem  Gårdbruker/ordfører

Rindal Senterparti’s liste
til kommunevalget 2019



Rindal Senterparti vil…
Rindal skal bestå som egen kommune.
Nærhet, oversikt og kort avstand mellom de som fatter vedtak og de som 
vedtakene gjelder, er forutsetningen for et levende og aktivt folkestyre.

• Tilpasse utgiftene til et realistisk inntektsgrunnlag, i størst mulig grad uten å svekke 
tjenestetilbudet.

• Ta ungdommen med på råd i utviklingen av Rindalssamfunnet.
• Støtte opp om forebyggende helsearbeid og prioritere tiltak som fremmer slikt arbeid.
• Vi vil ha et omsorgstilbud som passer den enkelte og legge til rette for at den som 

ønsker det skal kunne bo hjemme så lenge som mulig.
• Ha fremdrift i helse og omsorgsplanen. Bygging av nytt helsetun vil ha et naturlig fokus 

i dette arbeidet.
• Arbeide for økte ressurser til psykisk helsetjeneste, med ekstra fokus på barn og unge.
• Sikre at ambulansen har tilholdssted i Rindal, og sørge for å opprettholde viktige 

tjenestetilbud som lokal tannhelsetjeneste og jordmor.
• Sikre at brannvesenet har den kompetansen og utstyret for helse- og omsorgsarbeidet 

de er pålagt.
• Sørge for tiltak som sikrer rekruttering av fagfolk i omsorgstjenestene, gjennom bl.a 

desentralisert sykepleierutdanning, stipendordningen og lærlingeordningen.
• Fortsatt ha en skole med gode læringsmiljø, trivsel og trygghet, med nulltoleranse for 

mobbing. 
• Vi vil styrke og videreutvikle det eksisterende næringslivet i bygda, samtidig vil vi gi 

rom for innovasjon og for at nye næringer skapes.  
• At kommunen skal være en aktiv medspiller for næringslivet i bygda. Vi ønsker å sørge 

for rådgiving og hjelp for næringslivet i kommunal regi, og det er naturlig å bruke 
ordførerrollen aktivt inn i næringsarbeidet.

• Prioriterer tiltak som fremmer trivsel og trygghet for barn og ungdom.
• Vi ønsker å bidra til å utvikle et variert boligmarked, tilpasset innbyggere i ulike 

livsfaser og skiftende økonomisk situasjon. 
• Gi økonomisk støtte til aktiviteter som er spesielt rettet mot barne- og ungdomsmiljøet.
• Stimulere til dugnadsinnsats og frivillighet ved å gi økonomisk støtte til lag og 

foreninger.
• Ha en integrering og bosetting som er bygget på at enkeltmennesket har tydelige 

rettigheter og klare plikter.
• Forvalte kulturlandskapet i et samarbeid mellom landbruk, kultur og miljø.
• Jobbe for god infrastruktur og gode offentlige tjenester. Dette er avgjørende for 

utvikling av næringsliv og for bosetting og trivsel.
• Jobbe for god digital infrastruktur, med prioritering på fiberutbygging, og god 

mobildekning i hele kommunen.
• Være pådriver for opprustning av FV 65, andre fylkeskommunale veger og delta aktivt i 

arbeidet for å realisere Orkdalspakken.



Vi tror at det gode livet og samfunnet skapes lokalt. Der det er små avstander 
med kort vei til skole, sykehjem og barnehage og der mennesker ikke bare blir 
en liten brikke i et stort system. Et samfunn der det er kort vei mellom de som 
bestemmer, og de som berøres av vedtakene. Vi tror det er innbyggerne som 

vet best hvordan deres egen kommune best kan styres og utvikles.

«Store system gjør menneskene små.
Nærhet er ikke problemet, det er nærhet 

som er svaret»
- Trygve Slagsvold Vedum

Vibeke Langli Kjetil Løften


