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Snorre Lillebo – ordførerkandidat
Hei, alle sambygdinger og andre som er glad i
Engerdal. Jeg heter Snorre Lillebo og har fått det
privilegium å være ordførerkandidat for Engerdal
arbeiderparti ved høstens kommunevalg.

Vekst gjennom arbeid

For dere som ikke kjenner meg så godt fra før har jeg
vært bonde store deler av livet, men har også arbeidet
mange år i tømmerskogen. Jeg er gift med Grete og far
til Anders (32), Sondre (30) og Martin (26). Ellers er
jeg veldig glad i musikk, og brukte store deler av 80-tallet til å reise Øster
dalen opp og ned som gitarist i «Vurruhavets Rock n´Roll Fusel Bus Band»!
Av politisk erfaring er jeg snart ferdig med min andre periode i kommune
styret, den siste p
 erioden har jeg også vært medlem av formannskapet.
Utover dette har jeg også hatt tillitsverv i en lang rekke lag og foreninger.
Hva er jeg opptatt av som politiker?
Jeg er veldig stolt av å være engerdøl og har et sterkt ønske om å være
med å utvikle k
 ommunen videre. Er spesielt opptatt av næringsutvikling,
noe jeg mener er viktig for å snu den negative befolkningsutviklingen.
Lykkes vi med å skape nye og varige arbeidsplasser vil mange andre ut
fordringer også være mulig å løse. Vår parole til høstens valg er derfor
«vekst gjennom arbeid»!
Jeg mener bla. at turistnæringen i kommunen har et stort vekstpotensial.
Engerdal kommune består av 2200 km2 unik natur som for mange flere vil
ha stor glede av å kunne oppleve! I denne sammenhengen er merkevare
bygging, samarbeid og innovasjon viktige stikkord!
Jeg er opptatt av å legge til rette for gode oppvekstsvilkår for barn og unge
i kommunen vår. Et godt skole- og barnehagetilbud er avgjørende. Kultur
skole og andre fritidsaktiviteter er også veldig viktig, og jeg er opptatt av
at alle skal kunne få et tilbud, uavhengig av økonomi.
Vi lever i et land med utrolige muligheter.
Det å stå med et norsk pass i nævan og samtidig ha bostedsadresse Enger
dal er etter min mening som å vinne i lotto! Dette er det viktig å huske på
i hverdagen dersom det skulle «butte litt».
Som ordførerkandidat er det viktig for meg at du blir lyttet til, og jeg vil
gjerne høre fra deg dersom du har innspill, ønsker, ris eller ros. Jeg tåler det
meste!
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Valgprogram 2019–2023
Hender i arbeid, kreativitet og utvikling, livsmestring og
livsutfoldelse.
Gjennom arbeid vokser mennesket, både i seg sjøl og
sammen med andre. Et godt samfunn er tilrettelagt slik at
alle skal kunne bidra med sine evner og muligheter, og at
vi sammen bidrar til et godt og trygt liv for alle.
Engerdal AP mener at nøkkelen til å skape vekst i Enger
dalssamfunnet går gjennom å trygge de arbeidsplassene
vi har og å bidra til at nye arbeidsplasser blir etablert. De
gode ressursene i folk skaper de verdier vårt samfunn
har behov for, og vi vil legge til rette for dette.
Valgprogrammet har «Vekst gjennom arbeid» som sitt
utgangspunkt, og deretter underpunktene «Verdiskapning», «Befolkning» og «Miljø».
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Verdiskapning
Verdier skapes av mennesket og i mennesket. Engerdal
kommune har behov for de som skaper verdier i kommu
nale tjenester og gjennom arbeid i privat næringsliv. Enger
dal AP mener at styrking av eksisterende arbeidsplasser, og
etablering av nye, er selve nøkkelen til å kunne vokse som
samfunn - både i antall innbyggere, men også som samfunn
i seg selv.
Det er viktig at de investeringer vi gjør for fremtiden tilfaller
oss sjøl, og at vi som kommune inntar en aktiv rolle i eier
skap vi inngår i.

Verdiskapning

Befolkning

Innbyggerne i Engerdal kommune er vår største ressurs!
Det er dere som skal skape de verdiene vi trenger for
hverandre. Gjennom samhold og samspill vil vi klare å
bringe Engerdal kommune inn i ei ny tid – i fellesskap.
Tryggheten i hverdagen ligger i fellesskapet, og akkurat
derfor er det viktig at det blir lagt til rette for at fellesskapet skal kunne fungere.
For Engerdal AP er det spesielt viktig å kjempe for de
som ikke har de samme muligheter som andre, og for
oss står kampen mot barnefattigdom høyt. Ved å legge
til rette for lik deltagelse sikrer vi også tilhørighet,
samhold og fellesskap.

Miljø

Næringsutvikling – Turisme som næring
l

l

l

l

Et liv i arbeid og i vekst fordrer gode omgivelser. Enger
dalsnaturen er av våre aller største kvaliteter. Vi har rent
vann i springen, mat i skogene og fjellene, frisk luft og store
områder for rekreasjon. Dette er verdier vi setter høyt og vi
ønsker å verne om.
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l

Engerdal AP vil jobbe for at Blokkodden skal bli den
store drivkraften og fyrtårnet for turistnæringa i
kommunen. Vi vil derfor jobbe for et større besøksog kompetansesenter ved Blokkodden. Dette sen
teret skal knytte sammen samarbeidspartnere og
kompetanse vi allerede har i kommunen.
Vi vil jobbe videre for å få kompensasjon for tapte
inntekter fra vindkraft, og for de ulemper vi har fordi
store arealer av kommunen er vernet. Kompensasjon
fra dette vil inngå i besøks- og kompetansesenteret
på Blokkodden.
Vi vil prioritere opplevelsesturisme som satsings
område innen reiseliv.
Vi vil bidra til at Destinasjon Femund – Engerdal
fortsatt skal være en motor for utvikling av reiselivet.
Vi vil revidere kommunens forskrift om villcamping slik
at den i større grad ivaretar det lokale næringslivet.
Vi vil legge en plan for de rasteplasser vi har
langs bilveier, og hvordan disse skal ivaretas og
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 edlikeholdes. Engerdal AP mener at det er viktig at
v
kommunen har gode rasteplasser som tar imot be
søkende, turister og lokalbefolkning på en god måte.
Vi vil videreutvikle scooterleden som et produkt
for den kommunale turistnæringa. Vi mener det
er spesielt viktig nå å få på plass løype videre fra
Femundsenden til Elgå. Vi mener også det skal
være mulig å jobbe politisk og byråkratisk for å
få etablert led videre til Femundshytten. Vi ønsker
å kunne jobbe med foreninger og næringsliv
som har interesser rundt scooterleden for å
utvikle produktet.

l

l

Næringslivet generelt
l

l

Engerdal AP vil at kommunen inntar et mer aktivt
eierskap i selskaper vi er en del av. Vi vil jobbe for
at selskaper vi er betydelige eiere av skal ha forret
ningsadresse i kommunen, og at selskapenes over
skudd reinvesteres tilbake i kommunen.
Vi vil ha mer ut av våre samarbeid med andre kom
muner og regioner. Det gjelder reiselivs-samarbei
det vårt med Trysil, Särna og Idre, vårt samarbeid
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l

l

med aktører i Røros-regionen og Cirkumferensen,
og det interkommunale samarbeidet i SÅTE-regio
nen. Det er viktig at midler vi bevilger lokalt i større
grad kommer Engerdal til gode.
Vi mener det er viktig at kommunens næringsliv har
flere bein å stå på og vil jobbe for at det etableres
bedrifter innen nye næringer. Engerdal AP mener at
ordføreren skal være en pådriver og aktiv støttespil
ler i dette arbeidet, til beste for næringslivet i Enger
dal. Dette er spesielt viktig i en liten utkantkommu
ne som Engerdal.
Vi vil ta initiativ til møtearenaer der kommunens
næringsliv møtes for å diskutere felles utfordringer
og samarbeidsmuligheter. Samarbeid er særlig vik
tig hvis næringslivet skal styrkes. Vi vil skape gode
muligheter til medvirkning og deltakelse for alle.
Vi vil sikre at det kommunale næringsfondet og
Femundsfondet blir brukt av næringslivet sjøl.
Gjennom godt kjente søknadsfrister og en aktiv
næringsutviklertjeneste skal næringslivet sjøl kunne
definere sine behov og få tilgang til fondsmidlene.
Vi vil bruke det kommunale investeringsfondet til
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etablering av bedrifter som potensielt kan bli en
større arbeidsplass/ hjørnesteinsbedrift.
Vi vil tilby gratis tomter til nytt næringsliv
Vi vil opprettholde kommunens eierandel i Eidsiva.
Vi vil jobbe aktivt for at fylkeskommunale nærings
livssatsinger også tilfaller Engerdal.

Jordbruk og skogbruk
l

l

l

l

l

l

Engerdal AP mener det er viktig at Staten gjen
nom Statskog eier og drifter skog og utmark.
Men Statskog har også er lokalt ansvar til å bidra.
Statskog eier ca. 85 % av arealet i Engerdal, uten å
bidra nevneverdig til næringsutvikling og vekst. En
gerdal AP vil jobbe for å styrke den lokale innflytel
sen og medbestemmelsen på Statskog sine arealer
for å øke verdiskapningen i Engerdal.
Vi vil jobbe for at det nye forslaget til Fjelloven blir
gjennomført, og slik sikre en mer lokal forvaltning av
statsallmenningen.
Vi vil si nei til salg og privatisering av arealer som i
dag er statsallmenning.
Vi vil holde tett dialog med Statskog med mål om
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l

å hindre over-avvirkning på Statsallmenningen, og
arbeide for at de verdier som tas ut i større grad til
bakeføres til Engerdal.
Vi vil jobbe for at Fjellstyret og Engerdal Kommune
skoger KF i større grad finner områder å samarbeide
på, og sikre en mer helhetlig forvaltning av kommu
nens naturressurser.
Vi vil sørge for at Engerdal Kommuneskoger KF får
de beste rammebetingelser for å videreutvikle sin
virksomhet. EKKF står frem som en drivkraft i mye av
kommunens næringsutvikling og bidrar positivt
i samarbeid med annet næringsliv.
– Engerdal AP vil garantere et begrenset eieruttak,
men samtidig kreve at EKKF fortsetter å utvikle seg.
– Vi vil sikre et fortsatt kommunalt eierskap i EKKF
og si nei til salg av kommuneskog eller jordskifte
der kommuneskogens verdi forringes.
– Vi vil at EKKF skal gjøre oppkjøp av skog og ut
mark hvis dette blir aktuelt for å sikre lokal for
valtning og eierskap til våre ressurser.
Vi vil evaluere og vurdere en videreføring det kom
munale jordbruksfondet.
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Vi vil sammen med jordbruksnæringa sikre at dyrket
jord ikke blir liggende brakk og bidra til at kommu
nen fører en tydelig jordvernpolitikk.
Vi vil sørge for at Engerdal kommune har god og
framtidsrettet kompetanse som rådgivere for land
bruks- og primærnæringene. Dette kan også skje
ved interkommunalt samarbeid.
Vi vil bidra til å styrke og beholde veterinærtje
nesten vi har i kommunen.

Reindrift
l

l

l

Engerdal AP vil finne samarbeidsområder sammen
med jordbruks- og reindriftsnæringa. Vi ønsker å se
på hvordan vi sammen skal utnytte utmarka og na
turressursene våre til beste for hele kommunen og
for fremtida.
Vi ønsker ny rekruttering til reindrifta. For at yngre
skal tørre gå inn i reindriftsnæringa må de ha flere
bein å stå på, og Engerdal AP ønsker å se på dette
sammen med de som driver reindrift.
Vi vil arbeide for å styrke sørsamisk samfunn, her
under tradisjonell kunnskap, reindrift og språk.

finsk-russisk avstamning, og vi mener at Norge ikke har
noen forpliktelser til å opprettholde denne.
Inntil en ny rovdyrpolitikk blir realisert støtter Engerdal AP
seg i hovedsak til Hedmark APs årsmøteuttalelse for 2018
som krever at Stortingets vedtak blir fulgt opp, og raske,
effektive uttak av ulv som blir nærgående til befolkning og
bebyggelse. Hvis rovdyrforvaltninga ikke gjennomføres i
tråd med Stortingsvedtaket mener Engerdal AP at forvalt
ningsstrukturen må endres. Engerdal Ap vil understreke at
mennesker skal kunne kjenne seg trygge i sine hverdags
miljø.
Engerdal kommune må være grønn sone i forvaltnings
planen for rovdyr i region 5 Hedmark hvor beitedyr har et
sterkt vern.

Kommunikasjon og samferdsel
l

l

Rovdyr
l

Vi ønsker ikke yngling av ulv i norsk fauna.

Engerdal AP mener at bjørn, jerv, gaupe, og spesielt ulv, er
et hinder for å bruke utmarka som en ressurs i matproduks
jon; både i jordbruket og i reindrift. Antall store rovdyr i
kommunen må begrenses slik at utmarka kan utnyttes av
beitedyr. Kongeørn må også forvaltes.
Engerdal AP mener at Norge ikke har noen forpliktelser til
å verne ulv gjennom Bern-konvensjonen. Ulv i norsk fau
na er ikke skandinaviske avstamninger, men i beste fall av
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l

l

l

Engerdal AP vil fortsette satsinga på bredbånd inntil
det er full dekning til alle husstander i hele kommu
nen.
Vi vil fortsette å jobbe for fast dekke på strekningen
Bekkdalen-Jensvollkrysset. Det vil blant annet kreve
at ordfører prioriterer dette i sitt arbeid.
Vi vil jobbe for at dagens tilbud innenfor buss og taxi
opprettholdes og om mulig videreutvikles.
Vi vil jobbe tett på Statens Vegvesen for å sikre
gode grusveier og vinterveier.
Vi vil jobbe for at offentlig rutetilbud korresponderer
best mulig for å sikre sammenheng og kortest mulig
reisetid.

Kommunale tjenester og arbeidsplasser
l

Engerdal Kommune som arbeidsgiver skal kjenne
tegnes som en organisasjon i alle ledd, der medbe
11
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stemmelse og dialog er en grunnleggende verdi og
en forsvarer av den «norske arbeidslivsmodellen»
Vi vil styrke kommunens retningslinjer for kommu
nale anbud og innkjøp for å hindre sosial dumping
og arbeidslivskriminalitet og styrke det seriøse ar
beidslivet.
Vi vil arbeide for hele og faste stillinger. Uønsket
deltid, midlertidige ansettelser og bruk av beman
ningsselskaper er noen av de største truslene mot
et trygt og organisert arbeidsliv.
Vi vil være tydelig overfor regionale og sentrale par
tifeller på at det kommunale inntektssystemet ikke
endres slik at det går utover distriktskommuner.
Vi vil videreutvikle alt interkommunalt samarbeid
som kan bidra til bedre og mer effektive tjenester
for folk.
Vi vil at kommunen utvikler kompetanseplaner på
alle arbeidsplasser, i samarbeid med de ansatte og
tillitsvalgte. Engerdal kommune sliter med å få tak
i rett kompetanse eksternt. Rekruttering kan også
skje internt, og Engerdal AP mener at det er vel så
riktig å oppmuntre egne ansatte til å videreutvi
kle sin kompetanse. Engerdal kommune bør derfor
være en aktiv tilrettelegger for kompetanseheving
av egne ansatte. Engerdal AP mener vi da bedre vil
kunne sikre rett kompetanse over tid.
Vi vil arbeide mot konkurranseutsetting, anbud, ut
skilling og privatisering av offentlige tjenester.
Vi vil prioritere å få unge i arbeid. Engerdal AP vil få
på plass en lærlingegaranti sammen med Trysil (og
andre nabokommuner) som sikrer at ungdom med
yrkeskompetanse innen yrker vi har i regionen får
lærlingeplass.
Vi vil jobbe for muligheten for å få ettergitt studielån
ved å jobbe og bo i Engerdal.
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Befolkning
Barn og ungdom
l

l

l

Engerdal AP vil kontinuerlig jobbe for å bekjempe
barnefattigdom. Alle barn og ungdom skal ha mulig
het til å delta i fellesskapet. Det vil blant annet være
viktig å legge til rette for at de nærmeste rundt bar
na og ungdommene har mulighet til å stå i arbeid og
delta i samfunnslivet på lik linje med andre.
Vi vil jobbe for SFO for alle 1.–4.-klassinger som er
gratis innenfor skoleåret. Vi vil også utvide SFO-ord
ningen til å gjelde i skolens høstferie, vinterferie og
deler av sommerferien.
Vi vil jobbe for 5-dagers skole også for 1.–4. klassinger.
– Gratis SFO, kombinert med innføring av
5-dagers skoleuke for 1.–4.-klassinger, vil
bidra til at foreldre i større grad kan delta i
13

VEKST GJENNOM ARBEID

l

l

l

l

l

l

E N G E R DA L A R B E I D E R PA R T I

arbeids- og samfunnsliv, det vil utjevne
sosiale forskjeller, og gi en bedre opp
læringssituasjon for våre barn.
l
Vi ønsker at ungdom i Engerdal skal
tørre å stå frem som seg sjøl, tørre å ta
egne valg på tvers av det etablerte, og
å si ifra når dette trengs. Engerdal AP
vil at kommunen går inn i et samar
beid med organisasjonen MOT.
l
Vi vil sikre en god skolehelsetjeneste.
l
Vi vil jobbe for at alle barn i Engerdal
skal ha muligheter til å delta i idrett,
kultur og andre fritidsaktiviteter.
l
Vi vil sikre en videre god drift av
ungdomsklubben, og at den utvikles
videre i de lokaler de nå har.
l
Vi vil bevare «Hjem for en
50-lapp»-ordningen for ungdom
Vi vil jobbe for fortsatt å kunne beholde to kommu
nale barnehager med godkjent kompetanse.
Vi vil legge til rette for at Kulturskola får fortsatt
gode rammebetingelser.
Vi vil vurdere og iverksette tiltak som kan bidra
til å rekruttere og beholde lærere med godkjent
kompetanse.
Engerdal AP vil sikre og videreutvikle sommer
jobbordningen.
Vi ønsker et aktivt og engasjert ungdomsråd, og vil
legge til rette for dette.
Vi vil jobbe for en videregående skolestruktur
som gir ungdommer fra Engerdal muligheten til å ta
videregående opplæring i Trysil og Tynset. Nærhe
ten mellom studiested og hjemkommune vil gjøre
det enklere og mer attraktivt å flytte tilbake etter
endt skolegang. Samtidig er det videregående
14

 koletilbudet i vår region under press på grunn av
s
regionreformen.

Eldre
l

l

l

l

Engerdal AP mener kommunen har store menneske
lige ressurser blant våre pensjonister, og ser på det
som en prioritert oppgave å legge til rette for at
denne kompetansen kan bli brukt. Det være seg i
styrearbeider, i frivillig arbeid eller i arbeidslivet.
Vi vil jobbe for at vår kommune har et aldersvenn
lig samfunn. Det vil innebære å legge til rette for at
eldre og pensjonister skal kunne bo i eget husvære
nær ulike tjenester. Engerdal AP vil derfor jobbe for
at Engerdal Torg realiseres. Det er også viktig at det
te blir hensynstatt i sentrumsplanlegging av Drevsjø
sentrum.
Vi vil jobbe for innføring av velferdsteknologi, både
på sjukehjemmet, i hjemmetjenesten og for alle
eldre som bor hjemme. Vi er alle tjent med at våre
innbyggere kan bo hjemme og være helt eller delvis
selvhjulpne så lenge som mulig.
Vi ønsker å se på tiltak sammen med de frivillige
15
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foreningene for å kunne demme opp mot ensomhet.
Det må legges til rette for lavterskeltilbud for dette, for
eksempel med grendekontakter, nabokontakter, kur
sing for deltakelse i dette arbeidet, eller andre tiltak.
Vi vil få fortgang i rehabilitering av pleie- og om
sorgssenteret.
Vi vil arbeide for en skyssordning for eldre internt i
kommunen.

ligsentralen fletter sammen gode krefter til beste for
flere; både unge og eldre, asylsøkere og flyktninger.

Inkludering og integrering av flyktninger og asylsøkere
l

l

Trygghet i hverdagen
l

l

l

l

l

l

l
l

Engerdal AP vil jobbe for en fortsatt god kontinuitet i
den kommunale legesituasjonen.
Vi mener en god ambulansetjeneste, både på vei, i
lufta, og over landegrensene er helt avgjørende for å
føle seg trygg i Engerdal. Det er derfor viktig for oss
å ha en velfungerende ambulansetjeneste. Enger
dal AP vil be kommunen avklare hvilke utfordringer
ambulansetjenesten har og arbeide for at kommu
nestyret kan bidra til å avhjelpe disse. Vi vil vurdere
samarbeidsområder med Norsk Luftambulanse, og
jobbe for at luftambulansen har lokaliseringer og
kapasitet som sikrer en god tjeneste for vår region.
Vi vil arbeide for at sykehusstrukturen i Innlandet
organiseres slik at innbyggerne får gode regionale
helsetilbud innen både spesialist- og akutthel
se-tjenestene.
Vi vil styrke den kommunale jordmortjenesten gjen
nom interkommunalt samarbeid, og vurdere å re
kruttere internt gjennom kompetanseheving.
Vi vil jobbe for å beholde et betjent NAV-kontor i
kommunen.
Vi vil vurdere aktivitetsrett for personer som av ulike
grunner har havnet utenfor arbeidslivet.
Vi vil sikre en god barnevernstjeneste i kommunen.
Vi vil jobbe for at Frivilligsentralen skal bestå. Frivil
16

l

l

Engerdal AP vil utarbeide en integreringsplan for
våre flyktninger og asylsøkere.
Engerdal AP vil prioritere arbeid som kan bidra til å
beholde Drevsjø Statlige Asylmottak. Asylmottaket
er en stor og viktig arbeidsplass for vår kommune,
leverer gode tjenester og hjelper folk i nød til et
godt liv. Asylmottaket bidrar til å opprettholde vik
tige kommunale tjenester som lege- og helsetje
nester, og skole- og barnehagetjenester.
Engerdal kommune skal fortsette å bosette flyktnin
ger. Engerdal AP vil styrke flyktningetjenesten og
jobbe aktivt for en bedre dialog mellom flyktninger
og det lokale næringsliv. Det er viktig for integre
ringsarbeidet å kunne sette våre bofaste flyktninger
i arbeid.
Vi ønsker å sette av midler til målretta arbeidskvalifi
seringstiltak.

Bosetting
l

l

l

Engerdal AP ønsker bosetting i hele kommunen, og
det er viktig at vi finner en måte å imøtekomme bolig
mangel på som treffer behovet i kommunen best. Vi
vil be om en boligplan som kan gi svar på hvilke be
hov vi har innen boligbygging i Engerdal akkurat nå.
Vi vil be om at utbygging av kommunale utleiebo
liger, vedtatt av kommunestyret i 2017, blir stoppet
inntil en slik plan foreligger. De av boligene som er
under oppføring vil bli ferdigstilt.
Vi vil evaluere dagens fradelingspolitikk, og om nød
vendig se på nye tiltak tilpasset dagens utfordringer
med fradeling av eiendommer.
17

VEKST GJENNOM ARBEID

E N G E R DA L A R B E I D E R PA R T I

Kultur
l

l

l
l

Engerdal AP ønsker å se på helheten i tildeling av
midler til kulturarrangementer på ny. Vi har flere
større satsinger nå enn for noen år tilbake, og vi er
nødt til å se på tiltak som bedre kan legge til rette
for disse.
Vi vil fortsette å bidra til tiltak som kan stimulere til
frivillig arbeid og dugnadsinnsats.
Vi vil intensivere arbeidet med kulturminneplanen.
Vi vil få utarbeidet en ny plan for idrett og friluftsliv.

Miljø
l

l

l

Jakt, fiske og friluftsliv
l

l

Engerdal AP vil jobbe for å sikre allmennheten bruk
av utmarka.
Vi vil ha en rettferdig tildeling av elgjakt i kommu
nen, til fordel for de som er innbyggere, og dermed
bor og arbeider i kommunen. Vi vil jobbe for:
– En helhetlig forvaltning av elgjakta i hele kom
munen. Fjellstyret og EKKF skal i samarbeid job
be for en helhetlig forvaltning av elgjakta, blant
annet i tildeling av kvoter, priser, antall innen
bygds i hvert lag, eller andre forhold som sikrer
rettferdighet i tildeling av elgjakt.
– At alle elgterrengene i kommunen (statlige, kom
munale og andre grunneiere) trekkes i samme
tildelingsrunde.
– At ingen skal kunne jakte på flere elgterreng på
statsallmenningen eller kommuneskogen før alle
som ønsker jakt har fått dette. Elgjakt i Engerdal
er en viktig faktor bosetting og tilflytting, og det
er også for Engerdal AP et solidaritetsprinsipp at
flest mulig av kommunens innbyggere har mulig
het for å få elgjakt.
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l

l

l

l

l

Engerdal AP vil fortsette arbeidet med å legge til
rette for grønne valg.
Engerdal kommune har store områder som er verna
eller har et begrenset bruk. Dette må brukes som
argument inn mot sentrale myndigheter i form av
kompenserende tiltak, f.eks. ved å støtte opp om et
besøks- og kompetansesenter ved Blokkodden.
Vi vil sikre at Engerdal kommune fortsatt framstår
som et område der naturopplevelser og friluftsliv har
en spesiell verdi.
Vi vil jobbe for at de viktige drikkevannsressursene
som finnes i kommunen, blir registrert som en verdi
for framtida.
Vi vil at kommunen skal legge til rette for, i samar
beid med FIAS og frivillige foreninger, opprydding
av strandsoner og andre lignende områder av felles
interesse. Engerdal kommune ER en naturkommune
og skal bestrebe seg etter å fremstå deretter.
Vi vil legge til rette for at flere av de kommunale
virksomhetene sertifiseres som Miljøfyrtårn. Vi me
ner at det er spesielt viktig at EBUS jobber for dette.
Vi ønsker å gjøre det mindre attraktivt å dumpe avfall
på private avfallsplasser. Vi vil derfor se på mulig
heten for gratis levering av søppel og for utvida åp
ningstider ved FIAS gjenvinningsstasjon på Drevsjø.
Vi mener det er viktig å anerkjenne klimaendringene
og hvordan dette påvirker våre liv. Vi mener det der
for er viktig at kommunen ser på hvilke konsekven
ser klimaendringene kan ha for våre innbyggere, og
gir forslag til hvordan vi kan møte disse.
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VEKST GJENNOM ARBEID

E N G E R DA L A R B E I D E R PA R T I

Tanja Køien Andersen – varaordførerkandidat
Jeg heter Tanja Køien Andersen og er
46 år, og jobber som leder i Pedago
gisk-psykologisk tjeneste for Trysil og
Engerdal.
Jeg stiller til valg og engasjerer meg
politisk fordi jeg har sterk tro på de ver
diene Arbeiderpartiet står for: Frihet,
likhet og solidaritet. Dette er også viktig
i vår kommune. Jeg mener alle grep vi tar for å ta vare på
hverandre er viktige for vårt lokalsamfunn. Dette omfat
ter alt fra første møte med jordmortjenesten, barnehagen,
skolen, arbeidslivet eller i livets siste år. Jeg brenner for et
rettferdig samfunn, der alle skal ha like muligheter uansett
utgangspunkt. Vi har alle noe å bidra med, og alle skal ha
mulighet for å være med!

20

Maren Sørjoten Drevsjømoen – ungdomskandidat
Jeg heter Maren Sørjoten Drevsjømoen
og er 19 år. Jeg er født og oppvokst her
i Engerdal, men bosatt i Trysil hvor jeg
jobber og begynner som heltidsstudent
innenfor sykepleie. Som student og
utflytter synes jeg det fortsatt er viktig
å tenke på kommunepolitikken i hjem
kommunen. Jeg er opptatt av hvordan
min hjemkommune vil se ut i fremtiden,
og hvordan man best kan legge til rette for en bærekraftig
fremtid for kommunen. Noe som jeg brenner ekstra for er
helsetilbudene i kommunen. Jeg har selv jobbet innen
for helsesektoren og føler at dette er et tilbud som burde
opprettholdes. Samtidig så ønsker jeg at også barne
hagedekningen skal opprettholdes slik at alle som har
behov, får innvilget barnehageplass. Som ung i kommunen
skjønner man at det er vi som er fremtiden, og da er det
også viktig at vi blir hørt, sett og forstått.
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VA L G L I S T E F O R E N G E R D A L A R B E I D E R PA R T I

Nr

Navn

Født

1.

Snorre Lillebo

1956

2.

Tanja Køien Andersen

1972

3.

Kjell Erik Jolen

1968

4.

Nina Lillest

1999

5.

Thor Haugen

1947

6.

Liv Karin Knutsen

1967

7.

Morten Solbakken

1961

8.

Tone Embretsson

1966

9.

Jon Anders Mortensson

1959

10.

Maren Sørjoten-Drevsjømoen

2000

11.

Per Olav Opgård

1962

12.

Lise Nordli

1971

13.

Jonny Johnsen

1973

14.

Sofia Brustad-Johnsen

1995

15.

Steinar Solbakken

1946
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Kontaktinformasjon
www.arbeiderpartiet.no
Følg oss på Facebook og Instagram

