Folldal Arbeiderpartis
valgprogram 2019 – 2023
Kjære velger!
Jeg har blitt umåtelig glad i
bygda vår, og ønsker at Folldal
skal være et sted hvor det er
godt å bo og leve. I Arbeiderpartiets ånd vil vi jobbe for at
alle skal få muligheten til å
bidra med sine ressurser, ha
raushet med hverandre og være
et inkluderende samfunn. Politiske beslutninger skal være
godt forankret i verdigrunnlaget vårt; frihet, likhet og
solidaritet.
Med et solid og sterkt Arbeiderpartilag skal vi lykkes med
å skape sterkere fellesskap. Vi håper du gir oss tilliten og
muligheten til å sette vår politikk ut i livet.

Sammen skal vi skape flere muligheter i Folldal.

Stem Arbeiderpartiet!

Arbeidsplasser er grunnpilaren for bosetting og livet i bygda
Folldal Arbeiderparti vil:
•

at hele kommunens organisasjon skal ha høyt fokus på næringsutvikling

•

bidra til en bedre infrastruktur for næringsdrivende

•

sørge for at kommunen skal benytte lokale bedrifter der det er mulig,
og utforme kommunale anbud på en måte som gjør lokalt næringsliv
konkurransedyktig

•

arbeide for statlige og fylkeskommunale arbeidsplasser i Folldal

•

aktivt bruke kommunens nasjonalparkstatus i tilrettelegging for turisme

•

være pådriver for nybygg av bolighus og hytter og legge til rette for
attraktive tomter

•

jobbe aktivt regionalt og nasjonalt for å redusere rovviltbelastningen
for landbruket

•

øke tilskuddet til nydyrking

•

arbeide for et levende landbruk

•

arbeide for kompetanseheving ved desentraliserte studietilbud

•

fortsatt støtte opp om turistinformasjonen og Stiftelsen Folldal Gruver

1. Kristin Langtjernet

2. Bjørn Kenny Skomakerstuen

Gode offentlige helse- og sosialtjenester skal gi alle muligheten til å
leve verdige liv
Folldal Arbeiderparti vil:
•

organisere omsorgstjenestene i et tidsriktig bygg, med godt integrert
velferdsteknologi for å frigjøre hender til å yte god omsorg, og gi dem
som ønsker det muligheten til å bo hjemme

•

sørge for tilstrekkelig antall sykehjemsplasser med enerom for de som
ønsker det

•

aktivisere befolkningen i alle aldersgrupper gjennom et godt folkehelsearbeid

•

støtte opp om og samarbeide med frivillige organisasjoner

•

føre en ansvarlig ruspolitikk og sikre en god rus- og psykiatritjeneste

•

opprettholde et godt fastlegetilbud

•

sikre tilgjengelige sosiale tjenester

3. Ida Bårdseng
4. Bjørnar
5. Grete
6. Martin
			 Brendryen		 Skukkestad		 Grimsbu

Barn og ungdom er vår framtid
Folldal Arbeiderparti vil:
•

ha et helhetlig fokus i oppvekstløpet
med tidlig og samordnet innsats

•

sørge for full barnehagedekning,
løpende opptak og god pedagogisk
bemanning i barnehagen

•

arbeide for å ha en god grunnskole
med et inkluderende skolemiljø
som bidrar til økt gjennomføring av
videregående opplæring

•

innføre et gratis skolemåltid en dag
i uka

•

gjøre om SFO til en aktivitetsskole,
med fortsatt gode søskenmoderasjonsordninger på tvers av barnehage
og SFO/aktivitetsskole

•

stimulere til økt fokus på entreprenørskap i skolen

•

at Folldal fortsatt skal ha en av landets beste kulturskoler med et variert
tilbud til alle aldersgrupper

7. Liv Jorunn
8. Thomas Sauarlia 9. Helle Lie
10. Håkon Waastad
Bekken		 Hagen		 Jokobsen			 Gillerhaugen

Et rikt og mangfoldig kulturliv gir økt trivsel
Folldal Arbeiderparti vil:
•

arbeide for et aktivt kommunalt samarbeid med frivilligsentralen og
sikre fortsatt god økonomisk støtte

•

at kommunen skal samarbeide tettere med lag og foreninger

•

legge til rette for brukermedvirkning og medborgerskap

•

realisere en idrettshall og rehabilitere svømmehallen

•

tilby gratis inngang i svømmehallen for barn til og med 7. klasse

•

at kulturtilbud skal være tilgjengelig for alle

11. Gunn Hilde
12. Stian Grøndal
13. Gunn Iren
14. Lars
Voll		 Berget		 Husem			Krokmoen

En moderne og bærekraftig kommune inn i framtida
Folldal Arbeiderparti vil:
•

jobbe for at høyhastighets bredbånd blir en rettighet på lik linje med
strøm til alle husstander, og være en pådriver for god mobildekning i
hele kommunen

•

motivere til private og kommunale miljø-fyrtårn

•

at kommunen skal være en pådriver innen resirkulering og
kildesortering

•

jobbe for at regionen blir en del av det grønne Innlandet

•

knytte Folldal til det nye Innlandet med gode kollektivtilbud og god
veistandard

15. Susanne
16. Cato
17. Grete
18. Bjørn Tore
Muller		 Streitlien		 Kristoffersen		 Streitlien

Et godt og inkluderende arbeidsmiljø bidrar til gode kommunale
tjenester
Folldal Arbeiderparti vil:
•

bidra til at Folldal kommune skal være en attraktiv arbeidsplass

•

tilrettelegge for at kommunen har riktig kompetanse i alle ledd,
både ved kompetanseheving og rekruttering av nye medarbeidere

•

at utlysning av heltidsstillinger skal være hovedregelen i kommunen

•

oppfylle lærlingegarantien i samarbeid med privat næringsliv

•

videreføre ordningen med Sommerjobb for ungdom

•

at kommunestyret framstår som en positiv og ryddig arbeidsgiver

19. Kristin
20. Kjell
21. Aud Eli
22. Håvard
Alstad		 Brennodden		 Svendsen		 Svendsen

Sammen skal vi skape flere muligheter i Folldal.
Kristin Langtjernet
Bjørn Kenny Skomakerstuen
Ida Bårdseng
Bjørnar Brendryen
Grete Skukkestad
Martin Grimsbu
Liv Jorunn Bekken
Thomas Sauarlia Hagen
Helle Lie Jakobsen
Håkon Waastad Gillerhaugen
Gunn Hilde Voll
Stian Grøndal Berget
Gunn Iren Husem
Lars Krokmoen
Susanne Müller
Cato Streitlien
Grete Kristoffersen
Bjørn Tore Streitlien
Kristin Alstad
Kjell Brennodden
Aud Eli Svendsen
Håvard Svendsen

Stem Arbeiderpartiet!

