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Arbeiderpartiet er et sosialdemokratisk parti, og vi bygger
vår politikk på grunnverdiene frihet, likhet og solidaritet.
Vi tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til mer
sammen enn hver for oss. Det gir større trygghet og flere
muligheter for den enkelte hvis vi stiller opp for hverandre.
Kommunens innbyggere skal føle tilhørighet til lokalsamfunnet og nærhet til beslutningstakerne i kommunen.
Folldal kommune står overfor store utfordringer, befolk-

ningstallet er stadig synkende og kommunens framtidige
inntekter er med dagens regjering meget usikre.
Arbeidsplasser er en forutsetning for at folk skal bosette
seg i kommunen og næringsutvikling vil være et hovedfokusområde for Folldal Arbeiderparti.

Næringsutvikling
Vi må skape for å ha noe å dele. Utvikling
av næringslivet er avgjørende for å sikre
velferdstjenester til alle. Næringsutvikling
er en premiss for tilflytting til kommunen og
vi vil derfor legge til rette for etablering av
arbeidsplasser. Dette vil vi gjennomføre ved
en aktiv næringspolitikk som bidrar til å
sikre nyetablering og utvikling av næringslivet i kommunen.
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Folldal Arbeiderparti vil:
- Arbeide for en aktiv næringspolitikk både for eksisterende bedrifter og
nyetableringer.
- Arbeide for å beholde og legge til rette for nye industri- og IKT-arbeidsplasser.
- Arbeide for å redusere rovvilttap i landbruket og en forutsigbar
erstatningsordning.
- Rette fokus mot ungdom og unge voksne i landbruket.
- Legge til rette for nydyrking.
- Fokusere på tilrettelegging for næringsutvikling ved å ha et profesjonelt 		
næringsapparat.
- Arbeide for å få ungdom tilbake til bygda etter endt utdanning.
- Bidra til å gjøre Folldal attraktivt som reisemål ved tilrettelagte stier og løyper
for feks syklister, skiløpere, hundekjørere, fotturister og ridende.
- Fortsatt støtte opp om turistinformasjon og Stiftelsen Folldal gruver.
- Støtte videre utvikling av Nasjonal turistvei Rondane.
- Arbeide for at Femundløpet skal gå igjennom Folldal.
- Legge til rette for videre bygging av fritidsboliger.
- Arbeide for færre ledige kommunale lokaler.
- Utrede alternativ utnyttelse/sanering av Verket skole og legge til rette for ny 		
virksomhet på tomta.
Tor Borkhus

Helse og omsorg
Nøkkelen til god helse er forebygging og
tidlig innsats. Velfungerende samarbeid
mellom alle deler av helsetjenesten er
avgjørende for en tilpasset og verdig omsorg. Vi ønsker å legge til rette for at man
kan bo hjemme så lenge man ønsker, få
heldøgns pleie når man har behov for det,
og ha tilstrekkelig med kompetente ansatte.
De ansatte og deres kompetanse er den
viktigste ressursen for å gi tjenester med
høy kvalitet.
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Folldal Arbeiderparti vil:
- Arbeide for fortgang i utbygging av omsorgsboliger og institusjonsplasser.
- Sørge for at eldre og pleie/omsorgstrengende kan bo hjemme så lenge som
de selv ønsker.
- Sikre kompetanse i alle ledd ved rekruttering og videre- og etterutdanning.
- Legge til rette for at kommunen aktivt tar i bruk tilgjengelig velferdsteknologi
og samtidig beholder fokus på mellommenneskelig omsorg.
- Aktivisere befolkningen i alle aldersgrupper gjennom et godt folkehelsearbeid, noe som vil forebygge sykdom og lidelser.
- Videreføre frisklivssentralen.
- Støtte opp om og samarbeide med organisasjoner som fremmer folkehelse.
- Bedre psykisk helsevern for barn og unge.
- Sikre et fortsatt godt interkommunalt barnevern som er tilgjengelig.
- Fokusere på kommunalt rusarbeid og en ansvarlig ruspolitikk.
- Sikre helsesøster i 100% stilling.
- Arbeide for å opprette en kommunal kreftkoordinator.
- Sikre god legedekning på dagens nivå.
- Sikre dagens ambulansetjeneste ved stasjonering i Folldal.

Oppvekst
Barnehagen legger grunnlaget for all videre
utdanning. Et trygt og godt barnehagetilbud er
viktig, der barn kan oppleve lek, sosialisering
og mestring med jevnaldrende, samtidig som
foreldre har mulighet til å kombinere arbeid og
familie.
Skolen skal gi tilpasset opplæring, både elever
som behøver ekstra utfordringer og elever som
trenger ekstra oppfølging, skal oppleve at skolen gir dem det de har behov for. Lærere må få tid til å være lærere, skolehverdagen bør avbyråkratiseres, all måling og testing må være relevant for læringssituasjonen.
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Folldal Arbeiderparti vil:
- Være en pådriver for at Folldal kommune skal være en aktiv skoleeier som 		
fokuserer på kvalitet i undervisningen.
- Arbeide for å redusere frafallet i videregående skole.
- Fokusere på et godt skolemiljø.
- Sørge for at elevbedrifter er et satsingsområde.
- Beholde og videreutvikle uteskole og bruk av alternative læringsarenaer i 		
skole og barnehage.
- Legge til rette for videreutdanning av ansatte.
- Sørge for full barnehagedekning og en barnehage med god kvalitet.
- Arbeide for fleksible åpningstider i barnehage.
- Ha god søskenmoderasjon i barnehage og SFO og mellom barnehage og 		
SFO.
- Opprettholde og videreutvikle fritidsklubben som et godt alternativ for barn 		
og unge.
- Arbeide for barn og unges innflytelse gjennom et aktivt barne- og ungdoms-		
råd.
- Drive god og ansvarlig integrering av flyktninger både lokalt og regionalt.
- Evaluere den interkommunale ordningen med voksenopplæring.

Frivillighet og kultur
Folldal har et rikt og variert kulturliv
som gir trivsel og samhold i bygda.
En aktiv og deltakende befolkning er
grunnlaget for et godt folkestyre og et
levende lokaldemokrati. Frivillig arbeid
bidrar til å skape møteplasser, utvikler
fellesskap og man lærer av hverandre.

Folldal Arbeiderparti vil:
- Støtte opp om frivillig arbeid.
- Arbeide for et aktivt kommunalt samarbeid med frivilligsentralen.
- Legge til rette for en utlånsordning av sport- og fritidsutstyr/bytteordning.
- Arbeide for at pensjonister og andre ressurspersoner fortsatt deltar i det
frivillige arbeidet i barnehage, skole, helse og omsorg og fritidsaktiviteter
for barn og unge.
- Tilby gratis kommunale lokaler til lag og foreninger.
- Arbeide for å realisere en idrettshall/flerbrukshall.
- Rehabilitere svømmehallen.
- Sikre en god bibliotektjeneste med bredt utvalg og kompetent personale.
- Sikre en fortsatt god kulturskole med et variert tilbud til alle aldersgrupper.
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Klima og miljø
Klimahensyn skal være en viktig del av
kommunal planlegging og miljøkrav bør
stilles ved kommunale innkjøp. Nye kommunale bygg må være energieffektive og
klimatiltak må utføres på eksisterende bygg.
Kollektivtrafikk er miljøvennlig og et meget
viktig tilbud for våre innbyggere. Store deler
av arealet i Folldal er vernet. I tillegg til
fokus på vern av områdene er det meget viktig at man legger til rette for aktivitet
og utvikling som ikke går på bekostning av vernet.
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Folldal Arbeiderparti vil:
- Aktivt bruke den kommunale klimaplanen.
- Fokusere på klimavennlige innkjøp.
- Være en pådriver for renseanlegg i Folla.
- Profilere kommunen som nasjonalparkkommune.
- Legge til rette for næringsvirksomhet og friluftsliv med hund og hest
inn i verneområdene.
- Arbeide for tilrettelagte snøscooterløyper i kommunen.
- Arbeide for et godt buss- og bestillingsdrosjetilbud.
- Være en pådriver for pendlerbuss til Tynset.
- Være en pådriver for bedre mobildekning, bredbåndsutbygging og
oppgradering i hele kommunen.
- Støtte opp om ren og miljøvennlig kraftproduksjon.
- Fortsatt være positive til en utbygging i Markbulia, og vi mener kommunen
bør være aktiv overfor utbygger med tanke på kompensasjon.
- Arbeide for bedre vegstandard – plan for vedlikehold av kommunale veger, 		
fokus på FV 27 og FV 29.
- Arbeide for bru ved Rykroken.
- Legge til rette for sentrumsnære boligtomter.
- Motivere til kommunale og private miljøfyrtårn.

Politisk struktur og kommunens
arbeidsgiveransvar
Den viktigste ressursen i kommunen
er menneskene som jobber der. Det
er kommunenes ansvar å organisere
de kommunale tjenestene på en måte
som gjør oss enda mer attraktive som
arbeidsplass. Vi vil ha de beste fagfolkene nærmest innbyggeren, og vi
vil som arbeidsgivere motarbeide en
utvikling mot mer midlertidighet og
en løsere tilknytning til arbeidslivet for
flere.
Folldal kommune må få en mer hensiktsmessig politisk struktur som vil gjøre det
politiske arbeidet mer effektivt og gi mulighet til å ta de beste avgjørelser for
Folldal.
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Folldal Arbeiderparti vil:
- Bidra til å synliggjøre kommunen som en attraktiv arbeidsplass.
- Arbeide for at kommunestyret fremstår som en ryddig arbeidsgiver.
- Gjennomføre en helhetlig gjennomgang av kommunens organisasjonsstruktur.
- Innføre ny politisk struktur med politisk ledelse tilpasset kommunens størrelse.
- Arbeide for å redusere ufrivillige deltidsstillinger i kommunen.
- Begrense bruken av midlertidige stillinger.
- Bidra til et godt arbeidsmiljø i kommunen i samarbeid med de ansatte.
- Være en lærende organisasjon som sammen med de ansatte bidrar til faglig
utvikling, etter- og videreutdanning og har fokus på rekruttering.
- Øke antall lærlinger i kommunen.
- Øke antall sommerjobber for ungdom.
- Stå for en synlig og aktiv politisk ledelse.
- Bidra til politisk engasjement og involverte folkevalgte.

Regionale saker
Folldal Arbeiderparti vil:
- Jobbe aktivt for bedre offentlige kollektivtilbud,
som korresponderer best mulig og er tilgjengelig.
- Være en pådriver for bedring av vegstandarden
på RV3.
- Arbeide for elektrifisering av Rørosbanen.
- Kjempe for å opprettholde akuttfunksjoner ved Tynset sykehus.
- Jobbe for stasjonering av luftambulanse både på Dombås og en alternativ 		
base i Østerdalen.
- Fortsatt støtte opp om Nasjonal Turistveg Rondane og muligheter tilknyttet 		
denne.
- Sikre regionale videregående skoler.
- Jobbe for å videreutvikle tilbud om desentralisert utdanning.
- Ha et sterkt fokus på næringsutvikling og arbeidsplasser i regionen.
- Støtte at Snøheimvegen fortsatt holdes åpen.

Stem Arbeiderpartiet!

Oppsett/fotos: Solhellinga Folldal AS

Kommunestruktur
Folldal kommune klarer med dagens kommunegrenser å levere gode og kostnadseffektive
tjenester til kommunens innbyggere. Folldal
Arbeiderparti ønsker at Folldal skal bestå som
egen kommune. Utfordringen blir imidlertid
hvilke negative virkemidler regjeringen tar i bruk
for å sikre en gjennomføring av den pågående
kommunereformen, og hvilke oppgaver som
skal ligge til kommunene i fremtiden. Dersom
kommunen mottar mindre økonomiske overføringer vil det gå ut over tjenestene som våre
Kilde: Norgeskart.no innbyggere mottar. Det vil i realiteten tvinge
oss til en kommunesammenslåing. Vi mener det vil være uansvarlig å ikke ta de
nødvendige grep. Det er i denne prosessen viktig å se på alternative kommunegrenser og kommunestørrelser for å unngå reduksjoner i økonomiske overføringer. I denne sammenheng er det naturlig å gå i dialog med nabokommuner
for å ha et godt grunnlag for kommunestyrets beslutninger. Folldal Arbeiderparti
mener det er naturlig at det gjennomføres informasjonsmøter for innbyggerne
og at det avholdes en rådgivende folkeavstemning før en eventuell kommunesammenslåing.

