TYNSET ARBEIDERPARTI
PROGRAM 2019-2023

Tynset og Nord-Østerdalen skal være landets beste kommune og region å
vokse opp, jobbe og bo i. Alle skal være trygge på at de får god,
medmenneskelig og varm eldreomsorg. Tynset Arbeiderparti vil jobbe for at
kommunen skal ha de beste skolene i landet for både læring og trivsel. Vi vil
jobbe for å forsterke utdanningstilbudet ved høgskolesenteret. Vi vil sørge
for flere arbeidsplasser og nytt næringsliv i Tynset blant annet ved å bruke
mulighetene som Norsk Helsearkiv gir med ringvirkningene.
Arbeidstakere i Tynset skal ha det trygt på jobb der medvirkning skal være
gjennomgående. Tillitsvalgte skal tas med på råd i kommunen vår. Tynset er
et regionsenter med viktige oppgaver for hele Nord-Østerdal med blant annet
videregående og sykehus som vi vil trygge og forsterke.

Vårt verdigrunnlag bygger på prinsippene om likhet og frihet gjennom sterke
fellesskapsløsninger. Tynset Arbeiderparti vil bygge på det beste ved landet
vårt: Små forskjeller, like muligheter og et samfunn som gir arbeid og
trygghet for alle.

FLERE ARBEIDSPLASSER FRA HELSEARKIVET OG
IT-KOMPETANSESENTER PÅ TYNSET
Vi kan bygge flere arbeidsplasser i regionen vår når Norsk Helsearkiv kommer i gang. Med
NTNU sin utdanning i arkiv- og samlingsforvaltning har Tynset vist at vi kan etablere nye
felles arbeidsplasser for Norge sammen med utdanning fra et av Norges beste læresteder.
Flere arbeidsplasser og større utdanningsmuligheter på Tynset er av Tynset Arbeiderpartis
desidert viktigste saker. Derfor ønsker vi systematisk å bruke mulighetene og ringvirkningene
som nå kommer, til å bygge enda flere nye arbeidsplasser og utdanningstilbud i regionen vår.

Verdifull kunnskap og dyktige folk i regionen
Kunnskapen til Norsk helsearkiv med digitalisering, masselagring av data og sikker
oppbevaring av informasjon vil bli stadig mer verdifull for både offentlige og private
arbeidsplasser. Men vi ser at det er enda større muligheter fordi Tynset og Nord-Østerdal også
fra før har dyktige folk på IT og i flere bedrifter i regionen som bredt har tatt i bruk data. Ved
Anno vil det også skje spennende arbeid knyttet til digitalisering. Tynset kan bli
Norgesledende innen dette arbeidet. Et arbeid som det vil bli stadig mer av. Tynset
Arbeiderparti vil ta initiativ til at helsearkivet, næringslivet i regionen, kommunen, studie- og
høgskolesenteret, fylket også med Nord-Østerdal videregående og Stortinget kan bidra til
utvikling av et kompetansesenter for IT som igjen legger grunnlaget for enda flere
arbeidsplasser hos oss. Dette kan også bli et eksempel nasjonalt som kan brukes som
inspirasjon for hvordan man kan styrke IT-kompetansen i en hel region.

Arbeidsplasser og utviklingsplan til glede for hele Norge
Hele Norge vil ha glede av arbeidsplassene og utviklinga som skjer på Tynset. Derfor vil
Tynset Arbeiderparti jobbe for at Stortinget og nasjonale myndigheter tar offensive
beslutninger og gjør vedtak som sørger for at kunnskapen som bygges i regionen, kommer
hele landet og næringslivet til gode. Det er lurt for Norge å investere på Tynset. Kommunen
trenger en systematisk plan for investering i og utvikling av kompetansesenteret for IT.
Tynset Arbeiderparti vil bidra til at den blir laget, fulgt opp og gjennomført.

Forskning
Et av stegene i vår plan for kompetansesenteret er rekruttering av nok folk med ITutdanninger og forskererfaring. Helsearkivet vil være den største nasjonale samling av
helsedata. I kombinasjon med et forsterket IT-miljø vil vi sørge for at det blir enda mer
aktivitet på Tynset. Ved å sørge for at det eksempelvis rekrutteres folk med doktorgrad, kan
forskningsmulighetene som Norsk Helsearkiv gir, være starten på et større forskningsmiljø.

Tynset Arbeiderparti vil:


Sørge for at ringvirkninger av Norsk Helsearkivs etablering gir flere nye
arbeidsplasser på Tynset



Bygge et IT-kompetansesenter på Tynset



Etablere et forskermiljø ved å rekruttere folk med aktuelle utdanninger og
forskererfaring til kompetansesenteret



Legge til rette for forskning innenfor helsespørsmål i tilknytning til Norsk Helsearkiv

HELSE OG OMSORG

Godt arbeidsmiljø gir god eldreomsorg og gode velferdstjenester. Tynset Arbeiderparti vil øke
grunnbemanningen og kutte ut vikarbyråer med kortsiktig innleid arbeidskraft. Det gir bedre
hverdag for både eldre, brukere og arbeidstakere, i tillegg til at det blir større trygghet og
bedre ressursbruk for oss alle med større stabilitet og mindre uforutsigbare omrokkeringer.
Flere folk som bor i lokalmiljøet vil få arbeid lokalt i stedet for dyr bruk av vikarbyråer med
kun kortvarige opphold. Tynset Arbeiderparti har jobbet for denne saken i denne
kommunestyreperioden og vil fortsette arbeidet framover.
Med rett person på rett plass i helsetjenestene, og godt samarbeid med fagorganisasjonene, vil
vi sørge for at Tynset er en bra kommune å jobbe i.

Tynset Arbeiderparti vil:


Øke grunnbemanningen



Sørge for flere faste heltidsstillinger og mindre deltid



Si nei til vikarbyråer



Sørge for at tilbudet på Enan, Furumoen og Tjønnmosenteret skal bestå



Jobbe for flere fastlegehjemler ved legekontoret



Ha rutinemessige besøk av fastleger på institusjonene



Kjempe for at sykehuset på Tynset skal bestå med akuttfunksjoner og fødetilbud



Etablere lokal sykepleierutdanning på Tynset på høgskolesenteret



Øke helsesykepleiers tilstedeværelse i skolene

UTDANNING, SKOLER OG BARNEHAGER

Tynset Arbeiderparti vil ha en god skole og barnehage der alle kan lykkes. Viktige
grunnpilarer er romslighet, tilhørighet, inkludering og omsorg. Vi ønsker mer fokus på sosial
kompetanse med ferdigheter innenfor ansvarlighet, empati, samarbeid, selvhevdelse og
selvkontroll.

Det vil i årene som kommer bli et økende behov for flere som fullfører yrkesfaglig utdanning
og blir fagarbeidere. Det er avgjørende at alle elever som fullfører slik utdanning på
videregående får lærlingplass. Det er viktig å legge til rette at voksne og ungdom med
spesielle behov får tilbud om tilrettelagt fagopplæring i skole og bedrift.
Vi vil styrke mulighetene til å ta høgskoleutdanning på Tynset. Med forelesninger som tilbys
over nett er det mulig å få langt flere utdanninger til Tynset enn i dag. Tynset Arbeiderparti
vil jobbe med Stortinget, fylkestinget, næringslivet og utdanningsinstitusjoner for å legge til
rette for et best mulig utdanningstilbud for høgskoleutdanninger, etter og videreutdanninger
for folk i Nord-Østerdalen. Høgskolesenteret er viktig som møteplass for studenter som kan
jobbe sammen og dermed ha et sted for studiearbeidet hvor det er lettere å konsentrere seg.

Tynset Arbeiderparti vil:





Ha en sterk offentlig fellesskole og offentlige eller foreldrevede barnehager, der
tilskuddet fra staten går til elevene og ikke til profitt for store eller multinasjonale
private kjeder
Løfte status til yrkesfag, og bidra til at alle som ønsker en fagutdanning, kan få tilbud i
skole eller bedrift
Gjeninnføre 3.året dataelektronikerfaget ved NØVGS












Vurdere mulighetene for etablering av service og samferdsel ved NØVGS
Støtte opp under Tynset Teknolab for å styrke ferdigheter for skoleelever innen alt fra
programmering til 3D-printing
Fortsette opptrapping av antall lærlinger til 18 lærlinger i kommunen, og legge til rette
for lærlingbedrifter i privat sektor
Sørge for at grunnskolene i Tynset kommunene består
Ha muligheter for høyere utdanning i distriktene ved statlig finansiering
Sørge for ekstra stilling ved høgskolesenteret for å skaffe enda flere utdanninger til
Tynset, gjøre dem kjent og rekruttere studenter
Jobbe for etablering av grunnfag idrett som høyere utdanning på Tynset
At det er tilgang på enten frukt, brødskiver, eller havregrøt i løpet av skoledagen til
rimelig pris
Gi et meningsfullt lavterskel tilbud til ungdom som står utenfor arbeid og utdanning
At Tynset kommune tar initiativ til at alle ungdommer som søker, skal få
sommerjobberfaring innen fylte 19 år. Dette vil organiseres i samarbeid med det lokale
næringslivet, landbruket, organisasjoner og kommunens egne tjenester

FOLK SKAL HA DET BRA PÅ JOBB I TYNSET
God arbeidsgiverpolitikk handler om medbestemmelse og medvirkning i egen
arbeidshverdag. Samarbeidet med fagbevegelsen er svært viktig for Tynset Arbeiderparti. Det
er gjennom innsatsen til tillitsvalgte og folkevalgte i arbeiderbevegelsen, både lokalt og
nasjonalt, at vanlige folk har fått et bedre liv. Fagbevegelsen har også bidratt til å bygge en
velferdsstat for folk i hele landet vårt.

Tynset Arbeiderparti jobber for et trygt arbeidsliv gjennom å forsvare sykelønnsordningen og
bekjempe sosial dumping, midlertidighet og deltid.
Når folk får trygge jobber, ansvar og tillit, bidrar det til engasjement, motivasjon og mulighet
til å bruke fagkunnskap som kommer andre til gode gjennom godt utført arbeid og gode
tjenester.
Tynset Arbeiderparti vil:


Trygge og utvikle eksisterende arbeidsplasser



Sørge for at Tynset er en kommune som folk vil jobbe for



At faste, hele stillinger skal være hovedregelen



Si klart nei til konkurranseutsetting og privatisering av kommunale velferdstjenester



Sikre at kommunen har krav i alle sine kontrakter og innkjøpsavtaler om at
arbeidstakernes rettigheter skal være oppfylt hos leverandørene og følge opp dette i
anskaffelser og arbeide mot alle former for sosial dumping



Ha krav om tariffavtale, fagarbeidere, lærlinger, helse, miljø og sikkerhet ved anbud

KULTUR OG IDRETT

Kultur skaper virksomhet og arbeidsplasser og gir livet positivt innhold. Et rikt og godt kultur
og idrettsliv gir barn og unge gode oppvekstsvilkår, voksne bolyst og eldre en god og
meningsfylt alderdom. Tynset Arbeiderparti vil styrke forebyggende og helsefremmende
barne- og ungdomsaktiviteter. Kultur og idrett er en arena for integrering, og skaper sterke
fellesskap og oppvekstmiljøer. Slike lokalsamfunn vil både barn og voksne være en del av og
komme tilbake til.

Tynset Arbeiderparti vil:


Videreføre og forsterke lavterskeltilbudet
«åpen hall»



Videreføre Ttrafo Teater i Fjellregionen



Gi alle barn- og unge mulighet til å delta i positive aktiviteter ved å videreføre
aktivitetskort



Gi Tynset bibliotek gode rammevilkår



Gi alle som ønsker det tilbud i kulturskolen



Jobbe sammen med idrettslagene i kommunen for å skape aktivitet for flest mulige
barn og ungdom



Støtte opp under «Mekkeriet» som fritidstilbud for ungdom som ønsker å mekke



Støtte prosjektet «Artists in Residence» som går ut på å trekke til oss kunstnere innen
alle kunstuttrykk fra hele Europa



Støtte barnas verdensdag



At mulighetene til regional svømmehall vurderes dersom det finnes driftsformer som
ikke svekker kommunens øvrige tjenestetilbud

LIV OG RØRE I SENTRUM
Tynset Arbeiderparti jobber for en politikk for utvikling og aktivitet i Tynset sentrum. Vårt
mål er liv og røre, handel og boliger i sentrum ved at fortettingen skjer fra det eksisterende
sentrum fra brua og opp til skolene og Tjønnmosenteret. Sammen med næringslivet ønsker
Tynset Arbeiderparti å fortsette arbeidet for et mer levende, finere og triveligere sentrum der
folk får lyst til å være.

Tynset Arbeiderparti vil:


Legge til rette for flere leiligheter i sentrum og at «Tronstuatomta» brukes til rimelige
seniorleiligheter



Avklare ledige næringsareal i Tynset sentrum som kan nyttiggjøres



Ha fortgang i arbeidet med reguleringsplanen for Tynset sentrum for fortetting av
eksisterende sentrum fra brua og til skolene



Videreføre og følge opp kommuneplanens arealdel for 2015-2027



Finne ut hvor ny virksomhet kan etableres



Være positive til byggeprosjekter i flere etasjer i sentrum



Ta initiativ til å ruste opp området mellom sentrum og Tjønnmosenteret



Bidra til at handelsnæringa kan samarbeide for arrangementer og oppussing av
sentrum



Jobbe for å øke aktiviteten i sentrum alle årstider med bedre muligheter for aktiviteter
for barn og familier på torgområdet



Vil legge til rette for benker og lekeapparater i Parkveien



Lyse opp Kulturhuset på kveldstid



Forsterke Kulturhuset som regionalt hus med urbane kvaliteter

LOKALDEMOKRATIET PÅ TYNSET
Tynset Arbeiderparti vil at Tynset skal bestå som egen kommune som i dag.
Det interkommunale samarbeidet bør styres mer av folkevalgte.
Samarbeidet med tillitsvalgte på arbeidsplassene er en viktig del av et levende demokrati.

MAT, LANDBRUK OG NÆRINGSMIDDELINDUSTRI
Norsk jordbruk er bærebjelken i
distrikts-Norge og gir mange tusen
arbeidsplasser over hele landet.
Næringsmiddelindustrien er den største
delen av norsk industri på fastlandet.
Levende bygder og et åpent
kulturlandskap gir også grunnlaget for
bosetting og turisme.

I Norge produserer vi verdens reneste og tryggeste
mat, av dyr som har gått på beite i utmarka.
Arbeiderpartiet vil legge til rette for mer bruk av
beiteressurser og forvaltningen av den vedtatte
rovdyrpolitikken må gjennomføres, slik at
beiteressursene i større grad kan utnyttes. Vern av
matjord er en del av en offensiv og framtidsretta
politikk for trygghet til folk i Norge. Matjorda
ligger tvert imot spredt og vi har lite av den. Matjorda skal derfor som den helt klare
hovedregelen brukes til næringsvirksomhet med matproduksjon. Slik må det være nettopp
fordi det er knapphet på jord i Norge, selvforsyninga er for lavt og jord som er dyrka opp, har
blitt det som følge av at det var den beste jorda å dyrke opp.

Tynset Arbeiderparti vil:


ha mer bruk av lokale matvarer i kommunen



støtte produksjon av lokalmat under paraplyen Rørosmat



Jobbe for mest mulig bruk av norsk fôr



Ha et sterkt jordvern



At den vedtatte rovdyrforvaltningen blir gjennomført for å sikre bruk av dyr på beite



Ha enklere uttak av rovvilt i beiteprioriterte områder



Legge til rette for å utnytte utmarksressursene



Ha mer støtte til beite- og fellingslag for å redusere rovdyrtap



Jobbe for mer støtte til teknologi som «FindMy» og annet satellittutstyr til dyr på beite



Føre en politikk som gjør små og mellomstore bruk fortsatt levedyktig, gjennom å ha
en restriktiv bruks rasjonalisering



Bidra til at Nord-Østerdalen med lokal matproduksjon og landbruk blir et stadig mer
spennende reisemål for flere

NYTT NÆRINGSLIV, REISELIV, INDUSTRI OG ØKT
VERDISKAPING PÅ FORNYBARE NATURERESSURSER
Det grønne skiftet betyr i praksis at verdiskapingen og investeringene i ny industri som
benytter seg av ressursene vi finner med blant annet vannkraft, jord og skog skal øke. Tynset
Arbeiderparti vil bidra til at Tynset og Nord-Østerdalen blir en region for etablering av ny
industri og arbeidsplasser i denne nye industribyggingen. Mer av råstoffene eksempelvis fra
tømmer kan videreforedles i fylket, og ikke bare gå til eksport.

Tynset Arbeiderparti vil:


Ha bredbånd i alle deler av kommunen



Jobbe for større investeringer i ny industri og bioøkonomi som utnytter og
videreforedler fornybare naturressurser i Nord-Østerdalen



Bruke kommunens innkjøpsmakt til å investere i prosjekter med økt bruk av tre og til å
prioritere størst mulig grad av lokale råvarer



Jobbe for å gjøre Tynset til et attraktivt reisemål



Ha en mer aktiv satsning på næringsutvikling



Tilrettelegge for utvidelse av handelsnæringen



Være proaktiv for å tiltrekke seg ny næring

KLIMA OG MILJØ

Vi begynner allerede å merke klimaendringene, med ekstreme flomperioder og tørkesommer.
Vi er nå de første generasjonene til å merke klimaendringene, og den siste til å gjøre noe med
dem. Plast er også et stort problem som vi vil bidra til å løse.
Tynset Arbeiderparti vil:


Jobbe for bestillingstaxi til busspris



Jobbe for å utvide hjem for en 50- lappordningen til å gjelde flere tider på døgnet og
på ukedagene



Jobbe for å utvikle felles kollektivkort for buss/tog



Ha sortering av matavfall i alle husstander og offentlige bygg, samt ta i bruk
nedbrytbare avfallsposer



Videreføre dagens snøscooterforvaltning



Bytte ut gummigranulater med biologisk nedbrytbart materiale i alle kunstgressbanene



At redusering av plast skal prioriteres ved alle relevante anbud



Sette ut permanente stasjoner i alle bygder og grender for levering av rundballeplast,
rundballenett og for- og gjødselsekker



Støtte oppgradering og utskifting av ikke-godkjente avløpsanlegg

