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Kjære engerdøl!
De fleste engerdøler vil si at det er godt å bo i Engerdal. Alle kjenner alle. Vi tar vare på og bryr oss
om hverandre. Tjenestetilbudet er på de fleste områder godt sammenlignet med mange andre. Og
takket være god økonomistyring og nøkternhet over lang tid har kommunen bedre økonomi enn
mange andre kommuner.
Det er imidlertidig ingen selvfølge at det vil forbli slik. Den neste kommunestyreperioden vil bli
krevende og viktig med tanke på Engerdalssamfunnets framtid. På mange måter står vi ved et
vegskille. Kommunereformen skal gjennomføres og landes i løpet av de neste fire årene. Konklusjonen vil være avgjørende for om Engerdal skal bestå som egen kommune eller ikke i framtida.
Jeg mener at befolkningsutviklingen er den største utfordringen kommunen har, og dermed den
viktigste saken i neste periode. Dersom nedgangen i folketallet ikke bremses opp vil grunnlaget for
det begrensede servicetilbudet vi har bli for lite, og mange tilbud vil bli borte. En eventuell kommunesammenslåing vil uansett alternative løsninger resultere i at Engerdal blir enda mer utkant enn i
dag. Vår innflytelse i en storkommune vil bli begrenset og lokaldemokratiet svekket. Jeg er redde
for at en slik løsning vil føre til en sentralisering av arbeidsplasser og mindre satsing på næringsutvikling lokalt. Virkningen vil bli ytterligere befolkningsnedgang. Det neste kommunestyret får en stor
oppgave i å gjøre de riktige valgene for Engerdals framtid. Arbeiderpartiet mener at vi bør bestå
som egen kommune så langt det er mulig innenfor de rammebetingelsen som blir gitt av sentrale
myndigheter. Dersom det skulle bli aktuelt å vurdere en sammenslåing med andre kommuner må
det gjennomføres en rådgivende folkeavstemming før endelig beslutning tas.
For å bremse opp befolkningsnedgangen mener Arbeiderpartiet at det må satses nytt og annerledes på næringsutvikling. Arbeidsplasser er helt nødvendig for bosetting. Næringssatsingen må
derfor bli mer proaktiv for å skaffe nye etableringer. Tilskuddsordningene vi har må gjøres mer
tilgjengelig for næringslivet ved at alle midler blir fordelt på grunnlag av søknader.
Arbeiderpartiet vil alltid jobbe for gode oppvekstvilkår, en god helse- og eldreomsorg. I de tilfeller vi
blir for små alene for å gi gode tjenester må vi søke samarbeid med andre. Interkommunale løsninger kan sikre fortsatt egen styring, større fagmiljø og lokale arbeidsplasser. Vårt valgprogram viser
for øvrig mange andre viktige saker som vi vil gjøre vårt beste for å gjennomføre i neste periode.
På vegne av Arbeiderpartiet håper jeg på din tillit og din stemme på valgdagen. Erfaringer fra
tidligere valg viser at valget blir veldig jevnt i Engerdal. For å komme i posisjon og få ordføreren
må Arbeiderpartiet ha rent flertall. Uansett om du vil stemme på oss eller andre, er det viktig at du
styrker lokaldemokratiet ved å bruke stemmeretten din. Du betyr mye for fellesskapet. Sammen er
vi sterke!
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GRUNNLAGET FOR
ENGERDAL ARBEIDERPARTIS PROGRAM
Ved siden av det politiske innholdet og samfunnsidealene i partiprogrammet, bygger programmet
på forutsetningen om at kommunen har god økonomistyring. Det vil ikke være mulig å gjennomføre
politiske prioriteringer i programmet, eller gode tjenester til innbyggerne, uten at god kontroll med
kommunens økonomi er overordnet.

FORTSATT EGEN KOMMUNE - BOSETTING
For å sikre framtidig bosetting er det viktig at Engerdals innbyggere har størst mulig råderett over egne ressurser og utvikling. Den kjenner best hvor skoen trykker som har den på.
Engerdal Arbeiderparti vil:
- At Engerdal skal bestå som egen kommune. Dette er en viktig forutsetning for Engerdal
Arbeiderparti.
- At det skal avholdes folkeavstemming først dersom det må tas standpunkt til kommunesammenslåing.
- Være tydelig overfor regionale og sentrale partifeller på at det kommunale inntektssystemet
ikke endres slik at det går utover distriktskommuner.

Godt valg!

- Legge til rette for motiverte og oppfinnsomme innbyggere med utgangspunkt i at kommunen
trenger alle konstruktive innspill.

Vennlig hilsen

- Velge et grendeutvalg i alle grender, som skal være faddere for nyinnflyttede og bidra med
innspill til utvikling og trivsel i grenda.

Lage

- Videreutvikle alt interkommunalt samarbeid som kan bidra til bedre og mer effektive tjenester
for folk.

- Sikre et stabilt folketall, helst en økning, ved å ta hele kommunen i bruk.

- Samarbeide med frivillige lag, foreninger og organisasjoner der disse kan bidra til et enda
bedre tjenestetilbud, for eksempel innen pleie og omsorg, helse, kultur og oppvekst.
- At Engerdal kommune selv, eller sammen med private aktører, legger til rette for tilstrekkelig
med bomuligheter.
- At helårsboliger kan bygges der folk selv ønsker.

BARN OG UNGDOM
Barna er vår framtid og skal overta Engerdal etter oss. Trygge og gode oppvekstmiljøer
legger grunnlaget for egenverdi og tilhørighet til kommunen. Engerdal Arbeiderparti støtter
det igangsatte arbeidet med å øke barn og unges trivsel, og ønsker å følge opp dette i årene
framover. Barndommen skal gi den enkelte tro på egne evner og legge til rette for utvikling
av hele mennesket både faglig og sosialt.
Engerdal Arbeiderparti vil:
- Ha full barnehagedekning og barnehager med god faglig kvalitet.
- Øke antall pedagoger i barnehagen.
- Være en aktiv skoleeier som legger til rette for god kvalitet i skolen.
- At alle elever uansett forutsetninger og etnisk bakgrunn får et likeverdig og godt opplæringstilbud.
- Sikre drift av Sømådal skole for skoleårene 15/16 og 16/17 med de forutsetninger som ble
vedtatt i K.sak 14/65.
- At Ebus skal ha et systematisert arbeid med fortsatt elevbedrifter, og at skolen involverer
etablerere som har lykkes, i undervisningen.
- Videreføre det sørsamiske opplæringstilbudet.
- Evaluere dagens SFO-tilbud i samarbeid med brukerne, og vurdere alternative tilbud.
- Fortsatt støtte opp om det sørsamiske ressurssenteret for fjernundervisning, læremiddel- og
språkutvikling.
- Bidra til flere fritidstilbud, der ungdommen selv er med på utformingen av aktivitetene.

- Ha minimum en sykepleier på jobb hele døgnet.
- Opprette en stilling på minimum 50 prosent som aktivitør.
- Gjennom opplæringsplan og kompetansemidler stimulere ansatte til etter- og videreutdanning.
- Jobbe aktivt for å redusere antall deltidsstillinger som er under 50 prosent.
- Sikre at eldre og omsorgstrengende kan bo hjemme så lenge de selv ønsker.

- Opprettholde lærlingordningen med minst to kommunale lærlinger årlig, derav en helsefagarbeider.

LEGE OG HELSETJENESTER

- Legge til rette for en kulturskole med et godt og variert tilbud.

Fokus på forebygging fremfor reparasjon

- Synliggjøre og støtte ungdomsrådets rolle og handlingsrom.

PLEIE OG OMSORG
Fortsatt sikre hjelpetrengende hjemme og på institusjon et faglig godt tilbud
Engerdal Arbeiderparti vil:
- Ha fokus på sammenheng i tjenestetilbudet.
- Rekruttere nødvendig fagkompetanse for at kommunen skal kunne følge opp intensjonene i
Samhandlingsreformen.

Engerdal Arbeiderparti vil:
- Sikre en forsvarlig legedekning.
- Bedre det interkommunale samarbeidet på områder der nødvendig kompetanse mangler i
kommunen.
- Skaffe lokaliteter for en velfungerende ambulansetjeneste og skape økt trygghet ved en godt
utbygd luftbåren ambulansetjeneste.
- I løpet av første året i perioden få utarbeidet en egen folkehelseplan for Engerdal kommune.
- Utvikle helsestasjon og skolehelsetjeneste.

SOSIALE TJENESTER
Trygghet og hjelp til selvhjelp
Engerdal Arbeiderparti vil:
- Sette inn tiltak så tidlig som mulig når hjelp er påkrevet.
- Ha spesielt fokus på forebyggende tiltak rettet mot ungdom og unge voksne som faller utenfor skole og jobb. Vurdere om aktivitetsplikt skal innføres.
- Gjennom interkommunalt samarbeid etablere en faglig, robust barneverntjeneste. Fordi barn
er en særlig sårbar gruppe skal dette punktet realiseres i løpet av første år i perioden.

MOTTAK OG INKLUDERING AV FLYKTNINGER
Engerdal kommune har i mange år bosatt flyktninger. Dette er et viktig samfunnsoppdrag
som krever kompetanse på en rekk områder. Målet er at flyktningene skal få grunnleggende
ferdigheter i norsk og bli kvalifisert for videre skolegang eller for deltakelse i yrkeslivet. For
å lykkes med dette, er det avgjørende at flyktningene finner seg godt til rette og blir raskt
inkludert i lokalsamfunnet.
Engerdal Arbeiderparti vil:
- Gjennomføre en tverrfaglig evaluering av kommunens mottak av flyktninger.
- Vektlegge et målrettet integreringsarbeid for å legge bedre til rette for god integrering i lokalsamfunnet..
- Sikre alle bosatte flyktninger uansett skolebakgrunn og funksjonsnivå gode kommunale
tjenester.
- At alle som jobber med flyktninger skal ha et minimum av flerkulturell kompetanse.

NÆRINGSUTVIKLING OG TURISME
Arbeid og verdiskaping er nødvendig for å trygge bosetting samt skape framtidig utvikling
Engerdal Arbeiderparti vil:
- Styrke kommunens rolle og aktivitet på næringsområdet, blant annet med markedsføring og
oppsøkende virksomhet for å motivere til nyetableringer i Engerdal.
- Tilby gratis tomter for nytt næringsliv.

JORDBRUK - SKOGBRUK - REINDRIFT - UTMARK
Primærnæringene er Engerdal kommunes kulturelle og historiske grunnlag. Uten disse
næringene ville Engerdal bli fattig og mindre interessant som bosteds- og besøkskommune. Kommuner med store utmarks- og naturområder vil være ettertraktet som framtidige
reiselivsmål. Kommunens eiendomsstruktur, med rundt 85 prosent statsgrunn som statsallmenning, gir det lokale fjellstyret en medbestemmelse som vi mener er viktig. Det er av stor
betydning også for reindriftsnæringa.
Engerdal Arbeiderparti vil:

- Bidra til at det etablerte næringsliv blir tatt vare på.

- Si ja til fortsatt kommunalt eierskap av kommuneskogen.

- At det i løpet av første år i perioden opprettes et samarbeidsforum for dialog mellom politikere, næringsliv og hyttebeboere.

- Si nei til salg av kommuneskog, eller jordskifte der kommuneskog inngår og taper seg i
verdi.

- Opprettholde kommunens eierandel i Eidsiva.

- Si nei til salg og privatisering av arealer som i dag er statsallmenning.

- Bidra til at Destinasjon Femund – Engerdal skal være en motor for utvikling av reiselivet.

- Holde tett dialog med statsskog med mål om å hindre overavvirkning på statsalmenningen,
og arbeide for at de verdier som tas ut i større grad tilbakeføres til Engerdal.

- Stimulere til vedlikehold og markedsføring av anlegg som er bygd med universell utforming.
- At eiendommer som er regulert til reiseliv ikke omreguleres til andre formål.
- Arbeide for at motorisert ferdsel i utmark kan forvaltes lokalt, og at skuterleder etableres på
en slik måte at lokalt næringsliv og miljø ivaretas.
- Sammen med reiselivsnæringen utarbeide en plan for aktivitetstilbud innen reiselivet. i løpet
av valgperiodens to første år.
- Priotere å bruke kommunens nærings- og Femundfond til utvikling og nyskapning av lokale
arbeidsplasser og næringsliv.

- Få vedtatt en egen handlingsplan for jordbruket i samarbeid med næringa, der målet er å
sikre fortsatt aktive gårdsbruk som gir et utkomme å leve av.
- Sammen med næringa sikre at dyrket jord ikke blir liggende brakk, og bidra til at kommunen
fører en tydelig jordvernpolitikk.
- Sammen med reindriftsnæringa få vedtatt en egen handlingsplan for reindrift, og finne fram
til muligheter for videreforedling og styrking av reiselivsnæringa.
- Legge til rette for lokal videreforedling av råvarer og spesiell engerdalsmat som produseres i
landbruket og reindrifta, og sikre fortsatt videreforedling av fisk i kommunen.
- Motivere reiselivsbedriftene til å tilby lokal og kortreist mat.
- Sørge for at Engerdal kommune har god og framtidsrettet kompetanse som rådgivere for
landbruks- og primærnæringene. Dette kan også skje ved interkommunalt samarbeid.
- Sikre at det foreslåtte sperregjerdet for rein mellom Lillebo og Femundsenden blir realisert.
- At innenbygdsboende skal ha tilgang til jakt og fiske til akseptable priser. Fjellstyret og kommuneskogen må være med å ta ansvar for dette.
- At Engerdals utmarksarealer og «villmark» skal bli kommunens mest eksklusive tilbud når
det gjelder aktiviteter, for fastboende og for turister.

- Gi økonomisk støtte slik at kulturlandskapet blir tatt vare på
- Motivere landbruket til å tilby «inn på tunet»-besøk, rettet mot skole og barnehage, barnevern, eldre og mennesker med særlige behov.
- Redusere antallet store rovdyr. Kommunens politikere har et viktig ansvar for å påpeke
hvilke konsekvenser det har når grensekommuner mot Sverige, som Engerdal, blir område
for alle arter rovdyr.
- Påvirke sentrale myndigheter slik at grenseflokkene av ulv ikke kommer i tillegg til dagens
mål om tre årlig ynglende ulveflokker.

KOMMUNIKASJON OG SAMFERDSEL
Gode veger og utbygd teknologi er viktige forutsetninger for et aktivt næringsliv og levende
grender
Engerdal Arbeiderparti vil:
- Arbeide for at strekningen Bekkdalen – Røstvollen får fast dekke.
- Forbedre bredbåndsdekningen i Engerdal i områder som fortsatt har dårlig dekning, samt
arbeide for at det blir lagt fiber til Drevsjø og Engerdal sentrum.
- Sikre at hele kommunen får tilfredsstillende dekning for mobiltelefon.
- Bidra til at dagens tilbud innenfor buss og taxi opprettholdes, og om mulig videreutvikles.
- Arbeide for at det blir etablert en ordning for bestillingsdrosje.
- Ha et fortsatt offentlig ansvar for kommunale veger.
- Støtte opp om etableringen av en svensk - norsk flyplass i Sälen.
- At kommunen overtar ansvaret for etablerte veilys.

MILJØ
Engerdal er en av Sør-Norges største og mest attraktive villmarkskommuner. Engerdal
Arbeiderparti mener at dette er en egenverdi som vil skape arbeidsplasser og muligheter i
framtida. Natur, stillhet, rent vann, fjell og uberørte vassdrag vil bli mer ettertraktet de neste
30 årene.
Engerdal Arbeiderparti vil:
- At store vernede arealer i Engerdal må brukes som argument overfor sentrale myndigheter
slik at det skapes arbeidsplasser som oppsyn, veiledning og tilrettelegging.
- Sikre at Engerdal kommune fortsatt framstår som et område der naturopplevelser og friluftsliv har en spesiell verdi.
- Støtte næringsfondssøknader der målet er å etablere aktivitets- og opplevelsestilbud
- Fortsatt jobbe aktivt for at vänerlaksen skal kunne gå fritt opp igjen til de opprinnelige gyteområdene i Femundselva.
- At de viktige drikkevannsressursene som finnes i kommunen, blir registrert som en verdi for
frammtida.

KULTUR
Engerdal har et rikt kulturliv som i stor grad baserer seg på innsats fra frivillige organisasjoner. Dette er en viktig faktor for trivsel og samhold
Engerdal Arbeiderparti vil:
- Gi årlige tilskudd til lag og foreninger samt større arrangementer og jubileer.
- Stimulere til frivillig arbeid og dugnadsinnsats.
- Støtte opp om kultur, især aktiviteter som ivaretar barn og unges kulturuttrykk.
- Ta vare på og synliggjøre den samiske kulturen i et samarbeid med Svahken Sijte (Elgå
reinbeitedistrikt).
- Videreutvikle Engerdal museum.
- I samråd med lag og foreninger utarbeide en aktivitetsplan som bidrar til samarbeid og samordning av arrangementer.

REGIONALE SAKER
For å ivareta Engerdølenes interesser må kommunen være en pådriver overfor regionale og
nasjonale myndigheter
Engerdal Arbeiderparti vil:
- Arbeide for at sykehusstrukturen i Innlandet organiseres slik at innbygerne får gode regionale helsetilbud innen spesialisttjenestene, men samtidig nærhet til nødvendige akutte
helsetjenester.
- Jobbe for at luftambulansen har lokaliseringer og kapasitet som sikrer en god tjeneste for
vår region.

May Pettersen
Jeg er født og oppvokst i Engerdal og flyttet tilbake til hjemkommunen
for 14 år siden. Jeg har samboer og to barn og jobber til daglig som
lærer ved Engerdal Voksenopplæringssenter på Drevsjø. Etter en
interessant og lærerik periode som kommunestyremedlem og to som
medlem av formannskapet, er jeg klar for fire nye år som lokalpolitiker.
Engerdal går en utfordrende og viktig tid i møte. Gjennom kommunereformen er vi pålagt å utrede og ta stilling til en eventuell sammenslåing
med nabokommuner. For meg er det viktig at Engerdal består som egen kommune. Det tror jeg er
en forutsetning for at innbyggerne skal få beholde det gode tjenestetilbudet de har i dag og for at
lokaldemokratiet skal leve videre. Ellers er jeg opptatt at vi må sørge for en god og verdig eldreomsorg og for god kvalitet i barnehage og skole.

- Bidra til at offentlig rutetilbud korresponderer best mulig for å sikre sammenheng og kortest
mulig reisetid.
- At ÅEB består for å sikre lokalt eierskap til mulige framtidige transportoppdrag.
- Arbeide for at lokal skoleungdom får et bredt fagtilbud med god kvalitet på de videregående
skolene som utgjør opptaksområde for Engerdal kommune.

Kjell Erik Joten
Jeg er 47 år, kommer fra Sømådalen og har stort sett bodd her hele
livet. Er utdannet agronom og driver et mjølkeproduksjonsbruk i Buvika
sammen med ektefelle Silje og våre tre døtre. Vi har også etablert et
«inn på tunet» tilbud for demente. Jeg har i tillegg en deltidsstilling som
teaterlærer ved Ebus. Det er mye som engasjerer meg, alt fra barns
oppvekstvilkår, til det å legge til rette for de siste årene vi skal leve her i
kommunen. Vi må skape framtidstro for landbruket her i kommunen og
stimulere til at ungdommen tar over gårdsbruk eller får kjøpt seg en gård. Det vil si at flere gårder
bør selges på det åpne marked, både her i Engerdal og ellers i landet. I en tid der folketallet i
Engerdal går stadig nedover, er det viktig at vi klarer å legge til rette for 1 til 2 større arbeidsplasser
her i kommunen, for å få innbyggertallet til å øke igjen. Stimulere til bosetting i alle grender, ikke
nødvendigvis med det samme tjenestetilbudet som i dag, men samtidig legge til rette for engasjerte
personer som ser en framtid i utkantene i kommunen. Gratis fysisk aktivitet på fritiden til barn og
unge er en annen sak som står høyt på ønskelista mi. Og å sikre at vi har en stabil kommuneøkonomi og består som egen kommune i mange år framover.

Liv Karin Knutsen
Jeg er 47 år og gift. Har tre voksne barn og bosatt på Kvilten med mann
og to elghunder.
Utdannet hjelpepleier og jobber på Engerdal sykehjem.
Bred erfaring fra organisasjonslivet i gjennom mange forskjellige styreverv i Femund jeger og Fiskeforening, Drevsjø omegn vel og NKS både
lokalt og på Fylkesnivå.
Hobbyer er håndarbeid og elgjakt.
Ingen erfaring innenfor politikken, men ønsker å jobbe for at de eldre i Engerdal kommune skal få
en god, trygg, aktiv og ikke minst en verdig alderdom. Videre har jeg et en ønske om at Engerdal
skal bestå som en egen kommune, med eventuelt samarbeid med nærliggende kommuner slik at
kommunens beboere skal få best mulig tjenester og tilbud der de bor.

