
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENNEBU 

ARBEIDERPARTI 

 

PARTIPROGRAM 2015 - 2019 

folkehelse 

Rennebuskolen 

Rennebubarnehagen 

landbruk 

kulturliv miljø 

næring 

arbeid til alle 

samferdsel 

friluftsliv 

frivilligheten 

 

Rennebu Arbeiderparti vil investere i framtida vår! 

 



Rennebu Arbeiderpartis listekandidater 

Rennebu Arbeiderparti er stolte over å presentere 19 listekandidater til kommunevalget 2015. 

19 engasjerte og motiverte kandidater som vil jobbe hardt for å fremme Rennebu 

Arbeiderpartiets politikk de neste fire årene.  

 

Plass Navn Fødselsår Sted 

1 Ola Øie 
ordførerkandidat 

1971 Gisnåsen 

2 Marit Bjerkås 
varaordførerkandidat 

1985 Berkåk 

3 Arve E. Withbro 1947 Berkåk 

4 Unni Smestu 1964 Berkåk 

5 Lars Erik Bårdli 1974 Nordskogen 

6 Brit Smeplass 1972 Stamnan 

7 Inge Mosand 1953 Berkåk 

8 Heidi Anita Berntsen 1984 Berkåk 

9 Håvard Aspeggen 1990 Berkåk 

10 Grethe Gunnes 1971 Stamnan 

11 Jan Helge Lien 1947 Ulsberg 

12 Sissel Kvam Ulvin 1973 Stamnan 

13 John Erik Sandaker 1951 Berkåk 

14 Kari Aftreth 1954 Berkåk 

15 Narinder Sing 1976 Voll 

16 Grete Heidi Ingul Rønning 1973 Nordskogen 

17 Erik Olav Skamfer 1981 Berkåk 

18 Marthe Løvrød 1997 Nordskogen 

19 Aina Kant 1949 Nerskogen 

  



God og trygg helse og omsorg for alle 

Rennebu Arbeiderparti har gjennom flere år jobbet for flere hender i helse og 

omsorgssektoren og dette skal vi fortsette med. Vi skal være beredt til å møte fremtidens 

utfordringer på en god måte og sikre nok og kvalifisert personell for å kunne yte god kvalitet 

på tjenestene. Gjennom nye teknologiske løsninger, trygge boløsninger og et tettere samarbeid 

med frivilligheten skal Rennebu være klar for et økende antall eldre i vår kommune. Det må 

rustes opp i dag for å møte morgensdagens utfordringer på en god og trygg måte. 

Vi vil:  

* arbeide for at helsesenteret og hjemmebasert pleie og omsorg har nok og riktig bemanning 

til enhver tid. 

* ha fokus på rekruttering av helsepersonell med nødvendig kompetanse for å møte dagens og 

fremtidens behov.  

* redusere bruken av uønsket deltid.  

* sikre at vi har nok rehabiliteringsplasser, sykehjemsplasser og omsorgsboliger i forhold til 

behovene. 

* satse på velferdsteknologi i helsetjenestene, og at hjemmesykepleien skal utstyres med 

nettbrett.  

* sikre et godt tilbud for psykisk helse gjennom forebyggende tiltak og gode interkommunale 

samarbeidsløsninger til beste for den det gjelder. 

* sikre en god og moderne demensomsorg. Demensavdeling som har nok plass til vandreareal 

og trygge arbeidsforhold for de ansatte.  

* verne om dagtilbud som dagsenter, arbeidssenter og vedsentral. Tilrettelegge for et felles 

aktivitetssenter med god sambruk. 

* etablere samarbeid med jordmortjeneste som er hensiktsmessig ift beliggenhet til 

fødeavdeling og der folk bor. 

* verne om familiesentret og sørge for at alle innbyggere har et tilfredsstillende helsetilbud og 

tilgang på tjenestene de trenger. 

 

 

 

 

 



Næring og miljø 

Rennebu kommune har et aktivt næringsliv, et rikt landbruk, ei viktig lakseelv og et stort 

antall fritidsboliger. Rennebu Arbeiderparti vil sørge for at de ulike næringsinteressene blir 

godt ivaretatt og at nye næringer har god grobunn for etablering. Vi må være offensive med 

tilrettelegging av næringsareal, samtidig som vi skal verne om våre gode landbrukstradisjoner. 

Reiselivsnæringen er i stor vekst på landsbasis, her må kommunen være en offensiv 

medspiller for de som ønsker å tilrettelegge for ulike typer turisme i kommunen. Villaksen er 

et av våre fortrinn som vi må jobbe for å bevare. 

Kommunen skal satse aktivt på miljøtiltak til det beste for i dag og fremtiden.  

Et attraktivt næringsliv som gir arbeidsplasser stimulerer til økt bosetting i hele kommunen. 

Trygge arbeidsplasser og god tilgang på tomter og boliger er en forutsetning. 

Vi vil 

* ha Allemannsretten i førersetet. Sikre bruk av utmarksområder og ha en god balanse mellom 

hyttefelt og landbruk.  

* sikre godt drikkevann i hele Rennebu. 

* sikre god kontroll av spredt avløp for å forhindre forurensning i grunn og små vassdrag.  

* være offensiv på tilrettelegging av næringsareal, spesielt i forbindelse med ny E6. 

* støtte opp om landbruksnæringene gjennom gode rådgivningstjenester tilgjengelig for de 

som trenger det. Verne om landbruksareal og tilrettelegge for et bærekraftig landbruk. 

* ha aktivitet i alle forretningsbygg. 

* bygge opp et miljøvennlig sentrum som er attraktivt for våre egne innbyggere og turister. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Trygg og god oppvekst,  

med kvalitet i tjenestene og gode fritidstilbud 

Rennebu Arbeiderparti vil ha en rød tråd i barn og unges oppvekstsvilkår i Rennebu. Godt 

samarbeid og felles satsing i skole og barnehage. Rennebuskolen og Rennebubarnehagen må 

være mer enn begrep og fylles med innhold som sikrer at barn og unge i Rennebu har en 

felles, god balast til å lykkes videre i livet, gjennom et positivt oppvekstmiljø. Nok og 

kvalifisert personale innen oppvekstsektoren er en forutsetning for å lykkes i arbeidet med 

barn og unge. 

Folkehelse skal være et kjennemerke på alle tiltak i kommunen, der forebyggende tiltak skal 

stå sentralt. Arbeiderpartiet ønsker å støtte opp om tilbud som retter seg mot fysisk aktivitet i 

befolkningen generelt og ungdom spesielt.  

Vi vil: 

* støtte opp om attraktive fritidstilbud og legge til rette for nyetableringer av ungdomstilbud. 

* tilrettelegg for at ungdomsskoleelever får et sunt og varmt måltid etter skoletid, slik at de 

kan oppholde seg på Berkåk fra skoleslutt til de går på fritidsaktiviteter. 

* ha motiverte og engasjerte barn og unge som blir inkludert og involvert i ulike arenaer. 

Musikalprosjektet i 10.trinn er en sentral arena å ivareta. 

* ha like muligheter for Rennebus barn og unge. 

* prioritere økt svømmeopplæring i skolen og idrettsskolen. 

* styrke frivilligheten og opprettholde Rennebu som ei dugnadsbygd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rennebu – et veikryss 

Rennebu er mer enn et veikryss, men også et viktig veikryss med jernbane, riksvei 3, riksvei 

700 og E6. Vi er sentrale med våre ferdselsårer, her må vi også opprettholde en god 

infrastruktur. Gjennom sentrale møteplasser politisk skal Rennebu Arbeiderparti kjempe for et 

bedre kollektivtilbud både etter vei og bane. Vi mener at miljø/trafikksikkerhet skal tillegges 

avgjørende betydning ved planlegging av samferdselstiltak. 

Arbeiderpartiet vil jobbe inn imot sentrale myndigheter for å unngå at bomstasjoner splitter 

kommunen. 

Vi vil:  

* arbeide aktivt for et godt jernbanetilbud. Utbedring av perrongen på Berkåk stasjon og jobbe 

for dobbeltspor fra Oppdal til Stjørdal. 

* ha trygg skolevei, der barn og unge må kunne ferdes trygt både til skole og fritidsaktiviteter. 

* utrede skuterløyper, med hovedfokus på å tilrettelegge for utflukter for mennesker med 

nedsatt funksjonsevne. 

* jobbe aktivt for å sikre at fylkesveiene i Rennebu står høyt på prioriteringslisten over 

veiprosjekter i fylket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arbeid for alle 

 

Arbeid for alle er et overordnet mål for Arbeiderpartiet. Rennebu Arbeiderparti vil derfor 

prioritere å skape nye arbeidsplasser og trygge eksisterende. Derfor er det viktig med et godt 

samarbeid mellom det offentlige og det private næringsliv.  

Vi vil  

* prioritere arbeidet med å skape arbeidsplasser, spesielt for ungdom.  

* at kommunen skal ha gode introduksjonsarbeidsplasser for flyktninger og vi vil motivere 

privat næringsliv til skape det samme. 

* gå inn for å utarbeide en beredskapsplan mot arbeidsledighet  

* ha aktiv markedsføring av Rennebus fortrinn når det gjelder levekår (natur, barnehager, 

eldreomsorg, lav arbeidsgiveravgift o.l) 

* samarbeide med nabokommunene for å skape arbeidsplasser i regionen  

* arbeide for økt tilbud i voksenopplæringen, spesielt med tanke på yrkesretta kurs  

* støtte elevbedriftene våre og sikre at kommunen er aktiv i samarbeidet «Ung skaperlyst» 

* opprettholde de kommunale lærlingeplassene som i dag, med minimum 8 lærlingeplasser og 

tilrettelegge for at privat næringsliv også tilbyr lærlingeplasser innen ulike yrkesretninger.  

 


