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Røros Venstre

Venstres kandidater i Røros.
1. Sophie Gjesdahl Noach
Sophie er oppvokst i Trondheim og utdannet arkitekt 
fra Oslo og København. Etter studiene returnerte 
hun til Trondheim hvor hun jobbet som praktiserende 
arkitekt og underviste arkitekt-studenter på NTNU. I 
2005 møtte Sophie sin danske mann og flyttet ned 
til ham i Danmark. Her hadde Sophie blant annet sin 
egen arki-tektvirksomhet. I 2010 flyttet paret til 
Røros hvor Sophie startet som rådgiver i 
Kulturminnefon-det. Her var hun i seks år. Fra 2016 
til 2018 fikk Sophie ny stilling som Kulturminnefaglig 
rådgiver og avdelingsleder ved WSP Engineering i 
Trond-heim. Høsten 2018 startet Sophie i ny jobb 
som bygningsantikvar ved Bygningsvernsenteret, 
Rørosmuseet.

2. Kari Kluge
Kari er administrasjonssekretær for Vinterfest-spill i 
Bergstaden. Hun har bodd på Røros siden 1986 og 
har jobbet med reiselivsnæring og kulturarrangment.

3. Per Arne Gjelsvik
Per Arne er lege, bor på Røros, er gift og har tre barn. 
Han har erfaring fra flere kommunale utvalg.

4. Aage Willy Aas
5. Maren Todal
6. Jan Kurås
7. Gunn Merethe Prytz
8. Unni Garnes
9. Roald Møller

10. Gard Erik Sandbakken
11. Gunn Elin Leer Sirnes
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Les mer om vår politikk og våre 
kandidater på våre nettsider.



Skole
Venstre vil jobbe for en bedre 
skole ved:
4 Å opprettholde grendeskolene 
så lenge det er sosialt og faglig 
forsvarlig. 
4 Et skolemiljø som gir utvikling 
og kompetanse, og som lytter til 
næringslivets behov for kompe-
tanse. 
4 At det serveres varm mat/frukt 
på alle trinn i grunnskolen. 
4 Å gi sektor for oppvekst i Røros 
Kommune mere ressurser for å 
styrke faglig kompetanse i skole 
og SFO.  

Næringsutvikling
Venstre vil arbeide for at vekst-
områdene i næringslivet skal være 
forenlig med Verdensarven og det 
grønne skiftet. Dette innebærer:
4 Styrke næringsfondet for å 
lette nyetableringer. 
4 Styrke lokalprodusert mat- 
produksjon.
4 Øke lokal verdiskapning 
gjennom råvareproduksjon og 
videreforedling. 
4 Flere stillinger innenfor sør-
samisk senter/miljøforvaltning/
kultur- og verdensarv hvor Røros 
kommune allerede har veleta-
blerte fagmiljøer.
4 Knytte Røros til forsknings-
miljøene i Trondheim. 
4 Skape muligheter for flere 
kompetansearbeidsplasser.

Folkehelse
Venstre vil arbeide for å 
fremme folkehelsen ved:
4 Økt støtte til Røros tur- og 
løypeforening. 

4 Økt støtte til idretten i Røros 
kommune.
4 Gi eldre med pleiebehov et 
forsvarlig og kompetent helse/
pleietilbud, enten hjemme eller i 
institusjon.

Kultur
Venstre vil arbeide videre for 
kulturkommunen fordi kultur  
har stor egenverdi, verdi for alle 
innbyggere og en økonomisk  
verdi. Venstre vil derfor:
4 Bidra til at frivillighet og dug-
nadsånd blir høyt verdsatt slik 
at kommunen fortsatt kan være 
landets beste kulturkommune.
4 Ha fokus på et bredt og 
mangfoldig kulturtilbud i Røros 
kommune. 
4 Fremme sørsamisk språk og 
kultur som en viktig ressurs i 
Røros kommune og en viktig 
del av verdensarven. 

Befolkningsvekst
Venstre er opptatt av at 
kommunen skal vokse og vil 
bidra til befolkningsøkning 
gjennom:
4 Variasjon på attraktive 
tomter i forskjellige prisklasser 
i hele kommunen.
4 Landets beste barnehage- 
og skoletilbud for å få unge 
voksne til Røros.
4 Full barnehagedekning året 
rundt, og ikke bare ved barne-
hageårets start 15.8.
4 Støtte til arbeid som bidrar 
til vekst i eksisterende og 
nyskapende virksomheter.

Miljø
Venstre vil arbeide for et bedre 
og mangfoldig miljø og redusere 
klimaendringene ved:
4 Bedre togtilbud Røros –  
Trondheim med flere avganger 
og miljøvennlige tog. Opprett-
holde dagens busstilbud nord- 
og sørover.
4 At det ikke skal etableres 
skuterløyper for fornøyelses- 
kjøring i kommunen.
4 Flere søppelbøtter i sentrum 
og tur- og løypeområder.
4 Generell reduksjon av  
kommunens CO2 avtrykk.  
Plastfri kommune. 
4 Fortsatt forsvarlig forvaltning 
av videre hytteutbygging.
4 En utvidet kommunal miljø-
bevissthet hvor kriteriene som 
«Miljøfyrtårn» bare er starten.
4 At snø som fjernes fra  
sentrum må deponeres slik at 
iblandet søppel kan plukkes 
opp om våren – det vil si ikke i 
Hyttelva.

Kommune og region
Venstre vil arbeid for en  
bedre drevet kommune og  
region og sterkere tilknytning 
mot Trondheim ved:
4 At eiendomsskatten på Røros 
gradvis avvikles. 
4 Å styrke Røros sin tilknytning 
til kompetanse- og nærings- 
miljøer i Trøndelag. Dette oppnås 
ved å jobbe med det nye regi-
onrådet Trøndelag sør (Rennebu, 
Oppdal, Midtre Gauldal, Melhus, 
Holtålen og Røros). 
4 At Røros, Os og Holtålen slår 
seg sammen til en kommune.
4 At samarbeid sørover i  
Østerdalen skal være drevet av 
konkrete saker, særlig knyttet til 
vei, bane og fly.
4 At kommunestyret må få 
tilbake deler av beslutnings- 
myndigheten som ble gitt  
administrasjonen gjennom  
utvidet delegasjonsmyndighet  
i inneværende kommunestyre-
periode. 
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Å sette folket først


