
Holtålen-lista
Program for kommunestyreperioden 
2007-2011

1 Heidi Greni, f. 1962, Ålen

Paul Ådne Svendsen, f. 1958, Haltdalen2

Margit Bakka Nygård, f. 1959, Haltdalen3

4 Reidar Mylius, f. 1939, Ålen

Holtålen-lista er et samarbeid mellom 
Høyre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet 
og Venstre, som er blitt enige om et felles 
program. Vi skal gi velgerne et godt alter-
nativ ved høstens valg. Holtålen kommune 
er, og skal være, en god kommune å bo i. 
Vår skaperkraft skal gi grunnlag for vekst 
og næring, og dette vil sikre oss en god 
velferd også i fremtiden. Lista har et bredt 
politisk kontaktnett, både på fylkes- og 
stortingsnivå.

Paul Aasén, f. 1940, Haltdalen

Monica Wold Hellandsjø, f. 1975, Ålen 17

18 Elin Grønli, f. 1966, Ålen

Bjørg Helene Skjerdingstad, f. 1959, Ålen 21

22

Wenche B Hansen, f. 1958, Ålen

Gudbrand Rognes, f. 1975, Haltdalen

15

16 Stian Greni, f. 1974, Haltdalen 20

Anne Guri Ulvin, f. 1948, Ålen 19

Vi vil:

• Arbeide for å kommunisere godt med hver 
  enkelt innbygger.

• Jobbe for åpenhet, god dialog, respekt og 
  toleranse for andres meninger. 

• Vitalisere lokaldemokratiet ved bevisst å 
  rekruttere nye krefter i råd, utvalg og 
  kommunale foretak.

• Arbeide for å bruke kommunale midler 
  effektivt, planlegge godt og styre økonomien 
  på en fast og forutsigbar måte. Vi ønsker at  
  Holtålen skal bestå som egen kommune.

• Likevel oppmuntre til interkommunalt/regio-   
  nalt samarbeid, for bedre å utnytte ressurser 
  og tjenester.

• Arbeide for regionalisering, som sikrer vide-
  re utvikling av Fjellregionen.

100 år er nok!
La nye krefter slippe til 
—  nye mennesker, nye muligheter og nye tanker!
  
Les programmet og gi oss sjansen.

STEM PÅ HOLTÅLEN-LISTA!!



5Laila Grønli Kokkvoll, f. 1964, Ålen 10 Stein Harry Angen, f. 1947, Ålen

NÆRING OG MILJØ

Vi vil:
• Se næringsdrift og miljøpolitikk i sammenheng.
• Utrede vannbåren varme i alle nye kommunale bygg.
• Utrede gruvedrift i Hessjøfeltet.
• Gjenoppta overvåkningsprogrammet for Gaula.
• Følge opp vedtatte planer for miljø, vann og avløp.
• Videreutvikle merkevaren Gaula som lakseelv, med 
  laksetrapp, og stimulere næringsaktiviteter tilknyttet    
  Forollhogna nasjonalpark.

KOMMUNIKASJON

Vi vil:
• Sikre god standard på kommunale veier og utvide 
  nettet av gang- og sykkelveier.
• Utbedre RV 30, blant annet med planfritt kryss med   
  undergang ved Hov skole. 
• Utvikle Rørosbanen og styrke tilbudet ved Røros fl yplass.
• Sikre topp tilgjengelighet av nye kommunikasjonsmulig-    
  heter, blant annet digitalt bakkenett.

AREALPLANLEGGING, BOLIGER OG 
FRITIDSBOLIGER

Vi vil:
• Kanalisere snøscootertrafi kken gjennom godkjente 
  traseer (hvis det sentrale regelverket blir endret og 
  åpner for dette).
• Fortsette å regulere og grunnlagsinvestere i sentrumsnære   
  boligfelt, både i Haltdalen og Ålen, men spredt bolig-
  bygging skal fortsatt være mulig.
• Bygge kommunale utleieboliger av god standard og 
  varierende størrelse.
• Være åpen for tettere og nye boformer.
• Arbeide for bosetting på ubebodde småbruk.
• Planlegge områder for fritidsbebyggelse etter dagens krav  
  til infrastruktur, men holde åpent for litt spredt hytte-
  bygging med nøktern standard.
• Ivareta seterbebyggelsen ved at den også kan utnyttes 
  til fritids formål.

OPPVEKST

Vi vil:
• Opprettholde dagens skolestruktur og etablere et 
  oppvekstsenter ved Grøt skole. 
• Gi gode tilbud til alle elever ut fra forutsetninger 
  og behov. 
• Ha økt lærertetthet.
• Utvikle SFO-ordningen og gjøre den mer fl eksibel.
• Åpne skolen og  kulturskolen mer for lokalsamfunnet.
• Videreføre dagens gode barnehagetilbud både i 
  Haltdalen og Ålen.
• Styrke samarbeidet mellom hjem og skole.

HELSE, REHABILITERING OG OMSORG

Vi vil:
• Sørge for at fl ere eldre på institusjonene får en menings-    
  fylt hverdag.
• Videreutvikle tilbud som gagner brukerne, blant annet  
  besøkstjeneste og frivillighetssentral.
• Samarbeide om jordmorberedskap.
• Styrke Røros Sykehus som lokalsykehus.
• Bedre familieveiledningstjenesten..
• Gjøre Holtålen kommune til FYSAK-kommune, det vil si    
  en foregangskommune for fysisk, helsebringende aktivi- 
  sering av hele befolkningen.

NÆRINGSUTVIKLING 

Vi vil: 
• Følge opp og utvikle de virksomhetene vi har, 
  inkludert landbruket.
• Fortsette å stimulere til produksjon av god/sunn mat.
• Utrede alternativer for næringspark og stimulere til 
  nyetableringer.
• Samle rådgivnings- og veiledningstjenesten for nærings-
  utvikling og landbruk i ett kontormiljø.
• Støtte en rovdyrpolitikk som gjør det mulig å 
  produsere lokal mat.
• Gjenopprette landbruksvikarordningen.
• Videreutvikle forskningen på Hessdalsfenomenet og  
  arbeide for etab lering av en ny forskningsbase på Rogne 
  i Hessdalen. Denne basen vil kunne styrke turisttilbudet i    
  regionen, ved å tilby «forskningsturisme».
• Oppmuntre reiselivsbedriftene til å engasjere seg aktivt 
  i Røros Reiseliv.

NÆRING OG KULTUR

Vi vil:
• Ha et tettere samarbeid mellom næring og kultur.
• Følge opp fl erbrukshall-/kulturhusprosjektet.
• Videreutvikle tusenårsstedet og andre kulturminnesteder.
• Støtte arbeidet til de frivillige organisasjonene, særlig når    
  det gjelder å trekke ulike arrangementer til kommunen.

6Geir Jensås, f. 1965, Ålen

7Ann Bente Guldseth, f. 1961, Ålen

8John Arne Aasen, f. 1966, Haltdalen

9Hanne Døhl, f. 1962, Ålen 14

13 Elena Lillevold, f. 1978, Ålen

Peder Skogaas, f. 1941, Hessdalen

11 Mona Rundhaug, f. 1967, Haltdalen

12 Jan Håvard Refsethås, f. 1957, Haltdalen


