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Kjære Rørosing

Programmet du nå holder i hånden, er en kort oversikt over hva Røros 
Arbeiderparti mener er viktig å prioritere de neste fire årene. Et slikt 
program vil aldri kunne være en fullstendig oversikt over alt vi mener, 
men skal gi deg som velger en viss formening om hva vi synes er viktig 
i årene som kommer, samtidig som det skal forplikte oss i vårt arbeid 
som politisk parti.  

I løpet av en fireårsperiode vet vi at vi må gjøre oss opp en mening om 
langt mer enn det som står nevnt i programmet. Det er vi beredt til, 
og du som innbygger kan føle deg trygg på at Arbeiderpartiet alltid vil 
forsøke å finne de løsningene vi mener er de beste for felleskapet. Vår 
ideologi, eller grunnsyn eller samfunnssyn om du vil, er sosialdemokra-
ti. Vi bygger vår politikk på grunnverdiene frihet, likhet og solidaritet, 
både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. 

En stemme til arbeiderpartiet er en 
stemme på et samfunn der hver av oss 
skal ha muligheten til å leve gode liv, i 
små og store felleskap. 

Vi vil ha et samfunn basert på frihet, 
solidaritet og like muligheter for alle.  

Vi ønsker at Røros kommune skal være en 
god kommune å bo i for alle, uansett alder 
og livssituasjon. Kommunen skal være en 
aktiv samfunnsutvikler og se fremover, 



samtidig som vi ivaretar vår stolte arv. Vi vil jobbe for tilflytting, vekst 
og flere arbeidsplasser. Vi vil at Røros skal være en motkraft til den enor-
me sentraliseringen rundt de større byene. Av Røros’ fremste fortrinn er 
den unike kombinasjonen av et urbant og levende bysentrum der det skjer 
masse spennende gjennom året, og samtidig det fine småsamfunn-pre-
get, der de fleste kjenner hverandre og det er trygt å vokse opp.  Dette 
fortrinnet mener vi må bevares og utvikles. Dette gjør vi gjennom å legge 
til rette for og stimulere til næring, tilrettelegge for aktivitet og kulturliv 
i hele kommunen, og ved å utvikle nye og attraktive boområder.  

Et samfunn som Rørossamfunnet har ikke kommet av seg selv, men er 
en kombinasjon av at folk har sett verdien i å bevare det gamle og våre 
tradisjoner, men samtidig ikke vært redd for å prøve noe nytt og skape 
noe for seg og sine sambygdinger. Et slikt samfunn, med det beste fra to 
verdener, tror vi er det beste også i fremtiden. 

Godt valg!  

Isak Veierud Busch
Ordførerkandidat



En trygg oppvEkst

for resten av livet

       • Vi vil realisere en ny sentrumsbarnehage / sentrumsbarnehager.

       • Næring gir læring! Arbeiderpartiet jobber for å få på plass en  
 nasjonal ordning med gratis skolemat til alle elever.
 
       • Vi vil at alle barn i Røros kommune skal kunne delta på 
 fritidsaktiviteter, uavhengig av familiens økonomi.

       • Vi vil ha helsesykepleier tilstede i skolen hver dag.

       • Vi vil endre dagens lekseordning og utrede ordningen 
 «leksebevisst skole» i samråd med lærere, foreldre og elever.

       • Vi vil styrke kulturskolen med særlig fokus på å opprette 
 tilbud innen praktiske håndverksfag.



HElsE og 

omsorg

       • Vi vil øke satsingen på forebyggende arbeid knyttet til psykisk  
 helse.

       • Dagsentertilbudet skal styrkes og utvides.

       • Vi vil investere i velferdsteknologi som kan frigjøre mer tid 
 mennesker imellom.  

       • Vi vil at kommunens eldre skal få en aktiv, sosial og glad 
 alderdom.

       • Vi ønsker oss et folkehelseløft – bred kommunal satsing på 
 folkehelse.

       • Røros kommune skal ha et offentlig tilgjengelig basseng for 
 sine innbyggere.



Kultur 
OG FRITID 

       • Vi vil realisere et nytt folkebibliotek i Røros sentrum.  

       • Vi vil ha Bergstaden Ziir på statsbudsjettet.

       • Vi ønsker økt synliggjøring av sørsamisk språk og kultur. 

       • Vi vil ha levende og livskraftige grender. 

Klima
OG MILJØ

       • Kommunen skal prioritere tiltak beskrevet i klima- og 
 miljøplanen.

       • Vi vil gjennomføre et pilotprosjekt med bruk av solceller 
 på et større offentlig bygg. 

       • Vi ønsker redusert biltrafikk i Røros sentrum.

       • Vi vil ha en ren og søppelfri kommune – hele året.







Røros sentrum
SOM BOLIGOMRÅDE OG BYKJERNE

       • Vi ønsker konsekvent praktisering og streng håndheving av   
 boplikt.   

       • Det skal være positivt å bo i Røros sentrum – kommune og  
 huseiere må spille på lag.

       • Vi ønsker et nytt parkeringsanlegg i tilknytning til Røros 
 sentrum.  

       • Vi vil ha flere nye boligområder sentralt på Røros. 

Næring 
OG ØKONOMI

       • Kommunen skal aktivt tilrettelegge for vekst i næringslivet 
 og jobbe proaktivt med reguleringsplaner.

       • Vi vil videreutvikle Havsjøveien som industriområde. 

       • Vi vil bidra til et sterkt og levedyktig landbruk som motor i 
 lokalmatproduksjonen.  

       • Kommunen skal ha forsvarlig drift, og det skal som hovedregel  
 settes av penger på disposisjonsfond hvert år. 

       • Kommunen skal utøve et aktivt eierskap i virksomheter der  
 kommunen har en eierandel.

       • Arbeidet med å rette opp urimeligheter i eiendomsskatten som  
 oppstod ved forrige retaksering skal fullføres. 

       • Vi vil jobbe for å gjøre Røros kommune mindre avhengig av 
 eiendomsskatt. 



    Kommunikasjon 
       OG INFRASTRUKTUR

       • Flyforbindelsen til Gardermoen må være forutsigbar.

       • Fortau /gang- og sykkelvei Falunveien og Ann-Magrittsveien 
 skal realiseres.
 
       • Vi vil jobbe for hyppigere togavganger mot Trondheim.  

       • Vi vil sikre et fortsatt godt busstilbud mellom Røros og 
 Trondheim. 

Røros kommune
SOM ARBEIDSGIVER

       • Vi vil at hele og faste stillinger skal være hovedregelen.   
 
       • Vi vil satse på økt grunnbemanning.  

       • Vi vil ha trepartssamarbeidet som bærebjelke i kommunen.

       • Vi vil gjennomføre et prøveprosjekt der kommunalt ansatte 
 kan trene i arbeidstiden som sykdomsforebyggende tiltak.

       • Vi ønsker å få på plass en lærlingegaranti for lærlinger bosatt 
 i Røros kommune.
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