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Program 2019-2023 
Røros Sosialistisk Venstreparti  

 

Overordnet mål for Røros SV 
Røros skal være: 

• HEMPLASSEN, med rom for alle som vil bo på Røros, spesielt med tanke på gode 

oppvekstsvilkår. 

• GRÜNDERSTADEN med plass for næring og samfunnsutvikling. 

• MILJØBERGSTADEN med en levende fortid og framtid. Vi skal ta vare på kulturen, 

naturen og miljøet. 
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Hemplassen 

 
Samfunnsutvikling: Røros kommune skal møte befolkningens behov i framtida. 

Røros SV vil: 

• holde kontroll på kommuneøkonomien. 

• tilpasse antall ansatte i Røros kommune til de økonomiske rammebetingelsene, 
primært gjennom naturlig avgang. 

• innføre et bunnfradrag i eiendomsskatten slik at den får en bedre sosial profil. 

• at staten overtar kirkelånet. 

• slå sammen kommunene Os, Røros og Holtålen. 

• sikre verdensarvverdiene i Røros bergstad og Circumferensen ved tilføring av 
økonomiske virkemidler fra staten. 

• forvalte verdensarvverdiene i tråd med UNESCO-statusen som fastslår at Røros 
«inneholder arv av fremstående universell verdi». 

• innføre boplikt ved arv av eiendom i Røros sentrum. 

• sørge for at boplikten i Røros sentrum overholdes, og stimulere til økt bolyst i Røros 
sentrum, kommunens største boligområde. 

• arbeide systematisk for gode løsninger for både næring og kulturminnevern i 
sentrum, jobbe for å styrke handel, servering og servicerelatert næring i «gata», i 
henhold til sentrumsplanen.  

 
 

Barnehage: Røros kommune skal alltid ha full barnehagedekning og høy kvalitet på 

barnehagetilbudet i hele kommunen 

Røros SV vil:  

• senke maksprisen på barnehageplass.  

• ha større fleksibilitet i prosentstørrelse på plass i barnehage og SFO.  

• sørge for at pedagog- og bemanningsnormen i barnehagene blir gjeldende for hele 
barnehagedagen. 

• følge opp endringene i barnehagestrukturen i Røros sentrum slik at «Den gode 
rørosbarnehagen» blir en realitet. 

• at nye barnehager i Røros sentrum står ferdig senest i 2021. 

• videreføre det samiske barnehagetilbudet.  

• gjennomgå pris- og moderasjonsordningene i barnehage, SFO og kulturskole.  

 
Skole: Rørosskolen skal være av høy kvalitet, med vekt på kunnskap og trivsel. 

Røros SV vil: 

• gjennomføre en tillitsreform for å følge opp vedtaket i kommunestyret om å holde 
testing og dokumentasjon på et lovpålagt minimum. Lærere og assistenter skal ha 
mest mulig tid til elevene. 

• følge opp normen for lærertetthet. 

• ha en skolestruktur som harmonerer med kommuneøkonomi og elevtall. 
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• at samiske elever skal få språkopplæring slik at vi får flest mulig førstespråklige 

• utvikle SFO-tilbudet i påvente av en mer helhetlig skoledag. 

• forbedre IKT-tilbudet til elever og ansatte.  

• øke ressursene til skolehelsetjeneste i grunnskole og videregående skole. 

• ha økte midler til spesialpedagogiske tiltak. 

• bidra til en bred tilbudsstruktur ved Røros videregående skole, som møter både 
elevenes og det lokale næringslivets behov.  

• jobbe mot fylkestinget for å gjøre finansieringen av videregående skole mer helhetlig 
og langsiktig. 

 

Helse: Befolkningen må sikres et godt og tilpasset helsetilbud gjennom hele 

livsløpet. 

Røros SV vil: 

• utvikle alle delene av omsorgstrappa med særlig vekt på styrking av 
hjemmetjenesten. 

• bevilge nok midler slik at både byggetrinn 1 og 2 Øverhagaen bo-, helse og 
velferdssenter står ferdig i 2020 og 2022. 

• ligge i forkant med omsorgstilbud til den eldste delen av befolkningen.  

• øke grunnbemanningen for å minske behov for vikarer og redusere sykefraværet.  

• tilrettelegge for helsetjenester for den samiske befolkningen. 

• konkretisere arbeidet med tilrettelegging for befolkningens friluftslivs- og 
mosjonsaktiviteter i nærområdene i kommunen, i tråd med folkehelseplanen. 

• forbedre jordmor-beredskapen gjennom et tett samarbeid med St. Olavs hospital og 
nabokommunene. 

• opprettholde og videreutvikle aktiviteten ved Røros sykehus som en avdeling under 
St. Olavs hospital. 

• jobbe for å opprettholde en god ambulanseberedskap i regionen. 

• videreutvikle ordningen med akuttbil. 
 

Arbeidsgiver: Røros kommune skal være en god og trygg arbeidsgiver. 

Røros SV vil: 

• samarbeide tett med fagforeninger i arbeidslivsspørsmål. 

• gjennomføre en tillitsreform der ansatte ikke må bruke unødvendig tid på 
rapportering og papirarbeid, men får bedre tid til sine kjerneoppgaver. 

• ikke konkurranseutsette kommunale virksomheter. 

• fjerne ufrivillig deltid i kommunens virksomheter. 

• at naturlig avgang skal være hovedprinsipp hvis det er nødvendig med reduksjon i 
antall ansatte.  

• drive god personalpolitikk i Røros kommune med vekt på åpenhet mellom ansatte og 
ledere. 

• stimulere til kompetanseheving for ansatte i kommunens organisasjon. 

• opprette flere lærlingeplasser i kommunens egen virksomhet. 
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Gründerstaden 
 

Næring og befolkning: Røros kommune skal legge til rette for næringsutvikling og 

etablering av nye arbeidsplasser i hele kommunen, med et felles mål om økt 

befolkningstall. 

Røros SV vil: 

• markedsføre Røros som en spennende bokommune. 

• sikre kommunalt eierskap i velferdsrelaterte bedrifter og selskaper. 

• tilføre friske midler til det kommunale næringsfondet. 

• utvikle nye kompetansearbeidsplasser innen både privat og offentlig sektor. 

• jobbe aktivt for å få offentlige virksomheter til Røros og regionen. 

• styrke det desentraliserte tilbudet innen høyere utdanning. 

• bosette det antallet flyktninger i kommunen som IMDI ber om hvert år.  

• samarbeide med næringslivet for å få flyktninger i arbeid.  

• markedsføre Havsjøveien Næringspark for industri og næringsvirksomhet. 

• etablere folkehøgskole på Røros.  

• utvikle lokalmathovedstaden Røros.  

• tilrettelegge for bygging av sentrumsnære utleieboliger. 

• ha et godt utvalg av tomter i hele kommunen. 

• styrke primærnæringene. 

• sikre arealene for reindriftsnæringa. 

• styrke Røros sentrum som handelsarena.   
 

Samferdsel: Røros må få bedre kollektivtilbud for befolkningen og næringslivet. 

Røros SV vil: 

• ruste opp Rørosbanen gjennom miljøvennlig teknologi  

• ha flere daglige tog- og bussavganger mellom Røros og Trondheim.  

• styrke dagens tilbud ved Røros Lufthavn med en ekstra daglig rotasjon.  

• etablere Røros Lufthavn som testflyplass for droner og el-fly.  

• fullføre gang- og sykkelvei på Falunveien og An-Magritts vei. 

• sikre trygge skoleveier.  
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Miljøbergstaden 
 

Klima og miljø: Røros må ta større ansvar for naturen og klimaet.  

Røros SV vil:  

• gjøre Røros kommune til en nullutslippskommune innen 2025. 

• redusere bruken av plast.  

• ha holdningsskapende arbeid om klima og miljø, spesielt i barnehager og skoler. 

• legge til rette for at kommunens innbyggere kan gå eller sykle til jobb, skole og 
fritidsaktiviteter 

• forbedre og utvikle ordninger for kildesorteringen.  

• bidra til at privatpersoner og bedrifter gjennomfører klimatiltak.  

• markedsføre tilskuddsordninger til klimatiltak og etablere et kommunalt miljøfond. 

• dele ut en årlig miljøpris.  

• miljøsertifisere alle kommunens enheter.  

• ha oppsyn med avrenning fra gruvene og fremme statlige nødvendige miljøtiltak. 

• at Røros kommunes kjøretøy skal gå på fornybare energikilder.  

• legge til rette for økt bruk av solcelleteknologi 
 

Natur: Røros kommune skal være en foregangskommune i forvaltning av det 

biologiske mangfoldet, naturarven, friluftsområdene og 

allemannsretten. 

Røros SV vil: 

• verne og bruke dyrket jord og kulturlandskap. 

• ta hensyn til truede arters levesteder ved arealplanlegging og aktiviteter i utmarka. 

• informere innbyggerne og besøkende om kommunens plante- og dyreliv. 

• forvalte de store vassdragene Øvre Glomma, Femunden, Håelva og Hitterelva slik at 
ikke verneverdiene forringes gjennom inngrep og utbygging.  

• si nei til økt bruk av motorferdsel i fritids- og fornøyelsessammenheng i Røros 
kommune. 

 

Kultur: Røros skal være den ledende kulturkommunen i Norge. 

Røros SV vil: 

• sikre en fortsatt god kulturskole. 

• etablere friplasser i kulturskolen. 

• fullføre øvingslokalet forbundet med kulturskolen.  

• sikre god drift ved Ungdommens hus. 

• etablere et nytt folkebibliotek i Røros sentrum.  

• knytte formidling om Johan Falkberget til nytt biblioteket og se på potensialet for et 
Falkberget-senter.  

• bidra til at Ratvolden framstår som et attraktivt forfattermuseum.  

• opprettholde og styrke den økonomiske støtten til kulturarrangementer og frivillige 
lag og organisasjoner. 
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• få Elden inn på statsbudsjettet. 

• øke den økonomiske støtten til breddearbeidet innenfor kultur og idrett rettet mot 
barn og ungdom.  

• styrke sørsamisk språk, kultur, historie og håndverk. 
 
 
 
 

Noen av SVs bidrag i perioden 2015-2019 
 

• vært en garantist mot konkurranseutsetting og privatisering av velferdstjenester 

• vedtatt en ambisiøs klima- og miljøplan 

• opprettelse av en miljøpris for Røros 

• sikret fortsatt åpne barnehager hele året 

• etablering av en sørsamisk barnehageavdeling 

• vært en pådriver i arbeidet med planer for kultur og næring 

• vært en pådriver for bygging av ny barnehage 

• vært en pådriver for bygging av nye omsorgsboliger 
 


