
Finansiering og bygging av mellomtrinnet 
ved Røros skole.
 
Nei til privatisering av velferdstjenester i 
Røros kommune.

Ufrivillig deltid skal bort i Røros kommune.

Fortsatt kommunalt eierskap i 
vekstbedriften Optimus.

Styrking av Røros sentrum som bo-, 
handels- og servicearena. 

Å markedsføre Røros kommune som et 
attraktivt sted å flytte til.

Musikkbinge i tilknytning til Ungdommens Hus

1. CHRISTIAN ELGAAEN  f. 1988, lektor

Christian (31) er lektor ved Røros videregående 
skole og tillitsvalgt for Skolenes landsforbund. 
Han har sittet en periode i kommunestyret og 
er leder i komité for kultur og samfunnsutvik-
ling. Christian er opptatt av miljø, rettferdighet 
og at det skal være mulig å bo og jobbe i hele 
landet.

2. HANNE HAUGE f. 1976, adjunkt

Hanne (43) er lærer ved ungdomsskolen på 
Røros. Hun har bak seg tre år i kommunestyret, 
etter å ha kommet inn fra varaplass. Både på 
arbeid og gjennom fritidsaktiviteter tilbringer 
hun mye tid sammen med barn og ungdom, 
og hun har naturlig nok et stort ønske om å 
skape et godt lokalsamfunn for nettopp disse 
aldersgruppene. Hannes hjertesak er å minske 
ulikhetene i samfunnet og inkludere flest mulig 
i fellesskapet.

3. HILDE DANIELSEN f. 1981, kokk

Hilde (37), 4-barns mor. Hun jobber som 
kokk offshore og er engasjert i reindrift og 
samiske spørsmål. Opptatt av klima, miljø og 
urfolks rettigheter. Hilde mener vi må lære 
av historien, synliggjøre naturkompetansen 
og naturverdiene, for å skape vår beste 
felles fremtid.
La fjellene leve.

4. MARIANNE MOSENG BREIGUTU 
f. 1983, lektor
Marianne (36) er lektor ved Røros vgs. og små-
barnsmor. Hun har sittet en periode i 
kommunestyret og i komité for oppvekst. 
Hun er et engasjert litteratur- og kultur-
menneske, opptatt av å tilrettelegge for flere 
arbeidsplasser til dem som vil etablere seg på 
Røros og av gode oppvekstvilkår og 
fremtidsmuligheter for barn og ungdom.

14. JON ARE DAHL
f. 1982, lærer

15. INGER KLÆBOE
f. 1963, næringsdrivende

5. BJØRN SALVESEN
f. 1958, næringsdrivende/

varaordfører

16. JOHANNE ROLL TANGEN
f. 1997, pleieassistent

17. CHARLOTTE ELIZABETH HICKS
f. 1983, næringsdrivende/frisør

18. INGEBORG ANNA ØDEGAARD
f. 1978, museumsarbeider/guide

19. THORLEIF THORSEN
f. 1955, daglig leder

20. ANN-RANDI RØSTUM 
f. 1984, adjunkt

21. GUNNAR BERG
f. 1950, pensjonist

22. STÅLE LUND
f. 1955, rådgiver

6. BERIT KONSTAD GRAFTÅS
f. 1961, kulturskolerektor

7. MAY IRENE LØSETH
f. 1966, enhetsleder

8. SIGNE JOHANNE NORDERMOEN
f. 1952, ass. rektor

9. ELI HØSØIEN
f. 1949, pensjonist

10. MARTIN RØSAND
f. 1975, oppsynsmann/

snekker

11. OLIN STENSVIK
f. 1988, prosjektleder

12. UNNI RYEN
f. 1966, lærer

13. TROND ERLING PEDERSEN
f. 1952, pensjonist

Noen av SVs bidrag i 
perioden 2015-19

- 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

Vi vil ruste opp Rørosbanen
 med miljøvennlig teknologi

Vi vil videreføre det

samiske barnehagetilbiudet

Vi vil etablere et nytt folke-
bibliotek i Røros sentrum.

Vi vil markedsføre Røros som et 

spennende sted å etablere nye 

arbeidsplasser. SV vil skape 

«Gründerstaden Røros»!

SV vil sørge for et godt
 omsorgstilbud til de eldre. 

Vi vil legge til rette 
for bruk av ny 

solcelleteknologi i Røros.

Vi vil ha fastboende i sentrum. 
Unntaket fra boplikt ved arv må fjernes.

Vi vil sikre arealene for reindriftsnæringa.

Vi vil arbeide systematisk for 

gode løsninger både for næring 

og kulturminnevern i Røros 

sentrum.

Vi vil etablere 
folkehøgskole på 

Røros. Ja til 
ungdom på Sta’a! Vi vil sikre kommunalt eierskap i velferdsrelaterte virksomheter.

Vi skal ha god ambulanse- og 
jordmorberedskap i regionen!

Vi skal bosette det antall 

flyktninger kommunen får 

anmodning om

Vi vil opprette flere lærlinge-
plasser i kommunens egen 

virksomhet.

Vi vil sikre verdensarvverdiene i 

Røros bergstad og Cirkumferensen 

ved tilføring av økonomiske 

virkemidler fra staten

Vi vil øke ressursene til 
skolehelsetjeneste i grunn-
skole og videregående skole.

Vi vil fjerne 
ufrivillig deltid 
i kommunens 
virksomheter. Vi vil ha et bunnfradrag i 

eiendomsskatten slik at den 
får en bedre sosial profil.



HEMPLASSEN
Røros skal være HEMPLASSEN, med rom for alle som vil bo på 

Røros, spesielt med tanke på gode oppvekstvilkår

GRÜNDERSTADEN
Røros skal være GRÜNDERSTADEN, 

med plass for næring og samfunnsutvikling

MILJØBERGSTADEN
Røros skal være MILJØBERGSTADEN med en levende fortid og 

framtid. Vi skal ta vare på kulturen, naturen og miljøet
SV vil:

senke maksprisen på 
barnehageplass

videreføre det samiske 
barnehagetilbudet

styrke sørsamisk språk, kultur, 
historie og håndverk

øke grunnbemanningen i helse- 
og oppvekstsektoren, til det bes-
te for både ansatte og brukere

gjenreise tilliten til fagfolk. Vi 
vil gjennomføre en tillitsreform. 
Arbeidstiden skal brukes til men-
nesker, ikke til dokumentasjon

ha folk i sentrum. Unntaket for 
boplikt ved arv må fjernes

arbeide systematisk for gode 
løsninger for både næring og 
kulturminnevern i sentrum

ha en god ambulanse- og 
jordmorberedskap i regionen

opprette flere lærlingeplasser i 
kommuens sgen virksomhet

SV vil:

markedsføre Røros som en 
spennende bokommune

markedsføre Røros som et 
spennende sted å etablere nye 
arbeidsplasser. SV vil skape 
Gründerstaden Røros!

sikre arealene for 
reindriftsnæringa

etablere folkehøgskole på Røros

sikre kommunalt eierskap i 
velferdsrelaterte bedrifter og 
selskaper

ruste opp Rørosbanen gjennom 
miljøvennlig teknologi

markedsføre Havsjøveien 
Næringspark for ny industri

etablere Røros Lufthavn som 
testflyplass for droner og el-fly

ha flere daglige tog- og 
bussavganger til Trondheim

bosette det antall flyktninger 
kommunen får anmodning om

tilføre friske midler til det 
kommunale næringsfondet

styrke det desentraliserte 
tilbudet innen høyere utdanning

utvikle lokalmathovedstaden 
Røros

ha et godt utvalg av tomter i hele 
kommunen

styrke Røros sentrum som 
handelsarena

SV vil:

ta ansvar for kommende 
generasjoner ved å ta kampen for 
klima og miljø i alle saker

legge til rette for økt bruk av 
solcelleteknologi

gjøre Røros kommune til en 
nullutslippskommune innen 2025

redusere bruken av plast

markedsføre tilskuddsordninger 
til miljøtiltak

etablere et nytt folkebibliotek i 
Røros sentrum

sikre en fortsatt god kulturskole

sikre god drift ved 
Ungdommens hus

få Elden inn på statsbudsjettet

verne og bruke dyrket jord og kul-
turlandskap

ta hensyn til truede arter ved 
arealplanlegging

si nei til økt bruk av motorferdsel 
i fritids- og 
fornøyelsessammenheng

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

opprettholde og styrke den 
økonomiske støtten til 
kulturarrangementer og frivillige 
lag og organisasjoner

at Røros kommunes kjøretøy skal 
gå på fornybare energikilder

sørge for et godt 
omsorgstilbud for de eldre

øke ressursene til 
skolehelsetjeneste

fjerne ufrivillig deltid i 
kommunens virksomheter

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

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

Vi vil senke maksprisen 

på barnehageplass.

Vi vil øke grunnbemanningen i 

helse- og oppvekstsektoren, 

til det beste for både

 ansatte og brukere.

Vi tar ansvar for kommende 

generasjoner ved å ta kampen

 for klima og miljø i alle saker.

Gjenreis tilliten til fagfolk! 

Vi vil gjennomføre en tillitsreform.

 Arbeidstiden skal brukes til 

mennesker, ikke til 

dokumentasjon.

Program Røros SV
2019-2023Følg Røros SV på Instagram og Facebook, hvor du blant annet kan finne hele programmet vårt


