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SAMFUNNSUTVIKLING
NÆRING, KULTUR OG 
FRIVILLIGHET 
 

Mål: Et bærekraftig lokalsamfunn 

 

Høyre mener at en kommune har et ansvar og en viktig rolle som samfunnsutvikler. 
Gode tjenestetilbud til innbyggerne vil utvikle gode lokalsamfunn og næringsliv. 
Kommunens fokus skal først og fremst være på gode tjenester og tilrettelegge for 
arbeidsliv og fritid. Det er et stort område, det handler om omdømmebygging, 
samarbeid mellom kommune og næringsliv, folkehelse, infrastruktur og 
samferdsel.  

 

Åsnes kommune er en kommune som har utallige muligheter. Det er en kommune rik på 
naturressurser som gir grunnlag for sysselsetting og verdiskapning innen landbruk og 
matforedling, reiseliv, turisme og fritidsboligutvikling. Samtidig er folketallsutvikling 
negativ og gjengroing er blitt en alvorlig trussel for bevaring av vårt unike kulturlandskap 
og naturmangfold. Sysselsetting og folketallsutvikling henger tett sammen. 

Landbruk og matforedling, reiseliv og turisme, samt kraftutbygging med alt det genererer 
av arbeidsplasser er grunnpilarene i distriktskommunenes næringsliv. Høyre ønsker å 
støtte opp om lokalsamfunn og enkeltpersoner i alle saker der man ønsker utvikling 
innenfor ansvarlige rammer. 
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Næring og utvikling 

Høyre mener at kommunen skal føre en langsiktig og ansvarlig økonomisk politikk. 
Avsetning i fond er et viktig parameter. Her er det viktig at fondene samles slik at 
kommunen har skyts til å kunne gå inn i større prosjekt som er av 
samfunnsutviklende natur. 

 Høyre mener det er viktig at grenderåd og prosjektet Landsbyen 
Flisa videreutvikles/opprettholdes 

Høyre ønsker fokus på å bygge opp næringsånden og utvikle et tettere samarbeid med 
eksisterende næringsliv, skolene og det nye beredskapssenteret. Vi må over på å utvikle 
samarbeid og nettverk. «Klyngetenkning» står sterkt innen næringsutvikling. Kommunen 
må legge til rette for møteplasser som fremmer nettverksbygging og derigjennom bidra til 
å skape konkurransedyktige bedrifter. Et mulig scenario som Høyre ønsker å jobbe for er 
at Åsnes kommune kjøper opp Sundmoen bygget for å utvikle det i Næringshage ånd. 

 Høyre mener at eiendomsskatten skal gradvis reduseres og være 
helt borte i løpet av neste periode.  

 Høyre mener at kommunen ikke skal eie eller drifte eiendommer 
som ikke kan relateres til reell tjenesteyting eller er inkludert i den 
daglige driften.  

Høyre ønsker fokus på LNF områder: De bør ikke legges til områder hvor det kan komme 
noen som helst aktivitet eller plasseres i tett tilknytning til næringsbygg som kan tenkes å 
bruke sitt nærområde for videre utvikling.   

Høyre vil jobbe for at kommunen skal prioritere små- og mellomstore regionale og lokale 
bedrifter innen foredling av lokale råvarer, industri og reiseliv i virkemiddelapparatet. 

Høyre vil jobbe mot fylkeskommunen og Stortinget for at det politiske rammeverket for 
skogen og utmarka som ressurs for nærings- og samfunnsutvikling får høy prioritet. Vi er 
tilfredse med at Regjeringen har overført ansvaret for forvaltning og utvikling av høstbare 
viltarter fra Miljø- til Landbruksdepartementet, men registrerer også at rovviltpolitikken 
og spesielt ulvesona har tatt bort mye av potensialet for næringsutvikling og rekreasjon i 
vårt område. Vi vil jobbe aktivt for at denne urettferdigheten skal forstås sentralt og at 
stortingets vedtatte bestandsmål skal etterleves. 

 Høyre mener det er viktig at Åsnes kommune er en JA kommune. 
Åsnes Høyre vil jobbe for at kommunen skal være en rask og 
pålitelig bidragsyter til bedrifter og gründere får en rask saksgang 
og nødvendig hjelp til papirarbeidet.  

 Høyre stiller seg positive til kommunesammenslåing.  
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Rovdyrpolitikk 

Høyre mener at rovdyrpolitikken må bygges på erfaring, kunnskap og tillit til 
enkeltmennesker. Erfaring viser at dagens rovdyrpolitikk ikke fungerer etter 
hensikten. Den gjør det vanskelig, i enkelte tilfeller umulig, å bruke utmark til 
næring. Rovdyrtettheten skaper også utrygghet for mange mennesker. 

Rovdyrsona er problematisk, da det ikke er gitt kompensasjon for tapte rettigheter 
innenfor sona. Det er urimelig at en liten del av landet må ta en stor belastning for 
flertallets ønsker. Dersom rovdyrsona skal opprettholdes må det derfor gis større 
kompensasjon for de mulighetene som er gått tapt, og den belastningen som følger av den. 

Lokale myndigheter og lokalsamfunn må gis større påvirkningskraft i rovdyrpolitikken. 
De som har skoen på vet best hvor den trykker. Slik er det også i rovdyrpolitikken. 

Det er på det rene at dagens praktisering av rovviltpolitikken ikke følger et bredt 
Stortingsvedtak. 

 Høyre skal jobbe med å påvirke de rette instanser og Høyre 
sentralt, slik at Regjeringen følger Stortingets vedtak vedrørende 
bestandsmålet for ulv. Åsnes Høyre ønsker at det gjennomføres 
en nasjonal evaluering av ulvesona. 

 Høyre skal jobbe med å synliggjøre ulempene dagens ulvesone 
og rovviltpolitikk har for Åsnes innbyggere, og påvirke 
myndighetene til å lytte til de berørte. 

 Høyre vil kreve at ulv som over tid er utenfor sona skal felles, da 
dette er nødvendig for å hindre konflikt med utmarksnæring og 
beitedyr. 

Høyre mener at bestandsmålet for ulv skal være det klart førende prinsippet i 
ulveforvaltningen, og at bestandsregulering må skje både innenfor og utenfor sona når 
bestandsmålet er nådd. 

Høyre mener at rovviltprioriterte områder som må bære belastningen av nasjonal 
rovviltpolitikk, skal kompenseres rettmessig for tap av næring, eiendomsverdi og generell 
livskvalitet. 
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Helse, pleie og omsorg 

Mye av det som virker inn på folkehelsen skjer utenfor helsesektoren. Hvis 
kommunen skal møte utfordringene når det gjelder folkehelse kreves det innsats 
fra en rekke sektorer. Særlig er det viktig å styrke det forebyggende arbeidet 
overfor barn og unge. I likhet med at skolen bør være forskningsbasert, mener 
Åsnes Høyre at at også folkehelsen må være forskningsbasert. Det er billigere å 
forebygge sykdom enn å reparere sykdom. 

 Høyre vil øke bruk av hjemmebaserte tjenester og 
velferdsteknologi, og legge til rette for hverdagsmestring slik at de 
som ønsker det, og er i stand til det, skal få bo hjemme. 

 Vi vil gi de som trenger det tilgang til tilpasset omsorg, enten de 
er syke, eldre, unge, funksjonshemmede, utviklingshemmede, 
rusavhengige, eller har psykiske lidelser. 

Åsnes Høyre er opptatt av å ha fokus på en verdig eldreomsorg. Så langt det lar seg gjøre 
skal eldre ha mulighet til å leve i sitt eget hjem, eller tilrettelagt bolig så lenge som mulig. 
Det skal kunne gis tilpasset individuelt tilbud for å få livsmestring og livsglede og trygghet 
i hverdagen. 

Åsnes Høyre er opptatt av at digitaliseringen av dagens samfunn skal utnyttes og benyttes 
til å gi bedre tjenester for våre innbyggere. Det er nødvendig å omstrukturere 
tjenestetilbudet i henhold til befolkningsutvikling. Høyre ønsker å ha fokus på 
velferdsteknologi. Det skal bidra til å kunne gi et verdig og godt liv og skal kunne styre sitt 
eget liv så lenge det er forsvarlig.  

Hverdagsmestring er viktig for å ha en best mulig helse. Det er viktig at det er tilrettelagte 
tilbud for alle grupper i kommunen. Det er viktig å se styrken hos enkelt individene og gi 
de muligheten til å bidra i den aktuelle aktiviteten for å kjenne på hverdagsmestring.  

 

Idrett og kultur 

Høyre mener at idretten er Norges største folkebevegelse, og bidrar til god 
folkehelse, deltagelse og inkludering. Frivilligheten skaper lokalt engasjement og 
fellesskap.  

Høyre vil legge til rette for størst mulig frivillig engasjement i idrett og kulturliv. Gjennom 
frivilligheten oppnår vi sosial tillit, inkludering og hverdagsintegrering. Økonomisk 
situasjon og sosial bakgrunn skal ikke være til hinder for deltagelse. 

 Høyre ønsker å se på hvordan vi kan bistå frivilligheten og se på 
vilkårene lag og frivillige foreninger har.  
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Oppvekst, skole og barnehage 

Hverdagen for de fleste har de senere år vært i rask forandring. Tiden strekker ikke 
til. Tidsklemma gjør hverdagen til et stress for mange familier. Elever/unger er mer 
og lenger alene.  Derfor mener Åsnes Høyre at tiden er moden for å finne en ny 
måte å drive SFO, barnehage, skole og fritidsaktiviteter på. 

Høyre vil fortsette å prioritere en god skole som forbereder elevene på fremtiden. Åsnes 
Høyre ønsker en skole som baserer seg på forskningsbasert kunnskap om hva som ikke 
virker, og hva som virker. Høyre vil fortsatt jobbe for en skole som legger vekt på 
basisfagene som lesing, regning og skriving. Samt satsing på den digitale skolehverdagen.  

Å løfte lærerens kompetanse og å styrke skoleledelsen er elementære grep som er 
nødvendig for å utvikle Åsnes skolen for framtiden. Hver enkelt elev skal bli sett på sitt 
nivå for å føle mestring og for å kunne yte sitt beste. Det skal alltid være null-toleranse for 
mobbing både fra elever og voksne. Åsnes skolen skal være en trygg møteplass. 

Høyre ønsker at heldagsskoleprinsippet innføres og at det blir leksefrie skoler. En mulig 
løsning kan være at SFO, kulturskolen, lag og foreninger får et tettere samarbeid og at det 
innføres et egnet tidsløp som samsvarer bedre med foreldres jobbhverdag. Mange 
foreldre klarer ikke å hjelpe barna sine med lekser så godt som de kunne ønske, dette 
bidrar til å øke forskjeller mellom barn.  

 Høyre mener at det er viktig å fortsatt satse på basisfag som lese, 
skrive og matematikk. Vi skal fortsatt løfte lærerens kompetanse 
og styrke skoleledelsen.  

 Høyre mener at med den synkende befolkningen og lavere 
fødselstall så er det kun behov for to skoler i fremtiden.  

 Høyre ønsker at det innføres skolelunsj. 

Høyre ønsker at det innføres internbuss i kommunen. Busselskapene bør ikke være de 
som bestemmer når skolen begynner eller skal slutte for at det passer med deres 
kjøreruter. 

Høyre mener at lekser skal gjøres i skoletiden. Dette kan være en viktig faktor for å få ned 
forskjellene blant elevene. Ikke alle har foreldre som bidrar med leksehjelp på 
ettermiddagen. Det er også et bidrag til god folkehelse da elever som ikke faller utenfor 
skolen og sliter med skolearbeidet gjerne er mer aktive. 

 Høyre mener at kulturskoleaktivitet skal gjøres i skoletiden.  

 Høyre ønsker å jobbe for at flere av idrettsaktivitetene også 
gjøres i skoletiden. 

Høyre mener at mobbing skal ikke forekomme. Det må i tillegg skapes 
arenaer/møteplasser der voksentettheten er stor for å skape trygghet. 
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Høyre ønsker å jobbe for at barnehagen i sentrum restaureres eller bygges ny for å ta imot 
søkere hele året og at vi kan tilby plasser der folk ønsker det. Barnehagestrukturen skal i 
tillegg være rigget slik at den er en tiltrekkende arbeidsplass. (HMS. Kvalitet. Kunnskap, 
Attraktive fagmiljø) 

Høyre ønsker at så snart valget er gjennomført at det nedsettes et utvalg/gruppe som 
jobber med disse tankene. Dette er ikke en politikk for å «beholde» slik det har vært. Dette 
er en visjon som kan gi Åsnes et fortrinn slik at vi blir en enda mer attraktiv kommune.  

 

Barnefattigdom 

Fattigdom påvirker helse, utdanningsmuligheter og sosialt liv. Barn som vokser opp 
i fattigdom fratas muligheter som andre barn har. Alle skal ha likeverdige tilbud og 
muligheter. Barn som lever i fosterhjem eller utenfor hjemmet skal sikres særskilt 
oppfølging gjennom nødvendig opplæring og generell veiledning. Alle barn skal 
følges opp med mål om å fullføre grunn – og videregående skole. Trygg og god 
omsorg, gode barnehager og skoler er grunnleggende for å sikre like muligheter og 
gode levekår for alle. Arbeidsrettede tiltak, god integrering, trygge og gode 
boforhold, gode helsetjenester og inkludering i fritidsaktiviteter er viktig for å 
bekjempe fattigdom. 

 

 Høyre mener at ved behov for oppfølging av psykisk helse, skal 
skolehelsetjenestene ha kapasitet til raskt å følge opp med 
veiledning og tiltak. Det er viktig at helsestasjonene og 
skolehelsetjenesten styrkes. 

 Høyre ønsker å se på hva som kan gjøres for at fritidsaktiviteter 
skal bli et lavterskeltilbud for alle. 

 


