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Oppdal skal være et sted med rom for alle. Et sted der mennesker opplever verdighet, uavhengig 

av kulturell bakgrunn, sosial status, helse og økonomi. Oppdal kommune skal fremme alle 

menneskers likeverd og lik rett til personlig utvikling og realisering av sitt eget potensiale.   

Oppdal KrF er et verdiparti bygget på overbevisningen om at verdiene fra kristendommen er det 

beste grunnlaget for å utvikle politiske løsninger for samfunnet vårt. Våre grunnverdier er det 

kristne menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret, fordi vi mener dette er verdiene 

fra Bibelen og kristendommen som har størst relevans for politikken. Ut fra disse verdiene 

utledes de kristendemokratiske prinsippene som danner grunnlaget for utviklingen av KrFs 

praktiske politikk. 

 

 

FAMILIE, HELSE og OMSORG 

Oppdal KrF vil styrke familiene, ikke styre dem. Vårt mål er at barn i Oppdal skal vokse opp i trygge og 

stabile familier med stor valgfrihet til å forme sin egen hverdag slik de selv ønsker. KrF vil ha et 

familievennlig samfunn som setter barna først, da vi vet at en god barndom varer hele livet. 

Barn som vokser opp i fattigdom, fratas muligheter som andre barn har. Studier har vist at fattigdom 

gir barn dårligere livsmuligheter på sikt.  Lavinntekt i barndommen kan ha betydning for barns 

helsetilstand. De fleste barn deltar i organiserte fritidsaktiviteter, men barn fra lavinntektsfamilier 

deltar sjeldnere enn andre barn.  

Helseutfordringene i årene som kommer vil først og fremst knytte seg til livsstilssykdommer og psykisk 

helse. Dette er helseutfordringer som kan forebygges. Vi må derfor legge til rette for at folk kan ta 
ansvar for sin egen helse gjennom en sunn livsstil, samtidig som vi sikrer nødvendig helsehjelp til alle 
som trenger det.  
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Som samfunn og fellesskap skal vi stille opp for hverandre i sårbare faser. En slik sårbar fase er når 
sykdom rammer. Da trenger vi helsepersonell som er tilgjengelig, og med god kompetanse. 

 
 Oppdal KrF vil: 

• innføre en prøveordning med gratis fritidskort til barn som vokser opp i familier med lav 
inntekt 

• arbeide med utlån av utstyr til ulike aktiviteter (byttebu) 

• at barnetrygden ikke skal regnes med i inntektsgrunnlaget for de som mottar         
livsnødvendig sosialstøtte  

• prioritere det forebyggende folkehelsearbeidet 

• styrke helsestasjonen og skolehelsetjenesten 

• styrke et lavterskeltilbud innen psykisk helse, særlig rettet mot barn og unge 

• arbeide for at det fortsatt blir heldøgns jordmortjeneste i kommunen 

• arbeide for at dagens ambulanseberedskap opprettholdes gjennom hele året   

• støtte arbeidet med å rekruttere og beholde sykepleierne i kommunen 

• legge til rette for målrettet etter- og videreutdanning av helsepersonell 

 

 

OPPVEKST og UTDANNING  

Barnehage og skole skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik 

som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og 

solidaritet, verdier som også kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn, og som er forankret i 

menneskerettighetene. (Kilde: Opplæringsloven og barnehageloven) 

Det er viktig at foreldre har mulighet til å velge en skole som er et alternativ til den offentlige skolen, 

dersom de ønsker det. Slike skoler utgjør et viktig supplement til den offentlige skolen. 

Nasjonalt har KrF i alle budsjettrundene vært en pådriver for at kommunene skal få en god nok 

økonomi til å gi innbyggerne, også ungdom, et godt nok velferdstilbud. Vi ønsker å ivareta alle 

ungdommers rett til et kulturtilbud i sitt nærmiljø gjennom lokale prioriteringer av gode rammevilkår 

for organisasjoner og kommunale fritidsklubber, samt å bedre rammevilkårene for frivilligheten, blant 

annet med fullt momsfritak, slik at frivillige organisasjoner kan bruke midler på den aktiviteten de 

brenner for. 

 

 Oppdal KrF vil:   

• at barnehagene og skolene skal sørge for et tett samarbeid mellom hjem og barnehage/skole, 

og at det i alle barnehager/skoler jobbes forebyggende og aktivt for å sørge for at alle barn og 

elever har et trygt og godt oppvekst- og læringsmiljø. 

• at ingen, hverken barn eller unge, skal utsettes for mobbing av noen art i Oppdal 

• at skolen ser hele eleven, en skole som danner og utdanner, og gir like muligheter for alle 

barn. 

• arbeide for at livsmestring og psykisk helse blir prioritert i barnehage og skole.  Kompetanse 

innen dette fagfeltet skal være tilgjengelig for alle barnehager og skoler i Oppdal.  

• videreføre arbeidet med Oppdal som en MOT- kommune 
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• styrke mulighetene for ta desentralisert høyere utdanning, i samarbeid med NTNU og andre 

universitet og høgskoler. 

• jobbe for å utvide studietilbudet ved Oppdal Videregående Skole 

 

 

SENIORPOLITIKK 

Et aktivt liv som senior er viktig. Det blir stadig flere eldre, og de eldre blir stadig friskere.                  

Eldre er en ressurs, både for seg selv, for familiene sine og for bøgda vår. 

I Oppdal skal våre seniorer kunne leve selvstendige, aktive og trygge liv med god livskvalitet. Det er 

viktig å motvirke ensomhet og skape kontakt mellom generasjonene. Mange eldre gjør en viktig jobb i 

frivillighetsarbeid. 

 

 Oppdal KrF vil: 

• legge til rette for at de seniorene som ønsker det, kan få mulighet til å stå lenger i arbeid,  

bl.a. ved fleksible deltidsordninger 

• vektlegge tiltak som fremmer kontakt mellom generasjonene 

• at det legges til rette for flere sentrumsnære eldre- og omsorgsboliger 

 

RUS og VOLD  

Uvettig bruk av rusmidler er årsak til store samfunnsproblemer i Norge. Mange ulykker i trafikken 

skyldes rus og i et stort flertall av voldstilfeller er gjerningsperson og/eller offer påvirket av rusmidler. 

Tusenvis av barn føler seg utrygge i helger og ferier som følge av voksnes rusbruk, og urovekkende 

mye av korttidsfraværet i arbeidslivet skyldes det samme. I tillegg har en overdreven rusbruk negative 

effekter for folks helse, med økt sannsynlighet for sykdom.  

Vold i nære relasjoner er et av Norges største helse- og kriminalitetsproblem. Det er stort behov for en 

sterk satsing på å bekjempe denne type vold. Ikke minst er det viktig for alle barna som opplever vold i 

sine nære relasjoner. Forskning viser at den som blir slått, ofte ender opp med å slå selv.  

 

 Oppdal Krf vil : 

• ha en restriktiv ruspolitikk 

• arbeide for flere rusfrie soner der barn og unge samles    

• følge opp de tiltak som er nevnt i rusmiddel-politisk handlingsplan mot alle former for 

rusmisbruk 

• gi økt kompetanse om vold i nære relasjoner hos de som arbeider med barn.  

• gi tilbud om hjelp til de som opplever vold og de som utøver vold.   
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INNVANDRERE, FLYKTNINGER  

Oppdal er flerkulturell og internasjonal.  

Et overordnet mål må være at innvandrere og flyktninger som kommer til Oppdal  opplever seg 

respektert og som en del av fellesskapet med de plikter og rettigheter som andre innbyggere i Norge 

har.  

Også i Oppdal ser vi tydelige uttrykk for den nøden som finnes i Europa, gjennom mennesker som 
kommer reisende til oss. Tigging er ingen løsning på noe sosialt problem, vi må møte alle som 
oppholder seg i Oppdal med verdighet og respekt.  
 
 
 

 Oppdal KrF vil: 
 

• arbeide for at bosetting og integrering av innvandrere fortsatt blir høyt prioritert 

• at det legges til rette for kurs som kan bidra til å fylle markedets arbeidskraftbehov 

• legge til rette for arbeidstrening i regi av frivilligheten 

• arbeide for å hjelpe flere innvandrere inn i arbeidslivet 

 

 

KIRKE, TRO, FRIVILLIGHETEN, KULTUR 
Vi trenger ikke bare noe å leve av, men også noe å leve for. Kunst og kultur gir utfordringer og løfter 

oss. Frivillig arbeid og engasjement gir livskvalitet. Tro gir for mange tilhørighet og en grunnleggende 

mening med tilværelsen.  Å være i aktivitet gir overskudd og helse.  

Trosfrihet er en grunnleggende rettighet for alle mennesker, og det skal vises respekt og toleranse i 

møte med ulike trosretninger. Trossamfunnene skaper viktige møteplasser og er viktige i 

integreringsarbeidet.  

De frivillige fellesskapene, foreningene og lagene har en stor egenverdi ved at de skaper samhold, 

tilhørighet, engasjement og gode relasjoner mellom mennesker.                                                                                     

Oppdal har et særdeles rikt frivillig organisasjonsliv og mange ildsjeler innen helse, kultur, kirke, idrett 

og sosiale fellesskap.   

 

 Oppdal KrF vil:  

• at Kirkelig fellesråd tilføres tilstrekkelige ressurser som gjør at det skal kunne utføre kirkens 

oppdrag og gi mennesker gode tjenester i alle livssituasjoner, på beste måte.   

• sikre alle elever rett til å starte og drive elevstyrte livssynsbaserte aktiviteter som for eksempel 

skolelag i grunnskolen og i den videregående skolen.  

• at det offentlige skal bidra til gode rammevilkår for mangfoldet i frivilligheten. 

• arbeide for fullt momsfritak for frivillige organisasjoner  

• revitalisere “Kulturmeldingen for Oppdal”  
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FRILUFTSLIV / FOLKEHELSE / PILEGRIM 

Oppdal er et eldorado for den som ønsker å være aktiv ute i naturen. For at det i framtida også skal 

være gode muligheter for et aktivt friluftsliv, må det fortsatt legges til rette for aktiviteter gjennom alle 

årstider, og attraktive utmarksarealer må ikke bygges ned av hytter eller begrenses på andre måter 

med gjerder el.l. 

 Vi mennesker er satt til å forvalte skaperverket, vi må bruke det og ikke forbruke det, og ha gode 

regler for sikker ferdsel, utøvelse og oppførsel i naturen. Det er mye god folkehelse i det og kunne ha 

et aktivt liv utendørs. Tidligere hytteundersøkelser viser også at hyttefolket settere stor pris på 

mulighetene for et aktivt friluftsliv her i Oppdal. 

Oppdal har gjennom lange tider vært en av Norges største sauekommuner, og nyter derfor godt av 

alle husdyra som driver aktiv skjøtsel av våre utmarksområder. Det er viktig at vi legger til rette for god 

samhandling mellom landbruksnæringen og turistnæringen. Vi har også mange vakre seterdaler der 

det har vært god tradisjon for både å ta vare på og utvikle setrene, og det finnes fortsatt sætre du får 

kjøpt gardsmatprodukter på. Dette vil vi gjerne se mere av i framtida. 

Gjevilvassdalen er et av våre viktige områder for fritid og rekreasjon, sommer som vinter.  Oppdal KrF 

støttet flertalls-vedtaket i kommunestyret om  å “ekspropriere rettigheter i veg for gjennomføring av 

områdereguleringsplan for Gjevilvassveiene”.  

Krf vil legge til rette for gode pilegrimsvandringer i vår kommune. I pilegrimsarbeidet ønsker man å 

fremme materiell og immaterielle verdier gjennom særlig å vektlegge miljø, næring, kirke og kultur. 

Dagens pilegrimsfenomen er preget av mangfold, pilegrimen er åpen og søkende, og pilegrimsleden er 

for mange et sted å søke mening i eget liv. Sentralt for mange er ønsket om langsomhet, frihet, 

enkelhet, bekymringsløshet, stillhet, åndelighet og det å dele. 

 

 Oppdal KrF vil :  

• at attraktive utmarksarealer ikke bygges ned av hytter eller begrenses på andre 
 måter ved gjerder og lignende. 
• ha gode regler for sikker ferdsel, utøvelse og oppførsel i naturen 
• at det er en god samhandling mellom landbruksnæringen og turistnæringen 
• bidra til å ta vare på aktiv drift av sætre 
• beholde skiløypa i Gjevillvassdalen på vegen 
• legge til rette for gode og attraktive pilegrimsvandringer i vår kommune 

 

LANDBRUK, NÆRINGS- og KOMMUNEUTVIKLING 

Landbruket i Oppdal er en viktig livsnerve i kommunen. Vi vil ta vare på dyrkajorda, for Oppdal KrF er 

jordvernet viktig. Vi vil stimulere til aktiv gårdsdrift og et utviklende landbruksmiljø.  

Oppdal KrF ønsker mest mulig lokal forvaltning av verneområder. Dette er nødvendig for at slik 

forvaltning skal skape tillit og forståelse i befolkningen.Oppdal KrF ønsker også at forvaltningen av 

rovviltbestanden skal være mest mulig lokal, med samme begrunnelse som ovenfor.  

Vi vil arbeide for at Oppdal kommune skal være pådriver overfor nasjonale myndigheter for å sikre at 

rovviltbestanden holdes nede i prioriterte beiteområder. 
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Oppdal skal være det naturlige valget for å etablere næringsvirksomhet, og vi skal tilby næringslivet 

konkurransedyktige rammebetingelser. Dette forutsetter infrastruktur og møteplasser, slik at 

institusjoner, organisasjoner, bedrifter og enkeltmennesker med gode idéer kan finne sammen og 

skape nye verdier. 

Oppdal skal være et regionsenter som jobber frem nye og spennende løsninger. Vi må evne å se 

fremover, og være aktive for å trekke til oss nye virksomheter til bygda. Vi skal også ta vare på våre 

eksisterende næringsdrivende. 

Oppdal KrF støtter Næringshagen som «kommunens næringskonsulent». 

 

 Oppdal KrF vil:  

• at Oppdal skal ha et allsidig og bærekraftig landbruk  

• at forvaltningen av verneområder skal være mest mulig lokal  

• at forvaltningen av rovviltbestanden skal være mest mulig lokal 

• at det skal være en god balanse mellom landbruk og turistnæring  

• at det skal legges tilrette for gardsmat og gardsturisme. 

• arbeide for gode og forutsigbare rammevilkår for våre næringsdrivende  

• at Oppdal skal være nyskapende og kreativ i forhold til nyetableringer  

• følge opp «Strategisk næringsplan» for Oppdal. 

 

MILJØ, KLIMA og ENERGI 

Mennesket har fått et grunnleggende ansvar for å forvalte skaperverket. Det gjelder både natur-, 

økonomiske og menneskelige ressurser. Naturen gir oss store muligheter og stiller oss samtidig 

overfor et stort ansvar. Godene skal fordeles rettferdig, samtidig som kloden skal overlates til våre 

etterkommere i minst like god stand som da vi fikk ansvar for den. 

En bærekraftig framtid kan ikke oppnås uten økt fokus på fornybar energi. Vannkraft, vindkraft og 

solenergi er bransjer som bør utvikles på en bærekraftig måte. Det grønne skiftet vil ikke skje uten et 

forutsigbart og godt regelverk. 

Vi vil bevare skaperverket, utbygging av vindmølleparker medfører svært store naturinngrep, og kan 

påvirke utviklingen av vill- og tamreinstammene, fugl og insekter . 

 

 Oppdal KrF vil: 

• følge opp Klima- og energiplanen for Oppdal 

• legge til rette for og informere bredere om solenergi som alternativ energikilde 

• ikke ha etablering av vindmølleparker i Oppdalsfjella 

• støtte koordineringen av en samlet rydding av søppel over hele bygda 

• bidra aktivt for det grønne skiftet i bygda, og for å nå de fastsatte klimamålene 
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TRAFIKKSIKKERHET 

I dag ferdes barn, syklister, rullestolbrukere og folk med barnevogner ofte i samme kjørefelt som 

tungtrafikk, biler og traktorer. Dette er helt uakseptabelt. I Nasjonal Transportplan, vedtatt i 2018, er 

det tatt inn et eget kapittel viet til kunnskap om og tilrettelegging for barn og unges transportbehov. 

Barna er dagens og framtidens trafikanter. Deres behov skal veie tungt når framtidens 

transportløsninger utformes.  

  

 Oppdal KrF vil: 

• bygge ut et sammenhengende sykkelveinett i bygda og i sentrum  

• legge til rette for god sykkelparkering og iverksette tiltak for å sikre mot tyveri 

• arbeide for trygge skoleveier, samt gang- og sykkelveger langs farlige trafikkstrekninger,  

som f eks Torve og Fagerhaug 

• arbeide for at kun halve bredden av gang og sykkelveier gruses, slik at det legges til rette for 

bruk av f eks spark.  

• være en pådriver for rydding langs veier, stikkveier og veikryss, for å bedre sikten og 

tryggheten for de som ferdes der, både folk og dyr.   

 

 Kilder:  

 Tekst :  En del tekst er hentet fra www.krf.no.  Forankret i KrF`s  politiske plattform er  

  programmet tilrettelagt  og bearbeidet for lokale forhold av Oppdal KrF`s   

  programkomitè og styre.  

 Bilder:  Morgan Frelsøy / OPP  

http://www.krf.no/

