SAMARBEIDSAVTALE
ORKDALSLISTA, SENTERPARTIET, VENSTRE,
PENSJONISTPARTIET, HØYRE, KRISTELIG FOLKEPARTI OG
FREMSKRITTSPARIET
HAR INNGÅTT FØLGENDE SAMARBEIDSAVTALE:
De sju samarbeidende partiene er enige om fordeling av politiske verv i
kommende valgperiode 2015 til 2019 (se eget vedlegg).
Samarbeidet tuftes på felles verdier og en sunn økonomi til beste for hele
Orkdal. Når det gjelder politisk plattform er man forpliktet til å fremforhandle
omforente løsninger på både handlingsprogram og budsjett.
ELDREOMSORG, SKOLE, MILJØ OG FRIVILLIGHET er de områdene man er
enige om å prioritere.
I tillegg er man enige om å følge opp de sakene som ligger i dagens
ressursrammer og planer, og som er programfestet av det enkelte parti.
Saker ut over dette må prioriteres ut fra den til enhver tid gjeldende
økonomiske ramme. Slike saker er:
Infrastruktur/arealdisponering
 Fortsatt styrke Orkdal kommune som regionsenter.
 Styrke kommunens sentrumsutvikling på Orkanger og de andre
tettstedene i kommunen.
 Arbeide for å gjennomføre tiltak som skissert i Orkdal 2040. Dette
gjelder spesielt videreutvikling av Orklaparken og regionsentret. Det skal
etableres et forsøk med et partssammensatt 2040-utvalg.
 Arbeide for at Orkdal sykehus skal ha funksjoner som et fullverdig
lokalsykehus.
 Arbeide for at Songlieiendommen forblir i offentlig eie.
 Orkdal kommune skal arbeide for økt boligbygging. Dette gjelder både
sentrumsnære leiligheter og utbygging av boligfelt eksempelvis på
Joplassen/Perbakka, Kleivan, Ustjåren, Kvamslia og Svorkmo/Vormstad. I
tillegg skal prinsippene om spredt boligbygging videreføres.
 Kommunen skal bidra til at det bygges ny vei og annen infrastruktur til
Ustjåren
 Vann- og avløpsanlegg som er prosjektert og/eller planlagt skal bygges ut
 Arbeide for økt satsing på asfaltering av kommunale veier og gater, samt
opprettholde tilskuddet til private veier.









Kommunen skal arbeide mot sentrale og regionale myndigheter for å få
fortgang i bygging av gang- og sykkelveier langs riksveiene/fylkesveiene.
Arbeide for at det etableres et ”bybusstilbud” i de sentrale områdene i
kommunen, en takstsone (bytakst) for reiser i Orkdal og at barnehager og
skoler skal kunne reise «gratis» på rutebusser.
Den ”grønne streken” skal i hovedsak videreføres ved revidering av
kommunens arealplan og produktiv matjord skal vernes i størst mulig grad.
Styrke vedlikeholdet kommunens grønne områder, f.eks ved bruk av
”Orkdalstorget”
Arbeide målbevisst mot sentrale og regionale myndigheter for å løse
samferdselsutfordringene i Orkdal (E39, Fv 710, Fv 65, Gjølmeslien)
Ivareta og sikre kommunens viktige natur- og friluftsområder.

Oppvekst
 Opprettholde faste kretsgrenser
 Styrke bemanningen i grunnskolen
 Videreføre dagens ordning med rullerende barnehageopptak.
 Styrke det forbyggende arbeidet for barn og unge. Dette kan f.eks gjøres
ved å styrke familieveiledningen og helsesøstertjenesten og forsterke
samordningen mellom de avdelingene som jobber innenfor området. Dette
kan gjøres ved å samle disse tjenestene i ”Familiens Hus”
Omsorg
 Styrke aktivitetstilbudet til de eldre. Dette skal gjøres blant annet ved å
videreutvikle det positive arbeidet som skjer ved Frivilligsentralen,
Dagsentret, Dagsenter for demente, ”Livsglede for eldre” og ”Den
kulturelle spaserstokken”.
 Antall årsverk i eldreomsorgen skal øke
 Bedre botilbudet innen psykiatrien/rusomsorgen.
 ”Elvestien” må i sin helhet disponeres til omsorgsleiligheter med heldøgns
bemanning
 Det må tas i bruk velferdsteknologi, slik at de som ønsker det kan bo
hjemme så lenge som mulig. Et ledd i dette er å redusere egenandelen for
trygghetsalarmer.
 Utrede mulighetene og kostnadene ved å bygge en ”Landsby for demente”
 Etablere et fond for å møte utfordringene i eldreomsorgen.
 Samarbeidsgruppen vil arbeide for at innvandrere og andre som kommer
til kommunen så snart som mulig integreres i samfunnet ved at de får
hjelp til å skaffe seg arbeid og blir likeverdige samfunnsborgere.

Kultur og frivillighet
 Videreutvikle Gammelosen/Idrettsparken, Ulvåsen, Elgshøgda og Knyken
som aktivitets- og rekreasjonsområder.
 Videreutvikle utfartsområder og stimulere til økt friluftsliv og annen
fysisk aktivitet.
 Legge til rette for at idrettsanlegg og forsamlingshus, som viktige
samlingsplasser, kan drives på en god måte.
 Starte oppbygging av fond til folkebad/folkehelsesenter. Før utbygging
iverksettes, forutsettes en oppspart egenkapital på minimum 40 %, samt
budsjettmessig dekning for drift og kapitalutgifter.
 Bedre vedlikeholdet av kirker og kirkegårder.
 Utvikle dagens kulturhus på Bårdshaug
 Utrede muligheten for å etablere en stilling som ”Idrettskonsulent.
Annet
 Styrke markedsføringen av Orkdal som bo-, leve- og etableringskommune
 Revidere kommunens serviceerklæringer om innholdet i kommunens
tjenester overfor innbyggerne
 Utrede muligheten for å gi støtte til nydyrking gjennom næringsfondet
De foreslåtte utbyggingstiltak bør gjennomføres før nye prioriteres. Nye
investeringstiltak skal prioriteres i budsjett/handlingsplan.
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VEDLEGG
Partiene er enig om slik fordeling av verv:
Ordfører:
Varaordfører:

Oddbjørn Bang (SP)
Jørgen Indergård (OL)

Plassene i Formannskapet fordeles slik: OL 2, SP 1, V 1, H 1, PP 1.
Krf og Frp får 1. vara på en liste hver.
Kulturutvalget:
Leder:
Torstein Grønningen (V)
Hovedutvalg Oppvekst og Omsorg:
Leder:
Oddbjørn Almli (SP)
Nestleder: Opposisjon
Hovedutvalg Forvaltning:
Leder:
Rasmus Skålholt (SP)
Nestleder: Opposisjon

Hovedutvalg Teknikk:
Leder:
Marie Richter (H)
Nestleder: Opposisjon

Kontrollutvalget:
Leder:
Opposisjon
Nestleder: Johnny Danielsen (PP)

