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I erkjennelse av at det er de valgte representantene –
og ikke de politiske partiene – som skal være ditt talerør,
ber vi deg stemme Orkdalslista

Hvorfor Orkdalslista?
Orkdalslista ønsker et aktivt lokaldemokrati som gir alle innbyggerne
påvirkningsmuligheter.
Kommunepolitikk dreier seg om å finne de beste og mest rasjonelle løsninger på
saker som gjelder deg som innbygger i Orkdal kommune.
Noen hevder at bygdelister ikke har livets rett da man ikke har representasjon på
Stortinget. Orkdalslista har gode kontakter i politiske miljøer, og vi vil samarbeide
med de politiske partiene i kommunestyret mot sentrale myndigheter i slike saker.
Ofte avgjøres saker som angår deg og dine interesser på politiske gruppemøter.
Her “bindes” de folkevalgte til å stemme for flertallet i sitt parti, eller i verste fall for
flertallet i en gruppe partier. Dette gjør at politisk prestisje kan gå foran de fornuftige
løsninger.
Orkdalslista vil ha en kommune hvor de viktigste avgjørelsene tas av kommunestyrets
virkelige flertall. Vi vil sørge for at et bredere spekter yrkeskategorier er representert i
kommuenstyret, råd og utvalg,
Orkdalslista er ikke knyttet til noen politisk fløy. Vi samarbeider med de som vil
samarbeide med oss for å finne gode løsninger til fordel for innbyggerne i Orkdal.
Orkdalslista består av folk som er villige til å gjøre en god jobb for deg.
Vi vil arbeide for et aktivt lokaldemokrati som gir innbyggerne påvikningsmuligheter.
Orkdalslista er for innbyggerne i hele Orkdal kommune. Våre represesentanter skal
arbeide for et inkluderende lokalsamfunn bygget på tillit og respekt for hverandre
uansett bostedsadresse eller etnisk bakgrunn.
Orkdalslistas kommunestyrerepresentanter forplikter seg til å støtte de sakene som
er omtalt i dette programmet. I alle andre saker vurderer våre representanter selv. Vi
vil lytte til innbyggernes meninger og våre møter er åpne for alle.

Vi ønsker deg
et godt valg!

Program 2011 – 2015
Orkdalslista vil:

• arbeide for en effektiv kommunal drift, slik at innbyggerne fremdeles får best mulig
tilbud for sine skattekroner.
• at kommunens budsjett skal være bygget på realistiske forutsetninger
• begrense kommunens planarbeid til det som er absolutt nødvendig
• at kommunens planarbeid skal være realistisk i forhold til kommunens økomomiske
muligheter
• være positiv til alt interkommunalt og regionalt samarbeid som gir bedre
ressursutnyttelse og/eller bedre tilbud for kommunens innbyggere
• befeste posisjonen som «Industrikommune nr. 1» og et godt sted å bo

Helse og sosial
Orkdalslista vil:

• bygge omsorgsboliger på Svorkmo
• følge opp pleie- og omsorgsplanen og arbeide for etablering av heldøgns pleie- og
omsorgstilbud på Orkanger
• arbeide for at Orkdal sykehus, som en del av universitetssykehuset St. Olav, fortsatt
skal ha et godt sykehustilbud for Orkdalsregionen
• prioritere forebyggende helsetiltak da dette er mer lønnsomt enn kostbar behandling
• videreutvikle dagsenteret ved Orkdal Helsetun
• utvikle det positive arbeidet som skjer gjennom frivillighetssentralen
• gjennomføre den nye samhandlingsreformen, med et godt lokalt helsetilbud, i
samarbeide med kommunene i Orkdalsregionen

Skole og barnehage
Orkdalslista vil:

• ha felles undervisningsplattform og skolerute for kommunens skoler
• samarbeide med fylkeskommunen om de videregående skolene i Orkdal og Meldal
for best og bredest mulig tilbud i den vidergående skolen
• prioriterte midler til IT og oppdatert skolemateriell
• følge opp målsettingen om full barnehagedekning

Kultur/idrett
Orkdalslista vil:

• arbeide for at kommunens idrettsanlegg dekker innbyggernes behov og er i
tilfredsstillende stand
• arbeide for å bygge nytt innendørs svømmeanlegg i idrettsparken
• tilbakeføre Orkanger kirke til opprinnelig stil
• arbeide for at Thamshavnbanen skal videreutvikle seg som attraksjon i regionen
• etablere et Thamsmuseum i samarbeid med Orkla Industrimuseum
• sette strengere krav til estetikk i sentrumsområdene

• samarbeide med lag, foreninger og organisasjoner slik at disse og kommunen
sammen kan gjøre et godt arbeid for kommunens innbyggere
• arbeide videre for motorsenter i regionen
• opprettholde et tilfredsstillende kinotilbud
• videreutvikle kulturskolen med tilbud for alle som søker
• samarbeid med alle offentlige etater og frivillige for å forebygge rus- og
kriminalitetsarbeid
• arbeide for etablering av regionalt travanlegg i kommunen

Miljø

Orkdalslista vil:

•
•
•
•
•
•

arbeide for miljøsertifisering av bedrifter. Alle kommunale enheter er miljøsertifisert
følge prinsippet om at det er forurenseren som skal betale for alle forurensninger
videreutvikle “Orkdalsparken” som aktivitetstilbud og rekreasjonsområde
ha en ren og ryddig kommune
samarbeide med Statsbygg om bevaring av Songlia naturpark og Grytdalen
satse på videre utbygging av kommunens fjernvarmenett. Større kommunale bygg
skal være tilknyttet fjernvarmenettet eller bygges som lavenergihus

Næringsliv og sysselsetting
Orkdalslista vil:

• arbeide aktivt for å styrke næringstvikling og etablering av nye arbeidsplasser i
kommunen
• holde god kontakt med det lokale næringsliv inkludert landbruket
• arbeide for optimal utnyttelse av kommunens næringsarealer
• satse på videreutvikling av Orkdal Energi. Selskapet skal tilby lavest mulig nettleie og
være kommunens fjernvarmeselskap
• arbeide for at arbeidsledige fortest mulig får relevant arbeidstrening for å komme i
ordinært arbeid
• arbeide for gode rammevilkår for smelteverkene i kommunen
• arbeide for at kommunale anbud blir utlyst slik at lokalt næringsliv er i stand til å
konkurere
• arbeide for utbygging av havna
• at det skal ikke innføres eiendomsskatt i valgperioden
• arbeide for like energipriser for industrien i hele landet

2040-visjonene

Orkdalslista vil arbeide for:

•
•
•
•
•

å uvikle Orklaparken, gammelosen og kommunens grøntområder
god infrastruktur med gang- og sykkelveier og kollektivtilbud
nytt og større Havneområde på Grønøra Vest
nytt kulturhus
å vise fram Orkdals kultur, historie og framtid gjennom estetikk og utsmykning i hele
kommunen

Politisk regnskap for Orkdalslista
Etter forrige kommunevalg ble det vedtatt et valgsamarbeid mellom Senterpartiet,
Venstre, Kristelig Folkeparti og Orkdalslista.
Samarbeidet omfattet valg til politiske verv og politisk samarbeid. Dette innebar sterk
satsning på kultur, skole og eldreomsorg.
Orkdalslista fikk ordføreren, representasjon i formannskap, hovedutvalg og
byggekomiteen. De siste 4 årene har vært en gjennomgående positiv periode
for kommunen. Det er stort sett god behovsdekning av de kommunale tjenester.
Orkdal kommune er kåret til landets 9. mest effektive kommune i 2009. Ifølge
meningsmålingen foretatt av Opinion i 2010 er 95,4% av innbyggerne fornøyd med
kommunens totale tjenestetilbud.
Ved utgangen av valgperioden er det høy sysselsetning og stor byggeaktivitet.
Orkdalslista har fulgt sitt program. I de sakene som ikke omfattes av programmet
står våre representanter fritt til å ta egne standpunkter etter at sakene er diskutert i
kommunestyregruppa og med berørte parter.
Vi i Orkdalslista er stolte over å ha bidratt med en rekke positive saker etter siste valg.
Her er noen eksempler på hva Orkdalslista har fått til siden kommunevalget i 2007:
• bidratt til å gjennomføre en framtidsrettet 2040-visjon for kommunen
• arbeidet for interkommunalt samarbeid og næringsutvikling i Orkdalsregionen og
Trondheimsregionen
• prioritert eldreomsorg og bidratt til en fremtidsrettet pleie- og omsorgsplan
• påvirket nødvendig modernisering og utbygging av Orkdal videregående skole
• påvirket sterk satsning på idrettsanlegg i Knyken, idrettsparken og Fannremsmoen
• styrket det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet gjennom samarbeid med
MOT, utekontakt og ungdomsarbeider
• bidratt til en framtidsrettet løsning av areal og park på Nedre Rømme
• bedret veinettet i Orkdalsregionen
• styrket kollektivtilbudet
• styrket vedlikehold av kommunale veier og satset på trafikksikkerhetstiltak
• bedret aktivitetstilbudet for de eldre gjennom bedre aktivitetstilbud på
helsetunet og Stiftelsen Livsglede for eldre
• gjennomført gratis levering av avfall for privatpersoner
• fulgt opp pleie- og omsorgsplanarbeidet for etablering av heldøgns
pleie- og omsorgstilbud på Orkanger
• bidratt til en fremtidsrettet utbygging av Grøtte Skole

Orkdalslista har igjen bevist sin berettigelse
og har besluttet å stille liste på nytt.
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Orkdalslistas kandidater vil arbeide for en framtidsrettet kommune
Kommunepolitikerne er folkets tjenere og skal arbeide
for en best mulig dialog mellom folket og politikerne
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