
SAMARBEIDSAVTALE 
 

ORKDALSLISTA, SENTERPARTIET, VENSTRE, KRISTELIG 

FOLKEPARTI OG HØYRE 

HAR INNGÅTT FØLGENDE SAMARBEIDSAVTALE: 
 

De fem samarbeidende partiene er enige om fordeling av politiske verv i 

kommende valgperiode 2011 til 2015 (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 utbygging av 

fjernvarme/nærvarme i områdene Grønøra, Bårdshaug Vest, Follo og 

Fannrem. Så mange kommunale bygg som mulig skal være tilknyttet 

fjernvarme/nærvarme. Nybygg i kommunal regi skal bygges som 

lavenergihus/passivhus. 

 Arbeide for at Orkdal sykehus skal være 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 og Hemneveien. I tillegg skal 

prinsippene om spredt boligbygging videreføres. 

 Vann- og avløpsanlegg i bebygde områder skal prioriteres foran utbygging i 

hytteområder. 

 Arbeide for økt satsing på asfaltering av kommunale veier og gater, samt 

øke tilskuddet til private veier. 



 Utbedre krysset ved Orkdal kirke (Sundlibakkan-Blåsmo). 

 Kommunen skal arbeide mot sentrale og regionale myndigheter for å få 

fortgang i bygging av gang- og sykkelveier langs riksveiene/fylkesveiene. 

 Bidra til at det gjennomføres nødvendige trafikksikkerhetstiltak på 

Vormstad. 

 Arbeide for at det etableres et ”bybusstilbud” i området 

Orkanger/Gjølme/ Fannrem. 

 Legge til rette for nyetableringer og utvikling av lokalt næringsliv. 

 Arbeide for at Orkanger havn og industriområdet blir et element i en delt 

løsning for et logistikknutepunkt sør for Trondheim. 

 Den ”grønne streken” skal i hovedsak videreføres ved revidering av 

kommunens arealplan. 

 Ivareta og sikre kommunens mange viktige natur- og friluftsområder. 

 

Oppvekst 

 Bygge ut/rehabilitere ungdomstrinnet på Grøtte skole så snart som mulig. 

Senere de andre skolene etter behov. 

 Dagens skolestruktur skal opprettholdes. 

 Arbeide for å etablere et kantinetilbud i grunnskolen. 

 Etterutdanning av undervisningspersonale skal prioriteres. 

 Samarbeidsgruppen har som målsetting at Orkdal kommune skal ha en 

helhetlig styring av grunnskolen. 

 Hoston barnehage skal opprettholdes så lenge det er et forsvarlig antall 

barn som ønsker tilbudet. 

 Etablere en interkommunal barnevernsvakt. 

 Styrke det forbyggende arbeidet for barn og unge. Dette kan f.eks gjøres 

ved å styrke familieveiledningen og forsterke samordningen mellom de 

avdelingene som jobber innenfor området.  

 Samhandling mellom offentlige etater og frivillige for forebyggende rus- 

og kriminalitetsarbeid. 

  

Omsorg  

 Arbeide for at uønskede småstillinger i kommunen reduseres. Dette kan 

for eksempel skje med mer utstrakt bruk av ”ønsketurnus”. 

 Styrke aktivitetstilbudet til de eldre. Dette skal gjøres blant annet ved å 

videreutvikle det positive arbeidet som skjer ved Frivilligsentralen, 

Dagsentret, prosjektet ”Livsglede for eldre” og ”Den kulturelle 

spaserstokken”. 

 Bedre botilbudet innen psykiatrien/rusomsorgen. 

 Arbeide for å etablere en interkommunal avdeling for krevende brukere. 



 Arbeide for en god og kostnadseffektiv gjennomføring av 

Samhandlingsreformen. 

 

Kultur og frivillighet 

 Videreutvikle Gammelosen/Idrettsparken, Ulvåsen 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 ny svømmehall. Før utbygging iverksettes, 

forutsettes en oppspart egenkapital på minimum 40 %, samt 

budsjettmessig dekning for drift og kapitalutgifter. 

 Utbygging av Orklahallen skal skje innenfor vedtatte budsjettrammer. 

 Støtte utbygging av nærmiljøanlegg i hele kommunen. 

 Bedre vedlikeholdet av kirker og kirkegårder. 

 Utvikle dagens kulturhus ved blant annet å bygge ut/rehabilitere foajeen i 

2012/13.  
 

De samarbeidene partiene er enig om at det ikke skal innføres 

eiendomsskatt i kommende kommunestyreperiode. 
 

De foreslåtte utbyggingstiltak skal gjennomføres før nye prioriteres. Nye 

investeringstiltak skal prioriteres i budsjett/handlingsplan. 
 

Orkanger 18. september 2011 
 

Gunnar Hoff Lysholm    Knut Bjørkli   Arne Grønset 

 

Ingrid Fagerli   Oddbjørn Bang  Kari Garberg 

 

Khadija Mohamed Ali  Hilde Hoston  Lavrans Skuterud 

 

Berit Westrum Johansen  Oddbjørn Almli  Ivar Konrad Gangås 

 

Per Kirkaune    Rasmus Skålholt  Kari Tronvoll 

 

Jørgen Indergård   Gunnar Husby  Joar Syrstadeng 

 

Sverre Magne Fagerholt  Terje Sletvold  Marie Richter 

 

 

 



 

 

 

 

 

VEDLEGG 

Partiene er enig om slik fordeling av verv: 

 

Ordfører:  Gunnar Lysholm (OL) 

Varaordfører: Oddbjørn Bang (SP) 

 

Plassene i Formannskapet fordeles slik: OL 2, SP 2, V 1, H 1, KRF 1. 

 

Kulturutvalget, Leder: Arne Grønset 

Miljøutvalget, Leder:Lavrans Skuterud 

 

Hovedutvalg Oppvekst og Omsorg, Leder: Oddbjørn Almli   

Nestleder: Oposisjon     

 

Hovedutvalg Forvaltning, Leder: Rasmus Skålholt  

Nestleder: Oposisjon 

 

 

Hovedutvalg Teknikk, Leder: Jørgen Indergård 

Nestleder: Oposisjon      

 

 

Representantskapet Hamos: Arne Grønset 


