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1. Bruk stemmeretten
Orkdal Arbeiderparti vil jobbe for å styrke fellesskapet og gjøre Orkdal til en bedre kommune å bo i.
Alle – uansett hvor sterke vi er, kommer vi en eller annen gang til det punktet hvor vi trenger hjelp. Vi
får barn. Vi blir syke. Vi blir gamle. Vi kan stå der uten jobb. Da skal samfunnet stille opp. Et sterkt
fellesskap gir det enkelte mennesket mer frihet, fordi det skaper trygghet når vi trenger det.
Gjennom planprosessen Orkdal 2040 har kommunen lagt en strategi for utvikling inn i neste
generasjon. Dette er et godt grunnlag for vårt politiske arbeid i åra som kommer. Orkdal
Arbeiderparti vil gjennomføre prosjekter som ligger i visjonen. Dette omhandler alt fra å bygge en
moderne og kompakt sentrumskjerne på Orkanger til en bolig- og næringsutvikling i tråd med
overordnede miljømål. Vi skal også utvikle den ambisiøse grønnstrukturen Orklaparken som er et
miljøprosjekt for generasjonene som kommer.
Godt valg, bruk stemmeretten din mandag 12. september 2011.
Med vennlig hilsen
Berit Solem
Ordførerkandidat
Orkdal Arbeiderparti
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2. Skap sentrum – bygg Orkdal
Vi har valgt å bo i Orkdal. Orkdal Arbeiderparti vil bidra slik at kommunen vår blir enda mer
attraktiv i åra som kommer. For å bygge Orkdal er det avgjørende at kommunen utvikler seg
som regionsenter. En kompakt sentrumskjerne med bymessig struktur rundt handelsgata på
Orkanger vil modernisere regionsenteret i takt med samfunnsutviklinga. Det er ingen
kommunal oppgave å fylle sentrum med aktiviteter, men en framtidsrettet kommune med
ønske om vekst og framgang har en plikt som tilrettelegger. I tillegg til å utvikle
regionsenteret Orkanger må Svorkmo/Vormstad og Fannrem bevares som lokale sentra.
Kommunen skal inspirere til ny aktivitet, skaperlyst og næringsutvikling.
Gjennom kommuneplanen, arealplanen og ikke minst framtidsprosjektet Orkdal 2040 har vi
gitt oss selv et ambisiøst arbeidsredskap. En målretta sentrumsutvikling gjør det mulig å ta
vare på landbruksareal for å beholde jordbruk og skogbruk som levevei i Orkdal.
Sentrumsutvikling i tett samarbeid med både industri- og kulturbaserte næringsaktører, lag
og foreninger vil være avgjørende for å redusere handels- og kulturlekkasjen inn til
Trondheim.
Samfunnsutvikling krever at fellesskapet legger premissene, og ikke overlater styringa til
markedet alene. Arbeiderpartiet har en slik vilje, og vi vil bruke den til å møte samfunnets
utfordringer – både de som er her nå og de som kommer.
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3. Orkdal er i endring
Kommuneplanen med samfunnsdel, arealdel og delplaner beskriver ei framtid der miljø står sentralt i
alle sammenhenger. Arbeiderpartiet vil sørge for at dette følges opp. Et kompakt sentrum, en
gjennomtenkt plan for boligutbygging der trafikksikkerhet står sentralt, sammen med utvidelse av
gang- og sykkelveier og turstier skal stimulere til mindre bilbruk. En slik strategi er helt i tråd med
intensjonene og analysene i Interkommunal Arealplan (IKAP) i Sør-Trøndelag. Spredt boligbygging og
boligbygging i utkantene må sees i sammenheng med disse overordnede målsettingene. I Orkdal er
det muligheter for landlige tomter på 3-5 mål dvs småbrukstørrelse for personer med ønske om å
leve mer nært naturen. Dette gjør Orkdal til en kommune med mange attraktive botilbud.
Oppfølginga av alle planverk krever at kommunen styrker samspillet mellom næringsliv,
undervisning, kultur og idrett. Kommunens troverdighet bygger på forutsigbarhet og tydelighet. Ikke
alle er enige i alle grep som blir gjort når fellesskapets interesser skal ivaretas, men ved å være
tydelig og konsekvent blir kommunen en forutsigbar samarbeidspart for alle aktører. Åpen dialog og
debatt, øker forståelsen av at enkeltvedtak er en del av et langsiktig arbeid.
En tydelig offentlig strategi øker også viljen til privat satsing for å sikre generell vekst og utvikling
innenfor Orkdals tradisjonsrike næringer, industri og handel.
I følge de planene som Orkdal kommune har vedtatt skal vi fremstå som en foregangskommune for
miljø med fokus på et grønt ytre miljø, energieffektivitet og lave klimautslipp. Jobbe for lavere
busspriser, Time-ekspressen med flere avganger på kveld og helg, og at den får fast stopp på Værnes.
Kommunen skal jobbe målrettet for å innfri kravet om universell utforming av eksisterende
kommunale bygg og det offentlige rom.
Arbeiderpartiet vil sikre Orkdal som industrikommune nr 1. Derfor er det ekstremt viktig at vi bruker
industriarealene til industri og at vi jobber for å utvide eksisterende industriareal som vil øke
sannsynligheten for nyetableringer når industriaktører melder sin interesse. Nærhet til universitetsog teknologimiljøene i Trondheim, kommunens beliggenhet med havn og gode kommunikasjoner og
god tilgang på relevant arbeidskraft, gjør Orkdal attraktiv for næringslivet.
Et viktig strategisk grep for å gjøre Orkdal enda mer attraktiv både for næringslivet og for
innbyggerne er økt satsing innenfor kultur- og reiselivsbaserte næringer. Vi ønsker at Orkla skal
befeste sin rolle som lakseelv og derfor er det viktig med campinglass både på Vormstad og
Bårdshaug. Thamshavnbanen er en viktig del av vår identitet og vi vil jobbe for at museumsjernbanen
videreføres til Orkanger stasjon.
En felles satsing mellom kommunen som offentlig tilrettelegger og private vil demme opp for
kulturlekkasjen til Trondheim. Det arbeidet som kommunen har startet gjennom omfattende
utvikling av Idrettsparken på Orkanger, Orklahallen og Gammelosen er helt i tråd med
Arbeiderpartiets strategi for å bygge et framtidsrettet og attraktivt lokalsamfunn. Denne satsinga må
videreføres gjennom et nytt kulturhus i sentrum.
Arbeiderpartiet vil jobbe for å fjerne ufrivillig deltid i kommunale stillinger. Et slikt grep vil gjøre pleieog omsorgssektoren mer attraktiv. Økt stabilitet og kontinuitet vil øke kvaliteten på tjenesten. I
tillegg har Orkdal kommune som arbeidsgiver her en stor mulighet til å senke sykefraværet.
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Orkdal Arbeiderparti vil:
God ansattepolitikk og videreføre kommunalt eierskap
• Fjerne ufrivillige deltid i kommunale stillinger
• Kontinuerlig utvikling og forbedring av kommunens tjenesteproduksjon i nært samarbeid
med ansatte og innbyggerne.
• Videreføre dagens seniorpolitikk for kommunens ansatte.
• Kommunen og kommunens selskaper og virksomheter skal være spydspisser som
lærebedrifter.
• Beholde Orkdal Energi som et heleid kommunalt selskap og beholde kommunens aksjepost i
TrønderEnergi.
Satse på sentrumsutvikling
• Gjennom å satse på handelsgata på Orkanger og utvikle et kompakt og levende
sentrumskjerne med attraktive sentrumsfunksjoner.
• Kommunen skal ha en aktiv rolle som sentrumsutvikler.
• Thamshavnbanen ned til Orkanger stasjon.
• Bygge kulturhus i Orkanger sentrum for å styrke kulturlivet og redusere både kultur- og
handelslekkasjen til Trondheim.
• Etablere boligfelt slik at klima-, miljø- og landbrukshensyn ivaretas, samtidig som områdene
er attraktive.
Støtte næringsutvikling ved å
• videreutvikle Orkdal som industrikommune nr 1 der fokus på miljø er sentralt.
• styrke lokalt landbruk og sikre landbruksarealene ved å fortette i sentrum og utnytte
industriområdene bedre.
• Satse på fjernvarme.
• Være pådriver for tilgang på kraft og forutsigbare kraftavtaler for den kraftforedlende
industrien.
Forbedre trafikksikkerheten
• Arbeide for å gjennomføre gang- og sykkelvei langs riksveien mellom Forve bru og Svorkmo.
• Trafikksikkerhetstiltak langs fylkesvei 471 over Blåsmo
• Utbedre krysset Fv 471 og Orkdalsveien nedenfor Orkdal kirke
• Undergang på Vormstad
• Ny vei til Ustjåren
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4. Fritid, folkehelse og friluftsliv
I kommuneplanen har vi vedtatt at Orkdal skal være en foregangskommune for miljø med fokus på
et grønt ytre miljø, energieffektivisering og lave klimautslipp. Dette vil Arbeiderpartiet følge opp ved
å sikre den gode tilgangen til natur- og friluftsopplevelser. Vi vil at vedtatt grønnstrukturplan
m/Orklaparken skal utvides til å bli en grønnstrukturplan som dekker hele kommunen. Det må
utarbeides en publikumsvennlig og informativ nettversjon. Arbeiderpartiet vil i denne 4-årsperioden
satse på bygging av nye turstier og sykkeltraséer over hele kommunen.
Arbeiderpartiet ser den store verdien i naturvernområdene i kommunen og ønsker fortsatt vern i
Grytdalen samt beholde bygningsmassen i Sognlia i offentlig eie.
Utbygging av gang- og sykkelveier er både trafikksikkerhetstiltak og bidrag i folkehelsearbeidet. Dette
vil øke muligheten for skolebarn til å gå eller sykle til skolen og oppmuntre folk til å velge bort bilen
for å komme seg til og fra arbeid.
Idrettslagene sørger i dag for vinteraktivitet gjennom oppkjørte skiløyper. På samme måte ønsker vi
at turstiene skal sikre rekreasjon og folkehelse på sommers tid. Arbeiderpartiet vil gi honnør til
idrettslagene som i alle år har tatt ansvar for vedlikehold av skiløyper i marka denne innsatsen har
allmenn nytte.
Et godt lokalt kultur- og fritidstilbud er viktig for å demme opp for kulturlekkasjen til Trondheim. Vi vil
ta initiativ til et lokalt Kulturløft der vi blant annet styrker tilbudet gjennom kulturskolen og støtter
sterkere opp om frivillige lag og foreninger.

Orkdal Arbeiderparti vil:
Folkehelse og friluftsliv
• Videreutvikle og være forutsigbar i kommunens håndtering av de storstilte utbyggingene i
Idrettsparken, Orklahallen, Gammelosen og Knyken i samarbeid med frivillige lag og
foreninger.
• Styrke det administrative serviceapparatet for frivillige lag og foreninger.
• Gi tilskudd til oppkjøring av skiløyper og innkjøp av utstyr.
• Satse på nærmiljøanlegg
• Videreføre Fysak-tilbudet i kommunen.
• Redusere halleien i Orklahallen
Bevisst forvaltning av grønnstrukturen i kommunen
• Investere i tiltak i Grønnstrukturplanen og Orklaparken og utvikle disse planene til å gjelde
hele kommunen.
• Vern om Småøran.
• Gjennomføre turstiprosjekter i hele kommunen sammen med lag, foreninger og grunneiere.
• Fortsatt vern i Grytdalen og Songlia i offentlig eie.
Gjøre Orkdal attraktiv for ungdommen
• Ta unge musikere og andre kunstnere på alvor og tilby faste øvingslokaler
• Boligbygging for ungdom
• Videreføre ”hjem for en 50-lapp”
• Redusere halleien i Orklahallen til Orkdal vidaregåande skole
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5. Fornying og forbedring av velferd og opplæring
Orkdal skal være en kommune det er godt å bo i. En slik målsetting er ambisiøs og krever synlig og
målbevisst arbeid. Derfor mener Arbeiderpartiet det er riktig at Orkdal har signert den forpliktende
kontrakten ”Lokalsamfunn med MOT”. Kommunens øverste politiske og administrative ledelse har
signert på vegne av hovedmålgruppen som er orkdalinger mellom 12 og 25 år, deres foreldre,
foresatte og lærere.
Orkdal har en god og desentralisert organisering av barnehage- og grunnskoletilbudet. Vi har

barnehager og barneskoler i alle skolekretser og ungdomstrinn på Årlivoll, Grøtte og Orkanger.
Vi ønsker å opprettholde dagens fem barneskoler og vi vil ha faste kretsgrenser.
Seniortilværelsen skal være god i Orkdal, og vi skal sørge for at de aller eldste får den omsorg har
behov for. Fellesskapet har imidlertid utfordringer når det gjelder å skape sosiale arenaer for å gjøre
livet mer meningsfylt for enkelte. Vi har ungdomsklubb for de yngste, og ønsker å utvikle tilbud for
de eldste også ved nært samarbeid med de lokale pensjonistforeningene.
Helse- og omsorgstilbudet i Orkdal er bra, men både kvalitet og omfang kan bli bedre. Det må legges
mer vekt på forebygging for alle deler av befolkningen. Et godt utbygd og tilpasset helsetilbud må
sikre utjevning av sosiale ulikheter og gi trygghet for at befolkningen får de tjenestene de har behov
for. Vi vil ha en eldreomsorg som gir den enkelte trygghet. For å få til dette trenger vi flere ansatte i
pleie og omsorgssektoren i årene framover.
Rusomsorgen må styrkes og videreutvikles. Vi vil jobbe for å bedre tilbudene innenfor behandling,
oppfølging, rehabilitering og ettervern gjennom et godt tverretatlig samarbeid innenfor psykiatri og
rus. En del av oppfølginga vil være å gi et godt botilbud.
Arbeiderpartiet vil bekjempe fattigdom og ha et samfunn for alle. Lokalt skal vi bidra ved å styrke
offentlige tjenester. I tillegg vil vi følge opp saken i sentrale fora, Regjering og Storting.
Vi ønsker å styrke innsatsen innenfor forebyggende barne- og ungdomsarbeid og her er politiet en
god samarbeidspart. Regelverk og ordninger må tilpasses den enkelte bruker – ikke omvendt. Med
gode velferdstilbud skaper vi økt trygghet og mindre kriminalitet.

Orkdal Arbeiderparti vil:
Bedre omsorgstilbudet
• Bygge flere omsorgsboliger og tilrettelagte boliger.
• Øke antall omsorgs- og dagtilbud for eldre.
• Gi støtte til kulturtilbud som retter seg mot eldre.
• Holde egenandeler på et lavt nivå.
• Sikre at voksne får et lavterskeltilbud for å forebygge alvorlige psykiske lidelser.
Være en god mottakskommune for flyktninger
• Forbedre språkopplæringa for minoritetsspråklige.
• Øke mulighetene for startlån.
• Flere kommunale boliger.
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Forbedre barnehage- og skoletilbudet
• Full barnehagedekning – alle som søker innenfor fristene skal få plass.
• Beholde dagens fem barneskolekretser og faste kretsgrenser.
• Skolemåltid.
• Utvide leksehjelpordninga.
• Forebyggende tiltak innen barnevern.
• Bedre samarbeid mellom PP-tjenesten, barnevernet, skole og helsestasjonen.
• Øke samarbeidet mellom barnehage og grunnskole.
• Bedre samhandlingen mellom ungdomsskole/10.-trinn og videregående skoler.
• Bygge ut lavterskeltilbud ved skolehelsetjenesten og helsestasjonen for å kunne behandle
barn og unge med psykiske vansker på et tidlig tidspunkt.

6. Mulighetene
Orkdal har en god barnehage- og skolestruktur. Utfordringen blir å sørge for en fornuftig
utbyggingstakt. Både på Fannrem, Svorkmo og Gjølme har vi utfordringer med skoleveien. For å
oppfylle våre miljøambisjoner, må vi sørge for trygg skolevei slik at flest mulig kan gå eller sykle til
skolen.
Befolkningsutviklinga viser at i løpet av perioden må vi ha flere barnehageplasser både på Gjølme,
Fannrem og Orkanger. Elevmengden på Orkanger vil øke og kommunen må finne smarte måter å
løse plassutfordringen på. Noen grep er allerede gjort: Vedtak om å bruke Orklahallen til kroppsøving
og målet om å bygge nytt svømmeanlegg i Idrettsparken vil frigjøre areal som kan benyttes til annen
undervisning.
I tillegg ønsker Orkdal Arbeiderparti å bygge nytt kulturhus i sentrum som vil gi rom for kulturskolen
og sang-, musikk- og dramaundervisninga. Slik sambruk av bygg er smart bruk av fellesskapets
penger. Et kulturhus som er skole på dagtid vil frigjøre ytterligere skoleareal for å kunne ta imot flere
elever i Orkanger skolekrets. Orkdal Arbeiderparti vil arbeide for kommunalt kjøp av arealer i STkvartalet for å sikre areal til kulturhus.
Kulturbasert næring har et stort potensial i regionsenteret. Med samme argumentasjon som da
industriområdene på Grønøra ble etablert, ønsker Arbeiderpartiet nå å investere i bygninger og
infrastruktur slik at kulturbasert næring kan vokse. Her vil kulturhuset bli det viktigste offentlige
bidraget. Det vil fungere som en katalysator og inspirasjon til både frivillige og de som lever av
kulturbasert aktivitet. Innenfor denne næringsgruppen finner vi alt fra butikker og
handelsvirksomheter, husflids- og håndverksvirksomheter, hotell-, restaurant-, kafé og pubvirksomhet, eventbyrå, lokalavis, reklamebyrå, konsertarrangører, idrettslag og opplevelsesselskaper.
Et levende kulturhus skal samle et mangfold av brukere og et bredt spekter av aktiviteter.
Kulturhuset skal være et allbrukshus som tiltrekker seg barn og eldre, skolerevyer og rikskonserter,
amatører og profesjonelle, innflyttere og de av oss som har bodd i bygda hele livet.
I vår visjon er kulturhuset et kinderegg:
•

Det skal virke samlende og fungere som et viktig trivselstiltak og et viktig forebyggende tiltak.
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•
•

Det skal styrke lokal identitet og samtidig bidra til integrering.
Et sentralt plassert kulturhus skal være en integrert del av grunnskolen, voksenopplæringa,
biblioteket og idrettsanlegget.

Det vil stimulere kulturlivet, gi ringvirkninger for handels- og restaurantnæringa, redusere kultur- og
handelslekkasjen og gjøre det lettere for næringslivet i Orkdal å konkurrere om arbeidskraft.
Orkdal er Industrikommune nr.1. Orkdal Arbeiderparti mener industriutvikling er viktig og dette
forplikter kommunens politikere og byråkrater til kontinuerlig dialog med næringsaktører både lokalt
og nasjonalt.
Orkdal sjukehus må opprettholdes som lokalsjukehus med de funksjoner som dette krever. Dette er
viktig for et regionsenter i vekst.

Orkdal Arbeiderparti vil:
Øke kommunalt engasjement for kulturbasert næring
• Erverve ST-eiendommen for å sikre tomt til utvidelse av skolene i sentrum, kulturhus, kino,
kulturskole, voksenopplæring etc.
• Bygge opp et kulturfond som skal stimulere til et stort kulturarrangement hvert år (etter
mønster fra operaen Mikadoen (kinosalen 2002), musikalen Litj-Johan på Nerøra
(Strandheim 2005 og 2007), vandreteateret Brøllåpet på Berbu (Orkdal bygdetun 2006)
• Arbeide for utbygging av svømmehall i Idrettsparken.
Gjøre samhandlingsreformen til en mulighet for å forbedre pleie-, helse- og
omsorgstilbudet
• Utbygging av institusjonsplasser
• Kjempe for å bevare Orkdal sjukehus som et lokalsykehus.
• Bruke samhandlingsreformen for å forebygge sykdommer som medfører at folk faller utafor
skole og yrkesliv.

