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Lokal Ombudsmann eller økt mandat
til Varaordfører effektiviserer og
trygger velferdstaten

Ombudsmannen skal bistå med rettledning av både juridiske
strakstiltak og krisehjelpssituasjoner. Han skal være ett bindeledd for Kif og rusomsorgen, og sørge for at den objektive saks
behandling foregår uavhengig av rase, persontilhørighet eller
navn.

For å sikre innbyggerne i regionen en rettferdig og demokratisk
saksgang, ser vi i Demokratene behovet for egen Ombudsmann.

Ombudet skal også fungere som en tjeneste sentral som har
kontakt med de frivillige hjelpeorganisasjoner og de offentlige
institusjoner.

Vi er ikke tilfreds med saksbehandlingstiden som brukes hos
sivilombudsmannen og vi tror at opprettelse av et slikt ombud
for regionen vil sikre individets rettigheter som bruker av
offentlige tjenester.

Ombudsmannen skal velges direkte ved hvert Fylkes- og
Kommunevalg.

Ombudsmannen må være direkte folkevalgt og ha kontor og
administrasjonslokaler utenfor andre offentlige bygg.

Utdanning & Forskning

Ombudsmannen vil ha i sin administrasjon 24 timers krisetelefon som er behjelpelig med å iverksette de organisasjoner
eller institusjoner som er rette vedkommende for den akutte
situasjonen.

Demokratene går inn for bevaring av alle lokalskolene i
regionen.

Ombudet skal også jobbe på folkets side å på lik linje med den
kommunale juridiske rådgiver som benyttes av kommunen.
Ombudsmannen vil da ha tilgjengelig den fagkompetanse som
kreves for den enkelte situasjonen.

Ungdomsskolen på Orkanger flyttes ned til Grønnøra og vi
kan da utvide eksisterende bygningsmasse fra Undomskole
til Barneskolen. Skolene i distriktet skal utnytte regionenes
Idretts-anlegg for undervisning i Idrett.
Skoleskyss for 1-4 trinn i grunnskolen ved avstander over 3km,
og ved mangel av mer enn 300 meter gang og sykkelsti.Vi
ønsker også at det skal være frivillig oppmøte ved temperatur
kaldere enn minus 20° celcius.
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Demokratene ønsker og etablere et Forskningssenter for naturprodukt og utdanningssenter for naturmedisin.

God Helse er trygg Omsorg

Demokratene ønsker å bygge ett Forsknings,utdannings og kultursenter. Vi ønsker at bygget skal få en kulturhistorisk verdi,og
ønsker å kalle det Gilmin, etter gammelnavnet på Rokollen.
Kultursentert vil ha en utforming som en vikingehjelm, og skal
vise vei tilbake til våre røtter fra Kong Inge Bårdsons tid. Noe
som vil stimulere til Historiefordypning i regionen. Utvendig
skal bygget være kledd med solcellepanel og ha en vindmølle
på taket for å være selvforsynt med energi, og for å vise
sammenhengen mellom fortid og fremtid.

Demokratene går sterkt inn for å ivareta og videreutbygge OSS
fødeavdeling. Vi ser for oss en befolkningsvekst i regionene og
det vil være sers uheldig og flytte fødestuen,Det er også rent
bedriftmessig ugunstig å legge ned en avdeling som har et
dekningspotensiale på 50.000 innbyggere og som har utvikling
og landsbyfornyelse i siktet.

Innvendig i bygget ønsker vi i første etasje å ha ett landbrukstorg, med produkter fra det lokale landbruk, samt produkter
som våre nye landsmenn kan berike oss med.
Vi ønsker også på sikt å få inn et regionalt kontor for kulturminnefondet som vil ligge i 2. etg. I andre etasje vil vi også
legge utdanningssenteret for naturmedisin, samt lokaler for
kurs og konferanser.
I tredje etasje ønsker vi å bygge et forsknings- og analysesenter.
Det vil da si at vi legger forskningssenter for natur og landbruksprodukt og forskningssenter for naturmedisin der, i tillegg
til annen forskning.

Demokratene ønsker og opp-bemanne helseforetak slik at de
til en hver tid er innenfor den bemanningen som kreves for
driften,Vi kan ikke akseptere at helsetiltak drives med underbemanning og setter brukere i fare.
Demokratene ønsker en sterk forskning på naturprodukter
innen medisinen, og vil derfor ha ett forsknings- og utdanningssenter innenfor naturmedisinen.Vi ønsker naturmedesin
sidestilt med tradisjonell skolemedisin der det er beviselig av
likt resultat.Dette vil kreve en gjennomgang av Napoleonsloven
og vi ønsker denne fjernet slik at vi kan være forsynt av
råstoffer til medesinproduksjon gjennom eget Landbruk.

I kjelleren ønsker vi å lage et tilfluktsrom, da kapasiteten på de
eksisterende ikke er tilstrekkelig for den befolkningsvekst som
regionen står ovenfor.
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Vi ønsker å legge rusomsorgen under helseforetak, og vi vil
samarbeide med Kif,Ruskonsulent og frivillige organisjasjoner
mht mottak fra endt soning. Vi ser det som høy prioritet
at krim og rusproblematikken møtes med åpne armer, og får
øyeblikkelig den hjelp som måtte trenges for at tilbakefall skal
ungåes. Dette krever en oppfølging som må stå friere en den
byråkratiske prosses tillater, og vi er derfor avhengig av frivilligheten for at oppfølgingen skal ha en langsiktig og
fungerende effekt.
Demokratene ønsker en større kontroll med barnevernet og
vi vil at brukere av denne tjenestene skal få et sterkere vern
gjennom at de som en helhet får uttale seg om brukervennligheten til tjenesten i forholdet til familiens beste.
Dette vil da kunne overvåkes gjennom lokal Ombudsmann
og hans administrasjon.
Da vil vi unngå dyre fylkesnemdsmøter, og man kan lett iverksette tiltak for hele familien, som må vurderes som en helhet i
stedet for å la juridiske tids- og kapitalkrevende institusjoner få
legge føringen etter skrevne rapporter.

Aktivt idrettsliv gir glede, sammhold
og trygghet
Utbygging av Motorsportsenteret på Løkken Verk til å omfatte
bil og tungtransportutdanning. Det er i dag 350 søkere på 100
plasser ved trafikklærerutdanningen i Stjørdal. Demokratene
mener derfor det burde være plass til denne utdanningen ved
motorsportsenteret på Løkken. Utvidelse av baneanlegget slik at
det kan utføres motorsportløp i de fleste dekkende motorsportgrener, også for speedway og annen Motorsykkelsport.
Motorsportsenteret skal drives av den lokale motorsportklubben
med kommunal representasjon i styret og tilskudd fra kontigent
og utdanningsgebyr i tillegg til overføringer fra alle brukere.
Fullføre utbygging av knyken til å bli et snøidrettsenter som
kan tiltrekke seg arrangemanger av verdensklasse-konkuranser.
Knyken skal drives av det lokale idrettslaget med kommunal
representasjon i styret, og tilskudd fra kontigenter og utdanningsgebyr i tillegg til overføringer fra alle brukere.
Idrettshallen på Orkanger må rustes opp til å dekke flere idretter
og utbygges med 50 m svømmebasseng for å tiltrekke idrettsarrangementer innen all hall-idrett, også kampsporten må her
få en arena slik at vi kan ha kontinuerlige idrettsarrangementer
i idrettsparken. Idrettsparken skal drives av de lokale idrettslagene med kommunal representasjon i styret, og tilskudd fra
kontigenter og utdanningsgebyr i tillegg til overføringer fra alle
brukere.
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I forbindelse med Dypvannskaia på Agdenes ønsker vi å
utbedre båtklubb for sjøfartssport i alt fra seiling til speedboatracing. Båtklubben skal drives av det lokale Idrettslag med
kommunal representasjon i styret, og tilskudd fra kontigenter
og utdanningsgebyr i tillegg til overføringer fra alle brukere.

Trygge veier gir god Samferdsel
Dypvannskaie i Agdenes for mottak av store lasteskip.
Dypvannskaia vil fungere som transportterminal og skal utbedres med passasjertransportlektere av mindre utgave, drevet
av metanol og el kraft. Disse vil, i tillegg til å transportere
passasjerer i Trondheimsfjorden, distribuere stykkgods som
kommer inn til Agdenes Terminal.
RV 710 fra Gjølme til Agdenes skal utbedres i takt med
befolkningsveksten.

Forve bu rettes opp og ny veitrase legges på elvemolo til den
passerer grustaket på Kvåle.
Kjøredemning skal bygges i Klinglien den skal fungere som vei
og demning med innebygget elektrokjemisk rensing av vannet
for å forebygge mot lakseutrydding. Utvinningen av elkraft vil
da finansiere vei og demningsprosjektet. Dette besvarer da det
behovet for kapital og hindrer ytterlig spredning av bomveier.
Løkken-veien rettes ut fra Svinsås Auto til Meldal sentrum.
Oppgradering av kollektivtilbudet ved stimulering til mindre
busselskaps-enheter, som da kan bruke mindre busser for
utvidet lokalskyss, slik at kollektivtilbudet ikke blir restriktivt til
hovedferdseltraseer.
Rette sterke krav til Statens Vegvesen om at farlige veikryss’’,
spesielt hvor det mangler gangfelt og belysning’’ skal umiddelbart få meget sterkt opplysnings skilting og asfaltmarkeringsstriper med refleksknopper.

For å ruste opp forebygging av trafikken fra Snillfjord, Hemne
og Hitra vil vi lage en ny tunnelltrasé som krysser Orkla ved
Follo og har utløp ved veikrysset Gangåsvatnet og vei over
til Knyken. Deretter påfølgende tunnell med veikryss som deler
veien over Dorrodalen.
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Gode Oppveksts vilkår,
Fornuftig Fritid & Glad Ungdom
Demokratene går inn for å bedre oppvekst- og utviklingsmiljøet
til barn og ungdom, og vil derfor, med hjelp fra ombudsmann
og frivillige organisasjoner, sørge for at barn og ungdom som
opplever bl.a. mobbing, diskriminering o.l. i større grad får
hjelp til å bli hørt og hjulpet , slik at deres rettssikkerhet og
arbeidsmiljø ved offentlige institusjoner blir ivaretatt.
En oppvekst hvor god sosial utvkling og inkludering, fysisk og
psykisk helse, rettssikkerhet og arbeidsmiljø er ivaretatt, vil gi
barn og unge et godt fundament for videre utvikling.
Vi mener det er viktig at deres ytringer om urett og ulov
opplevd innenfor den offentlige forvaltnings ansvarsområder
får komme frem, da dette bidrar til å trygge og bedre
kvaliteten, samt tilrettelegge for denne gruppen.

Demokratene går inn for større satsing på fritidstilbud for ungdom, i samarbeid med ungdommen selv og frivillige organisasjoner. Altfor mange ungdommer i dag opplever at fritidstilbud
forsvinner eller er manglende pga. kutt i budsjetter. Enkelte
er også forhindret i å delta pga. en dårlig økonomi privat, eller
sosial ekskludering. Vi går derfor inn for at det legges tilrette
og ytes tilskudd til fritidsklubber for ungdom. Disse skal drives
ut fra ungdommens egne ytrende behov, og i hovedsak være et
sosialt møtested med aktiviteter der hvor det er ønskelig, valgt
av ungdommen selv. Medlemskap skal ikke være et krav, da
dette kan virke ekskluderende, men åpen for alle uansett etnisitet, religion og kjønn. Fritidsklubben skal primært drives av
ungdommen med eget valgt styre, samt med representasjon fra
det kommunale og evt. frivillige organisasjoner, og driftes med
tilskudd fra kommune, frivillige organsisasjoner, donasjoner.
(Evt. også inntekt fra egne arrangement.)
Demokratene vil være med å bistå frivillige organisasjoner og
lag for tilrettelegging av aktiviteter rettet mot barn og ungdom.
Dette også for barn og ungdom som befinner seg midlertidig i
regionen pga. skolegang o.l.
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Stabil matproduksjon, Biodrivstoff &
økologisk farmasøytindustri vil berge
den Norske bondestand
Demokratene mener det er behov for betydelig gjennomgang
og revidering av flere av de lovene som regulerer landbrukets
betingelser, herunder Napoleons-loven.
Konsesjonslovens bestemmelser kan medføre en desimering
av antall aktive bruk og beboelse i distriktene. Demokratene
mener at lovens krav må evalueres, slik at loven ikke forhindrer
“levende bygder i utvikling”. For å ivareta norsk landbruks
muligheter til lønnsomhet, må bondens pålagte byråkratiske
rutiner reduseres. Slik forutsetningene for landbruket er i dag
ser vi det som et hinder for driften av biodynamisk, biologisk
og organisk jordbruk, og leverandør av kortreist mat. Man må
også huske at lokalt landbruk er eneste kilden til hurtig å
kunne tilfredsstille behov for mat ved naturkatastrofer og krig.
Derfor er det viktig at flerproduktslandbruket oppfordres til
både utvikling av medisiner og klær. Bøndene må stilles fritt til
salg av sine produkter via de kanaler som gir best avkastning.

Produktene skal selvfølgelig være trygge og ihht det som
gjelder m.t.p. matsikkerhet m.v. Vi må legge til rette for
gards- og bygde-turisme. Tillate romjuls-jakt med hagle, på
hare, skarv, og rype. Tillate bruk av blyhagl, unntatt ved jakt
på vadefuler og i våtmarksområder. Vi ønsker å tillate jakt
med armbrøst, med godkjent anslagsmoment, ved bestått
sferdighetstest. Alle dyr bør ha mulighet for et så godt og
naturlig liv som mulig, og dette gjelder for alle dyr, både frie og
de som tilhører næringen. Vi vil at dyr som inngår i alle former
for produksjon, må gis mulighet til bevegelse og så langt mulig,
anleding til å følge sitt instinktive adferdsmønster. Dette betyr
at for dyr som holdes i bur, båser og innhegninger, skal disse
være av en slik utforming og størrelse at dette ikke går ut over
dyrenes fysiske og psykiske helse. All avliving av dyr må foregå
på en så human og smertefri måte at dyret ikke påføres noen
form for unødig lidelse. Avliving uten foregående bevissthetsbegrensning eller bedøvelse skal ikke tillates.
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Ny fremtid i trygge tradisjoner
Lokalstyret for Orkdal, Meldal, Agdenes, Snillfjord
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