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Frihet, ansvar og mangfold

Kjære velger
I hånden har du nå Orkdal Høyres
løfter til deg som velger de neste
4 årene. Vi håper du setter pris
på våre løsninger, og vil honorere
disse med din stemme.
Ulempen med kapitalismen er en
ulik fordeling av godene. Problemet
med sosialismen er en lik fordeling
av elendighet. Vi i Høyre vil
bruke
markedskreftene
hvor
dette er forsvarlig. Konkurranseinstinktet sitter i ryggmargen på
oss mennesker. Vi vil at en ekstra
innsats skal gi uttelling i form av
en større andel av godene. Alle er
imidlertid ikke skapt med de samme
forutsetninger. Reguleringer og
omfordeling er derfor nødvendig
for at alle skal få sin del av kaka. Et
samfunn blir målt på hvordan det
behandler sine svakeste.
Frihet til å velge står sentralt for
oss i Høyre. Vi ønsker å redusere
de offentlige skatter og avgifter slik
at innbyggerne i større grad kan ta
selvstendige valg.

Et godt, sterkt og levende
lokalsamfunn bygges nedenfra
av mennesker som er glade i
kommunen sin, ikke gjennom
statlig overstyring og
detaljregulering. Høyres politikk
bygger på tillit til det enkelte
menneske.
På sidene som følger kan du lese
om sakene som Orkdal Høyre er
mest opptatt av. Programmet er
ikke utfyllende, da vi selvsagt har
en mening om mye mer enn det
som står her. Uansett finner du
her de sakene som vi har diskutert
mest i forkant av valget, sakene vi
har engasjert oss mest i, og ikke
minst sakene vi som står på lista er
mest enige om.

Godt valg!
Joar Syrstadeng
Ordførerkandidat

Sentrumsutvikling
Vi ønsker å strekke oss langt for å
oppfylle intensjonene i visjonen
Orkdal 2040. Orkdal kommune
skal være en aktiv part for å sikre
fremdrift i denne prosessen.
Sæther-eiendommen bør utbygges
med et bymessig preg. Parkering
må skje under bakken, eller i
parkeringshus.
På Fannrem vil vi opprettholde
reguleringen til forretning på
eiendommene fra Nøsensenteret
og nordover til gartneriet.
Vi ønsker en fartsgrense på
30 i området som er regulert til
sentrumsformål på Orkanger.
Vi ønsker en svømmehall med
minimum 25-meters basseng i
tilknytning til Orklahallen. Det må
også utredes kostnader for ulike
vannleikaktiviteter,
stupetårn,
behandlingstilbud i vann, med mer.
Vi ønsker at kommunen foretar
strategiske oppkjøp av boliger som
er i konflikt med visjonen for Orkdal
2040.

Kultur
Vi ønsker at utredningene omkring
kulturhus fortsetter i tiden fremover.
For å gi oss et bedre beslutningsgrunnlag må behov, innhold og pris
debatteres.
Opprustning
av
eksisterende
kulturhus
bør
begrenses til et minimum så lenge
utredningsarbeidene pågår.
Orkanger har en svært særpreget
trehusbebyggelse.
Vi
ønsker
å bevare fasadeuttrykkene på
Nerøra.
Vi ønsker å bevare Thamshavnbanen som er en av våre
viktigste kulturskatter.

Kommunale byggeprosjekter
Vi må bli flinkere på å gjennomføre
byggeprosesser i kommunal regi. I
likhet med mange andre kommuner
bygger vi for dyrt og spektakulært.
Vi bør vektlegge pris, funksjonalitet,
fleksibilitet, driftskostnader og miljø,
fremfor arkitektonisk utforming.
Arkitektoniske krumspring kommer
som regel i konflikt med alle disse
parametrene.

Kommunen må gå foran med
å opptre nøkternt. Prangende
kommunale bygninger signaliserer
at vi er mer opptatt av materielle
verdier, enn av innholdet i
tjenestene vi skal tilby til innbyggerne. Skattebetalernes penger
må brukes med forsiktighet.
Arealdisponering
Vi vil slå ring om grøntområdene
som ligger innklemt imellom
bebyggelse. Stiene langs elva
skal gjøres lettere tilgjengelige for
syklende og gående. Vi har stor
sans for planene om Orklaparken.
For å ha et tilbud til alle som kan
tenke seg å bo i Orkdal er det
viktig å ha et variert utvalg av
boliger/boligtomter. Pr i dag er det
for få attraktive eneboligtomter
tilgjengelig i Orkdal. Det er også
behov for en andel store tomter
for folk som har plasskrevende
hobbyer. Vi må unngå å ekskludere
potensielle boligbyggere på grunn
av mangel på interessante tomter.
Det er viktig å ha et rikt utvalg med
boligtomter tilgjengelig til enhver
tid slik at en unngår kunstig høye
tomtepriser.
Omsorg
Vi ønsker å satse på aktivisering
av eldre, uføre og sosialhjelpsmottakere.
Frivilligsentralen,

Orkdalstorget og Rosenvik utfører
et arbeid som kommunen har stor
glede av. De som faller utenfor det
ordinære arbeidslivet pga. nedsatt
arbeidsevne må få et tilbud om å
bidra til verdiskapning i kommunen.
For å gi bedre tilgang på boliger
med omsorgstilbud for Orkdals
økende antall eldre innbyggere
ønsker vi en forsert bygging av
boliger. Dette kan gjerne skje i
privat regi.
Alle som har behov for et omsorgstilbud skal få et tilbud innen rimelig
tid. De eldre har selvsagt samme
krav på privatliv som oss andre. Et
dobbeltrom er ikke en akseptabel
løsning med mindre beboeren selv
ønsker dette.
Helsestasjonen
og
skolehelsetjenesten skal arbeide forebyggende og helsefremmende, og
være et lavterskeltilbud til alle barn
og unge. I skolehelsetjenesten
krever dette at helsesøster er
tilstede, er tilgjengelig for elevene,
har åpen dør, og er synlig i skolen.
”Det verste du kan gjøre mot et
menneske er å ta fra det ansvar,
og grunngi det med omsorg”

Næringsliv
Orkdal Kommune skal føre en
aktiv næringspolitikk hvor tilgang
på tomteareal skal være et konkurransefortrinn.
Vi må sikre et moderne og effektivt
transportnett for gods og persontrafikk. Det er viktig for framtida for
Orkanger havn å finne gode veiløsninger hvor en unngår konflikt
med myke trafikkanter.
Orkdal kommune skal ha en kort
saksbehandlingstid for bygge- og
reguleringssaker.
Orkdal Høyre jobber for at
Orkdal får 1 av de 3 regionale
Næringshagene i Sør-Trøndelag.
Vi ønsker at Orkdal Kommune
engasjerer seg i arbeidet, sammen
med lokalt næringsliv og sentrale
myndigheter.
Orkdal
Høyre
ønsker
en
gjennomgang av fylkesavtalen
for innkjøp. Vi ønsker å få belyst
hvor mye omsetning som kan bli
kanalisert til Orkdal ved en evt.
oppsigelse av avtalen.

Skole og barnehage
Vi ønsker å sette fokus på læresituasjonen. Skikkelig kosthold og
fysisk aktivitet er viktig for å skape
ro i klasserommet. Innføring av en
felles (men frivillig) skolelunsj kan
være et aktuelt tiltak å gjennomføre.
Mobbing er svært ødeleggende
for selvbilde og læring. Vi ønsker
at lærerne skal ha antennene ute
for å slå ned på mobbing i en tidlig
fase. Som en siste løsning ønsker
vi at mobberne må omplasseres
(bytte skole), ikke mobbeofrene.
Skolen må være fleksibel slik at alle
får delta på et nivå de mestrer. Vi
ønsker at spesielt talentfulle elever
skal få hospitere på videregående
skole i kortere perioder mot slutten
av ungdomsskolen. Elever med
praktiske evner bør få anledning
til å dyrke disse på alternative
opplæringsarenaer. Selv om vi
skulle få verdens beste skole,
vil det alltid være en andel av
ungdommene som vil få det bedre
om de får dyrke sine
praktiske evner.
Vi blir aldri ferdig utlært. Etterutdanning av lærere er svært viktig
for å opprettholde en tidsmessig
kompetanse.

Vi ønsker å utrede mulighetene
for barnehagetilbud på kveldstid.
Kommunen skal bidra med samme
tilskuddssatser til kommunale og
private barnehager.

Konkurranseutsetting
Orkdal Høyre ønsker å gi private
bedrifter muligheten til å konkurrere
med kommunale etater der dette er
naturlig.

”I skolen må vi unngå å behandle
barna som voksne, og voksne
som barn”

Landbruk
Eiendomsretten står sterkt hos
Orkdal Høyre. Vi vil ikke være
restriktive ved deling av eiendom.
Søknader om fritak fra boplikt vil bli
innvilget.

Miljø
Vi ønsker å fortsette ENØKarbeidet som kommunen er i gang
med.
Orkdal Høyre ønsker å få realisert
planene om et fjernvarmenett på
Fannrem basert på biobrensel.
Dette kan da siden bygges sammen
med fjernvarmenettet på Orkanger
dersom dette er hensiktsmessig.
Vi ønsker at kommunen i større
grad skal benytte biobrensel
til oppvarming av kommunal
bygningsmasse.
Vi ønsker en videre utbygging av
vannkraftverk i kommunen.

Veivedlikehold
Orkdal kommune skal bli enda
bedre på vintervedlikehold av
veier. Særlig fortjener våre eldre en
økt satsing på strøing av veier og
fortau.
Orkdal Høyre ønsker å heve
standarden på kommunale veier.
Vi vil satse på asfaltering, fortausløsninger og gatebelysning.

Orkdal Sykehus
Vi har liten direkte beslutningsmyndighet over framtida for Orkdal
Sykehus. Imidlertid har vi stor tro på å vise et kraftig engasjement i
diskusjonen rundt omstrukturering av sykehuset. Vi ønsker å aktivt bruke
partiapparatet for å sikre et best mulig helsetilbud for Orkdals innbyggere
i framtida.
Eiendomsskatt
Orkdal Høyre vil ikke være med på å innføre eiendomsskatt i Orkdal
Kommune.

”Lev det livet du selv ønsker deg”

Våre kumulerte kandidater

Joar Syrstadeng, ordførerkandidat
Jeg ønsker meg en kommune med mer folkeliv og flere opplevelser.
Å skape naturlige møteplasser for folk vil være en kampsak for meg.
Jeg ønsker meg en kommune hvor en god konsert, og et trivelig måltid,
verdsettes høyere enn materielle goder.
En av fem Orkdalinger i arbeidsdyktig alder står helt utenfor arbeidslivet.
Dette er altfor mange. Det er viktig for folk å kunne delta aktivt i samfunnet.
Vi må sørge for å gi tilbud til alle som ønsker å bidra til fellesskapet.
Rosenvik og Orkdalstorget er viktige verktøy for å nå dette målet.
”Ved å stille krav til folk, viser du også respekt for folk”

Marie Richter

Med tanke på det fokus som er på sunt kosthold i dag ønsker jeg at
skolene i Orkdal skal tilby elevene skolelunsj.
Lokalsykehuset er viktig for identiteten til Orkdal og er også en viktig
arbeidsplass. Derfor ønsker jeg å jobbe for at det får beholde flest mulig
av dagens funksjoner.
Jeg ønsker at Orkdal kommune skal jobbe med å oppfylle visjonene i
Orkdal 2040 og lage en kompakt sentrumskjerne på Orkanger.

Ivar Gjervan

En av mine interesser er bevaring av kulturminnet Thamshavnbanen, og
lokal industrihistorie. Ellers er jeg godt over middels interessert i næringspolitikk. Jeg vil fremheve viktigheten av gode og forutsigbare rammebetingelser for næringslivet.

Våre kandidater

Orkdal Høyre stiller med en liste med forskjellig alder og bakgrunn.
Her finner du navn på alle våre kandidater:
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Joar Syrstadeng
Marie Richter
Ivar Gjervan
Rikard Kvernmo
Viggo Karlsen
Morten Brataas
Mari Skjølberg
Per Opøyen
Arnt Otto Lie
Eystein Løkken
Jarl Solligård
Lina Bugge
Malvin Simonsen
Knut Høeg
Eli Karoline Olsen
Marit Bugge
Marta Landmark
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Geitastrand
Evjen
Fannrem
Orkanger
Orkanger
Orkanger
Orkanger
Orkanger
Fannrem
Fannrem
Orkanger
Orkanger
Orkanger
Orkanger

Gla’ i Orkdal
Vil du vite mer?
Her kan du få kontakt med oss i Høyre:
Orkdal Høyre:
Web: www.orkdal.hoyre.no
Mail: joar@syrstadeng.no

Sør-Trøndelag Høyre:
Web: www.sor-trondelag.hoyre.no
Mail: sor-trondelag@hoyre.no
Telefon: 73 50 12 50

Vil du bli medlem?
www.hoyre.no/www/bli_medlem/

