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Innledning: 
 
Kampen for sosial rettferdighet og miljø gjennomsyrer SVs politikk både sentralt og lokalt. 

Lokalpolitikken blir en del av SVs arbeid for videreutvikling av demokratiet: I stadig større 

grad må alle uansett bakgrunn og inntekt gis tilgang på velferdsordninger og politisk makt. 

 

Likeverdige og gode tjenester sikres best gjennom offentlig drift. Derfor vil vi avvise alle 

forslag om konkurranseutsetting og privatisering av velferdstjenester. Samtidig verdsetter vi 

frivillig innsats og dugnadsånd som vi vet finnes i rikt monn også i Orkdal. 

 

Erfaringene fra sjukeheimer drevet av private bemanningsbyråer viser at disse har som 

utgangspunkt rovdrift på de ansatte for å sikre inntjening til eierne. Dette fører også til stor 

usikkerhet for brukerne. SV ønsker enda bedre kvalitet på den kommunale eldreomsorgen i 

Orkdal, og vil satse på et tettere samarbeid med fagbevegelsen og de ansatte i dette arbeidet. 

Den gode omsorgen skapes av kompetente ansatte med gode arbeidsvilkår. 

 

Kommuneøkonomien må styrkes, allerede nå er utgiftene høyere enn inntektene, og vi vet at 

Samhandlingsreformen som nå iverksettes innebærer flere kommunale oppgaver.  

 

Orkdal kommune er i vekst både når det gjelder arbeidsplasser og innbyggere. Det må legges 

til rette for boligbygging og næringsutvikling, men i størst mulig grad må jordbruksområder 

bevares. Vi ønsker også å slå ring om de friluftsområdene vi allerede har. 

 

Det kommunale tjenestetilbudet som helse og omsorg, skoler og barnehager må bygges videre 

ut i ulike deler av kommunen. Vi vil støtte arbeidet for fortetting og videre sentrumsutvikling 

i regionsenteret Orkanger og andre tettsteder i kommunen, men samtidig må grunntanken 

være ”å ta hele Orkdal i bruk”. Kommunen må samarbeide med og arbeide for videre 

utvikling av Orkdal Sjukehus og Orkdal vidaregåande skole. 

 

Mulighetene for ei styrking av industrimiljøet knytta til silisiumproduksjon må utnyttes. Det 

vil være positivt både for sysselsetting og miljø. Den tradisjonelle industrien må sikres nye, 

langsiktige kraftkontrakter mot at omstillinga i retning av enda mer miljøvennlig og 

energisparende produksjon fortsetter. Orkdal Energi må fortsette som et sjølstendig selskap 

med Orkdal kommune som ene-eier. 

 

SV vil arbeide for at Orkdal kommune blir en foregangskommune i miljøarbeidet. 

Miljøhensyn skal gjennomsyre alle områder i politikken. Vi tar utgangspunkt i at 

klimatrusselen er vår tids største miljøproblem, derfor må utslippene av drivhusgasser ned.  

I ei tid med stadig sterkere kommersialisering blir kulturarbeidet ei viktig motvekt. Vi vil 

være en pådriver for å styrke kommunens innsats, og går inn for et enda sterkere samarbeid 

mellom kommunen og frivillige lag og organisasjoner enn i dag. 

 

 

 

 

 

 

  



1. BARN OG UNGE 

 

At kommunen er i vekst vil by på utfordringer når det gjelder oppvekstmiljø og kapasiteten i 

barnehage og skole. Det vil i nær framtid bli behov for å bygge ut både barnehager og skoler i 

de fleste kretsene. Ved all utbygging må det tas høyde for økt barnetall i kretsene. På sikt er 

det billigere å bygge litt for stort når en først bygger, enn å måtte bygge på etter noen få år. 

 

Barnehage og grunnskole: 

SVs politikk: 
 Alle som ønsker det skal ha tilbud om kommunal barnehageplass i den kretsen de bor. 

 SV har til mål at barnehage, skole og SFO skal bli gratis. 

 Enhetsskolen er en skole for alle, med likeverdig undervisning tilpasset den enkelte 

elev, uansett bosted, sosial tilhørighet og kulturell bakgrunn. SV vil bevare og 

videreutvikle enhetsskolen.  

 SV er i mot private skoler basert på lønnsomhet. 

 SV vil arbeide for å sikre en overordnet helhetlig skolepolitikk fra barnehage til 

videregående skole.  

 Alt undervisningsmateriell skal være gratis. Det samme gjelder leirskoler og turer i 

skolens regi. 

 Skolen skal være reklamefri. 

 Kvaliteten i den offentlige skolen må stadig forbedres. Gode lærekrefter, gode 

læringsmetoder og kunnskap settes i fokus. 

 SV vil ha gode tilbud om etter- og videreutdanning for lærere. 

 Ved nybygging/ombygging skal alle skoler få kantine eller annet egnet sted for 

servering av skolemåltid. 

 Fysisk aktivitet skal være en del av det daglige programmet.  

 SV ønsker å bedre mulighetene for praktisk yrkesopplæring for de som ønsker det, 

f.eks. gjennom økt satsning på praktiske valgfag. 

 SV mener det er viktig med holdningsskapende arbeid for solidaritet, anti-rasisme og 

miljø i både barnehage og skole 

 SV vil jobbe for gode tidsmessige skolebygninger i alle kretser der det tas høyde for 

økning i elevtallet. 

 Alle skolebygg og barnehager må tilrettelegges med universell utforming, slik det er 

lovbestemt. 

 Innemiljøet skal være godt i alle skolebygg.  

 SV vil arbeide for økt lærertetthet for å kunne møte kravene i læreplanen om 

individuell tilpasset opplæring. 

 Skolen må ha et ansvar for at alle elever har mulighet for tilgang på tekniske 

hjelpemidler. 

 SV vil arbeide for at alle har en trygg skolevei, slik at alle som bor nær nok kan gå 

eller sykle til skolen. 

 

Konkrete saker: 
 Orkdal SV vil ha full barnehagedekning i hele kommunen.  

 Fram til disse tilbudene kan bli gratis for alle, går vi inn for gradvis reduksjon av 

foreldrebetaling både i barnehage og SFO og for graderte satser etter inntekt samt 

søskenmoderasjon i både barnehager og SFO.  

 Plass i barnehage og SFO er viktig for integrering av flyktningebarn. SV vil fortsatt 

jobbe for at de straks skal ha gratis plass i både barnehage og SFO mens foreldrene er i 

introduksjonsprogrammet. 



 SV vil følge opp stortingsmelding nr. 16 og jobbe for økte ressurser til styrkingstiltak 

for barn i barnehage. 

 SV vil ha faste (forutsigbare) kretsgrenser. 

 Økte ressurser i skolen for å øke lærertettheten. 

 Styrking av PP-tjeneste og andre spesialtjenester for barn og unge som trenger hjelp. 

Det skal ikke være ventelister for slike tjenester.  

 SV mener at ungdomsrådet er et viktig talerør for ungdom, og at dette må videreføres.  

 Ordninga med leksehjelp bør videreutvikles. 

 Tverretatlige/tverrfaglige team i skoler og barnehager bør styrkes for å sikre et 

helhetlig tjenestetilbud og god samhandling mellom skole, PPT, helsesøster og 

psykisk helsevern. 
 Når rapporten om erfaringene fra tonivåmodellen foreligger i 2012, må mulighetene 

for å sikre en mer helhetlig kommunal skolepolitikk vurderes nøye. Den politiske 

styringa av grunnskolen i Orkdal må styrkes.  

 

 

Barnevern og forebyggende tiltak for barn og unge 

SVs politikk: 

 Forebygging er samfunnsbygging. Vi vil derfor fokusere på forebyggende arbeid, 

spesielt for barn og unge ved å gi støtte til tiltak som organiseres innenfor barn og 

unges naturlige oppvekst- og læringsmiljø. Tiltak som bygger på aktiv deltakelse er 

spesielt viktige. 

 SV vil sikre at barn og unge i kommunen får beskyttelse fra krenkelser og 

omsorgssvikt gjennom forebygging, kunnskap og tverretatlig samarbeid. 

 Tidlig og riktig hjelp til utsatte barn og unge er viktig.  

 En forutsetning for å mestre psykososiale problem, rusproblem og rehabilitering, er at 

innbyggere som er under behandling eller soning, må sikres varig bolig. SV vil derfor 

jobbe for et bedre boligtilbud for denne gruppa.  

 En tilgjengelig og god barneverntjeneste som legger vekt på forebyggende arbeid, og 

som samtidig er et sikkerhetsnett for barn som trenger omsorg ut over det familien kan 

stille opp med. 

 SV vil styrke barnevernstjenestens arbeid med foreldreveiledning. 

 Tilsynsfunksjonen av private barnevernsinstitusjoner må styrkes. 

 Bedre tilbud både innen psykososiale tjenester og helsetjenester i skole og barnehage. 

 En styrket helsestasjon med et bredt tilbud til barn, unge og familier. 

 Aktiv satsing på rus- og kriminalforebyggende arbeid. 

 Satsing på kommunens tilbud innen psykisk helsearbeid og rustjenesten. 

 Bedre tilgang på boliger for familier med dårlig økonomi og for unge i 

etableringsfasen med særskilte behov 

 Økt satsing på kultur- og fritidstilbud til barn og unge. Barn og unge skal ha 

omgivelser som er tilrettelagt for idrett, leik og friluftsliv, uavhengig av sosial 

tilhørighet, kulturell bakgrunn og hvor de bor.  

 

Konkrete saker; Orkdal SV vil: 
 

 gi helsestasjonen mer ressurser for at de kan styrke arbeidet på følgende områder: 

o Mer tid i skole og barnehage for å fange opp utsatte barn og unge og gi dem 

tilbud på lavest mulig nivå. 

o Økt satsing på helsestasjon for ungdom og familiesenter. 



o Økt satsning på tjenestetilbudet til familier med flyktningebakgrunn.  

 sikre at arbeidet med psykisk helsevern ikke får reduserte ressurser når øremerking av 

midler nå har opphørt. 

 styrke forebyggende tiltak innen psykososialt arbeid ved å tilføre grunnskolen 

personer med sosialfaglig kompetanse.  

 arbeide for at kommunen gir et bedre botilbud til og sørger for at det finnes nok 

rimelige utleieboliger for de barnefamiliene som ikke kommer inn på det ordinære 

boligmarkedet.  

 styrke barnevernet ved å tilføre mer ressurser.  

 jobbe for økte ressurser i arbeidet med enslige mindreårige flyktninger. 

 gå inn for fortsatt drift av kommunal ungdomsklubb; dette tilbudet må dessuten gis på 

flere steder i kommunen. 

 sikre  all ungdom i alderen 15 til 18 år sommerjobb i minst 4 uker. 

 gå inn for at kommunen utvikler et aktivitetstilbud for barn og unge i sommerferie, 

høstferie og vinterferie. 

 gi kommunal støtte til rusfrie arrangement for ungdom. 

 

2. HELSE- OG SOSIALTJENESTER  
 

Folks behov skal bestemme prioriteringene. Det er derfor viktig å lytte til det som kommer 

fram i brukerundersøkelser og til innspill fra interesseorganisasjoner som Eldrerådet, 

pensjonistforeningene og Kommunalt råd for funksjonshemmede.  

 

Eldre: 
SVs politikk: 
 Alle har krav på en verdig alderdom. 

 SV vil prioritere at tilbudene drives av det offentlige. 

 Kommunen skal ha et fullverdig tilbud på alle trinn i omsorgstrappa og ha en 

bemanning som muliggjør god pleie, omsorg og trygghet. 

 Flere omsorgsboliger i tettsentra. 

 SV vil bruke pleie- og omsorgsplanen aktivt og sette inn tiltak der det er størst behov. 

 Det er viktig med brukerundersøkelser gjennomført av en nøytral instans for å få fram 

hvordan vi kan gjøre tjenesten bedre tilpasset behovene. 

 SV vil jobbe for en økning i overføringer som kreves når flere oppgaver legges til 

kommunen gjennom samhandlingsreformen.  

 SV vil arbeide for å få satt ned egenandelene. 

 

 

 

Konkrete saker; Orkdal SV vil: 
 styrke Orkdal Helsetun med flere stillinger. 

 styrke hjemmetjenesten og hjemmehjelpsordninga. Økt hjemmebasert omsorg for de 

som ønsker det.  

 arbeide for å dekke behovet for sjukeheimsplasser ved Orkdal Helsetun. 

 gå inn for bofellesskap på forskjellige plasser i kommunen. 

 at alle som har behov for trygghetsalarm skal få det kostnadsfritt. 

 støtte utbygginga av omsorgsboliger ved OPS og i andre tettsentra. Både eldre og 

funksjonshemmede må prioriteres.  

 videreføre kafédrift ved Orkanger pensjonistsenter. 



 få satt inn tiltak for å få ned sykefraværet innen pleie- og omsorgstjenesten. 

 støtte og videreføre prøveprosjektet ”ønsketurnus” ved Orkdal Helsetun. 

 arbeide for at flere innen eldreomsorgen får større stillinger (fra deltid til heltid). 

 sikre videreføring av dagsenteret ved Orkdal Helsetun. 

 arbeide for aktivisering av eldre gjennom utvidede stillingsressurser for aktivitører 

både ved OPS og Orkdal Helsetun.  

 arbeide for å flere til å velge utdanning innafor helse- og sosialsektoren. 

 arbeide for å videreutvikle samarbeidet med Orkdal vgs slik at rekruttering til 

omsorgsyrkene styrkes.  

 sikre videre drift av Frivillighetssentralen i kommunal regi, men i samarbeid med 

frivillige organisasjoner og enkeltpersoner.  

 SV ønsker å slå ring rundt Orkdal sjukehus, og videreutvikle tjenestene ved 

sjukehuset.  

 jobbe for at eldre og funksjonshemmede kan gis mulighet for opphold i varmere strøk.  

 få gjennomføre en brukerundersøkelse blant hjemmeboende eldre, utført av en nøytral 

instans. 

 få til et årlig møte mellom de ulike pensjonistforeninger og politikere. 

 

 

Sosiale tjenester: 
 

SVs politikk: 

 Alle må sikres et økonomisk grunnlag for et verdig liv selv om en er rammet av 

sykdom eller på annen måte har svekket arbeidsevne. 

 Det må legges til rette for at sosialhjelpsmottakere kan komme ut i arbeidslivet. 

 Vi vil ha bedre ordninger for å kombinere arbeid og sosialhjelp. 

 De som av ulike grunner får store økonomiske problemer må sikres økonomisk og 

annen hjelp. Kommune og NAV må tidligst mulig samarbeide både om 

gjeldsrådgivning og andre tiltak slik at folk kommer igjennom kriser. 

 Alle innbyggere skal ha et sosialt sikkerhetsnett som gir mulighet for en rimelig bolig, 

inntekt og helsetjenester. Dette er helt avgjørende for de som av ulike grunner ikke 

kan jobbe. 

 Tiltak for ungdom som faller ut av skolen må videreutvikles. Slike ungdommer må 

sikres arbeidstrening og opplæring.  

 Samarbeidsprosjekter mellom NAV, Sosialtjenesten og de som arbeider med rus og 

psykiatri er meget viktige og vil få vår støtte 

 

Konkrete saker: 
 Årlig justering av sosialhjelpssatsene slik at de følger statens retningsgivende satser. 

 Det må sikres arealer og bygges flere boliger for de som står svakt på boligmarkedet. 

 Orkdalstorget, Rosenvik og Sampro må fortsatt spille en viktig rolle som 

arbeidstreningsplass for de som har behov for det.  

 Kommunen må ta et aktivt ansvar bl a med å sørge for praksisplasser. 

 Posten økonomisk sosialhjelp på kommunens budsjett må styrkes. Det må tas høyde 

for at flere nå får økonomiske problemer pga økte utgifter til strøm og bolig. 

 Barnetrygd, kontantstøtte og bostøtte må ikke legges inn i beregningsgrunnlaget for 

sosialhjelp 

 Gjennom et enda sterkere samarbeid mellom lokalt arbeidsliv og kommunen må flere 

flyktninger og andre gis mulighet til arbeid. 



 

 

Alkohol- og rusmiddelpolitikk 

 

SVs politikk: 
 SV ønsker å følge en restriktiv alkoholpolitisk linje 

 SV vil øke satsningen på forebyggende tiltak 

 Rusmisbrukere som har et langvarig rusproblem må motiveres og gis muligheter til 

behandling 

 

Konkrete saker: 
 Kommunal støtte til rusfrie arrangement for ungdom f.eks. rusfri rockekafé i 

forbindelse med ungdomsklubben. 

 SV går for en linje der det er lett å få skjenkebevilling og lett å miste ved overtredelse 

på bestemmelsene.  

 SV går imot skjenkebevilling i forbindelse med idrettsarrangement. 

 Kommunen må ha et støtteapparat rundt de som allerede er rusmisbrukere og hjelpe 

dem til et verdig sted å bo.  

 Vi ønsker en utvidelse av dagtilbudet for rusavhengige.  

 Vi ønsker større ressurser i arbeidet med rusproblematikk, særlig med fokus på 

forebygging blant ungdom.  

 

Funksjonshemmede: 

 

SVs politikk: 
 Funksjonshemmede skal ha reell likestilling. 

 Det må legges til rette for at funksjonshemmede kommer ut i arbeidslivet og at det blir 

større mulighet for å kombinere arbeid og trygd. 

 Attføring til arbeidslivet må tilpasses den enkeltes behov og muligheter. 

 Det må legges vekt på universell utforming i både private og offentlige bygg. 

 Ordninga med brukerstyrt personlig assistent må styrkes og gjøres mer tilgjengelig.  

 Transportordninga for funksjonshemmede må styrkes. 

 Kollektivtrafikken må tilpasses funksjonshemmede. 

 Det kommunale rådet for funksjonshemmede er et viktig talerør som må høres, og gis 

større innflytelse. 

 SV vil øke støtten til fritidsaktiviteter for psykisk utviklingshemmede. 

 

Konkrete saker: 
 I alle nybygg må det stilles krav om universell utforming. 

 Det må stilles krav om universell utforming eller tilrettelegging for 

funksjonshemmede i alle eksisterende offentlige bygg og bygg som huser sentrale 

helsetjenester. 

 Opprette flere tilpassa arbeidsplasser i kommunen. 

 Kommunen må som arbeidsgiver/eier ta ansvar for å tilrettelegge arbeidsplasser for 

personer med fysisk funksjonshemming slik at de lettere kommer ut i arbeidslivet.  

 Bedre ordninga med avlastning for familier som har ansvar for funksjonshemmede. 

 Bedre støtteordinga for utgifter knyttet til behov for ombygging av bolig. 

Kommunen bør opprette en koordinerende instans som sikrer funksjonshemmede et helhetlig 

tilbud.  



3. MILJØ OG KLIMA  
 

Klimatrusselen er vår tids største miljøproblem, og virkningene av et endret klima er allerede 

merkbare. Det er hevet over enhver rimelig tvil at disse klimaendringene er menneskeskapte, 

og kraftige kutt i utslippene av drivhusgasser er nødvendig for å bremse denne utviklinga. 

Norge har blitt et rikt land av å eksportere fossil energi, og har derfor et særlig ansvar for å gå 

foran i kampen mot klimaendringene. Hvis Norge skal greie å overholde forpliktelsene sine til 

å redusere utslippene av klimagasser, må jobben gjøres i kommunene. Å tenke globalt og 

handle lokalt er utgangspunktet for SVs miljøarbeid i Orkdal. 

 

SVs politikk: 

 Alle politiske avgjørelser bør ta utgangspunkt i ei bærekraftig utvikling. 

 Orkdal kommune bør redusere klimagassutslippene med 50 % innen 2020, og bli 

”klimanøytralt” innen 2050. Orkdal kommune bør utarbeide årlige klimaregnskap med 

status for klimautslipp og tiltak. 

 SV vil ha et kommunalt program for samarbeid med næringslivet om klimakutt og 

klimavennlig næringsutvikling. 

 Innen utgangen av kommende periode bør utslippene ha gått merkbart ned, og komme 

under 1990-nivå. 

 Kommunen må gå foran i arbeidet med energisparing og tilrettelegging for fornybar 

energi. Orkdal SV vil arbeide for at flere kommunale virksomheter blir knyttet til 

fjernvarmenettet. 

 Buss må bli et konkurransedyktig alternativ til bil for flere av kommunens innbyggere, 

og innen utgangen av kommende periode bør kollektivtrafikken øke mer enn 

biltrafikken. 

 Arbeidet med å redusere utslippene fra tungindustrien må fortsette. 

 Det biologiske mangfoldet i kommunen må bevares. 

 Orkdal kommune bør ha høy miljøkompetanse i forvaltninga, og søke råd hos 

uavhengige fagmiljø der det er nødvendig. 

 

Konkrete saker: 

 Det må arbeides kontinuerlig med kommunens klima- og energiplan, og planen må 

følges opp med gjennomføring av konkrete tiltak. 

 SV vil gå inn for at kommunen oppretter Ungdommens miljøpris. 

 Vi vil gå inn for at HAMOS utvikler rutiner for utsortering av våtavfall for produksjon 

av biogass.  

 Orkdal SV støtter en offensiv utbygging av fjernvarmenettet gjennom OFAS. 

 Av hensyn til det lokale naturvernet vil SV vil gå imot vindmøllepark på Vargheia. 

 Orkdal SV vil stille krav om tilknytning til fjernvarmeanlegget for alle større nybygg 

innen dekningsområdet, og vil også arbeide for en omlegging til mer miljøvennlige 

oppvarmingsmetoder i eksisterende større bygg. 

 Ved nybygg og rehabilitering av kommunale bygninger skal passivhus-standarden 

følges. 

 Det bør gjennomføres ENØK-tiltak i alle kommunale bygg.  

 Ved innkjøp av nye kommunale biler skal det vurderes el-biler. 

 Fortsette satsning på infrastruktur for el-biler (ladestasjoner) 

 Få etablert en fyllestasjon for biogass. 

 Kommunen må gjennomføre en holdningskampanje for å få bort tomgangskjøring.  



 Kommunen må følge ei restriktiv linje mht motorisert ferdsel i utmark, og det må 

arbeides for økt respekt for lovverket. 

 ”Grønn innkjøpspolitikk” må utvikles av kommunen, og det må satses på innkjøp av 

Max Havelaar-produkter (rettferdig handel). 

 SV ønsker offentlig eierskap av eiendommen Songli og støtter en omfattende bevaring 

av de urørte naturområdene i Grytdalen naturreservat. Vi støter arbeidet for at Songli 

skal bli det første totalverna verneområdet i landet. 

 SV vil verne om kantskogen ved bekker og elver for å bevare denne viktige biotopen. 

 SV går inn for varig vern av Råbygdsfjæra/Gjølmesøren og utløpsområdet for 

Skjenaldelva, som bør få status som naturvernreservat. 

 

 

4. KULTUR  
 

Kulturlivet er viktig for den lokale tilhørigheten og fellesskapet. Det er derfor viktig med en 

aktiv kommunal innsats for å stimulere kulturarbeidet. Kulturarbeiderne i kommunen er av 

den grunn sentrale aktører, både som støttespillere i forbindelse med ulike arrangement og 

prosjekter og som samarbeidspartner for lag og organisasjoner. 

 

SVs politikk: 

 Sikre at alle barn, unge og eldre får mulighet til en årlig teater- og konsertopplevelse. 

Dette gjøres ved at kommunen setter av midler til egenandel hvert år for å sikre 

videreføring av ”Den kulturelle skolesekken” og innfører den tilsvarende ordninga for 

eldre, ”Den kulturelle spaserstokken”. 

 Vi vil legge til rette for at enda flere barn og unge får opplæring innen musikk, 

bildende kunst og andre former for kunst.  

 Støtte frivillige lag og organisasjoner i den særs viktige innsats disse gjør. 

 Kommunen må ta ansvar for å lede arbeidet med grøntarealer, idrettsanlegg og 

kirkegårder ved å samarbeide tettere med parkvesen og idretts- og velforeninger for å 

vedlikeholde og videreutvikle slike områder.  

 

      Konkrete saker: 

 Videreutvikle Kulturskolen. Flere ansatte, ei videreutvikling av tilbudet og en 

reduksjon av egenandelene vil gi flere unge muligheter til opplæring. 

 SV vil sørge for at prosjektet ”Orkdalshistoria i ny drakt” gjennomføres i tråd med den 

vedtatte tidsplanen. 

 SV går inn for at Thamshavnbanen fredes etter Lov om kulturminner helt ned til 

Thamshavn. 

 Det bør opprettes en egen avdeling av Orkla Industrimuseum i Orkdal. 

 Oppstuggu Berbu må sikres støtte til enkeltarrangement i tillegg til den faste 

økonomiske driftsstøtta. 

 Støtte samarbeid mellom kommunen, skole, velforeninger og idrettslag.  

 Videreføre og øke den økonomiske støtta til frivillige lag og organisasjoner. 

 Orkdal er en FYSAK-kommune. Dette arbeidet må videreføres og styrkes. Gode 

prosjekter etableres som varige tiltak. 

 SV støtter en utbedring av turstiene ved Orkla. 

 Ordningen ”heim for en 50-lapp” bør videreføres. 

 Videreføre og styrke samarbeidet med Orkdals viktigste kulturinstitusjon, Orkdal 

videregåande skole. 



 Sikre at bygging av klatrehall og ny bane 3 i Orklahallen gjennomføres i henhold til 

tidligere vedtak. 

 Sikre driftsmidler til vedlikehold av Gammelosen og videreutvikle området ved et tett 

samarbeid mellom kommunen og Orkanger Vel. 

 Videreutvikle dagens kulturhus på Bårdshaug, og utvide dette med bedre fasiliteter for 

konserter og øvingslokaler.  

 Se til at den innkjøpte bandkontaineren som står utenfor Orklahallen kommer i drift. 

 SV vil jobbe for etablering av svømmeanlegg ved Orklahallen. 

 Sikre et kulturelt treffsted i form av et allaktivitetshus på Orkanger.  

 Sikre og styrke tilbudet ved Folkebiblioteket. 

 Opprette et kommunalt kulturfond. 

 Bevare og videreutvikle tilbudet ved Orkdal Kino. 

 Støtte Orkdal pensjonistforening i arbeidet med å opprette et aktivitetshus. 

 

5. NÆRING OG ARBEID  
 

For Orkdal SV er full sysselsetting og sikre arbeidsplasser hovedmål for 

næringspolitikken. For å nå dette målet må kommunen stimulere til et allsidig og variert 

næringsliv. Det må opprettholdes og skapes nye arbeidsplasser innenfor alle 

hovednæringer, og innenfor både privat og offentlig sektor. 

 

SVs politikk 

 Nye arbeidsplasser må være framtidsrettet og miljøvennlige. 

 Det må legges til rette for næringsutvikling i hele kommunen. 

 Kommunens betydning for sysselsetting og næringsutvikling må utvikles videre.  

 Vi vil styrke samarbeidet mellom kommunen og andre offentlige institusjoner i 

Orkdal, som Orkdal Sjukehus, Orkdal videregående skole og statlige etater. 

 SV vil bruke Orkdal Energi som et lokomotiv i næringsutviklinga. Derfor må Orkdal 

Energi fortsatt være et sjølstendig selskap, med Orkdal kommune som eneeier. 

 Styrking av det kommunale næringsfondet. 

 Vannkraften i Norge er grunnlaget for metallurgisk industri. SV går inn for at 

energisektoren underlegges direkte politisk styring, slik at norsk kraftforsyning først 

og fremst sikrer rimelige og stabile priser for norske forbrukere og norsk industri. Mer 

politisk styring er nødvendig for å sikre befolkningen og industrien en forutsigbar og 

trygg tilgang på miljøvennlig energi. 

 Orkdal er en landbrukskommune. Det er viktig å opprettholde sysselsettinga i 

jordbruket, og SV vil arbeide for at det blir lagt til rette for dette. 

 Styrking av Orkladal Bedriftsutvikling A/S (OBU) og kommunens næringsavdeling. 

 Videreutvikle samarbeidet mellom OBU og ORME Ressurs (Ressurssenteret ved de 

videregående skolene). 

 Videre satsing på samarbeid med Meldal kommune om landbruksetaten. 

 Aktiv markedsføring av kommunen. 

 

Konkrete saker 

 Orkdal SV støtter etablering av ny, forurensingsfri industri på Grønøra. 

 Orkdal SV vil legge til rette for utvikling av solcelleindustri i regi av Fesil Sunergy. 



 Orkdal SV vil sikre at Elkem Thamshavn kan få nye, langsiktige kraftkontrakter mot 

at de må forplikte seg til å fortsette dagens arbeidet med energisparing. På den måten 

kan virksomheten opprettholdes. 

 Orkdal SV vil arbeide for at fjernvarmen blir utbygd fra Orkanger til Fannrem. 

 Orkdal kommune må slå ring om sjukehuset, en av de største arbeidsplassene i 

kommunen. 

 Orkdal SV er glad for at antallet lærlingeplasser i kommunen har økt de siste årene og 

vil fortsette arbeidet med å sikre flere lærlingeplasser. 

 I samarbeid med næringslivet må kommunen fortsatt arbeide aktivt for å få flyktninger 

i fast arbeid.  

 Orkdal SV vil gå imot etablering av nye store kjøpesentre i kommunen.  

 Kornjorda i dalbunnen og annen verdifull dyrkamark må sikres for framtidig 

matproduksjon. 

 Orkdal kommune må utarbeide regler for å gi støtte til bønder som vil kjøpe 

mjølkekvoter. 

 Orkdal kommune må gjennom næringsfondet gi støtte til bønder som vil satse på lokal 

videreforedling av sine produkter. 

 Orkdal Energi skal fortsatt eies fullt og helt av Orkdal kommune. 

 Fortsatt eierskap i TrønderEnergi. 

 Orkdal kommune må satse på et positivt samarbeid med Orkdal videregående skole og 

sikre antall elevplasser og arbeidsplasser ved skolen.  

 

 

6. SAMFERDSEL 

   
Å få til gode trafikkforhold i en kommune er en stor utfordring ettersom det er en blanding av 

veger som forskjellige aktører har ansvar for. I ”Samferdselsutfordringer i Orkdalsregionen” 

er det omtalt 11 vegprosjekter som er under utredning. Flere av disse berører Orkdal. Her er 

det viktig med et godt regionalt samarbeid og et press overfor Statens vegvesen for å få 

gjennomført de prosjektene som er inne på Nasjonal vegplan. Dette gjelder E39 Høgkjølen – 

Stokkhaugen – Harangen og Rv 65 Forve – Kvåle. 

 

SVs politikk: 

 Vi går inn for å redusere forurensende trafikk og legge bedre til rette for bruk av 

kollektivtrafikk. 

 Vi vil arbeide for reduksjon av trafikkskader. 

 Vi vil legge til rette for myke trafikanter ved å bygge gang- og sykkelbane langs flere 

veger. 

 Det må komme gatelys langs alle kommunale veger i tettbygd strøk. 

 Ingen skal måtte ha skoleskyss på grunn av trafikkfarlige forhold. 

 Trafikksikkerhetsutvalget bør gis reell mulighet for sitt arbeid gjennom økte 

bevilgninger. 

 Være aktive til å søke midler fra Trygg Trafikk og Aksjon skolevei (fylkesveger og 

kommunale veger) om midler. 

 

Konkrete saker 

 Fortsatt press på Statens vegvesen for å få ny riksvei Forve-Kvåle med gang- og 

sykkelbane. Dette haster! 



 Jobbe for å få bygget ut gang- og sykkelbane langs E39 (Hemnevegen). 

 Videre utbygging av gang- og sykkelveger flere plasser i kommunen. 

 Øve press på Nettbuss for å få flere busser oppover dalen. 

 Jobbe for en betydelig reduksjon av bussprisene inn til Trondheim, slik at 

billettprisene harmonerer med prisnivået i Skaun. 

 Gjøre tiltak for å bedre trafikksikkerheten langs alle veger det i dag må gis 

sikringsskyss på grunn av trafikkforholdene. 

 

 

7. LIKESTILLING OG LIKEVERD: 
 

SVs politikk: 

 SV vil ha et samfunn der alle er likeverdige og ingen diskrimineres på grunn av kjønn, 

etnisk bakgrunn, seksuell legning eller funksjonshemming. 

 SV vil ha et inkluderende samfunn der alle har lik mulighet til utdanning, arbeid og 

deltakelse i samfunnslivet. 

 Vi vil styrke arbeidet mot vold og seksuelle overgrep. 

 Kampen for likestilling og likeverd skal gjennomsyre SVs politikk på alle områder. 

 Kommunen må ha en aktiv likestillingspolitikk der menn og kvinner har samme 

muligheter både i arbeidsliv og politisk virksomhet. 

 

Konkrete tiltak: 

 Lik representasjon mellom kvinner og menn i alle styrer råd og utvalg. 

 Sikre midler til drift av krisesentret.  

 SV vil lovfeste rett til heltidsarbeid og i Orkdal vil SV arbeide for at ansatte som 

ønsker det, skal få tilbud om heltidsstillinger. 

 Alle innbyggere skal være trygge på at de får god omsorg den dagen de trenger det. 

Den gode omsorgen skapes av kompetente ansatte med gode arbeidsvilkår. Vi skal 

arbeide for å redusere bruken av midlertidige stillinger og vikarer til et minimum. 

 Orkdal SV vil være en vakthund mot kommersialisering av velferdstjenester og bruk 

av bemanningsbyråer. SV vil ha tjenestene i offentlig regi. 
 

  



RETTFERDIG FORDELING AV GODENE 

SV vil støtte en aktiv nærings- og arbeidsmarkedspolitikk slik at flest mulig sikres mulighet til 

arbeid og inntekt, det gjelder også de som har problemer med å få arbeid i dagens 

effektivitetssamfunn. SV vil være et talerør for arbeidstakerne og ”de som sitter nederst ved 

bordet”. De aller fleste som bor i kommunen vil før eller seinere får bruk for de 

velferdstjenestene som bare en sterk offentlig sektor kan trygge og videreutvikle. De som har 

minst er mest avhengig av det kommunale tilbudet, og derfor innebærer dette også å ta 

standpunkt i klassekampen. 

 

Den rød-grønne regjeringa har styrka kommuneøkonomien, men vi ser nå at utgiftene øker 

mer enn inntektene også i Orkdal kommune. Overføringene til kommunene må økes videre i 

takt med økningen i oppgaver. Det gjelder ikke minst når Samhandlingsreformen blir innført 

fra 2012. 

 

SV går inn for en omfordeling til de som har minst fra før, derfor ønsker vi å jobbe videre for 

et mer rettferdig skattesystem samtidig som vi vil styrke den offentlige sektoren.  

Vi går inn for økte statlige overføringer til kommunene, men hvis det blir nødvendig for å 

sikre videre utvikling av velferdsordningene i Orkdal kommune, vil vi vurdere ei ordning med 

eiendomsskatt. Hvis en slik skatt blir nødvendig, går vi inn for at den primært blir lagt på 

verker og bruk og på de dyreste boligene. Denne skatten må i hvert fall gis en sosial profil 

med høyt bunnfradrag. 

 

Vi ønsker at Orkdal skal få en vennskapsby i de palestinske områdene som kommunens 

bidrag til varig fred i Midt-Østen. 

 

Ved siste valg gikk SV til valg på en ny kurs for Norge, en kurs vekk fra skattelette for de 

rikeste og undergraving av fellesskapet, en kurs for rettferdighet, velferd og miljø.  

 

I regjeringa har SV starta kampen mot fattigdom i Norge. SVs representanter i Orkdal 

kommunestyre vil arbeide for å følge opp denne politikken til fordel for orkdalinger flest. 

 

Det grunnleggende målet vårt er at alle må sikres retten til et verdig liv. 

 

 

 

 

Orkdal, 27.05.11 

 


