
Kommunevalgprogram for Meldal Senterparti 2015

Med hjerte for 
hele bygda!

Meldal Senterparti
1  Ola Bjørkøy  Resdalsveien 19  7335 Jerpstad 
2  Olaug Muan Kølmoen 3  7336 Meldal 
3  Bjarne Lund  Skårgangen 35  7335 Jerpstad 
4  Mari Storm Myrmæl  Stokkbakkan 6  7335 Jerpstad
5  Per Joar Sandvik  Laksøybygdveien 52  7320 Fannrem
6  Atle Ingar Kjelstad  Nermoan 21  7334 Storås
7  Aud Inger Kalseth  Skarmoveien 5  7335 Jerpstad
8  Stig Kalstad  Rebergsveien 12  7336 Meldal
9  Odd Petter Damli  Sæterdalsveien 14  7332 Løkken Verk
10 Erik Kalstad Bjørga 2  7336 Meldal 
11  Anne Guri Harbosen  Volløyen 2  7336 Meldal 
12  Gunnar Sørløkk  Nedre Bergslia 18  7336 Meldal
13  Terje Sørløkk  Kvamsveien 42  7336 Meldal 
14  Randi Irene Hilstad  Orklaveien 48  7336 Meldal 
15  Christian Haugan Toldnes  Resdalsveien 41  7335 Jerpstad 
16  Vibecke Solberg Ree  Orklaveien 31  7336 Meldal 
17  Sigrun Seem  Jerpstadveien 12  7335 Jerpstad 
18  Arne Mærk Ersvik  Garbergsveien 2  7334 Storås 
19  Stefan Johan Engström  Sølbergsbakkan 7  7336 Meldal

Oppsett: Mediaprofil as - Trykk: Trykkpartner as

Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. 
Vi vil ha et samfunn med frie selvstendige 

mennesker som med tro på egne evner 
tar ansvar for sitt eget liv, 

for fellesskapet og 
natur og miljø.

Meldal Senterparti
Meldal Senterparti vil gå til valg på et program som 

har som hovedsak utvikling av hele kommunen. 
Med hjerte for hele bygda er det et mål å 

få til vekst i alle deler av bygda. 

Gode oppvekstmiljø, trygghet innen helse og omsorg 
og en aktiv nærings og utviklingspolitikk 
vil være viktig for å få til denne veksten.

Program og lokale valgkampsaker for Meldal 
finner du også på nettet: www.senterpartiet.no/meldal

KULTUR
Vi har er et mangfold av frivillige lag og organisasjoner for alle aldersgrupper. Det er 
idrettsanlegg og forsamlingshus godt fordelt over hele kommunen. 
Alt dette gir gode valgmuligheter for innbyggerne.

Det er viktig å støtte opp om både de etablerte og nye kulturaktiviteter. 
Å støtte frivillig arbeid vil være en prioritert oppgave for Senterpartiet.
• Kulturtilbudet skal skape utvikling
• Vi ønsker et bredt og inkluderende kulturliv 
• Et sterkt museumsmiljø er viktig for Meldal
• Kulturskolen må videreutvikles. Et mangfold i tilbudet til elevene må prioriteres innenfor 

et utvidet kulturbegrep
• Kulturbasert næring er et satsingsområde

EN GRØNNERE KOMMUNE 
• Alle nye kommunale bygg bygges med vannbåren varme
• Enøk-tankegangen gjennomføres i alle ledd
• Sterkt fokus på gruveforurensinga, med  å iverksette tiltak før grenseverdiene overstiges. 

Staten må ta ansvar

REGION
Orkdalsregionen er vår naturlige samarbeidsregion. 
I det videre regionale samarbeidet ønsker Senterpartiet at:
• Medlemskommunene danner en felles bo, service og arbeidsmarkedsregion
• Meldal skal bidra til å styrke utviklingen og konkurranseevnen i regionen
• Regionen i framtiden hevder seg i toppen innen forskning, utdanning, næringsliv, kultur og 

tjenester til befolkningen

St. Olavs Hospital seksjon Orkdal  må forbli et lokalsykehus der bl.a. akuttavdeling består som 
i dag.
Meldal videregående skole må opprettholdes og videreutvikles. Aktivt 
samarbeid mellom skolen og kommunen er viktig.

KOMMUNEREFORMEN
Meldal Senterparti vil arbeide for at Meldal skal bestå som egen kommune. 
Vi vil avholde folkeavstemming om fremtidig kommunestruktur.  
Vi er i mot tvang i prosessen med kommunereformen, men vil ha en løpende
vurdering ut fra stortingsvedtak og økonomiske rammevilkår.

Meldal

Grønn politikk,
levende distrikt,

små forskjeller



• Flere lærere framfor flere timer i skolen
• Sterkere ledelse på alle nivå i skolen. Dette betyr bl.a. at vi vil prioritere klasseledelse 

i etter- og videreutdanningstilbudet
• Støttefunksjonene må styrkes for å møte spesielle utfordringer som elevene har
• Vi ønsker å satse på en aktiv helse- og rådgivningstjeneste i skolen, gjerne i samar-

beid med den videregående skolen
• Opprettholde skolelunsjen
• Ha fokus på psykisk helse i skolen
• Videreføre MOT-arbeidet
• Satse på en god PPT-tjeneste
• Ha en sikker skoleveg. Der det er behov skal det gis sikringskjøring

HELSE OG OMSORG
Senterpartiet ønsker en helsesektor basert på prinsippene om nærhet til og kvalitet i 
tjenestene. Vi ønsker behandlingstjenester nært der folk bor med en god spesialisthelse-
tjeneste med faglig tyngde, høy kvalitet og bærekraftig økonomi. Vi ønsker gode sykehus, 
ambulansetjeneste og en robust legevaktordning i hele regionen. Nærhet til tilbudet taler 
imot markedstenkning og privatisering innenfor helsesektoren. 
En velfungerende kommunehelsetjeneste er nødvendig dersom vi skal greie å møte frem-
tidens utfordringer både innen forebygging, eldreomsorg, behandling og rehabilitering. 

For å møte utfordringene innenfor helsesektoren ønsker vi å
• ha tilstrekkelig bemanning på kommunens institusjoner
• ha riktig antall institusjonsplasser og tilbud om trygde- og omsorgsboliger
• ha personell med nødvendig fagkompetanse som økt lege- og sykepleiedekning
• ha et forsterket rehabiliteringstilbud for de som trenger tett oppfølging i en periode
 
Vi vil 
• fjerne ufrivillig deltid i omsorgsyrkene
• ha et sterkt psykisk helsevern
• vi vil sette et enda større fokus på rusforebyggende tiltak
• et godt barnevern som først og fremst går inn og hjelper i heimen
• forebyggende tiltak som bl.a fysisk aktivitet og ernæring
• fokus på barn og ungdoms helse
• satse enda sterkere på hjemmetjenesten slik at det er mulig å bo hjemme så lenge 

som mulig
• satse på helsefremmende og forebyggende tiltak
• ha et aktivitetssenter for eldre, psykisk syke og demente
• starte prosjektering og gjennomføring av rehabilitering/nybygg Meldal Helsetun

OPPVEKST
Å gi gode og trygge oppvekstvilkår for de unge er en viktig oppgave. 
Barnehage og skole skal gi ungene oppvekstmiljø der trivsel og utvikling 
står i fokus.

Barnehage
Med hjerte for hele bygda vil Senterpartiet satse på levende 
lokalsamfunn der
• Den som ønsker det skal så langt som mulig få tilbud om barnehage-

plass i sitt lokalsamfunn
• Barnehagen er en arena der lek og omsorg er i sentrum
• Kvalitet er helt avgjørende for barnas trivsel og utvikling i barnehagen. 

Dette omfatter både den pedagogiske kvaliteten, de ansattes faglige 
kompetanse, fysiske omgivelser og antall barn per ansatt

• Satse på utvikling i de 4 barnehagene i kommunen
• Gi tidlig hjelp til barnehagebarn med spesielle behov
• Alle som ønsker det skal få plass i SFO
• Legge til rette for allsidig lek på ungenes premisser, gjerne i samarbeid 

med kulturskolen

Skole
Senterpartiet vil ha en sterk offentlig skole for kunnskap og utvikling der 
alle elever kan få utnytte potensialet sitt. Den skal være gratis for å sikre 
alle like muligheter for å ta del i fellesskapet. Vi er også opptatt av at man 
skal trives i skolen og få passende utfordringer uansett hvilket fag man er 
glad i eller hvilken måte man lærer best på. Særlig mener vi skolen kan bli 
mer praktisk.

Vi ønsker en skole som utnytter lokale og regionale fortrinn og spiller på lag 
med nærmiljøet. Skolen skal ikke være verdinøytral, men ta utgangspunkt 
i verdier som likestilling, likeverd, ytringsfrihet, demokrati og vår kristne og 
humanistiske kulturarv.

Senterpartiet ønsker at både elever og lærere skal trives på skolen. Et viktig 
element i trivselen er at det finnes gode skolebygninger og muligheter til å 
ha alternativ undervisning

Senterpartiet ønsker
• Et hovedsatsingsområde vil være entreprenørskap i skolen. 

Distriktskommunen Meldal trenger ungdom som tør å satse og ønsker 
å utvikle egne arbeidsplasser i framtida

NÆRING OG UTVIKLING
Aktivt nærings og utviklingsarbeid vil være avgjørende for Meldal kommune sin framtid. 
For å skape en positiv befolkningsutvikling må dette området prioriteres. 
Utviklingstanken må gjennomsyre alt som skjer i kommunal regi. 
Samhandling mellom alle aktører er avgjørende for å nå våre mål om økning i befolk-
ningstall og arbeidsplasser.

Kommunen skal ha et klart definert mål for næringsutvikling.

Grendautvikling prioriteres. 
Vi vil støtte opp om de utviklingsmiljø som finnes blant annet Løkken Utvikling, Storås 
Utvikling, Å Grendalag og Midtbygda Grendalag.

Meldal Senterparti har som mål å legge godt tilrette for utvikling av eksisterende 
næringsliv og for å starte opp nye bedrifter. Utviklingen skal bidra til at næringslivet i    
kommunen er med på å øke regionens andel av landets verdiskapning.

Landbruket har stor betydning for Meldal, å være med og støtte opp om det vil være 
avgjørende for utviklinga.
Å bidra til at det tradisjonelle landbruket får best mulig kår samtidig som en støtter opp 
om satsing på nytt næringspotensiale innenfor f.eks biobrensel og biogass.

Ledige arealer for ny og eksisterende næring må klargjøres og markedsføres

Markedsføring og opparbeidelse av tomter må videreføres.

Vi vil arbeide for at kollektivtilbudet styrkes, med blant annet flere pendlerbusser med 
avgang fra Meldal.

Vi vil stille krav til Fylkeskommunen og Statens Vegvesen om fast dekke på  fylkesvegene 
og utbedring av stamvegnettet. 
• Klingliene, Ulebergsvingen, Storåsbakkene, Ressveien, Resdalsveien mv. er 
 strekninger vi mener må utbedres

Vi vil arbeide aktivt overfor sentrale myndigheter slik at Meldal kommune sine prioriter-
inger til fylkesvegplan kommer så tidlig i perioden som mulig.
Vi vil kreve at det startes opparbeidelse av gang- og sykkelveger der dette mangler.

Vi vil arbeide for mobil- og bredbåndsdekning i hele kommune.

Opprustning og asfaltering av kommunale veier skal prioritere.


