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SENTERPARTIET VIL:
     at Ørland skal være en god plass
     å bo for folk i alle aldre, uansett
     bakgrunn.
     ha vekst, nyskaping og utvikling 
     i alle deler av kommunen.
     fortsatt ha et blomstrende 
     mangfold av idretts- og kulturliv 
     og bolyst i hele kommunen.
     ikke ha eiendomsskatt på boliger,
     fritidsboliger eller næring.
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BYGGER NYE ØRLAND



      Barnehage

• god grunnbemanning med 
   kvalitet i alle ledd.
• at alle barn skal få barnehageplass, 
   med fire opptak i året.
• satsing på digitale ferdigheter.

      Grunnskole

• god grunnbemanning med 
   kvalitet i alle ledd.
• en mestringsskole med tidlig 
   innsats, utforskende, variert 
   og tilpasset opplæring.
• å gi digitale verktøy til alle elever.
• fleksible løsninger for dem som 
   ønsker deltidsplass i SFO.

      Videregående 

• at ungdom skal kunne ta 
   videregående utdanning i 
   nærmiljøet, tilpasset behovet 
   til det lokale næringslivet.
• å styrke linjefagene ved Fosen 
   videregående skole ved å få 
   på plass flyfag, musikk-, dans- 
   og dramalinje, aquakultur 
   og naturbruk.
• desentralisert agronom- og 
   høyskoletilbud.

      utdanning i nærmiljøet

OPPVEKST, UTDANNING OG HELSE
Ørland Senterparti går inn for:



      Inkluderende samfunn

• at alle som kommer flyttende til Ørland
   blir møtt med respekt og generøsitet, og
   får oppleve et samfunn som stiller opp
   og bryr seg.
• en vellykket integrering der alle 
   får mulighet til å utvikle og utnytte 
   ressursene sine i utdanning, arbeid 
   og i fellesskapet i samfunnet.
• et likeverdig utdanningsløp for flyktningene.

      Matløft

• økt satsing på kost og ernæring
   i kommunens enheter.
• å legge til rette for deltakelse på kurs,
   nettverk for ansatte og mer utstyr for å 
   lage gode, varierte og næringsrike måltider.

      Helse- og velferdstjenester

• god grunnbemanning i helsesektoren, 
   hvor flest mulig får heltidsstillinger.
• full jordmordekning.
• styrking av helsesykepleiertilbudet 
   i skolene.
• økt satsing på psykisk helse 
   blant barn og unge.
• flere lokalsykehusfunksjoner ved å 
   videreutvikle spesialisthelsetjenesten
   ved Fosen distriktsmedisinske senter.
• å satse videre på «livsgledesykehjem»
• satse på velferdsteknologi.

«Senterpartiet vil at Ørland skal være en god 
kommune å bo i for folk i alle aldre, uansett bakgrunn.»



INFRASTRUKTUR, KOMMUNIKASJON OG BOLYST
Ørland Senterparti går inn for:

      NEI til eiendomsskatt

• å ikke ha eiendomsskatt på bolig- og 
   fritidseiendommer og næringseiendommer.

      Beredskap

• alle innbyggerne skal føle seg trygge 
   og ivaretatte i enhver situasjon som 
   måtte oppstå.
• fortsatt jobbe for å opprettholde god beredskap 
   og responstid i alle nødetater.

      Økt tilflytting og bolyst

• å gi alle muligheten til å bo der de trives.
• å få flere til å bosette seg i Ørland 
   gjennom å drive aktiv markedsføring.
• legge til rette for nye arbeidsplasser. 
   med et spesielt fokus for «jobb for nr. 2»
• at alle uansett bosted skal ha et godt 
   kommunalt tjenestetilbud.

      Kommunikasjon

• pendlebuss mellom Bjugn og Brekstad.
• å sikre fortsatt godt hurtigbåttilbud.
• å få flyruta inn på FOT-nettet 
   (kortbanenettet).
• å opprettholde fergetilbudet.
• realisering av Storfosnatunellen. 
• realisering av Stjørnfjordkryssingen.



«Senterpartiet vil fortsatt ha et blomstrende mangfold 
av idrett, kultur og bolyst i hele kommunen.»

      Infrastruktur

• at alle skal ha god mobil- og nettilgang. 
   Hele kommunen er viktig, med mange 
   unike grender.
• at alle skal ha tilgang til rent drikkevann.
• bedre veier mellom våre grender 
   og nabokommuner.
• økt fokus på gang- og sykkelveier.
• å legge til rette for å etablere 
   flere ladepunkter for el-bil.

      Kommunen som arbeidsgiver 
      og tjenesteyter

• en bærekraftig, langsiktig og stabil 
   drift av Ørland kommune.
• at kommunen skal være en lærende 
   organisasjon som gir de ansatte mulighet 
   for å utvikle seg, da de er vår viktigste 
   ressurs for å yte gode tjenester.

      Kultur, idrett, frivillige 

• gode vilkår for kultur, idrett, frivillige 
   lag og foreninger. Frivilligheten er en 
   bærebjelke i samfunnet vårt. Ved å bli 
   en IKON-kommune, der idrett, kultur, 
   offentligheten og næringslivet jobber 
   sammen, vil vi kunne oppnå en bedre 
   hverdag for alle.

      lag og foreninger



NÆRINGSLIV, LOKAL MAT OG MILJØ
Ørland Senterparti går inn for:

      Offensiv næringsutvikling

• at Ørland skal være en offensiv 
   næringskommune med kreativ og 
   fremtidsrettet næringslivssatsing 
   med god tilgang på næringsarealer
• økt produksjon, sysselsetting 
   og verdiskaping innen landbruk, 
   skogbruk og havbruk, samt skape 
   synergier mellom sektorene 
• styrking av jordvernet.    

      Aktiv forvaltning,                                             

• at våre kyst- og landområder ikke blir 
   underlagt varig vern men at ressursene 
   forvaltes på en god måte der bærekraftig 
   utnytting settes i fokus.  

ikke passivt vern 

      NEI til flere 

• at det ikke skal etableres 
   nye vindmølleparker i Ørland 
   kommune. Vi vil satse på 
   oppgradering og effektivisering 
   av eksisterende anlegg for 
   kraftproduksjon og 
   overføringslinjer.

vindmølleparker



«Senterpartiet vil ha vekst, nyskaping 
og utvikling- i alle deler av kommunen.»

      Miljø

• å redusere kommunens miljøfotavtrykk 
   med økt sortering av avfall, redusert 
   forbruk av plast og engangsutstyr
• å bygge ny moderne 
   gjenbruksstasjon på Reitan
• kostnadsfri levering av sortert avfall 
   fra privat- og fritidshusholdninger
• bidra til årlige ryddeaksjoner av søppel  
• å opprettholde grøftetilskuddet

      Lokal mat

• at lokal mat velges i kommunens 
   enheter der det er et alternativ
• å stimulere til å øke bruken av 
   lokalproduserte matvarer

www.senterpartiet.no/orland



www.senterpartiet.no/orland

Lokalsamfunnet trenger 
ditt engasjement

Stem Senterpartiet!

De
sig

ne
t o

g 
pr

od
us

er
t a

v 
Pu

nc
h 

Re
kl

am
e 

AS
 - 

w
w

w
.p

un
ch

re
kl

am
e.

no
   

I  
 F

ot
o:

 D
ag

fin
n 

Au
ne

 / 
Ø

rla
nd

 k
om

m
un

e 
/ S

ilj
e 

Lu
nd


