
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Midtre Gauldal Venstres Program  
for 2019-2023. 

 
Venstre er et sosialliberalt parti. For oss går frihet for den enkelte og sosial 
samvittighet hånd i hånd. Vi er distrikts- og fremtidsoptimister, og har stor tro 
på Midtre Gauldal! Venstre har et positivt syn på endringer og omstilling, som 
kan gjøre hverdagen og framtida bedre og grønnere for oss alle! 



Samfunnsutvikling: 
 
Vi må gjøre Midtre Gauldal kommune til en attraktiv bostedskommune som tiltrekker seg 
nye innbyggere og nye bedrifter. I de siste årene har innbyggertallet gått ned. Dette kan vi 
kun endre gjennom en politikk som er framtidsrettet og som: 
 

• setter mennesket i sentrum! 
 

• skaper attraktive, trygge, sentrumsnære og grønne boområder med hyggelige 
arenaer der folk kan møtes 

 
• gjør det mulig å tilby et rikt utvalg av fritidsaktiviteter innen kultur og sport 

 
• gir grobunn for et allsidig næringsliv og hindrer utflytting av 

kompetansearbeidsplasser  
 

• sørger for at vi blir kjent som en positiv JA-kommune med god kundeservice. Det skal 
være enkelt for innbyggerne våre å få gode råd og hjelp i møtet med kommunen! 

 

 
Ny i Midtre Gauldal: 

 
Det er ikke alltid enkelt å komme som innflytter til en ny kommune, uansett om du flytter fra 
et annet sted i Norge, flytter hit som arbeidsinnvandrer eller kommer som flyktning. Det er 
mye som kan være nytt og annerledes enn det man er vant til, og det kan være vanskelig å 
skaffe seg oversikt.  
 
Vi i Venstre mener kommunen har et ansvar for at alle blir tatt godt imot og at de får god 
informasjon om hvilke tilbud og aktiviteter som finnes. God informasjon kan gjøre det 
enklere å bli integrert.  
 
Midtre Gauldal Venstre vil:  
 

• at alle innflyttere til kommunen skal få en velkomstpakke med informasjon om hva 
kommunen, lag og foreninger har å tilby av aktiviteter, generell informasjon om 
kommunen, nærområdet, turmuligheter og servicetilbud mm.  

 
 

Bolig: 
 
Midtre Gauldal Kommune må ta et krafttak for boligbygging, spesielt i kommunesenteret 
Støren. Det har gått fire år siden forrige kommunevalg, og det finnes fortsatt ikke en ledig 
boligtomt i kommunesenteret! 
 



Venstre vil jobbe for å utvikle tettstedene våre med en helhetlig areal- og 
samfunnsplanlegging som gir grobunn for levende sentrumsområder med handelsnæring, 
servicenæring og boliger. Tettstedsutviklingen i kommunen må gjennomføres på en måte 
som kommer både nåværende og fremtidens innbyggere til gode. 
 
Fortetting vil være et viktig verktøy for fremtida, for å skape spennende, levende og gode 
bomiljø. Det må legges til rette for at det bygges variert, med en god fordeling av boliger, 
handel og servicefunksjoner.  
 
Jordvernet skal stå sterkt i Midtre Gauldal, men skal Støren kunne vokse til et attraktivt og 
levende kommunesenter, vil det kunne medføre at noen områder som i dag er dyrket mark 
blir omgjort til boligformål, sentrumsformål og næring. Midtre Gauldal Venstre mener at hvis 
dyrket mark tas i bruk til annet formål, så bør denne erstattes. 
 
Gode bo- og oppvekstmiljø inkluderer også muligheten for tilgang til utendørs aktivitet. I en 
tid der barn og voksne er mer inne og stillesittende, er det viktig å legge til rette for utendørs 
aktivitet i boligområdene. Tenker man på helse, samhold og trivsel, er leke- og 
samlingsmuligheter meget viktige.  
 
Midtre Gauldal venstre vil:  
 

• legge til rette for attraktive og sentrumsnære tomter for blandet boligbebyggelse, 
med gangavstand til de fleste fasiliteter og servicetilbud  

 
• fjerne rekkefølgebestemmelsen, som i dag legger en demper på videreutvikling av 

Støren som kommunesenter og boområde  
 

• at det skal være mulig å bygge og bo også utenfor sentrumsområdene for de som 
ønsker det 
 

• sikre god tilgang til grøntområder og lekeplasser i både nye og gamle boligfelt 
 
 
 

Trafikksikkerhet: 
 
Trafikksikkerhet er viktig! Midtre Gauldal Venstre mener vi som kommune må legge til rette 
for muligheten til en sikker og mer bilfri hverdag i sentrumsnære områder. Vi må jobbe 
aktivt for at folk skal velge å gå eller sykle i større grad enn i dag, og de som velger bort bilen 
skal føle seg trygge!  
 
Et viktig virkemiddel i dette arbeidet vil være å gjøre områder der folk ferdes mye mer 
trafikksikre enn i dag. Midtre Gauldal kommune har ikke hatt en fungerende 
trafikksikkerhetsplan siden 2013. 
 
 
 



Midtre Gauldal Venstre vil at:  
 

• kommunen utarbeider en ny trafikksikkerhetsplan som skal være  
et verktøy i all arealplanlegging og alt reguleringsarbeid 
 

• kommunen arrangerer folkemøter der innbyggerne i kommunen kan  
komme med innspill og syn på hva som kan forbedres  
 

• kommunen gjennomgår alle fotgjengeroverganger, merker opp og skilter bedre  
 

• Midtre Gauldal kommune skal bli sertifisert som trafikksikker kommune 
  

 
Næring: 

 
Midtre Gauldal har et allsidig og rikt næringsliv, men vi må legge til rette for at flere kan 
etablere virksomhet i kommunen vår. Venstre vil at folk skal bo og drive næringsvirksomhet i 
alle deler av kommunen. Da må det finnes tilgjengelige næringsarealer i hele kommunen.  
 
Skal vi legge til rette for nyetablering av næring, må arealene vi tilbyr være attraktive. Dette 
vil si at vi bør vurdere arealer som har enkel adkomst, ligger nært hovedveien som går 
gjennom kommunen og som har gode eksponeringsmuligheter, samt arealer som er 
konkurransedyktige med tanke på pris.  
 
Landbruksnæringen er viktig i kommunen vår. Den er med på å skape arbeidsplasser og 
bosetting i alle deler av Midtre Gauldal. Venstre vil arbeide for at jord- og skogbruk 
fremdeles skal være en viktig næring i kommunen.  
 
Reiselivet i Norge er i vekst. Kommunen har fjellandskap av høy kvalitet, og en av landets 
beste lakseelver.  Venstre ønsker å hjelpe til med å legge forholdene til rette for verdiskaping 
innenfor turisme og diverse småskalaproduksjon. 
 
Det har vært arbeidet mye med Støren Sør i de siste årene. Dette er et areal langt fra hoved-
fartsårene, et areal som krever svært store og langsiktige investeringskostnader og et tiltak 
som medfører store naturinngrep. Før et komplett kostnadsoverslag på vei, annen 
infrastruktur og opparbeidelse av selve området er kartlagt, mener Midtre Gauldal Venstre 
at prosjektet må settes på vent eller vurderes på nytt. Vi mener det er viktig at informasjon 
om alle kostnader legges på bordet slik at realiteten i prosjektet kan vurderes. I tillegg bør 
kommunen ha aktuelle aktører som vil være interessert i å etablere seg her.  
 
Midtre Gauldal Venstre vil: 
 

• legge til rette for næringsvirksomhet ved å utvikle og ta vare på eksisterende 
bedrifter og ta hensyn til deres arealbehov 
 



• kartlegge områder som er egnet til næringsaktivitet langs E6- og Fv30-aksen. Dette vil 
gi rimeligere næringsarealer, for eksempel Støren Øst  
 

• at ved etablering av ny virksomhet må de konsekvenser dette vil få for miljøet og 
trafikksikkerheten vurderes opp mot nytten av tiltaket for lokalsamfunnet 
 

• oppmuntre til etablering av arbeidsplasser innen turisme.  Vi må også ta kontakt med 
sentrale reiselivsaktører som for eksempel Visit Trondheim, med tanke på samarbeid 
og markedsføring. Videre må vi vurdere om kommunen bør være med i 
Trondheimsregionens Friluftsråd 
 

• at kommunen må bli en pådriver i arbeidet for å utnytte potensialet som ligger i 
Forollhogna nasjonalpark, samt hjelpe til med å utvikle næringer i forbindelse med 
turisme og reiseliv  

 

Miljø og klima: 
 
Hensynet til naturen og artsmangfoldet må vektlegges langt høyere enn i dag! Over en 
million arter er truet av utryddelse på verdensbasis, og vi må ta vår del av jobben for å 
forhindre dette. 
 
For Midtre Gauldal kommune handler dette blant annet om bedre arealplanlegging, om å ta vare 
på urørt natur og rød-listede arter, finne tiltak som bekjemper forurensning av vann og luft og 
sørge for et bærekraftig landbruk og næringsliv. 
 
Plastavfall i naturen er et stadig større problem, også i Midtre Gauldal. Plast forsvinner aldri, den 
brytes bare ned i mindre og mindre biter, til stor potensiell skade for dyr og mennesker.  
 
Vi er mange som er bekymret for utviklingen med tanke på forurensing, overforbruk og 
nedbygging av urørt natur. Vi har et ansvar for å imøtekomme barn og unges bekymring for 
framtida.  
 
Midtre Gauldal Venstre vil:  
 

• gjøre kommunens klima- og energiplan til et aktivt 
verktøy i kommunens virksomhet og planlegging 

 
• ta vare på urørt natur, myrområder og truede arter (rødlistearter) 

 
• ta miljøvern aktivt inn i opplæringen i barnehage og skole  

 
• legge til rette for flere lade-punkter for elbil langs E6, Fv30, i tettstedene  

 
• si nei til vindmølleanlegg i kommunen vår 



 
• fortsatt verne Gaulavassdraget! 

 
• jobbe for å finne løsninger som får tungtransport bort fra sentrum 

 
• bekjempe forurensning av vann og luft og sørge for et bærekraftig landbruk og næringsliv 

 
 

Kollektivtrafikk: 
 
Kollektivtrafikk i en så langstrakt kommune med relativt få innbyggere kan være 
utfordrende, men det er viktig at alle i kommunen får et tilbud. Det kan være vanskelig å bo 
ute i distriktet hvis man ikke har førerkort eller tilgang på bil. I utgangspunktet er 
kollektivtransport en fylkeskommunal oppgave, men mye kan gjøres bedre.  
 
Midtre Gauldal Venstre vil samarbeide med våre representanter i fylkestinget for å gi et 
bedre kollektivtilbud i hele kommunen! 
 
Midtre Gauldal Venstre vil jobbe for:  
 

• innføring av bestillingstransport slik det er gjort i en del kommuner nord i Trøndelag. 
Bestillingstransport er et fleksibelt kollektivtilbud med dør-til-dør transport. 
Transporten forhåndsbestilles innen en gitt bestillingsfrist, og turen kjøres kun om 
noen har bestilt 

 
• en bedre kollektivtransport mellom Trondheim og Støren, samt at togene på 

Trønderbanen har endepunkt på Støren og ikke på Lundamo slik det er i dag.  
 

• at tog og buss bør gå med en høyere frekvens, gjerne halvtimes avganger. 
 

• å opprettholde og sørge for bedre markedsføring av ‘’hjem for en 50-lapp’’ 
 

 

Skole og barnehage: 
 
Midtre Gauldal Venstre vil satse på skole og barnehage! En god skole er en skole der elevene 
trives og tilegner seg kunnskap og ferdigheter. Alle barn fortjener lærere som gir dem 
mulighet til å forme sin egen framtid. 
 
Tidlig innsats:  
Tidlig innsats handler om å kunne se og møte individuelle behov hos barna allerede i 
barnehagen. Dette betyr at barnehagen og skolen skal kunne møte barnas behov så tidlig 
som mulig. 
 
Det er viktig at ansatte i barnehagen og på skolen reagerer så raskt det vises tegn til 
skjevutvikling eller vansker hos barnet, uansett hvor i utviklingsløpet barnet er 



(barnehage/skole), og at det gis intensiv hjelp med det barnet strever med. Denne hjelpen 
skal utføres av godt kvalifiserte fagpersoner. Det er også viktig at kommunen har et godt 
støtteapparat innen helse og familie, som kan bidra til et helhetlig opplegg rundt barnet og 
familien der dette trengs. 
 
Det er viktig at hvert enkelt barn blir sett og at det gis mulighet til mestring og utvikling.  
 
Overgang mellom barnehage og skole:  
Overgangen mellom barnehage og skole kan være vanskelig for mange, og det er viktig at vi 
gir barna trygghet i møte med skolen. Slik vi i Venstre ser det, vil det være en stor fordel for 
barna om de kunne ha med seg en voksen fra barnehagen og over til skolen i 
overgangsperioden.  
 
Vi i Venstre vil være pådrivere for å utvikle godt samarbeid og gode overgangsrutiner ved 
denne viktige milepælen i barns liv.  
 
Lekpreget aktivitet er viktig. Lek kan brukes som pedagogisk metode. Uteskole kan også 
være positivt for å gi 6-åringene en bedre skolestart. Undervisningen må ikke alltid skje i 
klasserommet. Det er kommunens ansvar å tilrettelegge for gode inne- og uteområder med 
mulighet for lek og læring.  
 
Ved skolestart kan det være stor forskjell på hvor langt barna har kommet i utvikling. Ikke 
minst kan det være stor forskjell mellom gutter og jenter. 
 
Økt mestring og forskjellen mellom gutter og jenter:  
Alle barn er forskjellige, og fleksibel skolestart er et av flere virkemidler som kan sikre at 
barna i større grad starter på skolen når de er klare for det. Regjeringen åpner for at 
kommunene skal få mulighet til å prøve ut ulike modeller for fleksibel skolestart, og denne 
muligheten ønsker Venstre å jobbe med lokalt.  
 
Stoltenberg-utvalget påpeker at de barna med størst behov for å få stimulert språklige og 
sosiale ferdigheter, i liten grad deltar i frivillige aktiviteter i barnehager som fremmer disse 
ferdighetene.  
 
Midtre Gauldal Venstre vil:  
 

• at virksomhetsplanen for barnehagen presiserer at aktiviteter i barnehagen som 
fremmer kommunikasjon og språkutvikling må inkludere alle barn 
 

• følge opp utvalgets anbefaling om en mer variert skoledag, med mer fysisk aktivitet 
innimellom eller som en del av undervisningen, særlig for de minste barna 

 
• ha mer fokus på arbeidsmåter og metoder som stimulerer kreativitet, aktivitet og 

samarbeid i skole og barnehage 
 
 
 



Skolemat:  
Skolemåltidet fremheves av fagmyndighetene som et godt tiltak mot sosial ulikhet i helse. 
Venstre ønsker å legge til rette for en optimal situasjon for læring. Et enkelt brødmåltid eller 
grøt kan være en god start på skoledagen. Midtre Gauldal Venstre mener kommunen bør 
utrede hvordan det kan tilbys et måltid mat i løpet av skoledagen, så lenge det ikke går 
utover de økonomiske rammene skolene i kommunen har i dag. 
 
Fremmedspråklige elever:  
I Midtre Gauldal har vi mange elever med et annet morsmål enn norsk. Det er viktig at disse 
elevene får et godt tilbud om særskilt norskopplæring til de har kommet på et 
tilfredsstillende nivå når det gjelder å beherske det norske språket, og kan delta i vanlig 
undervisning.  
 
Digitale ferdigheter og nettmobbing:  
Midtre Gauldal kommune må sikre at elever får tilgang til digitalt utstyr, og dette må være 
utstyr som er av dagens standard. 
 
Vi som kommune må følge opp at alle ansatte har og får nødvendig kompetanse, og at 
digitale ferdigheter innarbeides i alle fagplaner. Som kommune må vi også legge til rette for 
at ansatte i skole og barnehage samarbeider for en god progresjon i den digitale opplæringa 
av elevene. 

Mobbing kan aldri tolereres i noen form! Mobbing blir nå mer og mer flyttet over på de 
digitale arenaene som elevene bruker. Voksne må få kunnskap til å følge opp dette.  

Kunnskap om digitale medier er ferskvare. Utviklingen innen datateknologi går utrolig raskt. 
Dette gjør at kommunen må gi ansatte mulighet til jevnlig kompetanseheving på dette feltet.  
 
Bemanning i barnehagene:  
Når vi vet hvor viktig barnehagen er når det kommer til barnets utvikling, mener Venstre at 
kommunen må jobbe for å nå målene normen setter for bemanning og pedagoger. Dette er 
et tiltak for tidlig innsats. 
 
Regjeringen har øremerket midler via statsbudsjettet til dette. Dersom det ikke er nok, må 
resterende beløp prioriteres innenfor kommunens budsjett. 
 
Økt rekruttering:  
En mulighet for å tiltrekke oss nyutdannede lærere og barnehagelærere er å vise fram 
skolene og barnehagene våre underveis i studiene. Dette kan gjøres ved at skolene våre blir 
øvingsskoler gjennom samarbeid med NTNU, og at barnehagene tar imot praksiselever 
gjennom samarbeid med barnehagelærerutdanningen.  
 
Har vi ungdom som skal studere til barnehagelærer eller lærer, kan det være stimulerende 
for studentene at kommunen følger opp ved å tilby praksisplass og små vikariater. 
 
I tillegg bør kommunen legge til rette for at våre skoler og barnehager tar imot lærlinger, 
ungdomsskoleelever som skal ut i arbeidsuke, samt elever fra videregående opplæring som 
skal ut i praksis.  



 
 
 
Gratis SFO for barn i lavinntektsfamilier:  
I forrige stortingsperiode ble gratis kjernetid i barnehagen innført for barn i 
lavinntektsfamilier. 

Nå står SFO for tur. Venstre har fått inn i den nye regjeringsplattformen at kvaliteten på SFO 
skal styrkes. Det skal også innføres ordninger med redusert foreldrebetaling og gratis 
halvdagsplass i SFO for barn i lavinntektsfamilier. Dette vil vi følge opp lokalt. 
 

Kultur og idrett: 
 
Kultur er en fanesak for Venstre. Kultur er utrolig viktig for trivsel, aktivitet og tilhørighet i  
lokalsamfunnet. Støren kulturhus er blitt en attraktiv arena for ulike arrangement og gir oss 
muligheten til å oppleve profesjonelle aktører på nasjonalt nivå, men det er like viktig at det 
også gir lokale artister en arena de kan vise seg fram på. Samtidig må kulturaktivitetene 
fortsette på de ulike arenaene rundt om i kommunen.  
 
Et godt tilbud innen breddeidretten er viktig både for trivsel og helse og for å forebygge 
skader og sykdom. Deltagelse i fritidsaktiviteter styrker integrering og inkludering og 
motvirker utenforskap i samfunnet. Aktiviteter for barn og unge må ikke bli så dyre at ikke 
alle kan delta. 
 
Kirka har en sterk posisjon i Midtre Gauldal, og det er behov for en lokal, åpen og aktiv 
folkekirke. Kirkene er godt besøkt ved dåp, konfirmantundervisning, vielser, mm. I tillegg 
tilbyr kirkene en rekke aktiviteter for barn og unge. Kirkene benyttes også til kulturtilbud, 
som til for eksempel konserter. Som kulturminneforvalter har kirka et ansvar for å ta vare 
på kirkebyggene og videreformidle deres samfunnshistorie til kommende generasjoner. Som 
lokal gravplassforvalter settes det store krav til tjenestetilbud, drift og vedlikehold. 
 
 
Midtre Gauldal Venstre vil:  
 

• tilby lokaler til rimelig leie for kulturaktiviteter, idrett og frivillige organisasjoner 
 

• arbeide for at kulturskolen fortsatt skal gi et bredt tilbud til barn og unge som gjør 
det mulig for dem å utvikle sine kreative evner sammen med jevnaldrende   

 
• styrke kulturtilbudet for de eldre for eksempel ved videooverføringer fra 

kulturskolens oppføringer til sykehjemmet 
 

• sikre at kirkene i kommunen gis midler til drift og vedlikehold, samt at 
tjenestetilbudet opprettholdes 



 
• fylle på regjeringens fritids/aktivitetskort med 200kr ekstra. Fritids/aktivitetskortet 

skal gi alle barn og unge mellom 6 og 17 år en mulighet til å delta på en organisert 
fritidsaktivitet.  
 

Aktivitetspark: 
Det finnes mange gode fritidstilbud i kommunen vår, men det mangler et uorganisert tilbud 
og samlingssted der folk, og spesielt barn og unge kan møtes og være aktive på 
ettermiddag/kveld. En viktig oppgave for kommunen er å legge til rette for fysisk aktivitet og 
arenaer der befolkningen kan møtes.  
 
Midtre Gauldal Venstre vil:  
 

• arbeide for at det anlegges aktivitetspark for barn, unge og andre som ønsker et 
alternativ til organiserte aktiviteter 

 
 

Integrering: 
 
Midtre Gauldal har en stor andel innbyggere som kommer fra andre deler av verden. For at 
de skal kunne bidra i vårt samfunn og føle tilhørighet, er det å mestre det norske språket 
selve nøkkelen. Også de som er arbeidsinnvandrere må få muligheten til å få god 
norskopplæring, slik at de ikke bor her i årevis uten å lære språket. Dette er ikke minst viktig 
i forhold til barna deres.  
 
Det er viktig å ta imot innvandrere og flyktninger med åpenhet og toleranse. Vi kan alle bidra 
ved å være gode naboer og støttespillere og invitere dem med i kor og korps, lag og 
foreninger. Flyktningene har forlatt alt som er kjent og kjært for dem for å komme hit, og de 
trenger hjelp og støtte for å tilpasse seg og bygge opp et nytt liv hos oss. En slik kontakt er 
berikende for begge parter. Husk at en fremmed er en venn du ikke kjenner!  
 
Midtre Gauldal Venstre vil: 
 

• ha en velkomstpakke til alle nye borgere som flytter til kommunen, men flyktninger 
og arbeidsinnvandrere må få det på sitt språk 
 

• at kommunen samarbeider med private bedrifter om å gi et tilbud om 
språkopplæring og informerer godt om dette 
 

• jobbe for å skape gode møteplasser for nyankomne og lokalbefolkninga 
 

• at kompetansen til de som arbeider på Norsk Kylling kartlegges for å kunne tilby dem 
alternativ sysselsetting den dagen bedriften flytter til Orkanger. På den måten kan 
kommunen beholde arbeidskraft og hindre utflytting 



Helse- og omsorg: 
 
Lysgården 
Midtre Gauldal Venstre vil prioritere arbeidet for å gi Lysgården gode fysiske rammer for sin 
virksomhet. Pr dags dato er det ikke avklart hvor Lysgården skal ha tilhold. Lokalet som leies i 
dag er alt for lite og lite funksjonelt for brukere og ansatte.  
Mange av de som har sitt virke på Lysgården har redusert funksjonsevne. I tillegg til 
Lysgården er det ønskelig at mennesker med nedsatt arbeidskapasitet kan få tilbud om 
arbeid ut over det tilbudet som Lysgården gir. 
 
Midtre Gauldal Venstre vil: 
 

• bidra til å gi Lysgården mer sentrale og egnede lokaler, slik at virksomheten og 
brukerne blir bedre integrert i lokalsamfunnet 
 

• støtte arbeidet med å tilrettelegge for ulike arbeidsplasser for unge med redusert 
arbeidsevne, i samarbeid med det offentlige og privat næringsliv 

Eldre 
Midtre Gauldal kommune er inne i en omorganiseringsfase når det gjelder tilbudet til eldre i 
kommunen. Mange eldre ønsker å bo hjemme så lenge som mulig, og det må jobbes videre 
for å få fleksible løsninger hvor det gis tilbud om hjelpetjenester og tilrettelegginger i 
hjemmet, i omsorgsboliger og på institusjon.  
 
Aktivitet og fellesskap er en viktig del av den nye reformen for eldre. Vi i Venstre vil legge til 
rette for en tjeneste der alle kan oppleve aktivitet og fellesskap i sitt lokalsamfunn. Innsatsen i 
den kommunale tjenesten skal baseres på de verdier og holdninger som livsgledehjem-filosofien 
bygger på.  
 
Midtre Gauldal Venstre vil: 
 

• prioritere et tilbud innen pleie- og omsorgstjenesten som er tilpasset brukernes 
behov. For at systemet skal fungere, må det finnes et tilstrekkelig antall plasser for 
rehabilitering og avlastning 
 

• legge til rette for at kommunen aktivt arbeider for å rekruttere kvalifiserte søkere 
innenfor helse og omsorgsarbeidet  
 

• jobbe for å legge til rette for gode møtearenaer hvor de eldre opplever gode 
aktivitetstilbud og fellesskap  
 

• gode bo- og dagsenter i alle deler av kommunen 
 

 



Frivillig arbeid 
Mange av våre innbyggere bidrar med mye ulønnet innsats innenfor idrett, kultur, i 
integreringsarbeid og blant eldre. Dette arbeidet kan ikke måles i kroner og øre, men gjør at 
kommunen gir gode rammer for folks liv. Venstre vil ta vare på det frivillige engasjementet. 
Frivilligsentralen er en viktig bidragsyter i dette arbeidet gjennom sin koordinering av frivillige 
opp mot de behov som meldes inn. 
 
 
Midtre Gauldal Venstre vil:  
 

• arbeide for at Frivilligsentralen får sentrale og egnede lokaler og gode arbeidsvilkår  
 

• arbeide for at det kommunale tilskuddet til Frivilligsentralen blir økt og justeres i 
takt med lønns- og prisutvikling 

 
 

Lokaldemokrati: 
 
At alle får mulighet til å orientere seg om kommunale beslutningsprosesser og delta i 
utformingen av sin egen kommune er bærebjelken i det lokale demokratiet. 
 
Venstre mener at en åpen forvaltning er viktig for lokaldemokratiet. Åpenhet og innsyn i den 
politiske prosessen gir borgerne mulighet for større innflytelse i beslutningsprosesser og er 
svært viktig for å opprettholde allmenn tillit til folkevalgte organer. 
 
Åpenhet gjør det mulig å kontrollere hva forvaltningen driver med og gjør det mulig å holde 
politikere og forvaltningen ansvarlig for sine beslutninger og handlinger. 
 
Tilliten til kommunen skapes av åpenhet og innsyn i hva forvaltningen gjør, hvordan 
beslutninger blir tatt, hvem som tar dem og hva forvaltningen bruker penger på. 
 
Midtre Gauldal Venstre vil: 
 

• at offentlige data må være lett tilgjengelige i åpne formater 
 

• at alle politiske møter og saklister annonseres på kommunens hjemmeside  
 

• at kommunens hjemmeside må være brukervennlig, informativ og oppdatert 
 

• forbedre og videreutvikle Kommune-TV 
 

• at det både må informeres om og oppfordres til innbyggerinitiativ 
 

• at innbyggerne inviteres til flere åpne folkemøter  
 

• jobbe for en mer digitalisert og moderne kommune 



 
Delegeringsreglement: 
Formålet med delegering av myndighet er å få en oversiktlig og effektiv saksbehandling i 
kommunens organer. Det skal på en tydelig måte vise skillelinjene mellom politisk og 
administrativt ansvar og myndighet, samt plassere avgjørelsesmyndigheten på 
hensiktsmessig nivå. 
 
I vår forholdsvis lille kommune, er formannskapsmodellen mest hensiktsmessig, men den 
kan også føre til at rådmannen får for stor makt. At utvalg for helse og omsorg/oppvekst og 
kultur i flere år har hatt få saker til politisk behandling, gjør oss i Venstre bekymret for 
lokaldemokratiet. Det er også en tendens til at formannskapet har flere referat- og 
høringssaker enn saker til politisk behandling i flere av sine møter.  
 
Midtre Gauldal Venstre vil:  
 

• ved revidering av delegeringsreglementet sikre politisk styring til det beste for 
lokaldemokratiet 
 

• at Kommunestyret bruker sin rett til å tilbakekalle fullmakt dersom det er tvil om at 
avgjørelsen skulle vært lagt til politisk og ikke administrativt nivå 

 

 

 

 
 

Mennesker er viktigere enn systemer.  
Derfor setter Venstre folk først. 

 


