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1. Venstre, et liberalt parti 
Venstre er Norges eldste parti og er det en kaller et liberalt parti, hvor enkeltmennesket står i fokus. 

En snakker om frihet under ansvar, og går til valg med slagordet ”Folk først.” Følgende områder er 

spesielt utpekt i kommende periode: Norge skal være en moderne miljønasjon med et klimavennlig 

samfunn. Den enkelte skal møte ”Varm velferd” når en trenger det. Vi skal legge til rette for et 

kreativt og verdiskapende Norge, og ha en kunnskapsbasert skole med like muligheter for alle. 

Partiet er kjent for en stor takhøyde, og betrakter den åpne debatt mellom ulike meninger som et 

pluss i et demokratisk samfunn. Partiet har derfor ingen ”eksklusjonsparagraf”. Diskusjonen om 

Orkdal vidaregåande skole dokumenterer at andre partier har. Vi tror at enkeltmennesket, dersom 

det slipper til, kan skape mye. 

 

2. Politisk regnskap for perioden 2007 - 2011 

2.1 Samarbeid 

Kommunestyregruppa i Orkdal Venstre avslutter en periode der våre representanter 

har spilt en aktiv rolle i den positive utviklingen i Orkdal. Venstre har deltatt i en flertallskonstellasjon 

med Orkdalslista, Sp, KrF og H i budsjettarbeidet. Gjennom slikt samarbeid får vi muligheten til å 

påvirke i større grad. 

2.2 Satsing på skole  

Venstre står bak utbygginga ved Grøtte skole. Vår representant i byggekomiteen, Jorunn Wormdahl 

Asbøll, har vært en av kommunestyrets fremste i kampen for denne utbygginga. 

Vi har også vært aktive når det gjelder innholdet i skolen og jobbet for å styrke budsjettpostene til 

skolenes drift når andre har ønsket å kutte.  

Orkdal vidaregåande skole har vært gjennom en turbulent periode med forslag om reduksjon i 

studietilbudet og en minimal utbygging. Gjennom aktivt arbeid mot fylkeskommunen har vi, 

sammen med andre, påvirket at skolen fikk beholde sine tilbud. I tillegg er vi glade for at skolen til 

slutt ble såpass omfattende renovert. I tråd med forrige program var det helt naturlig for Venstre å 

stå aktivt på slik at Follo fikk en fullt utbygd idrettshall.  

2.3 Barnehager 

I perioden er det bygget ny avdeling ved Rianmyra, nybygg på Grøtte og ny barnehage på Svorkmo. 

Tilbudet på Gjølme er utvidet. Venstres programfestede ønske om 2 opptak er både innført og 

utvidet. I dag får alle plass når barnet fyller 1 år. 

2.4 Kultur og idrett 

Orkdalshistoria kom med sitt første bind i november 2010. Venstre har vært en aktiv pådriver for å 

finansiere prosjektet. Vi ser fram til fortsettelsen. Gjennom arbeidet i kulturutvalget har Venstre 

støttet prosjekter som Strandheim kunstfestival, Oktoberrock, Vannspeilet 2011, Landsfestivalen for 

bygdeungdomslag, NM i trekkspill, filmen ”Kampen om Thamshavnbanen” m.m. Arne Grønset har 

vært en svært aktiv leder av kulturutvalget i siste periode. 
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Orkdal Venstre vil alltid gå inn for å støtte lokale kulturarbeidere med gode ideer. 

Det har vært en formidabel satsing på støtte til utbygging av idrettsanlegg siste periode. 

Støtten er fordelt over hele kommunen, Gammelosen, Ulvåsvegen, Knykvegen, og er blant annet 

gått til løypemaskiner, snøskutere, garasjer, ballbinger, utskifting av PVC – holdig armatur, 

oppkjøring av skiløyper og skatepark. 

De største investeringene har vært: 7 mill kr til Knyken skisenter, 2 mill kr til Orkla Fjellsportklubbs 

klatrehall, 1 mill kr til Orkdalsbanken stadion, 1 mill kr til friidrettsbane i Idrettsparken og 28 mill kr 

til bane 3 og basishall ved Orklahallen, og 3,5 mill kr til full hall på Follo. 

2.5 Orkdal 2040 

Takket være en god innspurt ble sluttresultatet på prosessen meget bra. Orkdal Venstre er godt 

fornøyd med satsinga på sentrumsutvikling, grønn struktur med oversikt over turveger og plan for 

nye stier langs Orkla. Vi er også glade for initiativet til ringbusstilbud i Orkdal. 

2.6 Trafikksikkerhet 

Lone Kvålsvoll har vært leder av trafikksikkerhetsutvalget i store deler av perioden. Utvalget har 

flyttet fokus over på forebyggende og holdningsskapende tiltak. Det jobbes kontinuerlig mot SVV og 

fylkeskommunen for å få iverksatt tiltak for myke trafikanter på utsatte strekninger. 

2.7 Miljø, energi og klima 

Venstre er Orkdals mest aktive miljøparti, og vi var aktive i arbeidet med ny klima- og energiplan. Vi 

kjemper mange kamper for naturvern i arealsaker og for miljø- og energivennlige løsninger både ved 

kommunale nybygg og private utbyggingsprosjekter. Lavrans Skuterud har vært vårt aktive medlem i 

miljøutvalget og forvaltningsutvalget. 

Venstre tok initiativ til strandsoneplan for Orkdal og gikk imot utbygging i Råbygdfjæra i forbindelse 

med Orkdal 2040. I miljøutvalget har vi hatt fokus på oppfølging av klima- og energiplanen og 

miljøarbeidet i kommunen. 

2.8 Pleie og omsorg 

Arbeidet med 26 nye omsorgsboliger ved OPS er startet opp. Disse boligene skal ha heldøgns tilsyn. 

Det er satset på samlokalisering av Hjemmetjenesten ved Orkdal Helsetun. Nye, restaurerte lokaler 

er tatt i bruk. 
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3. Program 

3.1 Helse og omsorgssektoren. Varm velferd. 

Helse og omsorgssektoren er etter Venstres mening den kommunale sektor som står foran de 

største utfordringer i kommende år. Årsaken er todelt. Økt levealder og stadig flere eldre vil etter 

hvert gi et økende behov for pleie og omsorgstilbud. Samtidig medfører endret livsstil en økning av 

“livsstilsrelaterte” sykdommer. Eksempelvis er det økt forekomst av diabetes 2 også hos unge, noe 

som kan kreve store ressurser fra helsevesenet dersom den utvikler seg. 

I følge tall fra Statistisk sentralbyrå kan det frem mot 2030 bli mangel på 40 000 helsefagsarbeidere 

samt 13 000 sykepleiere i Norge. Samtidig vil behovet for tilsyn og sjukehjemsplasser øke. Helse og 

omsorgssektoren vil kreve stadig større resurser. 

For å kunne møte utfordringene vil Orkdal Venstre fokusere på flere tiltak med utgangspunkt i at 

de fleste eldre vil bo i egen bolig så lenge som mulig: 

• Styrke hjemmetjenesten 

• Øke omsorgslønnen for pårørende som hjelper pleietrengende i hjemmet 

• Utvide eksisterende dag- og avlastningstilbud 

• Kommunen må støtte lag og organisasjoner som utfører en frivillig innsats innen helse og 

omsorg. Stiftelsen ”Livsglede for eldre” er et godt eksempel på slike tiltak. 

Det vil bli mangel på helsearbeidere. Allerede nå må vi sørge for at yrket blir mer attraktivt ved blant 

annet å tilby stillingshjemler til å leve av. Turnuser må i større grad tilpasses den enkelte pleier. 

Det er viktig å forebygge 

Erfaringen viser at det er spesielt livsstilsrelaterte sykdommer det er mye å vinne på å forebygge. 

Kommunene pålegges nå å etablere “frisklivssentraler”. Kommunelegen som møter pasienter som 

av helsemessige grunner bør følges opp, skal kunne henvises til en ”sentral” for oppfølging.  Fysisk 

aktivitet er forebygging, og derfor er det viktig med fortsatt støtte til frivillige lag og organisasjoner 

innen idrett og friluftsliv. I forbindelse med utvidelser av Orklahallen, samt bygging av et planlagt 

basseng i området, vil en her kunne etablere et senter med tilgang på forskjellig kompetanse for 

fysisk aktivitet, opptrening og rehabilitering.  

Like viktig å rehabilitere 

I Norge er det langt flere sykehussenger pr. innbygger enn i Sverige. En av hovedgrunnene er større 

fokus på rehabilitering i Sverige. Et velfungerende rehabiliteringstilbud er god økonomi. Derfor må 

det satses på aktivisering, mobilisering av sanser, samt individbasert trening både hjemme og på 

institusjoner. Det vil kreve økte resurser til kommunens aktiviseringsgruppe. 

Samhandling 

Den nye samhandlingsreformen stiller krav til en mer strømlinjeformet overgang mellom 

spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Det gir kommunen større ansvar for 

innbyggernes helse. Orkdal kommune er i så måte prioritert som vertskommune for Orkdal Sjukehus, 

DPS og BUP. Samarbeidet mellom nevnte enheter og kommunehelsetjenesten må utvikles slik at det 

til en hver tid dekker aktuelle behov. 
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Orkdal Venstre vil jobbe for at Orkdal Sjukehus også i framtida skal være et fullverdig lokalsykehus 

med fødeavdeling og akuttfunksjon.  Orkdal Sjukehus har for eksempel flere fødsler i året enn 

sykehuset i Kristiansund. Det kan ikke være slik at partitilhørigheten til ordførere skal bestemme 

fødetilbudet i Norge. 

Venstre er glad for at regjeringen nå har stilt økte midler til disposisjon for barnevernet. Ventelister 

for barn som trenger hjelp aksepteres ikke. 

Orkdal kommune har en betydelig lavere levealder blant befolkningen sammenlignet med 

nabokommunene. Årsakene bør kartlegges og eventuelle tiltak iverksettes. 

Eldre: En ressurs!  

Dagens eldre er en ressurs for kommunen. Vi møter spreke og aktive pensjonister i mange 

sammenhenger. Kommunen må aktivt støtte pensjonistforeninger og lignende, og de må sikres 

uttalerett i alle saker som har relevans for dem.  

Videre utbygging av boliger tilrettelagt for eldre må skje i takt med behovet. 

 

3.2 Orkdal, industrikommune nr. 1. 

Venstre ønsker å styrke Orkdal som næringssenter med et variert næringsliv og miljøvennlig industri 

som gir et mangfold av bærekraftige arbeidsplasser.   

Tilgang på næringsarealer og lokaler 

Kommunen må til en hver tid ha tilgang på næringslokaler og tomtearealer, og ha hurtig og god 

saksbehandling i næringsspørsmål. 

Elektrisk energi til akseptable priser 

Kraftkrevende industri må sikres forutsigbare kraftavtaler til priser som muliggjør lønnsom drift. 

Energisparing og energigjenvinning 

Bedrifter som har et potensial for energisparing og energigjenvinning må ha insentiver som gjør at 

slike tiltak blir lønnsomme. For energisparing bør en etablere en ordning med såkalte ”hvite 

sertifikater” som premierer energisparing på linje med ”grønne sertifikater” for produksjon av 

fornybar energi. 

Ny grønn vekst 

Kommunens næringsavdeling bør sette fokus på nye etableringer der hvor vi har spesielle 

konkurransefortrinn.  Fjernvarme benyttet til gartnerivirksomhet er et aktuelt område.  Nettet for 

levering av fjernvarme fra vår tungindustri må utbygges.  Kraftverk basert på bioenergi bør også 

etableres der hvor forholdene ligger til rette.    

Fokus på kompetansebaserte arbeidsplasser 

Ett eksempel: Orkdal er et betydelig senter for smelteverk hvor det i bl.a. produseres materialer og 

komponenter til solcelleindustri. Kommunen bør se på mulighetene for å etablere et forsknings- og 

utviklingssenter for slik industri. Dette vil skape arbeidsplasser for personer med varierende faglig 

bakgrunn og utdannelse. 
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Innovasjon og nyskaping 

Kommunen må oppmuntre og støtte personer som ønsker å skape ny virksomhet og nye 

arbeidsplasser. Venstre har forslag til flere tiltak rettet mot personer som ønsker å starte bedrift: Det 

bør bli enklere å starte aksjeselskaper (bl.a. ved reduserte krav til aksjekapital), selvstendig 

næringsdrivende bør ha like sosiale rettigheter som ”vanlige” ansatte, staten må øke bevilgningene 

til investeringsfond for nye bedrifter, og investorer/firmaer som investerer av sitt overskudd i 

nyetableringer må få redusert skatt av beløpet. Kommunen bør jobbe for å etablere næringshage e.l. 

som legger til rette for flere småbedrifter i Orkdal. OBUs ”Etablererforum for nyskaping” er et meget 

positivt tiltak som kommunen må følge opp. 

Et oppegående landbruk 

Landbruksnæringa bør ha rammevilkår som sikrer at den fortsatt blir en viktig aktør i kommunens 

næringsliv. Kortreist mat sikrer god kvalitet, og norsk landbruk må opprettholdes og videreutvikles 

slik at vi kan bidra best mulig etter hvert som matmangel i verden øker. Et oppegående landbruk er 

også en klar forutsetning for bosetting i hele kommunen. Våre utmarksområder må ikke gro igjen. 

Venstre vil verken selge eller fusjonere Orkdal Energi, og vil beholde kommunens aksjer i  

TrønderEnergi. 

Orkdal skal fremdeles ikke ha eiendomsskatt. 

 

3.3 Kultur og idrett 

 

Kulturkommunen Orkdal 

Venstre har i sitt arbeid i kulturutvalg og kommunestyre, vært en pådriver for økt støtte til 

kulturarbeidet i kommunen. Venstre vil fortsette dette arbeidet også i neste periode. Kultur øker 

livskvaliteten og mange aktører må få utfolde seg. Vi vil støtte all positiv form for kulturaktiviteter i 

hele kommunen. Venstre ønsker å være kulturpartiet. 

Den kulturelle spaserstokken 

Koblingen kultur-helse bør få økt fokus. Kultur gir trivsel og livslyst, uansett alder og førlighet. Kultur 

er et viktig virkemiddel i det helseforebyggende og trivselsskapende arbeidet og gir opplevelse for de 

med behov for ekstra tilrettelegging. Venstre vil at seniorer i Orkdal skal oppleve en høyere 

livskvalitet gjennom varierte kulturelle tilbud.  Tiltakene skal være et samarbeid mellom sektorene 

kulturenheten, helse og mestring, frivilligsentralen og fritidskulturlivet i Orkdal.  Hovedmålet er at 

Den kulturelle spaserstokken skal inspirere, tilby arrangementer og aktiviteter innenfor alle kunst- og 

kultursjangre, bryte generasjonsbarrierer og bidra til å spre engasjement og livslyst til folk flest.  

Poenget er å gi kulturtilbud der publikum er.  Det innebærer at omsorgsarbeidere kan få ny 

kompetanse gjennom kultur. 

Biblioteket som ny sosial arena 

Venstre ønsker å øke støtten til driften av biblioteket.  Biblioteket skal ikke først og fremst være et 

sted for oppbevaring av bøker og for ut- og innlevering av lånte medier.  I bibliotekets nye rolle som 

aktiv formidler og redaktør av innhold, må brukernes behov stå i fokus.  Et flerkulturelt samfunn og 

nye medievaner stiller helt nye krav til det fysiske rommet, tjenestene og formidlingskompetansen. 
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Et velfungerende bibliotek er sentralt for å fremme kunnskap og forståelse. Tilgangen på aviser og 

andre medier bør gjerne utvides. Vi ønsker at biblioteket kan bli en samlingsplass for både unge og 

eldre. Tilbudet må legges til rette for alle aldersgrupper. 

Kulturhus 

Venstre vil bygge ut kulturhuset i tilknytning til dagens kulturhus på Bårdshaug. Dette alternativet 

har klare økonomiske fordeler. De investeringene som er gjort her må vi ta vare på. Frigjorte midler 

kan brukes til økt støtte til den aktive kulturen. Et tettstedsmuseum for Orkanger kan gjerne 

lokaliseres til kulturhuset. 

Tilskuddsordning til rehabilitering av verneverdig bebyggelse  

Eiere av verneverdige hus på gårdsbruk har i mange år kunnet søke om tilskudd til restaurering og 

oppussing gjennom den såkalte SMIL- (spesielle miljøtiltak i landbruket) ordningen. Det har vært stor 

interesse for å søke tilskudd, og mange flotte, gamle hus er blitt tatt vare på takket være denne 

ordningen. Venstre ønsker å innføre en lignende ordning for verneverdige hus som ikke ligger på 

gårdsbruk. Tilskuddet skal kun dekke en mindre del av kostnadene, kun gjelde den utvendige delen 

av restaureringen og kun gis ved restaureringer der man bevarer husets egenart og arkitektoniske 

kvaliteter. 

 

Orkdal som idrettskommune 

Satsing på idrettsanlegg 

Orkdal kommune har satset stort på utbygging av idrettsanlegg. Det skjer store ting i Knyken, og det 

er vedtatt utbygging av klatrehall, ny bane 3 og basishall i Idrettsparken i tilknytting til Orklahallen. 

Venstre vil fortsatt støtte opp om idretten i hele kommunen. 

Det neste store prosjektet bør bli ny svømmehall ved Orklahallen. 

Det foregår mye bra dugnadsarbeid i hele kommune. Derfor vil Venstre: 

• Støtte bygging av nærmiljøanlegg for sommer- og vinteraktiviteter. 

• Økt tilskudd til etablering og vedlikehold av turstier. 

• Gi økonomisk støtte til oppkjøring av skiløyper. 

• Utarbeide kart over turstier og løyper i kommunen. 

• Utvikle og fullføre planene bak Orklaparken. 

• Redusere hall-leien for aktiviteter for barn og unge. 

• Utvikle et oppdatert nettsted, for eksempel på kommunens hjemmeside, hvor arrangører kan 

registrere alle aktiviteter som trim, fysisk aktivitet og idrett og hvor en kunne få ut ukeplaner. 

 

3.4 Natur, klima og miljø 

Fortsatt vern av Råbygdfjæra  

Råbygdfjæra er den siste rest av det som en gang var et unikt våtmarksområde ved utløpet av Orkla. 

Et forslag om å ta deler av området som konteinerhavn ble heldigvis avvist. Dagens kommunale vern 

må opprettholdes og eventuelt styrkes i form av et statlig vern. 
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Orkla må sikres for fortsatt rekreasjon, friluftsliv og fiske 

Det er beregnet at Orkla generer en verdiskapning på totalt 60 millioner i året gjennom fiske, 

turisme og friluftsliv i de kommuner den renner gjennom. Elva og fisken er under press fra flere hold, 

blant annet på grunn av avrenning av tungmetaller fra gruvene på Løkken. 

Orkdal, i samarbeid med Meldal, må arbeide for å få til varige og stabile løsninger ved gruvene og 

slagghaugene på Løkken for å hindre tilsig og forurensning av Orkla. Det er nå bevilget 200 statlige 

millioner til formålet, men det er ikke enighet om tiltak. Venstre ønsker en løsning basert på 

teknologi, rensing og gjenvinning, og er skeptisk til deponering så lenge vi ikke vet om denne 

løsningen vil fungere tilfredsstillende. 

Kravene til oppdrettsnæringa må skjerpes. Rømt laks er en stadig utfordring. I tillegg genereres store 

mengder forurensning av fjorden, samt at en betydelig mengde kjemikalier lekker ut fra anleggene. 

Alt dette er med på å true villaksen.  

Venstre vil: 

• Følge opp og videreutvikle Orkdals klima og energiplan. 

• At alle nye kommunale bygg skal bygges med miljøvennlige løsninger, være framtidsrettede og 

tilfredsstille passivhusstandard. 

• Støtte fjernvarmeutbygging i Orkdal, og stimulere til økt bruk av fjernvarme basert på flere 

fornybare energikilder. 

• Etablere innsamling av matavfall til biogassproduksjon, og opprette lokale minimiljøtorg for 

innsamling av maling, batterier, klær, gass/metall osv. 

• Gå imot kraftutbygging som medfører større inngrep i naturen 

• Ha en bedre kartlegging og oversikt over viktige naturområder i Orkdal 

 

Natur- og friluftsområder 

Det biologiske mangfoldet er selve livsgrunnlaget vårt og har verdi i seg selv. For å sikre mangfoldet, 

er det nødvendig å redusere inngrepene i naturen gjennom god forvaltning. En variert natur åpner 

for opplevelser, rekreasjon og trivsel på mange plan. Det stimulerer også til fysisk aktivitet, og er en 

viktig faktor i forebyggende helsearbeid. 

Venstre vil: 

• Hindre nedbygging av områder registrert som spesielt viktige for plante- og dyreliv.  Områder 

registrert med truede arter bør sikres spesielt.  Vi vil utarbeide en forvaltningsplan for disse 

områdene.  

• Stille krav om oppdatert kartlegging av biologisk mangfold ved utbygginger som medfører store 

naturinngrep.  

• Følge opp bestemmelser og retningslinjer i kommunens Grønnstrukturplan, samt videreutvikle 

planen til også å ivareta grønnstrukturen i og rundt alle kommunes tettsteder.   

• Realisere ”Orklaparken”. 

• Ivareta og sikre kommunens mange viktige friluftsområder, og jobbe for å utarbeide en 

forvaltningsplan for disse områdene.  

• Utarbeide et eget friluftskart som viser kommunens mange turveier, badeplasser, skiløper osv. 

(videreutvikling av ”prosjektet 40 turer i Orkdal”) 
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• Følge opp intensjonene i kommunens strandsoneplan.  Vi vil blant annet jobbe for at planens 

mange friluftsområder blir tilrettelagt og tilgjengelig for kommunens innbyggere.  

• Opprette og beplante flere buffersoner mellom industri og boligområder, eksempelvis på 

Gjølme. 

• Kommunen skal ha et aktivt jordvern. Vi vil være restriktive til bruk av dyrkajord til andre formål 

i dalbotnen. 

 

Songlieiendommen og Grytdalen må fortsatt være i offentlig eie. Området har mange kvaliteter 

som er attraktiv for folk med interesse for både natur og historie. En fredning av dyr i hele eller 

større områder vil gjøre området attraktivt for forskning.  

Ternaområdet 

Ternaområdet er Orkdals sjøside og gir et attraktivt fritidstilbud som ikke fins andre steder i 

kommunen. Å ha tilgang til egen båtplass i nærheten er en verdi som betyr mye for mange. I dag er 

etterspørselen etter båtplass langt større enn tilbudet, noe som har presset opp prisene og ført til 

lange ventelister. Venstre ønsker å utvide småbåthavna med å mudre opp innenfor moloen, og gå 

inn for at kommunen samarbeider med småbåtforeningen om å øke kapasiteten i havna. Dette vil 

gjøre Orkdal, og særlig Nerøra enda mer attraktiv som boområde. 

 

3.5 Skole og barnehage 

Venstre vil opprettholde og utvikle de skolene vi har i dag, bl.a. mener vi at vi trenger mer helhetlig 

styring av grunnskolen i Orkdal. Grunnskolen i Orkdal skal ha faste kretsgrenser.   

De rød-grønne kunnskapsministrene har pålagt lærerne 148 nye rundskriv, forskrifter og 

reguleringer siden 2005. Lærerne roper nå et varsko om at dette går ut over deres egentlige oppgave 

som er undervisning. Dette budskapet må tas på alvor i departementet. 

Venstre sentralt foreslår å bevilge 487,5 millioner til målrettede tiltak til videreutdanning, 

kompetansehevning og rekruttering av lærere. I tråd med dette vil Orkdal Venstre ha: 

• Forsøksordning med kompetanseår for lærerne. 

• Ha tilrettelagt arbeidsdag for seniorlærerne i form av tid og lønn. 

• Ansette flere pedagoger i barnehagen. 

• Lage etter- og videreutdanningsplan for ansatte i førskole og barnehage. 

 

Kultur gir læring 

Økt satsing på kunst og kultur i skolen kan være et middel for å nå andre opplæringsmål. Bl.a. er det 

vist at førskolebarn kan bli flinkere til å legge puslespill etter å ha fått pianoundervisning, og at 

musikkundervisning kan forebygge sviktende konsentrasjonsevne. 

Det må etableres tilbud til de elevene som ikke føler seg hjemme i den offentlige skolen. Nevnes kan 

ordninger som ”Inn på Tunet” samt at en i Orkdal har tilgjengelige tilbud på Rosenvik som kan nyttes 

i en slik sammenheng.  
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Venstre vil være en aktiv pådriver for at kultur- og utdanningsinstitusjonen Orkdal Videregående 

Skole videreutvikles slik at det til en hver tid er et attraktivt og godt tilbud til elevene. Vi skal ha 

elevaktive arbeidsformer som stimulerer elevene til nyskapning og sjølstendighet. 

Venstre ønsker et ”Newton-rom” i et samarbeid mellom grunnskolen, videregående skole og 

næringslivet o.a. i Orkdal. Et slikt rom er en arena der for eksempel næringslivet kan møte elevene 

med spennende og relevante eksperimenter som kan stimulere til videre utdanning. 

Barnehagene skal gjennomføre to opptak per barnehageår. Vi vil utrede muligheten for utvidet 

åpningstid ved en av kommunens barnehager for å dekke behovet til foreldre med skiftarbeid eller 

turnus. 

 

3.6 Samferdsel, trafikksikkerhet og infrastruktur  

Orkdal kommune har i flere år etterlyst statlige midler til vei og transport. Kommunen har nok lidd 

under et manglende engasjement fra fylkets stortingspolitikere når det gjelder å tilføre Sør-

Trøndelag en akseptabel del av statens bevilgninger til vei. Vi har nå omsider fått en garanti fra 

Veivesenet for at gang- og sykkelsti fra Forve bru til Torshus skal bygges. 

Venstre vil jobbe for en videre utbygging av gang og sykkelstier, og vil se på muligheter for frivillig 

innsats fra grunneiere og andre i interesserte for å få fortgang i arbeidet , hvor spesielt følgende 

strekninger er prioritert: 

• Torshus til Svorkmo 

• Travparken til Blåsmoen  

• Hemneveien  

• Kvamslia til Skaunaveien 

Det må bygges ny gangbru ved Forve bru, og krysset mellom E39 og Fv65 må omlegges. Dette 

krysset er et av de mest uoversiktlige og trafikkfarlige som finnes i kommunen. Videre med det 

bygges et nytt kryss ved Orkdal Kirke – Fylkesvei 470. Her passerer daglig av et stort antall 

skoleelever, og er i dag uoversiktlig og trafikkfarlig. 

Kommunen må legge fast dekke på flere kommunale gater og veier. Kommunen må også stille krav 

til ny E39 på strekningen Høgkjølen-Orkanger. Det må etableres rundkjøring på krysset Rv 710-Rv 

714 ved Gjølme. 

Venstre vil jobbe for reduserte priser på kollektivtransport: 

• Reisende fra Orkdal må på samme måte som Skaun får reduserte billettpriser som en del av 

miljøpakken i Trondheim 

• Én takstsone innad i Orkdal 

 

Venstre har aktivt støttet planen om ringbuss. Kommunen må bidra slik at dette blir et attraktivt 

tilbud. 

Kommunen må i perioden legge til rette for at en større del av kommunens innbyggere får vann fra 

kommunalt vannverk, samt at flere får knytte seg til det kommunale avløpsnettet. 
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3.7 Boligbygging  

Venstre skal være en aktiv pådriver for å etablere nye boligfelt. Utbygging av større boligfelt bør 

konsentreres langs kollektivårene i kommunen. På områder på flata, der dette ikke strider mot 

frilufts- og jordverninteresser, åpnes det for en fortetning. Det må imidlertid også tilrettelegges for 

eneboliger i andre deler av kommunen for den som ønsker større tomter og bedre plass. 

Miljø- og klimavennlige bygg bør stimuleres for eksempel gjennom lavere byggesaksgebyr. 

Alle tettstedene må gis mulighet til en naturlig utvikling. Sæther/Røhme eiendommene vil etter 

Venstres mening være sentral for at Orkanger utvikles til et kompakt sentrum med de funksjoner et 

tettsted skal ha. Planløsningen for den videre utvikling av Orkanger som skissert av arkitekt Per 

Knudsen inneholder, etter Venstres mening, mange gode føringer. En kombinasjon av forretninger 

og boliger vil gjøre at flere vil bosette seg i området, og dermed legge grunnlaget for flere 

forretninger med et større mangfold. 

Orkdal Venstre vil også støtte alle forslag som kan utvikle andre tettsteder. Et forslag om å gjøre 

Travparken til et sentralanlegg for travsport i Trøndelag kan være interessant. Vi har et godt 

travmiljø i Orkdal som vil være et godt grunnlag for en slik utbygging. 

 

3.8 Kirker og kirkegårder  

Venstre vil at kirkebygg og kirkegårder skal tas vare på og utbedres. Kirkene trenger et løft når det 

gjelder vedlikehold. Kirkegårdene bør være av de vakreste områdene i vår kommune.  

Kommunen må gå sammen med Kirkelig fellesråd for å utarbeide en vedlikeholdsplan for alle 

kirkebygg i kommunen. 

 

3.9 Innvandring og Integrering  

I Orkdal er i dag om lag 6 % av befolkningen ”innvandrere”. Delvis er dette flyktninger, delvis 

personer som en kaller arbeidsinnvandrere. Vi må regne med at dette tallet øker. Det er derfor viktig 

at de som kommer til kommunen så snart som mulig integreres i samfunnet og blir likeverdige 

samfunnsborgere. For å oppnå dette mener Venstre at innvandrerne umiddelbart bør få et 

undervisnings- og opplæringstilbud. 

Kommunen må vurdere en mer desentral integreringspolitikk i Orkdal. Flere barnehager og skoler 

kan dermed tas i bruk. En spredning av botilbudet må også vurderes. Kommunen må styrke 

rådgivningen når det gjelder å skaffe egen bolig. 

Trenger vi bedre ordninger med førstehjemslån og statlige tilskudd som gjør det lettere både for 

unge og innvandrere å skaffe seg egen bolig? Orkdal kommune bør vurdere ordninger som gjør dette 

lettere for folk som i utgangspunktet ikke har mye egenkapital. 

Andre problemer innvandrere møter er førerkort for bil. For at unger skal kunne delta i aktiviteter 

som idrett m.m. etter skoletid er en i mange tilfeller avhengig av transport og bil. Spesielt for kvinner 

med ikke-vestlig bakgrunn er førerkort en stor utfordring. Venstre vil ha en vurdering av tiltak for å gi 
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kjøreerfaring og førerkort til disse kvinnene raskere, slik at dette ikke hindrer dem i å bli likestilt og 

integrert i samfunnet. 

 

3.10 Annet  

Lufteområder for hunder 

Hundehold er en aktivitet som betyr mye for svært mange mennesker, og som bidrar positivt til både 

fysisk og mental helse i samfunnet. For at hundeeierne skal kunne ha muligheten til å slippe hunden 

sin løs under trygge forhold uten å sjenere andre ønsker vi å bidra til at det opprettes et inngjerdet 

lufteområde for hunder i kommunen, fortrinnsvis i nærheten av Orkanger/Fannrem. 

Thamshavnbanen 

Thamshavnbanen er et viktig kulturminne som er unikt for Orkdal/Meldal. Den er en av landets 

ytterst få museumsjernbaner, og den eneste som er elektrisk drevet. Takket være dyktige 

medarbeidere og stor sjenerøsitet fra Orklakonsernet er banen reddet fra forfall og ødeleggelse. 

Venstre ønsker å signalisere en positiv holdning til Thamshavnbanen og vil at kommunen skal bidra 

mer økonomisk til drift og utvikling av banen enn den gjør i dag. 

 

3.11 Framtidas Orkdal  

Orkdal er den største landkommunen i Sør-Trøndelag når det gjelder folketall. Dette gir en del 

utfordringer, men også fordeler. En har muligheten for å etablere bredere fagmiljøer på flere 

områder, også når det gjelder kommunens administrasjon. Vi har også et variert næringsliv, havn, og 

god veiforbindelse til Trondheim. Vi er vertskommune for helseinstitusjoner som Orkdal Sjukehus, 

Distriktspsykiatrisk Senter og Barne- og ungdomspoliklinikk. Videre har vi et godt skoletilbud, med 

blant annet Orkdal vidaregåande Skole.  Orkdal som regionsenter skal være i fokus i kommende år.  

Gjennom Orkdal 2040-prosjektet har vi fått et godt grunnlag for utviklingen av området Fannrem-

Orkanger-Gjølme. Vi ser endelig tegn til utvikling av et helhetlig sentrum på Orkanger, og det vil øke 

attraktiviteten av de mest sentrale områdene av kommunen. Venstre støtter de planene som er 

fremmet for utvikling av sentrum på Orkanger, men vi har også et ansvar for andre aktører. Planer 

om nyetablering og utbygging i andre områder må så lenge en forholder seg til vedtatte planer ikke 

forskjellsbehandles.  Vi skal ta vare på våre grøntarealer, utnytte fjernvarmen fra industrien og bygge 

sammenhengende gang og sykkelstier. Orkdal skal bli en attraktiv kommune for unge, blant annet 

med gode anlegg for idrett og friluftsliv, og et godt og trygt sted å bli gammel i. 

 


