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Kjære velger!

Den 12. september er det valg til nytt kommunestyre i Meldal. Det er viktig at du benytter 
stemmeretten. Vi håper selvsagt at du velger Arbeiderpartiets stemmeseddel. 

I dette programmet finner du hovedtrekkene i den politikken vi ønsker å føre de neste 
4 år dersom vi kommer i posisjon. Vi legger ekstra stor vekt på tre satsingsområder; 
eldreomsorg, næringsutvikling og tettstedsutvikling der vi tar hele bygda i bruk. I 
tillegg har vi stort fokus på mange saker som barnehageplasser, et godt skolemiljø, 
kamp mot ufrivillig deltid i kommunale stillinger, et bredt idretts- og kulturtilbud, tiltak 
mot gruveforurensing, for å nevne noe. 

I Meldal AP ser vi muligheter for meldalssamfunnet. Vi ser potensialet for vekst og 
utvikling,  der vi kan få større tilflytting enn i dag og der vi opprettholder levende og 
aktive lokalsamfunn. Men det kommer ikke av seg selv, det forutsetter at kommunen 
aktivt og bevisst legger til rette for vekst og utvikling. 

Som ordførerkandidat for Arbeiderpartiet er det trist å registrere at bygdestriden har 
blusset opp i Meldal. Om det er forbigående er vanskelig å si, men som lokalpolitikere 
må vi være bevisst på å bidra til å dempe konfliktene. Det gjør vi ved å se hele bygda, 
ved å se verdiene og ressursene som ligger på hvert tettsted. Ikke minst gjør vi det 
ved å se mulighetene for utvikling og ved å spille på lag med alle de positive krefter 
som finnes rundt om i kommunen vår. 

Sist, men ikke minst så bekjemper vi bygdestrid ved å satse på ungdommen. Vi må 
forsterke det gode oppvekstmiljøet for barn og unge og bidra til et enda bredere 
og bedre aktivitetstilbud for ungdommen. Det øker sjansene for at ungdommen blir 
værende i Meldal, og at de som reiser ut kommer tilbake igjen. 

Vil du være med og påvirke samfunnsutviklingen i Meldal? Da er det viktig at du 
benytter deg av stemmeretten. I en såpass liten kommune har hver velger relativt 
stor innflytelse, og dersom du avstår fra å stemme så vil andre enn deg få enda 
større innflytelse. Det er nå den 12. september du kan være med og bestemme 
hvilken flertallssammensetning vi får i kommunestyret de neste 4 årene. Benytt deg 
av den innflytelsen.

Godt valg!

Are Hilstad 
Ordførerkandidat - Arbeiderpartiet
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Meldal Arbeiderparti bygger sin politikk på Det Norske Arbeiderparti sin ideologi 
og prinsipper, basert på idealene likhet, frihet og solidaritet. Vi vil arbeide for en 
positiv utvikling av kommunen, både når det gjelder de kommunale tjenestene, 
for bosetting og for næringslivet. 

Dersom kommuneøkonomien tilsier at store innsparinger må til vil vi skjerme 
tilbudene til syke og pleietrengende.

Våre hovedsaker i perioden vil være:

- En bedre eldreomsorg
Gjennom å øke bemanningen i pleie- og omsorgssektoren må vi sørge for at alle 
som trenger sykehjemsplass får det, og de som trenger omsorgsbolig og hjem-
mebasert omsorg skal få det.
Kampen mot ufrivillig deltid blir viktig for å sikre tilgang på kompetent arbeidsk-
raft til pleie- og omsorgsyrkene. Vi vil sørge for at trygghetsalarmer fortsatt skal 
være gratis.

- Næringsutvikling
Skal kommunen ha råd til å styrke pleie- og omsorgstjenesten må inntektene 
til kommunen øke. Det skjer best ved å øke innbyggertallet og å skape flere ar-
beidsplasser i kommunen, både i industrien, handelsnæringen, tjenesteytende 
næringer og i landbruket. Kommunen må etablere en strategi for å skape flere 
arbeidsplasser i nært samarbeid med eksisterende næringsliv. Meldal Arbeider-
parti ser muligheter for både tilflytting og etablering av nye arbeidsplasser og 
bedrifter blant annet på grunn av vår nærhet til vekstkommunen Orkdal.

- Ta hele bygda i bruk 
Infrastruktur og aktivitetstilbud i alle deler av kommunen må opprettholdes. Ved 
at kommunen spiller på lag med alle gode krefter både i næringsliv og lag/organ-
isasjoner kan alle deler av kommunen fortsatt være attraktive bosteder med økt 
aktivitet. Sentrumsutvikling i tettstedene, bedre infrastruktur og et bredt kulturtil-
bud både innen idrett, sang, teater m.m. vil sikre liv og røre i alle deler av bygda. 
Videreutvikling av boligområder er viktig for å øke tilflyttingen. Meldal Arbeider-
parti mener fortsatt at det beste for kommunen er å ha mer enn en skole og at 
grunnskolen bør være offentlig.
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Meldal Arbeiderparti vil
• Øke grunnbemanningen på sykehjemmet og i hjemmetjenesten
• Øke innsatsen mot små deltidsstillinger i kommunen, der målet er
 helstillinger til alle som ønsker det.
• Sørge for et godt skoletilbud i tråd med Kunnskapsløftet
• Styrke samarbeidet mellom grunnskolen og den videregående skolen
• Sikre full barnehagedekning
• Fortsatt støtte lokale lag og organisasjoner.
• Utarbeide en strategi for næringsutvikling og flere arbeidsplasser
•  Øke samarbeidet med nabokommunene for å styrke tjenestetilbudet i
 kommunen og forbedre næringsutviklingsarbeidet

Vær med oss,
og se mulighetene!

TA HELE BYGDA I BRUK!
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LOKALDEMOKRATIET
Meldal Arbeiderparti er opptatt av at det skal bli lettere for innbyggerne å komme 
i kontakt med politikerne og følge med på det som skjer av politisk aktivitet i 
kommunen. 

Meldal Arbeiderparti vil fortsatt sette fokus på den folkevalgte styringa av kom-
munen. Vi vil sørge for at kommunestyret fortsatt skal være det overordnede 
politiske forum i kommunen. Det er viktig å legge forholdene til rette for at både 
ungdom, småbarnsforeldre og eldre kan involvere seg i politisk arbeid. 

For å bedre tjenestetilbudet til innbyggerne må vi satse på mer samarbeid med 
nabokommuner og kommuner i Orkdalsregionen. Det er viktig for Meldal Ar-
beiderparti at vi beholder lokaldemokratisk styring også innenfor interkommunalt 
samarbeid. 

Meldal Arbeiderparti er i mot tvangssammenslåing av kommuner.

  
Meldal Arbeiderparti vil
• Ha en gjennomgang av tidspunkt for politiske møter
• Sørge for aktiv bruk av sosiale medier og bedre kommunikasjon på
 internett om den politiske aktiviteten i kommunen
• Sørge for at planer, rapporter og dokumenter er lett tilgjengelig på
 kommunens nettsider.
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KOMMUNALE TJENESTER
Meldal Arbeiderparti vil være garantisten for fortsatt gode og trygge kommunale 
tjenester. Vi vil legge til rette for at kommunens ansatte kan gi innbyggerne et 
godt servicetilbud innenfor alle sektorer. 

Innbyggerne i Meldal skal få den hjelpen de trenger av kommunen og det må 
være enkelt å finne informasjon om de kommunale tjenestene. Det er viktig at 
henvendelser til kommunen besvares raskt og at saksbehandlingstiden er kort.

Meldal Arbeiderparti vil at flest mulig kommunale oppgaver skal løses med egne 
ansatte eller gjennom regionalt samarbeid og er derfor i mot privatisering av det 
offentlige tjenestetilbudet.

Samhandlingsreformen krever at Meldal kommune blir bedre på forebyggende 
helsearbeid. For å få til det må vi ha enda større bredde i kompetanse og fagut-
danning innenfor helsetjenestene i kommunen.

Meldal Arbeiderparti vil
• Styrke arbeidet med psykisk helse som et lavterskeltilbud
• Videreutvikle tilbudet i hjelpetjenestene og sørge for at informasjonen om  
 tilbudet er godt kjent
• Opprettholde et godt tilbud til rusavhengige for å hjelpe disse ut av
 rusmisbruken
• Utvikle tjenestetilbudet til funksjonshemmede både når det gjelder
 boforhold og aktivitetstilbud
• Ha et høyt antall lærlinger innen viktige kommunale tjenester for å sikre
 rekrutteringen til disse yrkene
• Bidra aktivt til økt samarbeid med nabokommunene der dette vil gi bedre
 tjenester for innbyggerne i Meldal
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BARN OG UNGE
Barn og unge må sikres trygge oppvekstvilkår, et godt barnehage- og skoletilbud 
og gode fritidstilbud.

Samspillet mellom barnehage og skole må videreutvikles slik at barnas individu-
elle behov blir ivaretatt. Både skole og barnehage skal være tidsmessig utstyrt 
med læremidler og materiell.

Innsatsen for å forebygge mobbing må styrkes, blant annet gjennom samarbeid 
med organisasjonen MOT. Innsatsen mot mobbing må være oppdatert spesielt i 
forhold til det som skjer gjennom ny teknologi og internett.

Vi vil sørge for at det fortsatt er full barnehagedekning i kommunen og at flest 
mulig får et tilbud i egen krets.  

Læreren er den viktigste ressursen i grunnskolen. Meldal Arbeiderparti vil ha 
fokus på såkalt ”tidlig innsats” i grunnskolen og i tillegg styrke samarbeidet mel-
lom ungdomsskolen og den videregående skolen.

Meldal Arbeiderparti mener fortsatt at det beste for kommunen er å ha mer enn 
en skole og at grunnskolen bør være offentlig.
 

Meldal Arbeiderparti vil
• Sikre et godt grunnskoletilbud i kommunen i tråd med Kunnskapsløftet
 og arbeide for å videreføre leksehjelptilbudet
• Ha høy kvalitet i barnevernet gjennom fortsatt samarbeid med
 nabokommunene
• Ha en desentralisert barnehagestruktur og sikre full barnehagedekning
• Prioritere innsatsen mot mobbing og forebygge psykiske helseplager
 blant barn- og unge
• Ha et tett samarbeid mellom folkebiblioteket og barnehager og skoler
• Opprettholde tilbudet med svømmeundervisning på dagens nivå
• Fortsatt støtte lokale lag og organisasjoner som primært jobber for tilbud
 til barn- og unge, for eksempel innen idretten.
• Samarbeide tett med den videregående skolen blant annet for å hindre frafall
 i opplæringen
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ELDREOMSORG
Det skal være trygt å bli gammel i Meldal. De som blir syke og pleietrengende 
skal få den hjelpen de trenger av kommunen. Derfor vil vi at alle som har behov 
for sykehjemsplass eller omsorgsbolig skal få det og de som har behov for hjem-
mebasert omsorg skal få det.

Det skal være høy kvalitet i eldreomsorgen i Meldal, og da må vi sikre oss at vi 
har kvalifisert arbeidskraft i helsesektoren. Vi må ha som mål at alle som jobber 
med pleie og omsorg i kommunen skal ha fagutdannelse innen sitt felt. Kampen 
mot uønsket deltid må prioriteres sterkere om vi skal klare å rekruttere arbeidsk-
raft til pleie- og omsorgsyrkene.

De eldre skal ha tilgang til gode kulturtilbud og skal ha mulighet til å leve aktive 
og innholdsrike liv. De eldre i Meldal er en viktig ressurs som vi må benytte oss 
av bedre enn i dag. Det er viktig å støtte opp om Eldrerådet som et talerør for 
de eldre.

Meldal Arbeiderparti vil
• Øke grunnbemanningen både i hjemmetjenesten og på sykehjemmet
•  Opprettholde ordningen med gratis trygghetsalarm
•  At alle som har behov for sykehjemsplass eller omsorgsbolig skal få det
•  Fortsatt støtte lokale lag og organisasjoner som driver aktiviteter for eldre
•  At alle stillinger innen pleie og omsorg skal være på minimum 60 %
•  Opprettholde aktiviteten ved Dagsenteret
•  Følge opp kommunens pleie- og omsorgsplan
•  Drive aktiv forebygging for å hindre og redusere helseplager blant eldre
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KULTUR OG FRITID
Meldal har et rikt og variert kultur- og fritidstilbud og en kulturarv som må tas 
vare på og formidles til alle generasjoner. Uten gode kultur- og fritidstilbud blir 
ikke Meldal en attraktiv kommune å bo i eller besøke. Flere av kulturaktørene i 
kommunen er med og gjør Meldal kjent over hele landet.

Støtte til lag og organisasjoner innen idrett, musikk, dans og teater m.m er med 
på å opprettholde liv og røre i hele kommunen. Aktivitetene skaper følelse av 
tilhørighet og identitet for innbyggerne. Vi må sørge for kultur- og aktivitetstilbud 
til alle generasjoner og i alle deler av kommunen.

Meldal Arbeiderparti er opptatt av at allmennheten må sikres tilgang til skog og 
mark og andre friluftsområder, og vi vil ha fokus på dette når reguleringsplaner 
og arealplaner utarbeides og endres. 

 
Meldal Arbeiderparti vil
• Opprettholde støtten til lokale lag og organisasjoner innen idrett,
 musikk, teater og lignende
• Videreføre driften av Idrettsbygget 
• Gjeninnføre husleiestøtte til samfunnshusene. 
• Opprettholde en sterk bibliotektjeneste i kommunen
• Styrke kulturskoletilbudet gjennom samarbeid med nabokommuner.
• Bidra til økt aktivitet ved Meldal Bygdemuseum
• Fortsatt støtte Orkla Industrimuseum
• Gi Turistkontoret betingelser for markedsføring og service til turister 
• Videreføre prosjektet ”Kjentmannsmerket” og sørge for at kulturstier
 og Pilegrimsleia blir vedlikeholdt
• Bidra aktivt for at Storåsfestivalen kan videreføres 
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NÆRINGSUTVIKLING OG ARBEIDSPLASSER
Å skape flere arbeidsplasser er avgjørende for at vi skal lykkes med å øke tilflyt-
tingen til kommunen og begrense utflytting, slik at innbyggertallet i Meldal kan 
øke. Et variert og voksende næringsliv og trygge offentlige arbeidsplasser vil 
sikre bosetting og aktivitet i alle deler av kommunen.

Næringsutvikling
Meldal AP vil at kommunen skal utarbeide en strategi for næringsutvikling som 
forankres i hele kommuneorganisasjonen. Denne strategien må komme som et 
resultat av evalueringen av ”Løft Meldal Opp og Fram”. 

Vi mener at kommunen må bli langt flinkere til å støtte opp om det eksisterende 
næringslivet slik at bedriftene i Meldal oppfatter kommunen som støttespiller. 
Dette bør skje gjennom tett dialog mellom kommunens ledelse og bedriftsled-
erne.
 
Meldal har stort potensial for vekst i privat sektor, både innen industrien og i han-
delsnæringa. I tillegg har vi store muligheter i landbruket, innen reiseliv/turisme 
og som hyttekommune. Meldal Arbeiderparti vil arbeide opp mot fylkeskommu-
nale og nasjonale myndigheter for å bedre rammebetingelsene for næringslivet 
i kommunen.

Meldal Arbeiderparti vil
• At kommunen utarbeider en klar strategi for næringsutvikling og for å
 øke tilflyttingen til kommunen
• Benytte lokale utviklingsaktører i arbeidet med næringsutvikling
• Ha et fortsatt stort fokus på entreprenørskapsarbeid der kommunen,
 skolene og næringslivet samarbeider
• Videreutvikle industriklyngene på Jordhus/Amundmoen og på Storås,
 samtidig som eksisterende industribedrifter må få utvikle seg der de er i dag
• Utvikle Løkken som handelssentrum
• Utnytte lokale ressurser og muligheter til å styrke landbruks-, hytte- og
 reiselivsnæringa, blant annet gjennom god arealplanlegging
• Arbeide for at flere kommuner blir med i Orkla Landbruk og styrke
 tjenestene og fagmiljøet på Landbrukssenteret Midt.
• Støtte Midt-Norsk Opplæring som koordinator på lærlingeplasser, blant
 annet gjennom å la bedriften også ta ansvar for kommunens lærlinger
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Meldal Videregående Skole
Den videregående skolen utgjør i seg selv mange arbeidsplasser. Samtidig gir 
den lokale ungdommer muligheten til utdanning her i Meldal slik at også mange 
finner seg arbeid i kommunen.
 
Vi vil kjempe for at Meldal Videregående Skole styrkes og at tilbudet tilpasses 
næringslivets behov. Skolen har potensial til å bli et fyrtårn som pedagogisk 
senter innen videregående opplæring og etter- og videreutdanning, og er derfor 
viktig for næringslivet i hele regionen.
 
Kommunen som arbeidsgiver
Det er i de kommunale virksomhetene at de grunnleggende velferdstjenestene 
ytes, slik som barnehage, skole, helse- og omsorgstjenester. Det er avgjørende 
at kommunen klarer å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft i årene framover for 
å dekke behovet i de kommunale tjenestene.

Det er også viktig at kommunen utnytter mulighetene i Samhandlingsreformen 
for å få etablert flere offentlige arbeidsplasser i Meldal.

Meldal Arbeiderparti vil 
• Styrke fagskoletilbudet og Meldal Studiesenter
• Arbeide aktivt for å styrke Meldal Videregående Skole gjennom tett samarbeid  
 og dialog med skolens ledelse, Fylkeskommunen og lokalt næringsliv
• Prioritere kampen mot ufrivillig deltid i kommunen slik at alle som ønsker full  
 stilling får muligheten til det
• Opprettholde et høyt antall kommunale lærlingeplasser 
• Sørge for at ansatte i kommunen får tilbud om etter- og videreutdanning for å  
 sikre god kompetanse i de kommunale tjenestene
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MILJØ
Å ta vare på miljøet handler både om naturvern i våre nærområder og tiltak mot 
de globale klimaproblemene. Meldal kommune har ansvar og forpliktelser innen-
for hele dette spekteret. 

Kommunen har vedtatt en klima- og energiplan med konkrete mål og strategier. 
Denne må følges opp og være en aktiv del av all saksbehandling i kommunen. 
En essensiell del av denne planen er å redusere energiforbruket i kommunale 
bygg. 

Det rike naturlivet Meldal har å by på må ivaretas slik at naturens artsrikdom og 
variasjon sikres for framtiden og kommende generasjoner. 
 
En viktig kampsak for Arbeiderpartiet vil være å sikre best mulig tiltak mot gruve-
forurensingen som gir varige miljøgevinster.

Bevaring av villaksstammen er et nasjonalt og globalt ansvar. Meldal Arbeider-
parti vil arbeide for å påvirke nasjonale myndigheter til å ta viktige grep for å sikre 
villaksstammen for framtida.
 

Meldal Arbeiderparti vil
• At all saksbehandling i kommunen skal ha en egen vurdering om
 miljømessige konsekvenser før sakene legges fram for politisk behandling.
• Verne viktige naturområder mot utbygging
• Støtte opp om Orkla Fellesforvaltning sitt arbeid med forvaltning av Orkla
 som lakseelv 
• Innføre strengere praksis mot forsøpling og forurensing
• Styrke innsatsen for forskjønning av sentrumsområder i kommunen
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SAMFERDSEL OG INFRASTRUKTUR
For Meldal Arbeiderparti er det viktig at det foregår et kontinuerlig arbeid for 
å bedre veistandarden og trafikksikkerheten i kommunen. Det er avgjørende 
at flaskehalser på fylkesveiene i kommunen blir utbedret. De viktigste flaske-
halsene å få utbedret er Klingliene og FV 65 mellom Storås og Rindal.

Gang- og sykkelveier i kommunen er for dårlig utbygd. Meldal Arbeiderparti vil 
arbeide for at det skal være gang- og sykkelveier langs alle hovedfartsveiene til 
våre fire tettsteder.

Trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen er viktig å intensivere, med spesielt fokus 
på myke trafikkanter. For eksempel er dagens situasjon ved Ulebergssvingene 
helt uforsvarlig. 

Det er viktig å utvikle boligområdene videre, samtidig som det også legges til 
rette for spredt boligbygging. 

 
Meldal Arbeiderparti vil
• Fortsatt stå på for å få gjennomført utbedring av Klingliene, FV 65
 (Storåsbakkene) og Ulebergssvingen.
• Asfaltere flere kommunale veier.
• Stå på overfor Fylkeskommunen for å få asfaltert alle fylkesveiene, som
 Resdalsveien, Sæterdalsveien og Ressveien.
• At kommunen til en hver tid skal ha attraktive og byggeklare tomter i alle
 tettsteder.
•  Arbeide for bedre mobildekning og bredbåndskapasitet i kommunen.
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Kandidat nr. Navn Fødselsår Bosted
1 Are Hilstad 1976 7332 Løkken Verk
2 Ingrid Skarstein 1958 7334 Storås
3 Odd Arild Svartbekk 1962 7335 Jerpstad
4 Ellen Haugen Bergsrønning 1988 7332 Løkken Verk
5 Ola Edvart Staveli 1952 7336 Meldal
6 Kari Fossmo Engan 1964 7332 Løkken Verk
7 Lars Kirkholt 1951 7334 Storås
8 Tove Krokdal 1971 7332 Løkken Verk
9 Odd Aa 1933 7335 Jerpstad
10 Heidi Snuruås 1969 7336 Meldal
11 John Olav Sørløkk 1944 7334 Storås
12 Vibeke Mehlum 1969 7332 Løkken Verk
13 Magne Kirkholt 1974 7334 Storås
14 Synnøve Hilstad 1980 7332 Løkken Verk
15 Harald Garberg 1950 7332 Løkken Verk
16 Marit Krogdahl 1966 7334 Storås
17 Jann Eirik Evensen 1964 7332 Løkken Verk
18 Randi Fossmo 1966 7336 Meldal
19 Rolf Inge Furuhaug 1948 7332 Løkken Verk
20 Toril Rædergård 1950 7332 Løkken Verk
21 Lars Bjørgen 1945 7336 Meldal
22 Jan Erik Resell 1963 7335 Jerpstad
23 Camilla Aamot 1985 7332 Løkken Verk
24 Stig Erik Olsen 1970 7332 Løkken Verk
25 Odd Erik Bergsrønning 1975 7332 Løkken Verk

Arbeiderpartis liste i Meldal ved kommunevalget 2011
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12. september er det
DU som bestemmer

Det er 4 år til neste gang

Benytt stemmeretten

GODT VALG!
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Lay-out og trykk: Meldal Trykkeri, 7334 Storås


