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Kjære velger 

I hånden har du nå Meldal Høyres valgprogram for kommunevalget 2011. 

Valgprogrammet er svært viktig. Grunnen til det er at det er å anse som 

kontrakten representanten har inngått med sine velgere. Velgerne bruker 

partiene som instrumenter for sine egne holdninger, standpunkt og meninger 

og bør - og kan kreve at løftene etter beste måte blir etterlevd. 

Meldal Høyre ønsker ikke å binde enkeltrepresentanter. Det har sammen-

heng med Høyres grunnleggende syn på representantrollen. Det er den 

enkelte representant som står ansvarlig overfor velgerne. Dette ansvaret kan 

ikke skyves over på andre. 

Programmet er på ingen måte utfyllende og komplett, men sakene og 

viktigheten av. 

Nytt for årets valg er at vi har valgt å satse ekstra på ungdom. Grunnen til 

det er at unge og ungdom er svært viktig i samfunnet, både nå og for frem-

tiden. De skal føre samfunnet og kommunen videre og det er derfor viktig å 

ikke miste den verdifulle ressursen som ungdommen er. 

Vi må bidra til at ungdom lettere kan bosette seg i kommunen, både med 

tanke på jobb, bopel og det rent sosiale. Dette og mye annet er det vi har 

valgt å fokusere på frem mot årets kommunevalg. 

Vi håper at du er enig i og ser viktigheten av de prioriteringer og løfter vi har 

valgt å ta med i årets program og at du gir oss din stemme. 

Godt valg!

Liv Marit Vinje

Førstekandidat 
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Oppvekstmiljø

Skole og utdanning 

 mulighet til å velge skole og pedagogikk  

 være ledende innen desentralisert videreutdanning på høgskolenivå.

 godt samarbeid mellom skole og næringsliv 

 mulig grad, også for kommunale lærlinger 

Ungdom 

 tilgang på rimelige boliger  

 tilgjengelige tomter på alle tettstedene i kommunen

 etableringshjelp i startfasen  

 sommer og vinter
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Helse og omsorg 

 uansett alder og livssituasjon  

 private og ideelle aktører 

 over hvor de vil ha behandling og hjelp

 nye helsereformen - på en forsvarlig måte 

 prioriteres. Meldal Høyre er positiv til å videreføre ordningen med gratis  

 trygghetsalarmer

Trygge lokalsamfunn 

 orden

 oss mer lokale polititjenester enn i dag  

 barnevernsorganiseringen vi har i dag

Kultur 

 i kommunen
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Miljø 

 og nye boligområder

 gjennomført

 Dette krever en utvidet åpningstid på miljøstasjonene 

Økonomi

 organer for å få rasjonell drift av både stabsfunksjoner og lovpålagte

 oppgaver

 privat næringsliv og lag og organisasjoner

Samferdsel og infrastruktur

 utbedring av Ullebergsvingene

 Berkåk

 prioriteringsplan for asfaltering

 gjennom etablering av handelssentre og sentrumsutvikling på de

 forskjellige stedene i kommunen 



Meldal Høyre

6

Kommuneprogram for perioden 2011-2015

Næringsliv

 hele tiden har tilrettelagt næringsareal for etablerere

 og skape nye interessante arbeidsplasser, spesielt for de unge

 landbruksnæringa som må utvikles videre

 som legger næringsarealer og produksjonslokaler til rette for å skape nye  

 arbeidsplasser

 kan vokse

 rammevilkårene for næringslivet slik det var forutsatt da denne skatten ble  

 innført i Meldal 

Valgliste for kommunevalget i Meldal 2011 

Kandidat nr. Navn Fødselsår Bosted
1 Liv Marit Vinje
2 Stein Elshaug
3 Kristin Reinertsen
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Liv Marit Vinje 

en større andel av unge og nyutdannede mennesker ønsker å jobbe og bosette seg i 

kommunen.  

Det må for eksempel i større grad 

og bidrar til å berike næringslivet og mangfoldet i kommunen.

Stein Elshaug 

Med røtter godt plantet i det private næringslivet vil jeg jobbe for å bedre forholdene 

for de som ønsker å skape og videreutvikle sin egen bedrift og sin egen arbeidsplass 

i Meldal. 

Meldal har et rikt utvalg av små og mellomstore aksjeselskap og selvstendig nærings-

drivende. 

-

ene i privat sektor er viktige med tanke på at disse er med på å skape verdier for 

i Meldal.

Kristin Reinertsen 

kommunen, spesielt med fokus på helse, omsorg, skole og oppvekst. 

I tillegg mener jeg at vi skal beskytte den private eiendomsretten og fremme nytt initia-

tiv innenfor alle næringsgrener i kommunen.
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