
Nytt næringssenter Løkken Verk

Ny barnehage Løkken Verk

Ny felles grunnskole for hele bygda

Ny demensavdeling ved Meldal Helsetun

Ny stilling som ungdomsleder

Arbeidet fortsetter - bla om!
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Meldal



OPPVeKSt

Gode og trygge oppvekstvilkår for de unge er en viktig oppgave. Barnehage og 
skole skal gi ungene oppvekstmiljø der trivsel og utvikling står i fokus.

Med hjerte for hele bygda vil Senterpartiet satse på levende lokalsamfunn med 
fokus på at
•	 det	fortsatt	skal	være	fire	barnehager	i	kommunen
•	 alle	som	ønsker	det,	så	langt	det	er	mulig,	får	tilbud	om	barnehageplass	i	
	 sitt	nærmiljø
•	 det	skal	gis	tidlig	hjelp	til	barnehagebarn	med	spesielle	behov.
•	 alle	som	ønsker	det,	skal	få	plass	i	SFO
•	 det	skal	legges	til	rette	for	allsidig	lek	på	ungenes	premisser,	gjerne	i	
 samarbeid med kulturskolen

Senterpartiet	vil	ha	en	skole	som	sikrer	at	all	ungdom	får	relevant	kompetanse.	
Det	er	grunnleggende	for	den	enkelte	og	avgjørende	for	samfunnet	at	skolen	evner	
å	gi	elevene	grunnleggende	ferdigheter	og	kunnskap.

Vi	ønsker	å	utvikle	skolen	til	å	bli	et	“fyrtårn”	i	kommunen.	

Kunnskapsløftet	skal	være	førende	for	det	som	skjer	i	skolen.	Det	betyr	at	det	
viktigste	for	Senterpartiet	er	innholdet	i	skolen.	Det	er	derfor	viktig	at	en	i	skolen	
setter	sammen	team	med	god	spredning	på		fagkompetanse,	kjønn	og	alder.

Et	hovedsatsingsområde	vil	være	entreprenørskap	i	skolen.	
Skolen	må	være	med	å	utvikle	arbeidsskapere	som	ser	mulighetene	
i	å	skape	sin	egen	arbeidsplass.

Vi	ønsker	flere	lærere	framfor	flere	timer	i	skolen.

Vi	ønsker	tydeligere	ledelse	på	alle	nivå	i	skolen.	Dette	betyr	blant	annet	at	vi	vil	
prioritere	klasseledelse	i	etter-	og	videreutdanningstilbudet.

Støttefunksjonene	må	styrkes	for	å	møte	spesielle	utfordringer	som	elevene	har.
Vi	ønsker	en	aktiv	helse-	og	rådgivningstjeneste	i	skolen,	gjerne	i	samarbeid	
med	videregående	skole.

Skolevegen	skal	være	sikker.	Der	det	er	behov	skal	det	gis	sikringskjøring.

Senterpartiet	ønsker	også	å
•	 videreføre	«Mett	for	en	10-er»
•	 videreføre	frukt	i	1.	friminutt
•	 ha	ei	forsøksordning	med	skolefrokost



HeLSe OG OMSOrG

Kommunen vil stå overfor nye utfordringer i helse- og omsorgssektoren.
Større andel av befolkningen blir eldre. De eldre vil framover utgjøre en større og 
større ressurs, både i arbeidslivet, i sine nærmiljøer og i omsorgen for andre eldre.

Samhandlingsreformen	vil	gi	nye	utfordringer,	men	også	nye	muligheter.
Senterpartiet	vil	at	kommunen	skal	møte	disse	utfordringene	på	en	offensiv	
måte med å ha
•	 tilstrekkelig	antall	institusjonsplasser	og	tilbud	om	omsorgsboliger
•	 tilstrekkelig	bemanning	ved	kommunens	institusjoner,	herunder		 	 	
	 vurdere	fulldøgnsbemanning	ved	Løvbytunet
•	 personell	med	nødvendig	fagkompetanse	som	økt	lege-	og	syke	pleiedekning
•	 et	forsterket	rehabiliteringstilbud	for	de	som	trenger	tett	oppfølging	i	en	periode
 
Vi vil 
•	 fjerne	ufrivillig	deltid	i	omsorgsyrkene
•	 fortsatt	ha	et	sterkt	psykisk	helsevern
•	 sette	et	enda	større	fokus	på	rusforebyggende	tiltak
•	 ha	et	godt	barnevern	som	først	og	fremst	går	inn	og	hjelper	i	heimen
•	 ha	forebyggende	tiltak	som	blant	annet	fysisk	aktivitet	og	ernæring
•	 ha	fokus	på	barn	og	ungdoms	helse

NÆriNG OG UtViKLiNG

Aktivt nærings og utviklingsarbeid vil være avgjørende for Meldal kommune sin 
framtid. For å skape en positiv befolkningsutvikling må dette området prioriteres. 
Utviklingstanken må gjennomsyre alt som skjer i kommunal regi. 
Samhandling mellom alle aktører er avgjørende for å nå våre mål om økning i 
befolkningstall og arbeidsplasser.

Kommunen	skal	ha	et	klart	definert	ansvar	for	næringsutvikling.

Grendautvikling	prioriteres.	
Vi	vil	støtte	opp	om	de	utviklingsmiljø	som	finnes	bl.a.	Løkken	Utvikling,	Storås	
Utvikling,	Å	Grendalag,	Midtbygda	Grendalag.

Meldal Senterparti har som mål å legge godt tilrette for utvikling av eksisterende 
næringsliv	og	for	å	starte	opp	nye	bedrifter.	Utviklingen	skal	bidra	til	at	næringslivet	i		
kommunen	er	med	på	å	øke	regionens	andel	av	landets	verdiskapning	.	

Vi	vil	utarbeide	ny	næringsplan.

Vi	ønsker	fokus	på	følgende	for	videre	oppfølging	av	prosjektet	”Løft	Meldal	Opp	og	Fram”:
•	 laksefiske,	hytte/fritidsturisme,	reiseliv	og	turisme	–	ut	fra	vår(t)	unike	geografi/areal
•	 tett	samarbeid	med	næringslivsaktører
•	 aktiv	tilrettelegging	for	utvidelse	og	nyetableringer



Næring og utvikling fortsetter... 

•	 se	bosituasjon	–	næringsutvikling	og	kultur	i	sammenheng
•	 kulturbasert	næring

Landbruket	har	stor	betydning	for	Meldal.
Vi vil bidra til at det tradisjonelle landbruket får best mulig kår samtidig som 
en	støtter	opp	om	satsing	på	nye	næringer	i	tilknytning	til	landbruket.

Markedsføring	og	opparbeidelse	av	tomter	må	prioriteres.

Opprustning	og	asfaltering	av	kommunale	veier	skal	prioriteres.

Vi	vil	arbeide	for	at	kollektivtilbudet	styrkes,	med	blant	annet	flere	pendler-
busser	med	avgang	fra	Meldal.

Vi	vil	stille	krav	til	Fylkeskommunen	og	Statens	Vegvesen	om	fast	dekke	
på	fylkesvegene	og	utbedring	av	stamvegnettet.	
•	 Klingliene,	Ulebergsvingen,	Storåsbakkene,	Ressveien,	Resdalsveien	mv.	er		
	 strekninger	vi	vil	sette	fokus	på.

Vi vil arbeide aktivt overfor sentrale myndigheter slik at Meldal kommune sine 
prioriteringer	til	fylkesvegplan	kommer	så	tidlig	i	perioden	som	mulig.
Vi vil kreve at det startes opparbeidelse av gang- og sykkelveger der dette 
mangler.

Vi	vil	arbeide	for	mobil-	og	bredbåndsdekning	i	hele	kommunen.

Gjennom	aktivt	eierskap	i	Trønder-Energi	arbeide	for	lavere	nettleie	og	
energikostnader.

KULtUr

Vi har er et mangfold av frivillige lag og organisasjoner for alle aldersgrupper. 
Det er idrettsanlegg og forsamlingshus godt fordelt over hele kommunen. 
Alt dette gir gode valgmuligheter for innbyggerne.

Det	er	viktig	å	støtte	opp	om	både	de	etablerte	og	nye	kulturaktiviteter.	
Å	støtte	frivillig	arbeid	vil	være	en	prioritert	oppgave	for	Senterpartiet.

•	 kulturtilbudet	skal	skape	utvikling
•	 vi	ønsker	et	bredt	og	inkluderende	kulturliv
•		 et	sterkt	museumsmiljø	er	viktig	for	Meldal
•	 kulturskolen	må	videreutvikles.	Et	mangfold	i	tilbudet	til	elevene	må	
 prioriteres innenfor et utvidet kulturbegrep
•	 kulturbasert	næring	er	et	satsingsområde
•	 bassenget	på	Løkken	–	åpningstida	må	utvides	til	perioden	1/9-1/6



eN GrØNNere KOMMUNe 
•	 Alle nye kommunale bygg bygges med vannbåren varme
•	 Satse på bioenergi
•	 Enøk-tankegangen	gjennomføres	i	alle	ledd
•	 Sterkt	fokus	på	gruveforurensinga,	der	en	kommer	fram	til	den	beste	
	 miljømessige	løsningen	for	framtida

reGiON
Orkdalsregionen	er	vår	naturlige	samarbeidsregion.	
I	det	videre	regionale	samarbeidet	ønsker	Senterpartiet	at
•	 medlemskommunene	danner	en	felles	bo,	service	og	arbeidsmarkedsregion
•	 Meldal	skal	bidra	til	å	styrke	utviklingen	og	konkurranseevnen	i	regionen
•	 regionen	i	framtiden	hevder	seg	i	toppen	innen	forskning,	utdanning,		 	
	 næringsliv,	kultur	og	tjenester	til	befolkningen
•	 det	utarbeides	en	regional	strategisk	næringsplan

St.	Olavs	Hospital	seksjon	Orkdal	må	forbli	et	lokalsykehus	der	bl.a.	
akuttavdeling	og	fødeavdeling	består	som	i	dag.

Meldal	videregående	skole	må	opprettholdes	og	videreutvikles.	Aktivt	
samarbeid	mellom	skolen	og	kommunen	er	viktig.

OPPVeKSt



Meldal
Senterparti

Meldal Senterparti går til valg på et program 
som har fokus på utvikling av hele kommunen. 
Med hjerte for hele bygda er det et mål å få til 

vekst i alle deler av bygda. 

Gode	oppvekstmiljø,	trygghet	innen	helse	og	
omsorg	og	en	aktiv	nærings	og	utviklingspolitikk	

vil	være	viktig	for	å	få	til	denne	veksten.

Delta aktivt i lokaldemokratiet
- bruk stemmeretten!

Program og lokale valgkampsaker for Meldal 
finner	du	også	på	nettet:

www.senterpartiet.no/meldal
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