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Folk først                                                                                                                             
- det sosialliberale Venstre

Det betyr at alle skal ha mulighet 
og frihet til å utvikle sine evner og 
interesser, men aldri på bekostning 
av andre. 

Miljøhensyn gjennomsyrer Venstres 
politikk på alle områder. Frihet for 
den enkelte sammen med ansvar for 
hverandre, også for kommende gen-
erasjoner, er kjernen.
Dette er viktige og grunnleggende 
prinsipper, også for lokalpolitikken vår 
i Meldal.
Systemene er til for menneskene, ikke 
omvendt.

Miljø og klima
Orkla er svært viktig for Meldal, 
og vi skal bidra til å sikre laksens 
levekår.

Gruveforurensinga må minimaliseres 
snarest. Næringsdepartementets bil-
ligløsning er ikke god nok. Om en fjern-
er massene, vil avrenningen bestå. 
Derfor må et renseanlegg på plass. 

Venstre mener det må stilles langt 
større krav til oppdrettsnæringen, der 
tette merder må til for å hindre røm-
ming. Merking og sterilisering er tiltak 
som må komme umiddelbart for å 
berge situasjonen mens en venter på 
nye anleggstyper.

Meldal har en god klima- og ener-
giplan, og Venstre vil arbeide for at 
planen følges aktivt. 

Energisparing skal prioriteres.
Arbeidet med å ta i bruk nye alterna-
tive energikilder, slik som biobrensel 
og småkraft, må videreføres. 
 
Vi må ha større fokus på tiltak som 
sikrer biologisk mangfold.
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Næring,
landbruk og 
utvikling
Venstre vil gjøre det enklere å være 
bedriftseier bl.a. ved å minske by-
råkratiet, lette skattetrykket og la 
sjølstendig næringsdrivende få de 
samme rettigheter som vanlige ar-
beidstakere. 
I Meldal skal vi legge til rette for ek-
sisterende og nytt næringsliv med å 
tilby areal og ellers gode betingels-
er.

Næringslivet er avhengig av god in-
frastruktur og framkommelighet. Sam-
tidig vil Venstre alltid prioritere trafi k-
ksikkerhet og arbeide for å få fortgang 
på bygging av gang- og sykkelveier.
For å gjøre bygda attraktiv å bo i, må vi 
tilby varierte boligtomter.

Landbruket er vår viktigste næring 
og har stor betydning for Meldal.
Vi vil bidra til at det tradisjonelle land-
bruket får best mulig kår samtidig som 
en støtter  satsing på nye næringer i 
tilknytning til landbruket. Lakseturisme 
og hytteturisme med ringvirkninger, 
grønn omsorg og produksjon av biob-
rensel tilfører bygda ressurser.
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Kultur og 
det frivillige 
Meldal
Ingen kultur og idrett uten dugnad. 
I det frivillige arbeid fi ns en viktig 
skaperkraft, men den må gjødsles. 
Venstre vil støtte lokale kulturtiltak 
og det frivillige organisasjonslivet.
 
Kulturskolen må få en sentral plass og 
bli integrert i den nye skolen. For å gi 
ungene så godt tilbud som mulig, trengs 
nok kompetente lærere. Ved ansettelser, 
bør en samarbeide med grunnskolen for 
å kunne tilby attraktive stillinger. Skolen 
har god bruk for kulturkompetansen, så 
her ser vi for oss gjensidig nytte.

Mye viktig kultur er samla på Løkken. 
Thamshavnbanen og museet, bib-

lioteket, Bergmannsteateret, Nå kor 
og gammelgruva. Kulturpartiet Venstre 
vil fortsatt støtte opp om disse viktige 
institusjonene i Meldal.

Storåsfestivalen har satt Meldal på 
kartet. Ringvirkningene er både kort- 
og langsiktige. Venstre vil fortsatt gi 
festivalen økonomisk støtte.

Venstre vil støtte det gode arbeidet 
som gjøres i grendene. Å-stuggu ”ver-
dens beste kaffebar”, er selve sym-
bolet på hva små samfunn kan skape 
av egen kraft og vilje. Denne innsats-
en må kommunen vite å sette pris på, 
også med økonomiske bidrag. 
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Oppvekst
Meldal skal opprettholde barnehag-
er i hver krets. Kvaliteten skal kom-
me først, og vi må sikre gode bygg 
og nok kvalifi sert personale.

Venstre bryr seg om eleven, og derfor 
satser vi på læreren. En systematisk 
etter- og videreutdanning bør priori-
teres.
Det stadig økende byråkratiet i skolen 
stjeler verdifull tid og ressurser fra det 
viktigste arbeidet. Venstre, både sent-
ralt og lokalt, vil jobbe for å redusere 
skjemaveldet. 

Venstre ønsker mer praktisk undervis-
ning og enklere ordninger for utplas-
sering i yrkeslivet. Dette vil blant annet 
bidra til å motivere skoletrøtte elever 
og hindre frafallet i skolen. 
Meldal videregående skole er vik-
tig for bygda. Vi tror det er mye å 
hente på et sterkere samarbeid mel-
lom kommunen og den videregående 
skolen. Særlig ungdomsskolen ville 
nytt godt av mer samhandling med 
videregående. Det gode samarbeidet 
med lokalt næringsliv må videreføres. 

Ungdom
Meldal venstre vil støtte arbeidet 
til ungdomsrådet og den nye ung-
domslederen.

Skal bygda bli attraktiv for ungdom et-
ter endt utdanning må nye innovative 
arbeidsplasser skapes. Det må være 
billige og attraktive tomter, lett tilgjen-
gelig. Vi må ha nok barnehageplasser, 
en god skole og et spennende kul-
turliv.

MELDAL
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Helse og
omsorg
Samhandlingsreformen er den 
største reformen noensinne. Kom-
munene vil få større ansvar for 
helsetjenestene og det fordrer økt 
samarbeid mellom kommunene.

Fra 2012 blir pasientene skrevet ut fra 
sykehuset tidligere og skal få videre 
behandling og rehabilitering i kommu-
nene. Dette ”minisykehuset” krever mer 
fagpersonell, som sykepleiere. For å 
skaffe nok kvalifi serte medarbeidere, 
må stillingsprosentene opp. Reformen 
har stort fokus på forebygging. Dette ar-
beidet drives i dag stort sett av frivillige. 
Kultur og idrett gir vesentlige bidrag til 
forebygging, og derfor må slikt arbeid 
vurderes høyere.

Venstre vil arbeide for et verdig og 
godt tilbud innen eldreomsorgen.
Den enkelte må få bo hjemme så lenge 
som mulig. Tilbud om trygghetsalarm, 
hjemmehjelp, omsorgslønn og hjem-
mesykepleie er viktig for å oppnå det. 
Når det er behov for sykehjemsplass, 
skal den være tilgjengelig. 
Vi vil jobbe hardt for økte stillingsande-
ler, slik at det blir mer attraktivt å jobbe 
i sektoren. 

Ordningen med sommerjobb til ung-
dom mellom 16 og 18 år vil vi fortsatt 
støtte.

Venstre ønsker mer samarbeid mellom 
grunnskolen og helsetunet. Utplasser-
ing av ungdomsskoleelever vil styrke 
rekrutteringen og bidra til mer praksis 
i skolen. Mer besøk av unger vil gjøre 
tilværelsen lysere for beboerne.

Venstre ser det økende behovet for 
helsesøster og psykisk helsevern blant 
unge. Derfor er det viktig med tilgjeng-
elighet. I skolen vil disse hjelpetjenes-
tene bli naturlig integrert.
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Meldal Venstres hovedsaker 
for valgperioden 2011 – 2015

• Ungdommene tilbake til bygda!
  Attraktive arbeidsplasser og
  variert botilbud, best mulig
  barnehage  og skole!

• ”La elva leve”! Gruveforurensinga  
 skal bort. Oppdrettsindustrien må  
 få nye driftsformer!

• Flere gründer–grønne og
 innovative arbeidsplasser!

• Frivilligheten skal gjødsles mer!

• Større stillinger i helse og
 omsorg!
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Våre kandidater
1. Marit Foss Sundseth (1961) 7335 Jerpstad
2. Arne Nielsen (1956) 7336 Meldal
3. Margret Sakshaug (1948) 7320 Fannrem 
4. Eivind Myhre Sandstad (1964) 7336 Meldal
5. Arne Berg (1987) 7336 Meldal
6. Mona Austvik (1970) 7320 Fannrem
7. Eivind Anshus (1977) 7336 Meldal
8. Harald Kvam (1956) 7336 Meldal

Lay-out og trykk: Meldal Trykkeri, 7334 Storås


