
INNLEDNING:

Orkland skal være et attraktivt sted for alle mennesker. Faste innbyggere, folk på 
gjennomreise og turister skal alle trives godt her. Orkland har nemlig noe å tilby for 
alle og enhver. Hav og kyst, sletter med dyrket mark, store skogsområder, fjell, elver 
og innsjøer. Tettsteder, mindre grender og byliv, alt kan man finne her. Industri, store 
bedrifter, små bedrifter, landbruk, havbruk, havner og fiske. Idrett, kultur, 
restauranter, barnehager, skoler, sykehjem og et eget sykehus. I Rødt sin visjon om 
Orkland er alt dette viktige brikker i det som vi ønsker skal bli en foregangskommune 
i Trøndelag. 

KAMPEN MOT FORSKJELLSNORGE:
For å bli en foregangskommune mener vi at forskjellene mellom folk må reduseres. 
6% av oss bor i en husholdning som har vanskelig eller svært vanskelig å få endene 
til å møtes. 19% av oss bor i en husholdning som ikke har mulighet å klare en 
uforutsett utgift. (SSB-april 2019)  Fattigdommen må bekjempes med alle midler for 
å løfte de svakeste i samfunnet. Rødt vil prioritere tiltak som kan redusere 
forskjellene, som for eksempel å holde barnetrygden utenfor beregning av 
sosialstønad, redusere politikernes lønninger og privilegier, iverksette tiltak mot 
familiefattigdom, sikre flere billige boliger til leie og eie, og jobbe for en demokratisk 
byutvikling som setter innbyggerne, ikke utbyggerne først.

DEMOKRATI:
Rødt er imot sentralisering av makt. Det svekker det lokale demokratiet. Vi var derfor 
imot kommunesammenslåing. Demokratiet i Agdenes, Snillfjord og Meldal flytter nå 
til sentrale Orkanger. Styringa og makta blir fjernere for innbyggerne. Rødt i Orkland 
skal jobbe for at kommunestyremøtene i Orkland går på rundgang i kommunen. Det 
står rådhus i alle deler av den nye kommunen. Kommunestyremøter skal også 
avholdes på et tidspunkt der største delen av allmenheten har mulighet å være til 
stede. Man skal ikke være nødt til å ta fri fra jobb for å gå på et kommunestyremøte. 
Beslutninger skal ikke tas på lukkede rom. Rødt vil ha åpne demokratiske prosesser 
med innsynsrett for innbyggerne. Rødt vil avholde folkeavstemninger om store 
vedtak som berør små lokalsamfunn. Rødt i Orkland vil opprette et eldreråd og et 
ungdomsråd. Begge rådene skal ha møte- og talerett i kommunestyret. 

UTDANNING/
BARNEHAGE:
I Orkland er det til sammen 15 barnehager. Rødt vil beholde dagens 
barnehagestruktur. Full barnehagedekning og rett til barnehageplass der man bor er 
en selvfølge. Rødt Orkland vil at barnehage skal være gratis. Altfor små overføringer 
fra staten til kommunene gjør at dette ikke er noe som lar seg gjøre over en natt. 
Rødt i Orkland vil derfor gradvis redusere barnehageprisen for deretter å gjøre det 
gratis for flere og flere aldersgrupper. Regjeringen fastsetter en makspris på 
barnehageplass. Den er per nå på 2990 (3040 fra 1.8.2019) kroner. Kommunen 
bestemmer selv prisen for barnehageplass bare den ikke overstiger maksprisen. 
Rødt Orkland vil at en barnehageplass i kommunen skal koste 2400 kr/barn fra 
1.1.2021. Har man flere barn i barnehagen skal prisen reduseres med 50% fra barn 
nummer to. Ingen skal betale mer enn 5% av husstandens inntekt i foreldrebetaling. 
Bemanningen i barnehagene må økes og den faglige kompetansen må styrkes. 



Rødt sier nei til kommersielle aktører i barnehagesektoren. Kommersielle aktører 
fører til færre faglærte og dårligere arbeidsvilkår for de ansatte.  Formålsparagrafen 
til barnehagene skal være livssynsnøytral. 

SKOLE;
Orkland får til sammen 11 barne- og ungdomsskoler. Rødt ønsker skoledrift på alle 
steder der det er skoler i dag. Barne- og ungdomskolene  i Orkland skal drives av 
kommunen. I Orkland skal alle elever få et gratis, godt og likeverdig skoletilbud, 
uansett hvem foreldrene er eller hvor i kommunen du bor. Rødt’s tre bud for skolene 
i Orkland er flere kvalifiserte lærere, leksefri skole og et varmt måltid hver dag.

SFO:
SFO/Aktivitetsskole skal være et gratis fritidstilbud. Rødt vil gradvis minske 
brukerbetalingene for SFO med start 01.01.2021. Brukerbetalingen for SFO skal 
være 1400 kroner for hel plass og 800 kroner for halv plass. Kostpenger fjernes helt. 
Fra 01.01.2024 skal SFO for 1. og 2. trinn være gratis. 

ARBEIDSLIV/
INDUSTRI: 
Orkland blir en Industrikommune å regne med. Rødt skal, sammen med 
fagforbundene, sørge for en bærekraftig utvikling av industrien i kommunen. Orkland 
kommune skal forplikte seg til å, sammen med industrien,  satse på fornybar energi, 
energieffektivisering og klimamål. Rødt er imot bygging av vindkraftverk på land i 
Orkland kommune. Orkland kommune vil bli en av de største eierne i Trønderenergi 
og Rødt vil jobbe for at kommunen viser eiermakt ovenfor selskapet for å stoppe 
pågående og planlagte vindmølleparker rundt om i Trøndelag. 

KOMMUNALE ARBEIDSPLASSER: 
Alle ansettelser i Orkland kommune skal være 100% fulltidsstillinger. Deltidsstillinger 
skal være en mulighet for dem som ønsker det. Kommuneadministrasjonen skal 
sørge for at dette overholdes. En del av Vikarbudsjettet skal brukes for å opprette 
fulltidsstillinger. Grunnbemanningen må også økes i skole- og helse- og 
omsorgssektorene. Forsøk med 6-timers arbeidsdag skal gjennomføres ved et av 
kommunens helsetun.  
Orkland kommune har et stort ansvar når det gjelder VG- elever som ikke får 
lærlingplass etter endte studier. Orkland kommune skal ha som mål å opprette 2 
lærlingplasser per 1000 innbyggere, først og fremst innenfor fagområdene barne- og 
ungdomsarbeider og helsefagarbeider. Det vil til enhver tid  sikre kvalifisert 
arbeidskraft for å løse kommunens oppgaver innenfor fagfeltene. 

HELSE OG OMSORG: 
Psykiske problemer blandt barn og ungdom er et økende problem i samfunnet. 
Kommunen har et ansvar for å fange opp barn og ungdom med problemer i et tidlig 
stadium. Gjennom en styrking av helsesykepleier og helsestasjon for ungdom i alle 
deler av kommunen øker muligheten  for oppdage problemer tidligst mulig. Rødt vil 
at helsestasjon for ungdom skal være åpen for henvendelser seks timer hver dag, 
også i helgene. Filialer av kommunens helsestasjon skal finnes i de «gamle» 
kommunene.  Barnevern, rusomsorg, omsorgsboliger, boliger for psykisk 
utviklingshemmede og helsetun skal i Orkland drives av kommunen. Rødt i Orkland 
er for profittfrie helse og omsorgstjenester. Vikarbudsjetter skal brukes for å øke 



grunnbemanningen og gjøre stillinger om til 100% stillinger for dem som ønsker det. 
Flere folk på jobb fører til friskere pasienter og ikke minst til mindre belastning og 
lavere sykefravær hos ansatte. 

MILJØ/KLIMA:
Når det gjelder klima og miljø er vi nødt til å tenke langsiktig for å ivareta det vi har til 
kommende generasjoner. Vi kan ikke fortsette i samme tempo som i dag med å 
ødelegge natur og matjord. Orkland kommune skal være en foregangskommune når 
det kommer til miljøarbeid å sette opp både klimamål og utslippsmål for fremtiden. I 
Orkland kommune skal det ikke bygges landbaserte vindmøller. Hensynet til urørt 
natur, dyre- og fugleliv er det beste argumentet mot det. Matjord skal ikke bygges 
ned i Orkland. Alle kommunale nybygg skal være nullutslippsbygg. Alle kommunale 
kjøretøy skal i løpet av 2020-2024 skiftes ut til utslippsfrie kjøretøy. Orkland 
kommune skal innføre restriksjoner på egne flyreiser. Når det gjelder nye, store 
byggeprosjekter (kommunale og private) , må utbygger levere et klimaregnskap som 
vurderer både direkte og indirekte klimagassutslipp. Eksisterende bygningsmasse 
bør utnyttes. Oppussing/renovering fremfor nybygging. Orkland kommune skal gi 
enøk-støtte til private strømsparetiltak som varmepumpe, solenergi og jordvarme. 
Rødt vil at Orkland kommune legger til rette for flere ladestasjoner for el-biler.

LANDBRUK
Orkland kommune blir en stor landbrukskommune. Matproduksjonen og 
selvforsyningsgraden må øke for å sikre alle innbyggere trygg og sunn mat. Matjord i 
Orkland skal ikke gå tapt for hverken vei, bolig eller næring. Kommunen skal støtte 
dagens og morgendagens landbruksaktører med kommunale tilskudd der det trengs. 
Det norska småskalalandbruket skal bevares og styrkes i Orkland. Ungdommer som 
ønsker å satse på landbruk skal få ekstra støtte/hjelp for å komme igang som 
landbruker. 

KULTUR/IDRETT:
Kultur er et offentlig ansvar. Rødt ønsker et rikt og mangfoldig kulturliv, der ulike 
kunstarter, stilretninger og kulturer med både profesjonelle utøvere og et bredt 
folkelig kulturliv blir stimulert. Orkland kommune skal aktivt støtte lokal 
kulturvirksomhet. Folkebibliotekene og filialer i kommunen skal beholdes og styrkes. 
Breddeidretten i kommunen har stor helsemessig, sosial og demokratisk betydning. 
Orkland kommune har et stort ansvar for breddeidretten og klubbene som bedriver 
breddeidrett. Terskelen for å støtte opp om breddeidrett skal være lav i Orkland 
kommune. Utbygging, vedlikehold og tilgang til offentlige idrettsanlegg er utrolig 
viktig for barn og unge i Orkland. Familier med litt dårligere råd skal kunne søke 
kommunen om støtte hvis alternativet er at barna, av økonomiske årsaker ikke kan 
være med i f.eks et idrettslag. 

FLYKTNINGPOLITIKK:
Orkland  skal ha en fungerende flyktningpolitikk der respekten for enkeltindividet er 
alfa og omega. Orkland kommune skal bosette det antall flyktninger som 
storsamfunnet krever. Derfor må tiltak som norskopplæring og arbeidstrening styrkes 
i kommunen. Orkland kommune skal også sørge for at det finnes nok boliger for å 
huse flyktninger, også i krisetider der pågangen av asylsøkere og flyktninger kan 
være stor. Det skal satses ekstra på å integrere kvinner. 



KOLLEKTIV/SAMFERDSEL:
Rødt i Orkland vil jobbe for å bedre kollektivtrafikken innad i kommunen. Orkland 
kommune får mange avsidesliggende grender og samfunn. Det å forbedre 
muligheten for folk å bevege seg i kommunen uten å bruke bil er samfunnsmessig 
gunstig. Rødt vil også ha en felles takstsone i hele Orkland. Myke trafikanter må 
sikres bedre enn i dag. Sykkel og gangveier er mangelvare mange steder i Orkland. 
Rødt vil jobbe for å få på plass sykkel- og gangvei der det er behov for det. Rødt 
ønsker mer kollektivbruk fra folk som pendler mot Trondheim. Å legge til rette for 
innfartsparkering i viktige knutepunkter vil prioriteres for å stimulere til økt 
kollektivtransport. 


