Tidlig innsats i alle faser
Arbeiderpartiet går til valg på tidlig innsats i alle faser.
Det er fordi vi vet at det er bedre å forebygge fremfor å reparere.
Vi skal legge tilrette for gode velferdstjenester, nye arbeidsplasser og
attraktive friluftsområder over hele kommunen.
Vi skal sørge for at barna får god oppfølging og støtte slik at de kan lykkes
i barnehagen, i skolen og på fritiden.
Nok ansatte med ulik kompetanse og et godt samarbeid med frivilligheten
er viktig for å lykkes med dette.
Også innenfor omsorgen ser vi et stort behov for å gi bedre kvalitet på
tjenestene og øke grunnbemanningen. Derfor skal vi fortsette arbeidet for
en heltidskultur, der det satses på hele stillinger. Dette er bra for de
ansatte som får økt sine stillingsandeler og for de eldre som får færre å
forholde seg til.
Vi skal også være fremoverlente i arbeidet for et bedre miljø og mot
klimaendringene.
Stjørdal har i dag en god økonomi og store overskudd.
Arbeiderpartiet har derfor vedtatt at vi ikke skal innføre eiendomsskatt.
Vi prioriterer i stedet å sette av mindre av kommunens penger til
overskudd og mer til gode tjenester med tidlig innsats for barn og eldre.

Jan Inge Kaspersen
Ordførerkandidat
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En trygg oppvekst
En god barndom varer hele livet. Stjørdal Arbeiderparti ønsker derfor å
satse på barnas
oppvekstsvilkår. Den beste forebyggingen gjøres ved å tilby gode tjenester
for barn og foreldre. Vi vil prioritere tidlig innsats, der riktig hjelp blir gitt
til rett tid. Vi vil arbeide for å redusere barnefattigdom, og gi flere barn
mulighet til å delta i fritidsaktiviteter, bl.a ved å ikke trekke barnetrygden
fra sosialstønaden.
Arbeide for å få velferdsstønader likt nasjonalt anbefalt nasjonalt nivå, og
bli behandlet med verdighet.
Alle barn har rett på et godt, likeverdig og tilpasset opplæringstilbud. Alle
barn skal få bruke sine evner og føle mestring. Barnehagen og skolen er
viktige arenaer for både faglig og sosial utvikling. Stjørdal Arbeiderparti
vil sikre en god grunnbemanning i skolene og barnehagene, der flere
yrkesgrupper er representert. Ved å ha bredere kompetanse i barnehagene
og skolene, vil vi ha bedre forutsetninger for å gi tilpasset opplæring og
forebygge psykiske utfordringer. Vi ønsker bl.a. at alle skoler skal ha en
sosiallærer og spesialpedagog som sammen med læreren kan møte det
enkelte barnets behov.
Sosialstønad skal følge statens satser.
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Stjørdal Arbeiderparti vil:
Barnehage

•
•
•

Sikre god voksentetthet og bredere kompetanse i barnehagen
Jobbe for fleksible barnehageopptak
Sikre en høyere andel kommunale barnehageplasser

Skole

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Øke voksentettheten og pedagogtettheten
Sikre bredere kompetanse
Bedre kvaliteten i skolen ved å sette tydelige mål
Gjennomføre tiltaket om å innføre 1 times daglig fysisk aktivitet
Satse på mer praktisk læring og utøvelse
Tilpasse skolen til 6 åringenes behov, ved læring gjennom lek.
Innføre skolemat
Sikre kvaliteten på SFO-tilbudet
Styrke karriereveiledning/ yrkesveiledningen i ungdomsskolen
Være i forkant med skoleutbygging for å unngå brakkeløsninger
Ferdigstille en fremtidsrettet ny barneskole i Hegra
Bygge ny Halsen barneskole
Rehabilitere Hegra ungdomsskole
Starte arbeidet med ny barneskole i sentrum
Sikre trygge skoleveier
Bevare grendeskolene
Prioritere tidlig innsats for barn og unge, med bl.a å innføre
leksehjelp som en del av dette i hele grunnskolen. (trinnvis
innføring)
Gjenopprette grunnskoleteamet
Sikre koordinerte tjenester for barn og unge
Styrke barnevernet
Samarbeide tettere med frivillige lag og organisasjoner.
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•

Redusere SFO-prisene. Innføre lav sats for korttidsopphold for å
inkludere flere barn.

•

Øke rabattordning til foreldre som har barn både i SFO og
barnehage

•

Arbeide med muligheter for rimelige kommunale tilbud for barn i
sommerferien, med tanke på når barnehage og SFO er stengt.

•
•

Tilbud om 11 måneders SFO ved skoler i Stjørdal.

•
•
•

Sikre foreldre i barnehage og grunnskole en større innflytelse
gjennom å etablere et kommunalt råd for oppvekst.
Helsesøster tilgjengelig ved hver skole.
Nulltoleranse for mobbing
Gjenopprette et styrket grunnskoleteam.
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En varm omsorg
Stjørdal Arbeiderparti vil forbedre kommunens velferdstjenester. Vi
mener at framtidas helse- og omsorgstjenester må preges av
tilstrekkelig personale, riktig kompetanse, nytenking og utvikling. Vi
vil tenke nytt og framtidsrettet rundt fag og metoder, organisering,
teknologi og samarbeid med frivillige og pårørende.
Sykehjem og bosenter skal være en arena for aktivisering og livsglede,
omsorg og trygghet.
Vi ønsker en økt satsing på̊ psykisk helse, spesielt blant barn og unge,
med hovedvekt på̊ forebyggende tiltak. Derfor skal Arbeiderpartiet
styrke skolehelsetjenesten.
God fysisk og psykisk helse er avgjørende for den enkeltes livskvalitet
og for samfunnets evne til å skape og dele. Stjørdal Arbeiderparti
mener solid folkehelsearbeid er viktig, og vil derfor jobbe for bedre
aktivitetstilbud for mennesker i en krevende livssituasjon.
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Stjørdal Arbeiderparti vil:

•

Ivareta ansvaret for fastlegeordningen slik at innbyggere sikres
gode legetjenester.

•

Tilrettelegge bo- og aktivitetstilbud for eldre og andre med
særskilte behov slik at de skal kunne ha en aktiv hverdag, og vil
derfor ansette aktivitører.

•

Gi de ansatte tid til å være tilstede for brukerne, med tid og
mulighet for å imøtekomme den enkeltes behov for støtte og
samtale

•

Ansette aktivitetskoordinator for å hjelpe frivillige med å bidra
med sine aktiviteter i skoler, barnehager og på bo sentrene

•

Etablere flere korttids- og avlastningsplasser og øke antall
heldøgns sykehjemsplasser

•

En moderne eldreomsorg, Utbygging av eldreomsorgen må bli
kollektiv for eldre. Med tilpasset hjelp for hver enkelt beboer.

•

Arbeide for bedre samarbeid mellom frivillige organisasjoner,
kultur- og seniortiltak samt kontakt med nærmiljøet, slik at vi kan
legge til rette for en aktiv og deltakende alderdom.

•
•

Sikre flere ansatte i omsorgssektoren
Sikre kompetanseheving innen velferds-teknologi slik at
kommunens ansatte får utnyttet potensialet innen teknologien

•

Sikre gode fagmiljø for å å øke kvaliteten og rekrutteringen av
helse- og omsorgsarbeidere

•
•
•

Styrke rehabiliterings- og habiliteringstjenesten

•

Etablere et opptreningstilbud til foreldre som trenger oppfølging
både før og etter fødsel

•
•
•
•

Starte arbeidet med ny svømmehall med varmebasseng

Styrke rusforebyggende arbeid og ettervern
Gi et godt tilbud innen psykisk helsevern og rusomsorg med
spesiell vekt på forebyggende arbeid blant barn og unge

Gi alle elever tilgang til skolehelsetjenesten hver dag
Sikre et godt jordmortilbud i kommunen
Øke jordmortjenesten med egne ansatte jordmødre.
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Kultur, idrett og friluftsliv
Stjørdal Arbeiderparti mener at et mangfoldig kultur, idretts- og
friluftsliv er svært viktig for inkludering, forebygging og en god
folkehelse. Vi ønsker å satse på̊ bredde innen disse områdene. De
kommunale utleiesatsene for de ulike kulturanleggene skal holdes på̊
et forsvarlig nivå̊ , og organisert barne- og ungdomsidrett under 19 år
gis et tilbud som innebærer gratis hall- og baneleie.
Stjørdal Arbeiderparti vil:

•
•
•
•

Utvikle Kimen kulturhus til å få en sterkere rolle i regionen

•

Utvikle idretts- og kulturtilbudet i hele kommunen i samarbeid
med frivilligheten

•
•

Opprettholde tilskuddene til frivillige lag og organisasjoner •

Jobbe for å få på plass prosjektet «bergkunstreisen»
Sikre støtte til Blues in Hell og Opera Trøndelag
En kulturskole for alle, flere barn skal få mulighet til å gå på
kulturskole til en rimelig pris, i tilknytning til skole eller SFO.

Sikre ordninger for gratis utlån av idrettsutstyr for barn og unge.
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•
•
•
•
•
•

Støtte det aktive skyttermiljøet i Stjørdal

•

Bygge ut flere gang- og sykkelveier for å knytte kommunen tettere
sammen og gjøre sykkel og gange til et reelt alternativ til bil.

•

Jobbe for en sammenhengende gang- og sykkelveg mellom
Stjørdal og Hegra.

•
•
•

Verne om tilgangen til utmark og sjønære områder.

•

Holde alle friområder, turstier og pilegrimsleder ryddige og

Opparbeide skøyteisflater i flere deler av kommunen
Ny svømmehall, med varmebasseng
Etablere basishall og fotballhall
Tilrettelegge for flere turområder i kommunen.
Jobbe for at det blir opparbeidet flere turstier, blant annet fra
Sandfærhus til Malvikstien, Sandfærhus til Prestmoen, Molovika
til Vikanlandet, og videre langs sjøen til Langstein.

Legge til rette for skuterløyper i kommunen
Tilrettelegge flere fiskeplasser ved sjøen for barnefamilier og
rullestolbrukere. •
attraktive for allmenn bruk

•

Ha universelt utformede og gode sanitæranlegg på̊ de mest
besøkte badeplassene

•
•
•

Gratis åpen hall i alle kommunedelsentre.
Arbeide for videre drift ved Lokstallen.
Opparbeide lekeplasser i kommunedelsentrene.
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Arbeidsliv
Kommunen skal være en attraktiv arbeidsgiver som vektlegger en god
heltidskultur.
Stjørdal kommune har et flott utgangspunkt for å skape et godt og
attraktivt næringsliv.
Med en aktiv nærings- og innovasjonspolitikk skapes mangfold i hele
kommunen.
Trondheim lufthavn (Avinor), Forsvaret, Helse Midt – Norge (DMS og
DPS), Equinor, Nord universitet, E6 og E14, jernbane og havn, alle disse gir
oss store muligheter både for videreutvikling av eksisterende næringsliv
og for nyetableringer.
Balanse mellom befolkningsvekst og utvikling av nye arbeidsplasser vil
være en av hovedutfordringene for Stjørdal kommune i årene som
kommer.
Stjørdal kommune har en målsetning om å være en foregangskommune
innen klima og miljø. I den sammenheng er skogen en viktig ressurs og
må drives i tråd med skogfaglige tilrådninger.
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Stjørdal Arbeiderparti vil:

•

Sikre at Stjørdal kommune er en god og attraktiv arbeidsplass for
sine ansatte.

•

Vi skal ha en tillitsbasert styring og tett samarbeid mellom
ansatte, tillitsvalgte og ledelse.

•
•

Styrke vern av varslere og gode varslingsrutiner

•

Sikre en reell inkludering i arbeidslivet av mennesker med
nedsatt funksjonshemming.

I Stjørdal kommune skal heltid, på fastsatt/samme arbeidssted
fortrinnsvis være en rettighet, deltid en mulighet.

Bruke kompetanseplaner aktivt for å sikre at kommunen til
enhver tid har den rette kompetansen

•

Sikre at Stjørdal kommune som byggherre/innkjøper skal være en
pådriver for seriøst arbeidsliv

•
•

Jobbe aktivt mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.

•

Føre en aktiv senior- og livsfasepolitikk.

Aktivt integrere innvandrere i arbeidslivet. Det må også gis tilbud
om praksisplasser.

Ungdom og arbeidsliv.

•
•

Aktivt medvirke til rekruttering av lærlinger innen yrkesfag.

•

At både kommune og næringsliv skaffer ungdommen nok
lærlinge- og praksisplasser. Stjørdal kommune skal ta inn
lærlinger i alle fag som de er godkjent for.

•
•

Sørge for at Nord universitet kan utvikle seg i Stjørdal

•

Kommunen skal jobbe aktivt med å tilby sommerjobber til
ungdom.

•

Arbeide for at Stjørdal Kommune skal være en MOT kommune

Jobbe for at alle ungdommer i Stjørdal skal ha en meningsfull
aktivitet fremfor arbeidsledighet

Arbeide for utdanningstilbud innen politi og forsvar lagt til
Stjørdal
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Næring
Stjørdal Arbeiderparti vil:

•
•

Ha en mer aktiv distriktspolitikk
Sammen med nærings- og organisasjonslivet utnytte Stjørdals
nye posisjon i Trøndelag til å få flere offentlige og private
arbeidsplasser til Stjørdal

•

Tilrettelegge for nyetableringer

•

Tilrettelegge næringsarealer på områder som har tilknytning til
gode transportårer

•

Stimulere til samarbeid om kompetanseutvikling mellom
utdanningsinstitusjoner og næringsliv

•

Støtte virksomheter som satser på fornybare, biologiske ressurser
samt ny kunnskap og teknologi, som bl.a. Equinor

•

Sikre utviklinga av flyplassen, som er sentral også for
næringsutvikling

•

Utvikle næringsareal og havn på Langstein
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•

Tilrettelegge for forsvarets utvikling i Stjørdal

•
•

Videreutvikle Frigården som messe- og arrangementsområde

•
•
•

Stimulere opplevelselsestilbud og lokal mat/drikke

Sørge for god markedsføring og forutsigbare rammebetingelser
for reiselivsnæringen
Gi turistene en god informasjon om Stjørdal Kommune.
Etablere et døgnturismetilbud for bobil og camping nært
sentrum.

Landbruk

•

Heve standarden på kommuneveiene for bl.a. å bedre betingelsene
for næringsliv og landbruk

•

Legge til rette for utvikling av gode forskningsmiljø for landbruket
på Kvithammer

•

Styrke rådgivningstjenesten på landbrukskontoret

•

Bruke SMIL-midler på produksjonsretta tiltak, og jobbe for å heve
potten

•
•
•

Øke matproduksjon på lokalt ressursgrunnlag – øke beitebruk
Ha en fornuftig rovdyrforvaltning, og uttak av skadedyr
Bruke skog- og landbruk som ressurs for både læring, terapi og
rekreasjon

•

Sikre et sterkt jordvern i Stjørdal, der den totale produktiviteten
skal bevares for framtida.

•

Garantere at dersom nedbygging av landbruksareal ikke kan
unngås, skal produktiviteten sikres gjennom jordflytting eller
erstatning av landbruksarealet

•

Skogen er viktig for klimaet. Vi vil jobbe for et aktivt skogbruk
gjennom tilskuddsordninger for nye skogsbilveger, planting og
økt avvirkning av hogstmoden skog til industri og
energiproduksjon
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Miljøtiltak
Stjørdal Arbeiderparti vil:

•
•

Støtte opp om den årlige strandryddeaksjonen

•

Bidra til å utvikle energibyen Stjørdal, der det satses på ny
teknologi, energisparing og produksjon av miljøvennlig energi

•

Sikre at arealplanleggingen tar høyde for en miljøvennlig
avfallshandtering, energibruk og motvirker presset på matjorda.

•

Styrke vedlikeholdet av kommunale bygg, med satsing på
energiøkonomi og miljø

•

Bedre bunnforholdene i Stjørdalselva og støtte åpningen av gamle
gytebekker

•
•

Reduksjon av CO2 i egen virksomhet.

Bidra til at næringslivet og Stjørdal kommune setter seg tydelige
målsetninger for reduksjon av forsøpling og bruk av plast

Tilrettelegge for ladning av El-bil for kommunalt ansatte.
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Attraktiv kommune, med et levende
sentrum og levende bygder
Stjørdal Arbeiderparti vil:

•

Jobbe for å tilby et høykapasitets bredbåndsnett til alle innbyggere
i kommunen

•

Opprette et nytt tomteselskap for å bidra til å realisere en mer
sosial boligpolitikk

•

Sørge for at nye kommunale boliger får en god universell
utforming

•
•
•

Utvikle sykkelbyen Stjørdal

•

Arbeide for en god utvikling av Sandfærhusområdet og
Tangen/Sutterøy

•

Utvikle sentrums/handels- og boområdene også på Hell, Skatval
og Hegra

•
•

Legge om fylkesvegen ved Værnes kirke og Stjørdal museum

•
•
•

Ta hele kommunen i bruk

La veilysene stå på om natta
Gjøre Langøra og havneområdet tilgjengelig og attraktivt for
rekreasjon

At kommunen som hovedregel eie vannledningen frem til
tomtegrense.
Stimulere til boligbygging i bygdene
Arbeide for god boligsosial politikk, og dekke behovet for
familievennlige utleieboliger.

16

Sentrum
•

Arbeide for et levende og aktivt sentrum, preget av aktiviteter,
handel og kafeer. Utvide forståelsen av at sentrumsområdet går
fra Evja og til fjorden.

•

Skape attraktive byrom for bolyst, trivsel og aktivitet gjennom
samarbeid mellom kommune og næringsliv.

•

Arbeide for at stasjonsområdet skal bli et velfungerende
kollektivknutepunkt

•

Opparbeide lekeplasser i sentrum, og vedlikeholde de fine vi har
fått

•
•
•

Gjøre fortau og gater universelt utformet
Sikre handelsstedet Stjørdal nok parkeringsplasser.
Det skal fortsatt være 3 timer gratisparkering på Stjørdal, slik også
næringslivet har foreslått
Sørge for gode parkeringsforhold for pendlere som tar buss og tog
Prioritere å utarbeide områdeplan for Tangmoen boligområde.
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Kommunedelsentra
Hegra
Stjørdal Arbeiderparti vil:

•
•

Ferdigstille en ny tidsriktig barneskole
Ungdomsskolen rehabiliteres og dimensjoneres for forventet
elevtallsvekst.

•

Utarbeide en sentrumsplan for Hegra med leiligheter/bofellesskap
med livsløpsstandard

•

Bygge den planlagte gang- og sykkelvegen mellom Skjelstadfeltet
og oppvekstsenteret

•

Utvikle byggemodne tomter i Skjelstadmark, Forradal, Flora og
Hegra sentrum

•
•

Etablere steinbrudd i øvre Hegra for ras- og flom sikring

•
•

Støtte realiseringen av et skytteranlegg i Hegra

Initiere bygging av universelt utformede boliger i Forradal
sentrum
Jobbe for en planfri kryssing av Skjelstadmarkvegen ved ny Hegra
barneskole •
Forbedre kollektivtilbudet
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Lånke
Stjørdal Arbeiderparti vil:

•
•

Sikre og videreutvikle friområdet og rekreasjonsområder på Frigård
Utvikle sentrumsfunksjoner i Hell sentrum sammen med private
aktører

•

Prioritere gang og sykkelveger i Elvran som sikrer skolevegen og
åpner for grendeutvikling

•
•

Legge tilrette for bygging av ny gang- og sykkelveg langs Dyvasvegen

•
•
•
•
•
•
•

Bygge nok kommunale barnehageplasser i Lånke og Elvran

Ivareta Hell stasjons funksjon som knutepunkt på Trønder- og
Meråkerbanen
Bygge ut permanente lokaler ved Lånke skole i tråd med elevtallet
Utbedre krysset Havdalsvegen – FV 705 (Malvikkrysset)
Utbedre Sortasvegen med fast dekke
Videreutvikle friluftsområdene ved Hellstranda og Selbuskogen
Forbedre kollektivtilbudet
Utvikle byggemodne tomter i Lånke og Elvran

Skatval
Stjørdal Arbeiderparti vil:

•
•
•
•
•
•
•
•

Arbeide videre med forkjørsveier på Skatval.

•
•

Legge til rette for bredbånd i hele kommunedelen Skatval.

Bygge ut Skatval skole i tråd med elevtallet
Legge til rette for småbåthavn
Utvikle området rundt Steinvikholmen og Håmmårsbukta.
Legge til rette for leiligheter/ bofellesskap i sentrum
Åpne for nye byggeklare tomter.
Tilknytte større deler av Skatval på avløpsnettet
Utvikle næringsarealet på Langstein
Skape trivsel i sentrum med tanke på forskjønning og
aktivitet/lekeområder.
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