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Grønn.
Venstre vil

• At Lindesnes kommune skal ansette en klima- og miljørådgiver i full stilling. 

• Bevare og videreutvikle friluftsområder som Furulunden, Lindesneshalvøya og gang-

veier langs Mandalselva. 

• Være restriktive med utbygging av vindmølleparker i uberørt natur og heller prioritere 

flytende vindmølleparker eller andre miljøvennlige energikilder. 

• Tilby et utvidet, godt og rimelig kollektivtilbud.

• Bygge et utvidet nettverk av elbil-ladere, også i ytterkantene av kommunen.

• Forvalte og tilrettelegge Mandals- og Audnaelva for en god villaksstamme. 

• Tilrettelegge friluftsområder for universell tilgjengelighet der det er mulig. 

• Styrke god lokal informasjon og beredskapsplaner om hva man bør gjøre ved ekstrem-

vær som kan føre til strømbrudd, vannmangel eller andre uforutsette hendelser.

• Planlegge og iverksette flomreduserende tiltak for Øyslebø, i samarbeid med NVE.

• Redusere utslippene av klimagasser med tiltak som: utbygging av fjernvarme, miljø-

vennlig byggeteknikk og god transport- og arealplanlegging. 

• At det blir satt klima- og miljøkrav til alle kommunale bygg.

• Støtte opprettelse av flere hummerreservat i Lindesnes Kommune

• At det det bygges flere park and ride parkeringer med ladestasjoner. 

• Bygge ut flere gang- og sykkelstier.

• Sørge for at sykkelby-avtalen mellom kommune og fylkeskommune blir opprettholdt 

og etterfulgt.

• At kommunen stimulerer til økt innsats mot plast i havet og oppretter en plan for lokal 

opprydding av havbunnen. 

• Vil jobbe for at kommunen aktivt bruker miljørådgivning og krav til sikring av bygge-

plasser - for å sikre mot at plast havner på avveie. 

• Innføre bærekraftig og kortreist som vurderingspunkter i alle innkjøp hos Kommunen.

• At bilparken til Lindesnes kommune kun vil bestå av elbiler til persontransport. Det bør 

også være nok ladestasjoner til kommunens ansatte. 
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Fremtidrettet.
Venstre vil

• Jobbe for at Senter For Innovasjon (SIM) blir etablert. 

• Støtte og gjennomføre tiltak som bidrar til å skape Electric Region Agder - verdens 

første hel-elektriske region.

• At kommunen legger spesielt til rette for og i enkelte tilfeller tilbyr en finansiell eller 

annen type oppstartskapital, for grønn og miljøvennlig næring.

• Jobbe for å innføre fritak for arbeidsgiveravgift i tre år for oppstartsbedrifter med 

mindre enn fem ansatte.

• Styrke teknologi-lære, kreativitet og gründerskap i enda større grad i grunnskolen.

• Styrke etter- og videreutdanning for lærere.

• At Barne og Ungdomsrådet skal ha forslagsrett i bystyret. 

• At kommunen skal tilrettelegge for flere lærlingplasser og gå foran som et godt 

eksempel. 

• Beholde en restriktiv holdning til omdisponering av dyrket mark.

• Støtte videreutvikling av skogbruk og treindustrien i regionen til produksjon av 

bærekraftige byggematerialer og biobrensel.

• Gi sjømat- og fiskerinæringene gode rammevilkår som sikrer vekst og inntektsgrunnlag 

langs hele kysten, samtidig som det settes krav om bærekraftig produksjon.

• Jobbe aktivt for å etablere ny fylkesvei til Spangereid. 

• Jobbe for ny gjennomfartsvei gjennom Torjusheia, for å avlaste sentrum. 

• At kommunen både stimulerer etablert næringsliv og legger til rette for  

nyetableringer.

• Styrke trygdeordninger og rettigheter i folketrygden for næringsdrivende.

• Endre innbetaling av skatter og sosiale avgifter fra forskuddsvis til etterskuddsvis 

betaling. 
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Raus.
Venstre vil

• Arbeide for gode ordninger for barn i lavinntektsfamilier, slik at de også kan delta på 
aktiviteter og opplevelser.

• At kommunen skal legge til rette for visningssteder for lokal kunst og for tilgang på 
rimelige verksteder for lokale og tilreisende kunstnere.

• Gi forutsigbare og gode støtteordninger for frivillige lag, foreninger og organisasjoner.
• Opprette lavterskel psykologtilbud i helsetjenesten hvor det er mulig å få rask 

behandling uten henvisning.
• Utvide skolehelsetjenesten og styrke arbeidet mot vold og mobbing.
• At livsmestring får et større fokus i skolen.
• Styrke kunstnerens rolle som fri og selvstendig næringsdrivende gjennom bedre og 

enklere forhold for kulturbedrifter og -gründere. 
• Sikre tilgjengeligheten til gode og rimelige arenaer for bredden av kulturlivet, også 

den uorganiserte.
• Få inn mer bruk av kunst i byrom og på offentlige steder. Få kultur tidligere inn i planer 

og byggeprosesser. 
• Bedre tilbudet til personer som trenger avlastning og øke rammene for 

omsorgslønn. 
• Øke kompetansen og ressursutnyttelsen i helsesektoren.  
• Opprette ungdomsarbeider-stillinger med ansvar for å skape inkluderende aktiviteter 

for barn og unge.
• Forbedre integreringen av flyktninger gjennom økt arbeidsdeltagelse i private og 

offentlige stillinger.
• Sørge for at flyktningfamilier med traumer får psykologisk oppfølging. 
• At kommunen aktivt jobber med utvikling og bruk av velferdsteknologi, for å håndtere 

den økende mengden eldre. 
• At kommunens skal etablere ordninger som gjør at eldre kan være hjemmeboende så 

lenge de ønsker.
• At kommunen fortsetter å støtte gode offentlige og private dagaktivitetstilbud for 

eldre og demente.
• Tilrettelegge for at flest mulig kan ha inntektsgivende arbeid.
• Styrke tidlig innsats både i barnehage og skole for å fange opp elever med ulike 

tilpasnings- og lærevansker.
• Videreføre og styrke ordningen med Lindesneslosen for å hindre at unge faller ut av 

skolen.
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