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EN TRYGG OG 
GOD OPPVEKST
Gjennom hele oppveksten har samfun-
net og kommunen et ansvar fror å legge 
til rette for en best mulig utvikling for den 
enkelte. Skolelærere og barnehageansat-
te har i stor grad mulighet til å påvirke 
et barns utvikling og gjør derfor en svært 
viktig jobb. Det er viktig å ha som mål at 
ungdommen kan gå ut i arbeidslivet med 
kunnskap,nysgjerrighet og ferdigheter.

Inderøy Venstre vil:

• Bekjempe frafall i den videregående  
 skolen ved å sette inn tiltak tidlig i   
 grunnskolen
• Gi den enkelte skole frihet til å velge  
 egne valgfag
• Styrke etterutdanningen av lærere
• Aktivt støtte opprettelsen av Montes- 
 soriskole i  Mosvik
• At barnehagesatser og sfo satsene skal  
 være inntektsgraderte
• Være en sterk pådriver for en fortsatt  
 utbygging av trygge gang- og sykkel 
 veier i hele kommunen
• Innføre et aktivtetskort for alle mellom  
 6-18 år for å delta på likefot på fritids 
 aktivteter og kulturtilbud
• Gjeninnføre MOT i Inderøyskolen
• Videreutvikle e@ som et treffsted ung 
 dom kan treffes for ulike sosiale aktivi 
 teter
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ET GRØNNERE INDERØY

Global oppvarming er den største utfor-
dringen menneskeheten står overfor. Der-
for er det viktig at det legges til rette for 
at den enkelte kan ta klimasmarte valg og 
velge mest mulig miljøvennlig. Kommunen 
har et tilsvarende ansvar,noe som må vi-
ses både gjennom holdninger,planlegging 
og faktiske handlinger

Inderøy Venstre vil:
• Ha et sterkt fokus på klima og miljø 
 spørsmål i all kommunal virksomhet
• Innføre årlig klimregnskap som en nat- 
 urlig del av kommunens budsjettarbeid
• Ha et fortstatt sterkt jordvern i  
 kommunen
• Ha en fornuftig forvaltning av de 18  
 milenemed strandsone i kommunen,slik  
 at spennende næringsutvikling og beva 
 ring av viktige naturverdier lar seg kom 
 binere
• Kutte i kommunens klimautslipp
• Ha et sterkt fokus på at klima og mil 
 jøplanen følges opp og videreutvikles
• At kommunen er en pådriver for en re 
 forhandling av konsesjonen på Mossa  
 med tanke på fiskebestand og andre  
 viktige miljøverdier
• At nyinnkjøp i kommunens bilpark skal  
 være fossilfrie kjøretøy

GRØNT NÆRINGSLIV
OG ØKT BOLYST

Inderøy Venstre vil være en aktiv pådriver 
for at kommunen er et attraktivt sted å 
etablere bedrifter gjennom god planlegging 
for næringsarealer. Spredt boligbygging for 
å gi folk mulighet til å bosette seg i hele 
kommunen er viktig.

Inderøy Venstre vil:

• Legge til rette for utbygging av boligtomter  
 i alle grendene i kommunen

• Utvikle Lensmyra næringspark til et   
 klima og miljømessig fyrtårn i regionen for  
 framtidens grønne næringsliv

• Være en aktiv pådriver for innkjøp av lokale  
 varer og tjenster til alle kommunal innkjøp

• Fjerne all eiendomsskatt

• Ha et fortsatt sterkt fokus på   
 bredbåndutbygging i hele kommunen

• Se på hvilke muligheter fjorden kan ha  
 som transportåre for lokalt og regionalt  
 næringsliv

ET RAUST INDERØY

En kommune måles etter hvor godt det 
legges til rette for de som trengder det 
mest.
Inderøy Venstre vil kombinere det som 
fungerer i dag med det å ta nye spennen-
de valg og tenke nytt. Brukerne må få mye 
større innflytelse på sin egen hverdag og 
på innholdet i de tjenestene den enkelte 
har behov for. Inderøy skal være en inklu-
derende kommune,både for de som bor her 
og de som kommer flyttende til oss.

Inderøy Venstre vil:
• Fjerne egenandel på trygghetsalarm
• Faste 100% stillinger skal være normen  
 for de som ønsker det innen helse-og  
 omsorgasektoren
• Jobbe for et fullverdig kjøkken i Mosvik
• Ha en skikkelig gjennomgang for å   
 avdekke det reelle behovet for syke  
 hjemsplasser i kommunen
• Legge til rette for at private aktører er  
 en naturlig del av kommunens tjeneste 
 tilbud
• At weboverføring av møter skal gjelde  
 alle møter i folkevalgte organ
• At Inderøy kommune skal gjennomføre  
 forsøk med stemmerett for 16 åringer

FOLK
FØRST.


