
«Menneskene er viktigere enn systemet. 
Venstre prioriterer folk først.»  

Folk først
Menneskene er viktigere enn systemet. 
Venstre prioriterer folk først.

Venstres kandidater i Grong

1.  Bjørn Olav Nicolaisen

2.  Inger Berit Anti

3.  Asle Kjerkol

4.  Turid Gartland

5.  Roy Svarliaunet

6.  Solbjørg Hallager

7.  Alf Bergin

8.  Arild Skorstad

9.  Georg Sagmo

10.  Solveig Nyland

11.  Bjarne Johnsen

12.  Arnljot Sagmo

13.  Kjell Nyland

14.  Ole Evjen

15.  Bo Pettersen

Vestvik reklam
e

www.grong.venstre.no
... se våre nettsider.

En skole for kunnskap og like muligheter
krever faglig sterke lærere.
-
Venstre vil støtte nye etablerere
-
Venstre - for et klimavennlig samfunn



Venstre er Norges liberale parti. Det liberale 
sentrum representerer en god politikk for 
den enkelte og for samfunnet. Venstre setter 
innbyggere foran utbygger og borgere foran 
byråkrati, vi prioriterer FOLK FØRST.

10 liberale prinsipper
1.  Friheten skal gjelde overalt, for alle
2.  Det personlige ansvaret er ufravikelig
3.  Alle har ansvar for hverandre, for miljøet
 og for kommende generasjoner
4.  Virkelig frihet forutsetter felleskap og 
 rettferdighet
5.  Alle er likeverdige, men ingen er like
6.  Politikk skal fremme livskvalitet og 
 menneskelig vekst
7.  Politisk makt skal komme nedenfra
8.  Makt skal spres og balanseres
9.  Den liberale staten er upartisk, sterk og  
 begrenset
10. Liberalismen er optimistisk og alltid 
 underveis

Samferdsel / kommunikasjon
Kommunen må gjøre sitt til at alle deler av 
kommunen får adgang til fiberberkabel. 
Trønderbanen må videreføres til Grong. 
Vedtatt utbyggingsplan i Harran må følges 
opp. Det må jobbes aktivt med å få utbedring 
av hele E6 i kommunen inn på nasjonal 
transportplan.

Kultur
Idrett og andre kulturaktiviteter har i hoved-
sak gode vilkår og drives godt. Vedtatte planer 
følges opp. De etablerte forsamlingshusene 
er viktige ledd i kulturlivet, og må støttes. 
Samfunnshussalen er bygd som en kombinert 
gymnastikk og teater/kino/ musikksal. Den 
er nå i dårlig stand. Det må derfor startes en 
trinnvis utbygging av Grong samfunnshus 
med renovering av salen som første punkt.

Et liberalt Grong
Næringsliv
Et veldrevet næringsliv som sikrer og skaper 
nye arbeidsplasser, er nødvendig for 
kommunens utvikling. Det er en viktig 
oppgave for Grong kommune å støtte det 
eksisterende næringslivet, og legge til rette for 
nyetableringer.Her kan kommunen bidra med 
økonomisk rådgivning og støtte.

Natur, miljø og ressurser
Ny rovdyrpolitikk er vedtatt. Venstre vil 
fortsatt arbeide for mer lokal innflytelse som 
kan trygge beitenæringene og sikre folks bruk 
av naturen. Et godt drevet skogbruk er viktig 
både for brukerne og miljøet. Utnyttelse av 
mineralressursene vil kunne gi mange nye 
arbeidsplasser. Venstre vil arbeide for 
etablering av merkede snøscooterløyper, 
gjerne i samarbeid med nabokommuner. 
Med et godt regelverk bør ikke dette skape 
problemer for naturen eller annet friluftsliv.

Skole og oppvekst
Kommunen har gode barnehager og skoler og 
et godt ungdomsmiljø. Vi vil fortsette det 
positive arbeidet som er i gang ..Her er ung-
domsrådet et viktig element. Venstre er positiv 
til et forsøk med stemmerett for 16-åringer.

Helse og omsorg
Vedtatt utbygging gjør at kommunen er godt
rustet bygningsmessig, men Samhandlings-
reformen kan presse fram nye tiltak Helse-
stasjoner for barn ,unge og eldre opprett-
holdes. Lag og foreninger som driver aktivt 
helsearbeid for de ulike aldersgruppene, må 
støttes.

Samarbeid i Indre Namdal
Venstre ønsker å opprettholde IN-kommunene, 
og vi mener det er avgjørende å fortsette ut-
viklinga av gode samarbeidsløsninger til beste 
for befolkninga i hele området.

Venstre vil arbeide for at Grong skal være en 
attraktiv kommune der trivsel, trygghet og 
utvikling settes i sentrum, og der målet er høy 
livskvalitet i alle livets faser.


