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RINDAL HØYRE
…..bygger samfunnet på tillit til enkeltmennesket

Rindal Høyres mål
er å gjøre det attraktivt å
drive næringsvirksomhet,
arbeide, bo og leve i
Rindal.
Et robust, sterkt og
konkurransedyktig næringsliv gir
flere arbeidsplasser.
Flere arbeidsplasser betyr økt
folketall.
Økt folketall gir bedre kommunal
økonomi og bedre offentlige og
private tilbud, varer og tjenester.
Bedre kommunal økonomi gir
kommunen muligheter til å sikre
gode lovpålagte tjenester.

Et robust, sterkt og konkurransedyktig næringsliv
gir flere arbeidsplasser.
Et robust, te

For å øke folketallet vil Rindal Høyre bidra til lønnsomme
bedrifter, flere nyetableringer og beholde og skape flere nye
arbeidsplasser. Ut fra dette vil vi arbeide spesielt med:

 Beholde dagens ordning på
eiendomsskatt
 Sikre dagens satser på
arbeidsgiveravgift også etter 2021
 Utbedring av FV-65 og FV-340/overføre
FV-65 til riksvei
 Rindal Utviklingsfond (RUF)
o Eiendomsskatt skal gå til næringsutvikling og
grunnlagsinvestering
o Rindal Næringsforum skal få disponere årlig en fast
sum til for eksempel «eksperthjelp»

Flere arbeidsplasser betyr økt folketall.
Skal vi lykkes med å øke folketallet må vi ha noe helt
unikt å tilby innbyggerne i forhold til alle andre
kommuner.
 I Rindal er det «5 minutter til alt»
 Videreutvikle sentrumsområdet for å styrke hele
kommunen
o Et sterkt, livskraftig og kompakt sentrum med en
blanding av tilbud og aktiviteter innen kultur, idrett
og private og offentlige tjenester
 Beholde dagens Trollbane
 Se på andre muligheter
o Attraktive boligtomter
 Samarbeid med private grunneiere for å etablere
«småbruk» for de som ønsker å drive med dyr på
hobbybasis

 En av de få kommunene i Midt-Norge uten eiendomsskatt
på privatboliger og hytter

Økt folketall gi
Økt folketall gir bedre kommunal økonomi og
bedre offentlige og private tilbud, varer og
tjenester.
Oss mennesker i mellom
 Arbeide for fritt skolevalg i videregående skole
 Prøveprosjekt med skole uten hjemmelekse
 Beholde Øvre Rindal barnehage
 SFO – tilbud ved Øvre Rindal barnehage
 Rindal kommune skal beholde bygget der Øvre Rindal
skole er i dag
o Bofellesskap for eldre på Øvre Rindal
 Psykisk helse
o Forebyggende arbeid i skolen/fast kontortid Helsestasjon for ungdom
o Det må være et lavterskeltilbud for de som har behov
– uten ventetid

R
Bedre kommunal økonomi gir kommunen
muligheter til å sikre gode lovpålagte tjenester.
 Gjennomgang av den kommunale organisasjonen og
tjenestetilbud
 Arbeide for å få ned sykefraværet i Rindal kommunen

 Prioritere lovpålagte oppgaver foran alt man har lyst til
 Arbeide for balanse i den kommunale driften – prioritere
sterkere

Trivsel for alle
 Utbedring av FV – 65/overføre FV-65 til riksvei
 Asfalt kommunale veier/gangveier
 TIMEexpressen gjennom Rindal
 Gangvei Saga – Bolme barnehage
 Grunneierne må få bestemme mere over egen eiendom –
styrke den private eiendomsretten

Kommunestruktur
 Vil arbeide for tilhørighet mot en Orkdalsregion
o Rådgivende folkeavstemming

