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………….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.



Trivsel for alle

Vi vil arbeide spesielt for:

• Utbedring av fylkesveiene; spesielt Fv. 65 og 6164

• Asfalt/gatelys på flere kommunale veier/gangveier

• Gode kollektivtilbud/kommunikasjonsløsninger
o Korte ned reisetiden Rindal - Trondheim

• Gangvei Saga – Bolme barnehage

• Styrke den private eiendomsretten

• «Hyttekommunen» Rindal skal/bør ikke ha eiendomsskatt på fritidsboliger/boliger 

• Beholde ambulanse – og branntjenesten i Rindal som i dag

• Markedsføre det positive vi har å tilby

• Arbeide for gode holdninger og tiltak i miljøspørsmål

• Gi tilskudd i form av redusert tomtepris til husbyggere

• Vi vil være en «ja-kommune». Vi vil møte initiativ fra innbyggere og næringsliv på en positiv 
måte. Det kan være digitalisering av tjenester og en positiv holdning til de som tenker nytt.



Et robust, sterkt og konkurransedyktig næringsliv gir flere
arbeidsplasser.

Skal vi overleve som egen kommune, må folketallet øke. Vi trenger flere arbeidsplasser i privat sektor og 
dermed flere personer som kan betale skatt og betale for velferden vår. Rindal Høyre vil derfor «bidra» til flere 
lønnsomme bedrifter. Vi ønsker flere nyetableringer og beholde og skape flere nye arbeidsplasser i 
eksisterende bedrifter. Vi vil arbeide spesielt med:

• «Hyttekommunen» Rindal skal/bør ikke ha eiendomsskatt på fritidsboliger/boliger

• Beholde dagens satser på arbeidsgiveravgift også etter 2021 

• Utbering av Fv-65, Fv701 og Fv700 (Rindal – Berkåk). Det er viktig for lokalt næringsliv for 
vogntog på 25m.
Todalsfjordprosjektet og Orkdalspakken kan bidra positivt til dette

• Kommunen skal føre en aktiv næringspolitikk blant annet gjennom Rindal Utviklingsfond (RUF) 

o Vi må sikre at det er tilstrekkelig midler i næringsfondet for å møte kommende behov i 
næringslivet

o Tettere samarbeid mellom kommunen og lokalt næringsliv 
o Videreføre daglig leder i Rindal Næringsforum
o Følge opp Næringsplanen
o Aktiv bruk av næringsfondet for å få flere arbeidsplasser



Flere arbeidsplasser betyr økt folketall.

Skal vi lykkes med å øke folketallet må vi ha noe spesielt å tilby i forhold til alle andre 
kommuner.

Dette må markedsføres:

 I Rindal er det «5 minutter til alt». Vi har et kompakt sentrum med gode tilbud innen 
friluftsliv, idrett, kultur, skole, barnehage, servicebedrifter og et variert lokalt næringsliv. 
Dette gir oss «Tid til å leve». 

 Næringsfond – målrettet bruk av fond mot vekst i eksisterende og nye bedrifter

 De fine boligområdene, hytteområdene, industriområdene og friluftsområdene vi har

 Ha muligheter til å tilegne seg store tomter for de som ønsker å drive med for eksempel 
dyr på hobbybasis



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

• Uten fritt skolevalg vil vi arbeide for at Surnadal videregående skole er en av våre nærskoler

• Prøveprosjekt med «leksefri» skole

• Vil sikre og utvide tilbudet om sommerjobb for ungdom 

• Innføre pilotprosjekt der alle innbyggerne over 18 år blir oppfordret til å bli organdonorer

• Framtidsretta Helsehus

o Alle skal få bo hjemme om de ønsker det, og det er forsvarlig
o Kommunen har midler for tilrettelegging av egen bolig
o Vi må øke bruken av ny teknologi

• Gjennomgang av regelverk for utleie av kommunale lokaler



Bedre kommunal økonomi gir kommunen muligheter til å gi gode
tjenester.

• Prioritere tjenestene til barn/unge og eldre

• Fortsette gjennomgangen av den kommunale organisasjonen og tjenestetilbudene  

• Sikre god kompetanse generelt og spesielt innen datateknologi

• Rett kompetanse på rett plass 

• Arbeide for å redusere sykefraværet i Rindal kommune 

• Arbeide for et inkluderende og bedre arbeidsmiljø

• Arbeide for balanse i den kommunale driften



Din stemme til Rindal Høyre er en garanti for et
bedre og tryggere lokalsamfunn
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