
Nærøysund KrFs innspill til kommuneplanen: 

Nærøysund kommune skal lage en 12 årsplan, og som politisk parti er 
vi bedt om å komme med innspill på mål og satsningsområder. 
FNs 17 bærekraftmål er vide, men styret i Nærøysund Krf ønsker helt 
konkret at kommunen framover jobber med: 
 

- Støtteordninger for barnefamilier slik at småbarnsforeldre kan 
være lenger hjemme med egne barn.  

- Bedre muligheter for f. eks startlån slik at unge som har lyst til å 
flytte hjem kan komme seg inn på boligmarkedet. 

- Hjelpe ungdom som evt. vil ta over en gård eller starte egen 
næring. 

- Gode oppvekstsvilkår og en god ungdomskultur, også for 
ungdom som ikke driver med idrett. Ansette ungdomsarbeidere 
og opprette ungdomsklubber. 

- Omprioriteringer i den økonomiske styringen. Kommunen har 
mye gjeld, og vi ønsker riktige prioriteringer til gode tjenester 
for innbyggerne. 

- Satsning på skolene, også på Viknasida. Trygg skole og god 
utdanning. 

- En ruspolitisk handlingsplan.  
- Fokus på ansvarlig forbruk og produksjon, klimaspørsmål og 

livet i havet. 
- Tiltak for å utjevne sosiale forskjeller som gjør at barn fra ulike 

familier med ulik økonomi og kultur får muligheten til å delta på 
aktiviteter sammen med jevnaldrende. 

- God helse og livskvalitet i alle livsfaser. Barn, barnefamilier, 
skole, de som faller utenfor pga sykdom, arv, eldre, livets siste 
fase, eller økonomi. 

- Sikker vannkilde til kommunen (Salvatnet) 
- Stimulere til å benytte alternativ energi, ikke fossilt. Sparetiltak. 
- Stimulere til bærekraftig vekst innenfor grønne retninger, 

arbeid til flere, arbeid til de som lett faller utenfor. 



- God infrastruktur innenfor kommunen og inn/ut av kommunen. 
- Tiltak som stimulerer til bærekraftig forbruk lokalt, lokale 

råvarer, mindre bruk og kast. (Mat på skoler delvis basert på 
utgående varer i butikkene, produsert/foredlet av frivillighet, 
vgs, vekstbedrift. 

- Lokale tiltak for å stoppe klimaendringene, ta vare på livet i 
havet og på land. 

- Sikre god brann- og katastrofeberedskap som dekker hele 
kommunen. 

- Drive målrettet rekruttering av kritisk helsepersonell. 
 
 
 
Styret i Nærøysund KrF 


