- Gjenninnføre politikerskole for miljøkunnskap
- Sikre videreføring av forsking på økologisk landbruk og støtte etablering av Tingvoll
Økopark
- «Folk i husan» - legge til rette for salg av småbruk til unge som ønsker å etablere seg
på Tingvoll
- Kommunen skal ta en aktiv rolle som medspiller for naturbaserte næringer, for
eksempel kortreiste produkter og opplevelser, utvikle sine egne
tjenester/virksomheter mer basert på lokale og fornybare ressurser og tilby
rådgivning lokalt og regionalt («Grønn klynge»)
- Videreføre skolehageprosjekt, kortreist gjestebud og andre miljøprosjekt i skolene
- Bruke økomatsatsinga ved Tingvoll sjukeheim som modell for andre
storhusholdninger
- Bruk alternativer til sprøying med gift på offentlige arealer

- Jobbe med fylkeskommunen for et bedre busstilbud - flere avganger og bedre
korrespondanse mellom ulike kollektivtilbud. Matingsbuss til time-ekspress.
- Arbeide opp mot foreldre og skoler for å utvikle bedre trafikkultur og redusere
biltrafikken slik at det blir tryggere å gå/sykle til skolen og fritidsaktivitetar.
- Flere sykkelveier
- Bygge ut flere ladestasjoner for el-bil

- Kommunal folkehelse- og kulturkoordinator som samarbeider nært med frivillige
organisasjoner
- Styrk kulturskolen
- Styrk bibliotekene og viderefør «Bittelitteraturhus» som en arena for
folkeopplysning og demokrati
- Behold og videreutvikle Tingvollia som museum og friluftsområde for folk i alle
aldre
- Opprett frivillighetssentral
- Tilrettelegge bedre for et sosialt liv blant de som bor i omsorgsboliger
- Forebyggende innsats blant barn og ungdom ved å styrke helsestasjonen
- Hold på MOT i skolene

Hjertesak: Gode oppvekst- og nærmiljø

Hjertesak: Gjøre det enkelt og attraktivt å bruke
kollektivtransport og sykkel

Hjertesak: Flere i arbeid med bærekraftig og mangfoldig
matproduksjon i Tingvoll

Hjertesak: Økologisk mat i barnehage og skole

Hjertesak: Livskvalitet og grønn omstilling
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15. Geir Gaarder
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