
Sør-Odal Industri og næringspartiet (Sør-Odal INP) 

Energi og valg av 

energiformer 

Industri- og 

Næringsutvikling 
 

• SØR-ODAL INP vil stoppe all vindkraft- 

utbygging og bevare natur, dyreliv og 

innbyggernes helse og velferd. Verden 

opplever en naturkrise og Sør-Odal 

kommune skal ikke bidra til naturtap 

med irreversible konsekvenser for 

kommende generasjoner. Vindkraft er 

en energiform som ikke forsvarer 

konsekvensene, krav til pålitelighet eller 

effektivitet, uten regulerbar vannkraft. 

• Norges befolkning skal ikke subsidiere 

vindkraftselskaper registrert i 

skatteparadis. Driftskostnad og 

nettutbygging til vindkraftverk gir økt 

strømpris til husholdning og næringsliv 

• Sør-Odal INP har foreslått å utvikle 

vannkraftanlegg i Glommavassdraget og 

innføre lik beskatning som for vindkraft. 

• Stem på Sør-Odal INP så skal vi jobbe 

for at det gis merkbar støtte til 

strømsparende tiltak.  

• Strømprisen skal i snitt ligge under 50 

øre (4 ganger produksjonskost) 

• Norge har ikke energiunderskudd frem 

til 2050, selv uten vindkraft. Dette 

bekreftes av NVE og Statnett 

• INP er for 4. generasjons kjernekraft 

som kan bygges i småskala og tilpasses 

det aktuelle behovet. 

 

• Sør-Odal INP skal ha vekst i næring og 

industriutviklingen i kommunen. Dette 

har stått stille i altfor mange år. 

• Industri skal bygge på de ressursene 

som finnes i kommunen, men også i 

glåmdals-regionen.  

• Noen sier at vindkraft i Sør-Odal vil gi 

mer kraft til Sør-Odal. Dette er feil. Sør-

Odal INP omgår ikke sannheten ved å 

fortelle innbyggere at det må bygges 

vindkraft for å få industri og 

næringsvirksomhet til kommunen. Vi vil 

jobbe for å utvikle nett og infrastruktur 

som kan bidra til å dekke et økt 

kraftbehov. 

• Sør-Odal INP ønsker å bidra til å føre en 

landbrukspolitikk som stimulerer 

landbrukets næringsvirksomhet til 

utvikling, økt rekruttering, økt 

sysselsettingsgrad og dermed sikre 

bosetting i distriktene. 

• Gjennom statseierskapet skal den 

norske befolkningen og den norske 

industrien sikres en særlig rimelig 

strømforsyning til kostpris. 

• Norge skal ikke være en råvarekoloni, 

men skal foredle landbruksvarer og 

fiskeprodukter og bli leverandør av 

høyteknologiske utstyrsløsninger og 

kompetanse. INP mener det er til det 

beste for miljøet 
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Distriktsvennlig 

politikk 

Kompetanseløft og 

fagutdanning 
• Industri- og Næringspartiet er et 

distriktsvennlig politisk parti.  

• Ved å ta i bruk dagens digitale verktøy 

kan et hvilket som helst offentlig organ 

desentraliseres. Distriktene skal ikke 

dreneres for kunnskapsarbeidsplasser 

ved den sentraliseringsiveren vi nå ser 

fra de etablerte politiske 

styringspartiene.  Vi ser at lokalsykehus, 

tingretten, NAV og skattekontorene blir 

mer og mer sentralisert og lokalisert til 

fylkeshovedstedene. Dette mener vi er 

feil, vi ønsker å legge disse verdifulle 

kunnskapsarbeidsplassene dit folk vil 

bo. 

 

 

• Glommasvingen skole skal bli et 

satsningsområde i kommunen, der 

både elever og ansatte skal få 

kunnskapsløft og nødvendige ressurser 

• Videregående skole skal prioriteres på 

lik linje med andre fylkeskommunale 

skoler i Innlandet og praktisk 

fagutdanning er viktig for INP. 

 

 

For å se hele partiprogrammet til INP gå inn på: 

www.inpartiet.no/Politikk/partiprogram/ 

Sør-Odal INP finner du mer om på: 

Lokallagside | INP (inpartiet.no) 

www.inpartiet.no/INP/inp-der-du-bor/lokallagside#sorodal 
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Samferdsel 
 

Pensjonsløft,  

velferdsstat og NAV 
• Sør-Odal INP mener at utbygging av 

infrastrukturen her til lands er å 

betrakte som en utgift til inntekts 

ervervelse. Gode ferdselsårer bidrar til 

økt verdiskapning, bosetting, turisme og 

ikke minst trafikksikkerhet, som 

kommer alle til gode i en eller annen 

form. 

• E16 er en slik ferdselsåre for vekst i sør-

fylket. Den skal ferdigstilles med INP sin 

støtte. Det er et nasjonalt anliggende at 

denne veien kommer uansett hva 

kommunene må mene, men den skal 

ikke legges i sentrum, ved skoler eller 

aldershjem! I Norge har vi kunnskap til 

å legge veier under bakken der det er 

nødvendig. 

• All veiutbygging skal tas over 

statsbudsjettet og uten bompenger og 

veiprising 

• At regionen ikke har offentlig 

kommunikasjon med Gardemoen må 

gis stor oppmerksomhet, vi kan ikke 

tillate oss å havne mer bakpå. Pendlere 

og reisende odølinger skal kunne velge 

sikre og rimeligere kollektive løsninger 

• Sør-Odal INP vil legge til rette for 

tilrettelagt lavterskel aktivitet som 

arbeidstrening og sosial kontakt. Dette 

kan bl.a være i samarbeid med GIR.  

• INP vil løfte pensjons- og uføre 

regulering inn i det regulære 

lønnsoppgjørene mellom partene i 

arbeidslivet.  Et alternativ kan være å 

bruke eksisterende 

reguleringsmekanismer som 

frontfagsmodellen og eller et 

gjennomsnitt av fremforhandlet 

lønnsoppgjør utregnet av SSB.  

• INP vil avskaffe underregulering av 

minstepensjoner. 

• INP mener alderspensjonister og eldre 

arbeidstakere skal ha seg frabedt å bli 

redusert til utgiftsposter og bli 

karakterisert som byrder i samfunnet av 

politiske «broilere» som tjener 4-5 

ganger det en pensjonist mottar fra 

Folketrygden. 

• Eiendomsskatten på private boliger, 

inklusive fritidsboliger skal fjernes. 
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EU og EØS-avtalen Beredskap, Helse, 

Sikkerhet og Forsvar 
• INP ønsker å si opp EØS-avtalen og 

fokusere på bilaterale handelsavtaler 

som med WTO/EFTA 

• INP anser folkeavstemming som 

førende ikke bare rådgivende og vil 

kreve folkeavstemming i viktige saker 

for Norge   

• For INP er det viktig å ikke avstå 

selvråderett over våre naturressurser, 

domstoler, arbeids-, finans- og 

næringsliv. INP vil ikke inn i EU. 

• INP ser at EØS-avtalen gitt flere 

negative enn positive konsekvenser 

for norsk industri/næringsliv, befolkning 

og landets naturressurser. 

- Gjennom EØS presses det igjennom 

konkurranseutsetting og privatisering 

av offentlige tjenester.  

- Norge har blitt dårligere på selvberging 

etter at EØS-avtalen ble en del av vår 

innenrikspolitikk. 

- Med EUs energibyrå ACER har vi mindre 

kontroll på egen vannkraft og energi.  

- Importen har økt og fastlandseksporten 

resulterer i 400 milliarder i 

handelsunderskudd uten olje og gass.  

- Demokratiets kjerneverdier er svekket. 

Vi mangler innsyn, oversikt og 

påvirkning.  

 

• INP vil øke selvforsyningsgraden innen 

medisinsk utstyr og legemidler. 

• Norge har spesielle behov og vi har 

kunnskap og evne til å utvikle flere 

produkter 

• Sentralisering og etablering av store, 

kompakte helseforetak øker risikoen og 

sårbarheten ved kriser. 

• INP har som mål å redusere 

responstiden til våre nødetater og 

sentraliseringen truer tilgjengeligheten 

og utrykningstiden til våre nødetater. 

• Norges topografi, geografiske og 

infrastrukturelle utfordringer medfører 

behov for små og spredde akuttplasser. 

• Matsikkerhet: Norge skal ha 

beredskapslagre for essensielle 

matvarer tilsvarende tre måneders 

normalt forbruk. Dette skal finansieres 

og koordineres av det offentlige, i tett 

samarbeid med landbruket, 

produsenter og grossister i 

dagligvarebransjen. 

• INP ønsker å gjenreise forsvaret, særlig 

i nordområdene. Vi vil lytte til 

Forsvarets egen ekspertise ved å bifalle 

deres anbefaling om en ny bataljon for 

Sør-Norge. AMK må styrkes og 

desentraliseres i større grad. INP ønsker 

å desentralisere politiressursene tilbake 
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Industri -og næringspartiet (INP) er et sentrumsorientert, moderat parti med sterk 

distriktsvennlig profil. Partiets kandidater har liten eller begrenset politisk erfaring, men 

legger i stedet stor vekt på yrkeserfaring fra ulike fagfelt. Det er viktig for partiet å føre en 

politikk som ivaretar landet, tjener samfunnet og innbyggerne. Dette gjennomføres best 

med politikere som selv har kjent på og erfart de utfordringer som er i hverdagen for folk 

flest. Sør-Odal INP’s politikere vil jobbe for natur og miljø fremfor å gjennomføre kostbare 

symboltiltak for klima. Vi skal prioritere Glommasvingen skole og ny næringsvirksomhet. 

«Sunn fornuft er viktigere enn utdatert teknologi» 

Bli medlem – vi trenger deg som evner å tenke sunn fornuft! 

Som medlem i INP får du;  

- Stemmerett 

- Forslagsrett 

- Talerett uten nødvendigvis å ha verv i partiet!  

Dermed kan DU påvirke politikken og det som er viktig for deg! 

Dette koster 300,-/ år som hovedmedlem, 200 for familiemedlem og 150,- for 

Honnør/ufør/ungdom/student, fra innmeldningsdato 

 Si ja til utvikling - ikke avvikling 

SE HELE PARTIPROGRAMMET PÅ; INPARTIET.NO 

 

Følg oss på Facebook; Sør-Odal INP   

 

Kontakt oss pr mail: sorodal.innlandet@inpartiet.no eller på mobil 91367868 

 



10 VIKTIGE FOKUSOMRÅDER FOR SØR-ODAL INP: 

1. NEI TIL UTBYGGING AV VINDKRAFT I SØR-ODAL 
Klimatiltak som vindkraftverk på land og til havs har kun symbolverdi og skal stanses og reverseres 

Oppgradering av eksisterende vannkraft skal velges som fornybar energi, og kjernekraft som 

alternativ energiproduksjon skal utredes. 

 
2. SAMFERDSEL 
Gode ferdselsårer bidrar til økt verdiskapning, næringsvirksomhet, bosetting, turisme og 

trafikksikkerhet. E 16 skal ferdigstilles, og ikke legges i sentrum, ved skoler eller aldershjem. All 

veiutbygging skal finansieres uten bompenger og veiprising. Sikre forutsigbare drivstoffutgifter. 

3. INDUSTRI- OG NÆRINGSUTVIKLING 
Sør-Odal trenger næringsutvikling og utnyttelse av etablerte tomter. Forhold for gründere, og for å 

opprettholde eksisterende små og mellomstore bedrifter skal legges bedre til rette, blant annet ved 

forenklinger og mindre byråkrati.  

 

4. LANDBRUK 
Landbruket som næringsvirksomhet skal utvikles – ikke avvikles ved at antall landbrukseiendommer 

reduseres. Landbruket er viktig for nasjonen og skal ha betydning for fremtidig distriktsbosetting. 

5. UNDERVISNING OG SKOLE 
Det må skapes et trygt og godt læringsmiljø for elever og ansatte ved Glommasvingen skole. 

Statens forpliktelse til å utdanne alle som ønsker det til og med videregående skal videreføres og 

skoletilbud skal fortsatt finnes i distriktene.  

6. STØNADER, STATLIGE YTELSER OG PENSJONER 
Innbyggere med særlige behov i ulike faser av livet skal få tilfredsstillende hjelp, rettledning og 

rådgivning, fattigdom skal bekjempes og vilkårene for pensjonister og uføre skal forbedres.  

Vi vil legge til rette for lavterskel aktivitet, arbeidstrening og sosial kontakt.  

7. HELSE OG LIVSKVALITET 
Vi vil sikre verdighet, omsorg og respekt for enkeltmennesket. Ved fysisk eller psykisk sykdom skal du 

raskt få hjelp. Vi vil styrke lokalsykehusene, ikke legge dem ned. Det må tilrettelegges for attraktive 

fritidsaktiviteter for barn og unge i samråd med ungdomsrådet. 

8. HELSE, OMSORGSTJENESTER OG ELDREOMSORG 

Alle helse- og omsorgstjenester og eldrepleie overføres til Fylkeskommunens ansvarsområde, for å 

ha statlig kontroll på at hver enkelt kommune innehar nødvendige ressurser og tilgjengelige 

akuttplasser. Eldreomsorgen må tilrettelegges for trygghet, livsglede og tilbud om økt aktivitet. 

9. BEREDSKAP OG KRISESITUASJONER 
Norge som nasjon, Innlandet som region og Sør-Odal som kommune skal ha en tilfredsstillende 

dimensjonert beredskap og være godt forberedt for ulike krisesituasjoner, blant annet ved økt 

matvareberedskap og selvforsyningsgrad. 

10. SKATTER OG AVGIFTER 
Eiendomsskatten på private boliger inkludert fritidsboliger skal fjernes, arveavgiften 

skal ikke gjeninnføres, formuesskatten skal ha et bunnfradrag på 100G og det skal ikke 

betales skatt på inntekt, pensjon eller ytelser som ligger under fattigdomsgrensen. 
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