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SAMFERDSEL – tilpassede løsninger for brukerne
En velutbygd samferdselsstruktur er viktig for å opprettholde
en desentralisert bosetting og bærekraftig næringsliv. Vi
ønsker å opprettholde flytilbud og utvide ferge- og hurtigbåttilbud slik at pendlere kan nå omliggende områder både for å
komme seg til jobb og utdanning. Vi må ha et busstilbud som
gjør det mulig for skoleelever, studenter og arbeidstakere å
komme seg hjem til nærdistriktet. En god samferdselsstruktur
er også viktig for å sikre like helsetjenester til alle innbyggerne og for å sikre beredskapen.Nordmørslista vil arbeide for
følgende samferdselsprosjekt for å nå målene for en desentralisert bosetting.

Normørslista vil arbeide for:
• Fergefri kryssing av Talgsjøen, Vinjefjorden og Edøyfjorden.
• Opprette fergetilbud mellom Kjørsvikbugen i Aure og
Laksåvika på Hitra.
• Døgnkontinuerlig fergetilbud mellom Seivika i Kristiansund
og Tømmervåg i Aure inntil fergefri forbindelse over Talgsjøen kan gjennomføres.
• Døgnkontinuerlig fergetilbud mellom Edøya på Smøla
og Sandvika i Aure fram til fergefri forbindelse kan
gjennomføres.
• Fergefri forbindelse over Halsafjorden.  
• Realisering av Todalsfjordprosjektet.
• Valg av Romsdalsaksen som det beste alternativet for å
knytte sammen hele fylket og det rimeligste alternativet for
kryssing av Romsdalsfjorden, der eksisterende infrastruktur
benyttes i stor grad.
• Autonom fergeløsning mellom Aresvik i Aure og Hennset i
Heim kommune inntil fergefri forbindelse kan gjennomføres.   
• Opprettholde Kristiansund og Nordmøre havn som knutepunktshavn, og sikre best mulig rammevilkår for havnedrift
og utvikling av havnene i regionen på tvers av fylkesgrensene.

NÆRINGSLIV – attraktive arbeidsplasser
og velfungerende samfunn
For å få et sunt og godt næringsliv og arbeidsmarked på
Nordmøre, må det bli en jevnere fordeling mellom private og
offentlige arbeidsplasser i fylket. Nordmøre må derfor få en
betydelig økning i statlige og fylkeskommunale stillinger. For å
snu utviklingen med fraflytting og synkende fødselstall må vi
begynne å samarbeide nordover og utvikle kystregionen. Vi vil
derfor arbeide for fergefri forbindelse over Talgsjøen og endret
regiontilhørighet.

Normørslista vil arbeide for:
• Å støtte utvikling av havbruk (oppdrett, tang- og tareproduksjon), og at de lokale vertskommunene får en rettmessig del
av inntektene fra havbruksanleggene.
• Å tilrettelegge for videreutvikling av olje og gass på Nordmøre
og i Midt-Norge.
• Utvikling av ny teknologi gjennom et samspill mellom private
og offentlige bedrifter, omstillings og utviklingsmidler og Campus Kristiansund, samt andre forsknings- og utviklingsmiljøer.
• Oppgradering og optimalisering av eksisterende vannkraftanlegg fremfor utbygging av nye anlegg.
• Å sikre og styrke eksisterende kulturtilbud.
• Opprettholde kulturlandskapet ved hjelp av et levende landbruk og som en del av vår samfunnssikkerhet og beredskap
i en verden med økende miljøproblemer.

• Utvikle miljøvennlige og framtidsrettede løsninger for
sjøveis transport for å redusere trafikk på veien.

• Kristiansund Lufthavn skal videreutvikles og tilknytningskorrespondansen for flyreisende sikres.
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• Helhetlig og tilgjengelig kollektivtilbud for hele regionen.
Opprettholde ordningen «Trygt hjem for en 50-lapp» og
fleksibelt Fram flexx.
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1. Elisabeth Jørgenvåg
Min hjertesak er at fødeavdeling, akuttavdeling
og barneavdeling i Kristiansund skal bestå.
Hele befolkningen skal ha en god og trygg
helseberedskap, spesielt for kvinner i forbindelse
med graviditet og fødsel. Vi skal bevare Aure Rehab. Nordmøre har ikke mer å miste! Jeg har også
fokus på vedlikehold av veier og bedre samferdselsløsninger, som f.eks. ferge Aure- Hitra, smartere bruk av Kystekspressen og økt fergetilbud!

2. Stig Anders Ohrvik
Det er viktig å ha representanter på fylkestinget
som er positive til at Nordmøre kan skille lag med
Sunnmøre og Romsdal for å bli en del av Trøndelag. Så lenge vi er en del av Møre og Romsdal må
vi videreutvikle både videregående skoler, fagskolen og høyere utdanning, og bidra til å realisere
Campus Kristiansund. Jeg er motstander av bypakke Kristiansund med bompengefinansiering,
og vil stemme imot dette også på fylkestinget.

3. Per Martin Kjønnø
Fylkeskommunale og statlige arbeidsplasser må
legges til Nordmøre. Utdanningstilbudene på
Nordmøre må utvikles. Campus Kristiansund må
realiseres. Jeg vil jobbe for bedre samferdselsløsninger og et fullverdig sykehus på Nordmøre. Det
såkalte fellessykehuset SNR er ikke bærekraftig og
bør ikke realiseres, da den vil føre til et dårligere
helsetilbud for hele Møre og Romsdal.

4. Dina Gaupseth
Et velfungerende samfunn trenger nærhet til både
utdanningstilbud, arbeidsplasser, sykehus, gode
samferdselsløsninger og politi. Det er viktig å
opprettholde alle fire sykehusene i fylket. For at vi
skal beholde ungdommene ute i distriktene, må
vi ha et godt opplæringstilbud der de bor, samt
at vi kan tilby et bredt utvalg av både private og
statlige kompetansearbeidsplasser.

5. Linda Dalseg Høvik
Dersom ikke Nordmøre får gode vilkår for vekst
og utvikling i dette fylket, bør vi søke om vi kan få
bedre ved å skifte region. På fylkesnivå trenger vi
flere nordmøringer. Maktbalansen i fylket er ikke
sunn, men skaper strid og fogderipolitikk vi ikke er
tjent med. Romsdalsaksen er det beste alternativet
for kryssing av Romsdalsfjorden for alle, kombinert
med en fergefri forbindelse over Halsafjorden.

Kjære velger!
Nordmørslista er det uavhengige alternativet til de etablerte
partiene. Vår viktigste sak er å beholde sykehus i Kristiansund
med fødeavdeling, barneavdeling og akuttfunksjoner med
traumeenhet. Vi aksepterer ikke nedleggelse av sykehus eller
sykehusavdelinger i Kristiansund nå eller i fremtiden.
Nordmørslista ønsker å utrede regionendring for de nordmørskommunene som ønsker det, og vil støtte de kommunene som
søker grensejustering i tråd med befolkningens ønsker. Vi vil
arbeide for å opprettholde og videreutvikle både videregående
skole, fagskole og høyere utdanning. Nordmørslista vil dessuten
arbeide for flere offentlige arbeidsplasser og bedre samferdselsløsninger på Nordmøre. Vi ønsker alle et godt valg!

HELSE – trygghet og likeverdige helsetjenester
Likeverdige helsetjenester handler om trygghet og sikkerhet,
og forskjellen på opplevd sikkerhet og falsk trygghet. Et sunt
samfunn må gi innbyggere følelsen av rettferdighet, og det er av
den grunn nødvendig at helsetilbudet styres gjennom politiske
og demokratiske prosesser. Utredning av regiontilhørighet kan
bli løsningen for å sikre et godt lokalsykehus med nødvendige
funksjoner.

Normørslista vil arbeide for:
• Å opprettholde sykehus i Kristiansund med minimum fødeavdeling, barneavdeling og akuttmottak med traumefunksjon
og med nødvendige tilhørende fasiliteter.
• Å fjerne helseforetaksmodellen og erstatte denne med
en modell med større demokratisk styring.
• Å styrke beredskapen med hensyn til beredskapsferger,
ambulanser, ambulansebåt, lufttransport, legevakt og
jordmortjenester.   
• Å opprettholde Aure rehabilitering.
• Å etablere tannlegevakt for kommunene på Nordmøre
som en del av den offentlige tannhelsetjenesten.

UTDANNING – fremtiden bygges på kunnskap
Et samfunn i stadig utvikling, krever et tilpasset opplæring- og
utdanningstilbud for barn, unge og voksne. Utdanning bidrar
til å styrke økonomisk vekst i lokalsamfunnet gjennom det å
øke innbyggernes generelle kunnskaps- og ferdighetsnivå og
til en aktiv deltakelse i arbeidslivet og samfunnsliv.

Normørslista vil arbeide for:
• Å trygge fagskoletilbudet med en forutsigbar
finansieringsmodell.
• Stedlig ledelse på fagskolen.
• Å utvikle fagskoletilbud forankret i lokal næringsutvikling.
• Å etablere varig høyere utdanning i Kristiansund gjennom
Campus Kristiansund.
• Å opprettholde den landsdekkende yrkessjåførlinja
i Kristiansund.
• At også voksne innbyggere sikres et fullverdig
opplæringstilbud.
• Å tilby ungdom som ikke er i opplæring eller arbeid andre
kompetansefremmende tiltak, slik at flere elever kan få
dette tilbudet.
• Gjeninnføre ordningen med ekstra oppfølging av elever i
overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole.  
• Styrke oppfølgingstjenesten og praksisbrevordningen for å
sikre at flere elever får gjennomført videregående opplæring.
Jobbe aktivt for å styrke bruken av internasjonalisering både
for elever og lærlinger.
• Å tilpasse samferdselstilbudet slik at flere ungdommer
kan bo hjemme under utdannelse.
• Kreve at kommunale og fylkeskommunale enheter
har lærlinger.   

