K O M M U N E V A LG E T 2019

Næringsliv og arbeidsliv
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.

Vi ønsker å styrke
Kristiansunds rolle som
regionsenter på Nordmøre

Normørslista vil:
• Styrke samarbeidet mellom kystkommunene på Nordmøre
og i Trøndelag for å bidra til god næringsutvikling og dra
gjensidig nytte av næring, reiseliv og samferdsel.

• Styrke Kristiansund Lufthavn Kvernberget, og sikre tilknytningskorrespondanse for flyreisende til og fra Kvernberget.
• Jobbe for å korte ned kommunens behandlingstider for søknader, og slik gjøre livet lettere for det etablerende næringslivet og befolkningen forøvrig.

Samferdsel
Normørslista vil:
• Stanse den bompengefinansierte bypakken. I stedet vil vi
arbeide for å få til et pilotprosjekt med gratis kollektivtransport
i Kristiansund.

• Sørge for at kommunen skal være en rettferdig arbeidsgiver,
ved å lyse ut færre deltids- og tilkallingsstillinger, og gi
de som allerede jobber deltid i kommunen sjansen til
å få utvidet sine stilinger.

• Utvide bussrutene i byen med hyppigere avganger,
og et utvidet tilbud på hverdager og helg.

• Øke antall offentlige arbeidsplasser i Kristiansund.

• Utvide hurtigbåttilbudet med hyppigere avganger, samt en
pendleravgang fra Kristiansund til Trondheim og omvendt.

• Innføre en ordning med gratis levering av avfall ved Hagelin
miljøstasjon for privatpersoner, og samtidig utvide åpningstidene ved Hagelin miljøstasjon.
• Innføre bunnfradrag på eiendomsskatten.
• Øke gjenvinningsgraden i kommunens institusjoner,
og i kommunen forøvrig.

• Sørge for hyppigere avganger med buss og båt til og fra
nabokommunene for å knytte regionen sammen.

• Utvide sundbåttilbudet i Kristiansund, og utvide antall
stoppesteder.
• Knytte kollektivtilbud som buss og drosje mer opp mot
Kvernberget lufthavn enn i dag.
• Arbeide for fergefri forbindelse over Talgsjøen, over Vinjefjorden og over Edøyfjorden, samt forbindelse mellom Aure
og Hitra. Fergefri forbindelse nordover vil skape et større
omland både for flyplassen, for sykehuset og for utdanningstilbudene i Kristiansund.
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• Styrke Kristiansund og Nordmøre Havn IKS, og jobbe
for å opprette flere avtaler med bedrifter og institusjoner
nordover.

– det er ditt valg!
KRISTIANSUND

1. Stig Anders Ohrvik
Vi må samarbeide mer nordover og utvikle kystregionen. Jeg vil derfor jobbe for fergefri forbindelse over Talgsjøen og endret regiontilhørighet.
Fergefri forbindelse nordover vil skape et større
omland både for flyplassen, for sykehuset og for
utdanningstilbudene i Kristiansund. Alt dette skal
bestå og utvikles videre. For å få til det er vi helt
nødt til å se nordover.

Helse, folkehelse og livskvalitet
Nordmørslista vil fortsette å kjempe for sykehuset i Kristiansund. Vi vil også føre en god og gjennomført folkehelsepolitikk i Kristiansund; vi skal styrke eldreomsorgen og ivareta
dagtilbudene til eldre, og føre en sosialpolitikk som vil ta vare
på de svakeste i samfunnet. Et sunt, friskt og tilfreds Kristiansund, er et Kristiansund som gagner hele Nordmøre.

2. Per Martin Kjønnø
Per Martin er spesielt opptatt av næringsutviling, og vil jobbe for at alle næringer som bidrar
til verdiskapning og sysselsetting får gode vekst
vilkår i Kristiansund. I bystyret vil han jobbe for
at Kristiansund blir en god serviceyter for befolkningen, og vil prioritere et godt oppvekstmiljø,
hvor vi beholder dagens barnehage- og skolestruktur. Vi skal styrke eldreomsorgen og ivareta
og utvikle dagtilbudene for de eldre.

3. Linda Dalseg Høvik
Linda er opptatt av at Kristiansund skal være en
attraktiv kommune å bo i og flytte til. Kommunen vår må sikre gode oppvekst- og livsvilkår til
innbyggerne gjennom hele livsløpet med gode
helsetjenester, et nært og trygt fødetilbud, et variert tilbud av barnehager, en stabil skolestruktur i
nærhet til barnas hjem. Muligheter for videreutdanning og en eldreomsorg med sykehjemsplass
til de som trenger det. Vi trenger sykehuset vårt,
og vi vil jobbe for å beholde det. Uten gode vilkår
for vekst og utvikling i dette fylket bør vi søke oss
til en annen region.

4. Inge Slettan Ulvund
Inge har regionskifte som hjertesak. Han mener
at den urettferdige fordelingen av ressurser i
Møre og Romsdal har gått for langt, og at Nordmøre snarest bør søke overflytting til Trøndelag.
Inge er også opptatt av utdanningspolitikken i
Kristiansund, og av smarte, rettferdige og miljøbevisste samferdselsløsninger.

5. Astrid Marie Myrvågnes
Astrid Marie er opptatt av at alle skal ha likeverdig
tilgang til spesialisthelsetjenesten og beholde
våre 4 sykehus i M&R. Hun er spesielt opptatt
av eldreomsorg og Campus Kristiansund. Gode
samferdselsløsninger er viktig, slik som Halsafjordsambandet, Todalsfjordsambandet , Romsdalsaksen og ferge mellom Aure og Hitra.

Normørslista vil:

Kjære velger!
Nordmørslista er det uavhengige alternativet til de etablerte
partiene. Vi står fritt til å gjennomføre god nordmørspolitikk helt
uavhengig av fylkesparti og partiledelse som motarbeider lokale
interesser. Våre folkevalgte skal være lette å få kontakt med, både
for våre medlemmer, og for alle innbyggere i Kristiansund. Vi skal
være folkets direktekanal i bystyret. Vårt mål er å styrke samarbeidet med nabokommunene, og styrke Kristiansunds rolle som
bykommunen på Nordmøre. Samtidig skal vi få fart i samtaler
med Trøndelag, med mål om at Nordmøre skal skille lag med
Sunnmøre og Romsdal for å bli en del av Trøndelag.
Vi ønsker alle Nordmøringer og Kristiansundere et godt valg,
og husk: – Det er ditt valg!

Oppvekst og utdanning
Normørslista vil:
• Ha gode skoler og barnehager med økt voksentetthet
og stedlig ledelse.
• Bevare dagens barnehage- og skolestruktur.
• Sørge for at skolefritidsordningen gir forutsigbarhet og trygghet, og sørge for et godt tilbud også på sommeren. Kommunale
barnehager må være åpne hele sommeren.
• Bidra til å realisere Campus Kristiansund, arbeide for økt satsing
på videregående utdanning, fagskoleutdanning og høyere
utdanning i Kristiansund. Beholde eksisterende studie- og
opplæringstilbud og bidra til å utvikle nye.

• Beholde fullverdig sykehus med fødeavdeling og barneavdeling i Kristiansund.
• Tilbakeføre akuttfunksjoner og etablere traumeenhet
ved sykehuset.
• Arbeide for at Kristiansund skal ha tilhørighet til St. Olavs
hospital HF i stedet for Helse Møre og Romsdal.
• Styrke fritt sykehusvalg og fritt behandlingsvalg.
• Styrke beredskapen i Kristiansund og på Nordmøre med
et godt ambulansetilbud, ambulansebåt og lufttransport.
• Styrke eldreomsorgen med riktig behandling til riktig tid.  
Øke grunnbemanningen, øke antall sykehjemsplasser
og øke antall omsorgsboliger.
• Styrke dagtilbudet for eldre.
• Støtte en varig bevaring av Aure rehabiliteringssenter.
• Sørge for at alle uavkortet har tilstrekkelig ressurser til et
verdig livsopphold, som gir grunnlag for et meningsfylt liv
og stimulerer til evne og ønske om å bidra til fellesskapet.
• Livsoppholdssatsene må justeres i takt med prisstigningen
og kjøpekraften ellers i samfunnet.
• Sørge for at sosiale ytelser ikke blir avkortet som følge av
økt barnetrygd og lignende.
• Føre en aktiv boligpolitikk som tar høyde for at alle skal ha
mulighet til å ha en trygg og forutsigbar bosituasjon. I tillegg
til å disponere et antall kommunalt eide boliger som blir
forsvarlig vedlikeholdt bør kommunen ta initiativ til prosjekter som «leie før eie» som hjelper leietakere uten egenkapital
med å få innpass på boligmarkedet.
• Styrke samarbeidet mellom kommunen og frivillige
organisasjoner i Kristiansund.
• Styrke samarbeidet med idrettslivet i Kristiansund
for å utvide tilbudet til barn og unge.
• Bevare og utvikle «Idrett» som et nærmiljøtiltak.

