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Miljø
Normørslista vil:
•	Arbeide	for	mere	gjenbruk	og	resurseffektivisering.
•	Utrede	mulighetene	for	energieffektivisering	på	nybygg
	 og	eksisterende	bygg.

www.nordmørslista.no

Næring
Normørslista vil:
•	Det	skal	legges	til	rette	for	næringsvirksomhet	innen
	 havbruk	og	landbasert	oppdrett.
•	Kommunen	skal	legge	til	rette	for	nyetablering	og	styrking
	 av	eksisterende	virksomheter.
•	Legg	til	rette	for/stimulering	til	allsidig	landbruk,	blant	
	 annet	for	å	bevare	kulturlandskap.
•	Avhende	kommunale	bygg	som	ikke	er	i	bruk.
•	Legg	til	rette	for	turisme	med	å	blant	annet	opparbeide
	 areal	for	bobil/	campingvogn	og	aktivitetsbasert	turisme.
•	Arbeide	for	at	det	opprettes	nettverk	for	læring	og	
	 kompetansespredning	på	tvers	av	bransjer.

Oppvekst
Normørslista vil:
•	Dagens	skole	og	barnehagestruktur	må	opprettholdes.
•	Støtte	opp	om	arbeidet	med	etablering	av	Jappe	Ippes
	 folkehøyskole.
•	Vurdere	alternativ	organisering	innen	kulturskolen.
•	Sørge	for	at	det	utarbeides	en	overordnet	kommunal	
	 oppvekstplan.
•	Nordmørslista	vil	gå	inn	for	bokmål	i	Aure	Kommune.

Ta hele kommunen i bruk

Nordmørslista
– det er ditt valg!
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Helse
Normørslista vil:
•	Beholde	Aure	Rehabiliteringssenter.
•	Kristiansund	sykehus	–	beholde	fødeavdeling,	
	 barneavdeling	og	akuttavdeling.
•	Ha	to	døgnambulanser	med	strategisk	plassering.	
•	Ha	beredskapsferjer.
•	 Jordmor-beredskap	i	Aure	kommune	24/7.
•	Nordmørslista	vil	være	en	garantist	for	lege-	og	jordmor-
	 kontor,	samt	kontor	for	hjemmetjenesten	etableres
	 på	Gullstein.
•	Eldreomsorgen	skal	utvikles,	både	hva	gjelder	sykehjemmene	
og	utvikling	av	sosiale	treffpunkter	for	eldre	i	kommunen.	

•	Grunnbemanning	innen	helse	må	styrkes.
•	Desentralisering	av	helsetjenester	der	dette	er	mulig.

Samferdsel
Normørslista vil:
•	Tverrfjordforbindelsen	
	 mellom	Kjørsvikbugen
	 og	Laksåvika	må	i	drift.
•	Åpningstider	i	fergepakke	
	 Nordmøre	må	utvides.
•	Opprustning	av	kommunale	veier.
•	Det	bør	etableres	1	eller	
	 2	ekstra	hurtigbåtanløp
	 i	kommunen.

Generelt
Normørslista vil:
•	Nordmørslista	vil	arbeide	for	at	Aure	blir	del	av	en	sterk	
	 midt-norsk	region.
•	Nordmørslista	vil	ikke	arbeide	for	kommunesammenslåing
	 i	valgperioden.
•	Nordmørslista	ønsker	ikke	vindturbiner	i	Aure	kommune.
•	Nordmørslista	ønsker	trygghet,	trivsel	og	muligheter	for	
	 alle	kommunens	innbyggere.	Det	oppnår	vi	best	gjennom	
	 at	livskraftige	grendesamfunn	samarbeider	og	ved	å	ta	
	 hele	kommunen	i	bruk.

1. Terje Hals
Mine hovedsaker er å bevare sykehuset i Kristian-
sund og Aure Rehabilitering, samt å arbeide mot 
vindturbinanlegg i Aure kommune. Dessuten er 
det viktig å arbeide sammen med andre for å få 
realisert fergeforbindelse til Hitra. Samarbeid 
med andre blir nok en nøkkel, både på fylket 
og i kommunen.

2. Ole Ledahl
Ole ønsker å arbeide for likeverdige tjenestetilbud 
og utvikle Aure som bo- og arbeidsregion. Vi må
videreutvikle livskraftige grendesamfunn som 
samarbeider. Det interkommunale samarbeidet 
må utvides. Vi må ha inkluderende og åpne 
demokratiske prosesser. Det må jobbes videre 
med å få relaisert fergeforbindelse mellom 
Kjørsvikbugen og Laksåvika. Endret region-
tilhørighet er også en viktig sak. 

3. Stine Wulff Todal
Stine ønsker å jobbe for at Aure kommune skal 
være attraktiv både å bo i og flytte til. Tjeneste-
tilbudet skal ikke svekkes, men bygges opp og 
styrkes. Stine har næringsutvikling, skoletilbud, 
helse og sikkerhet som sitt hovedfokus. 
Hun ønsker lik behandling av innbyggerne og er 
positiv til endringer som styrker kommunen.

4. Lena R. Vaag
Lena brenner for å bevare Aure Rehab. Jeg ønsker 
å bedre helsetjenestene med økt jordmorbered-
skap og ambulansetjeneste i bygda. Det er viktig 
å opprettholde næringer og tilrettelegge for 
nyetablering i kommunen, noe som gjør det
mer attraktivt å bosette seg og skaffe jobb i Aure.
Jeg er også opptatt av ett allsidig landbruk.

5. Elisabeth Jørgenvåg
Helseberedskap i Aure er en av mine store hjerte-
saker. Hele befolkningen skal oppleve trygghet 
og forutsigbarhet i forbindelse med sykdom og 
fødsel. Aure rehab skal bestå. 
Alle skal være velkommen til Aure, både for å bo, 
besøke og arbeide! Desentraliserte og fleksible 
tjenester er viktig og bra både for trivsel, samt 
mestring av travle hverdager. 
Jeg er i mot utbygging av vindturbiner.

Kjære velger!
Nordmørslista er et partipolitisk uavhengig alternativ
til de etablerte partiene. Vi stiller  til valg i Aure for første 
gang ved kommunevalget. Befolkningen i Aure er vårt 
hovedfokus. Vi ønsker en sterk midt-norsk region med 
samarbeid og utvikling i møte med fremtiden.

Vårt motto – ta hele kommunen i bruk – er alvorlig ment.

Vi ønsker alle innbyggere et Godt Valg!

Kristiansund og Nordmøre Havn – Ill.: Holbø Consulting


