
Ragnhild Helseth
Venstres ordførerkandidat  i Kristiansund

«Menneskene 
er viktigere enn 
systemet. Venstre 
prioriterer folk 
først.»  

www.venstre.no/moreogromsdal/kristiansund

Venstres kandidater 
i Kristiansund
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1. Helseth, Ragnhild 
2. Farstad, Pål 
3. Alvær, Kyrre  
4. Bolgen, Roger
5. Brennløkken, Toivo 
6. Bøe, Bjørnar Lundberg 
7. Dahle, Øystein Grotli 
8. Dyvik, Mildrid
9. Eeg, Bjørn
10. Fagereng, Anders 
11. Fagerlie, Torleif 
12. Fahsing, Elisabeth
13. Fahsing, Harald 
14. Fladseth, Gunnar 
15. Glærum, Robert O. 
16. Grimsmo, Hanna Elisa 
17. Grimstad, Kai
18. Grødahl, Anne Midtsæther
19. Gustad, Erlend
20. Haga, Johanne 
21. Hansen, Tonny Roger 
22. Hansen, Asgeir
23. Hatland, Per Øyvind
24. Herigstad, Stig Frode 
25. Iversen, Aksel
26. Johannessen, Gunn Fagerlie 

27. Johnsen, Terje Lund
28. Karlsen, Gudrun
29. Larssen, Tore 
30. Laugtug, Kjell 
31. Lillevik, Elin Karin 
32. Lund, Stina Flakne 
33. Lyngstad, Edvin Magne 
34. Marthinussen, Anders
35. Nygård, Tord
36. Pedersen, Åge 
37. Reiten, Oddbjørn 
38. Rognskog, Odd Jonas 
39. Saltkjelvik, Toralf
40. Sandnes, Per Edvard 
41. Sandvik, Andreas 
42. Sandvik, Øystein Gujord
43. Schjølset, Karl Ingebrigt
44. Skram, Toril 
45. Strømman, Arve
46. Strømskag, Helge Ivar
47. Utheim, Håvard
48. Velund, Jan
49. Williamsen, Odd William 
50. Yttervik, Karstein
51. Aasgaard, Karin Sofie

Ragnhild Helseth står på topp som ordførerkandidat. Nummer to på 
kummulert plass er Pål Farstad. Øvrige kandidater står oppført i alfabe-
tisk rekkefølge slik tradisjonen er i vårt lokallag.

Et liberalt
Kristiansund     

  Toril Skram (29)
 ”Kristiansund må satse på kultur som 

identitetsskaper, trivselselement og 
næring.”

  Håvard Utheim (33)
 ”Venstre er mitt parti fordi det satser 

på skole, miljø og entreprenørskap.”

 Toivo Brennløkken (49) 
 ”Jeg vil utvikle Kristiansund som et sterkt 

regionssenter, og prioriterer balansert 
økonomisk drift sammen med nødvendige 
investeringer.”

1.  Ragnhild Helseth (53)
 ”Som engasjert samfunnsmenneske 

med helsefagbakgrunn og erfaring 
fra kulturlivet, ønsker jeg å påvirke 
saker som er viktige for å utvikle et 
moderne Kristiansund.”

2.  Pål Farstad (52)
 ”Jeg vil ha en satsing på 

reiseliv, handel og annen 
næringsvirksomhet i samarbeid 
med nabokommunene.”

Opera- og kulturhus: vil løfte byen.
Innfartsvei: alternative trasevalg og grønn prioritet for 
transportsykling.

Vågen: bydelsutvikling – byens nye aktivum med kystkul-
tursenter og boliger.

Energi: kompetansesenter for energi og miljøteknologi til 
Kristiansund.

Helse: offentlige helsetjenester og eldreomsorg suppleres 
med private alternativ. Forebyggende helsearbeid prioriteres.

Skole: styrke kunst- og kulturfag, fagskole og høgskole. Ny 
ungdomsskole på Nordlandet.

Friområder: Folkeparken og Remlan bevares.  
Samarbeid: areal- og næringssamarbeid med Averøy og 
nabokommuner.



Kultur
Venstre vil:
•	 ha opera- og kulturhus, festivaler og annet kulturtilbud som 

bidrar til bolyst og får flere til å flytte til Kristiansund og 
Nordmøre

•	 bidra til et samfunn som ser verdien av flerkulturell sam-
handling

•	 at idrettsanleggene opprettholdes spredt i kommunen
•	 utvikle Nordmøre Museum med tjenlige lokaler til utstillin-

ger, aktiviteter og bevaring

Næring
Venstre vil:
•	 ha en strategisk næringspolitikk som gir målbare resultater
•	 at Kristiansund og nabokommunene tenker næringspoli-

tikk over kommunegrensene 
•	 at verdifull kompetanse innen byens olje- og gassnæring 

blir utnyttet i knoppskyting og videre næringsutvikling
•	 ha økt fokus på verdiskaping basert på bærekraftig matpro-

duksjon og areal for matproduksjon både på sjø og land 

Oppvekst og skole
Venstre vil:
•	 ha fokus på lærerens kompetanse og holdninger, fordi det 

er viktigst for en god undervisning
•	 ha en offensiv satsing på barnehager
•	 ha spesiell oppmerksomhet på kollektivtrafikk og trafikk-

sikring sett fra barn sitt ståsted
•	 at fagskolen i Kristiansund videreutvikles gjennom fram-

tidsrettede tilbud i maritime fag, oljerelaterte fag og helse- 
og sosialfag

•	 ha et sterkt engasjement for utvidet høyskoletilbud i 
Kristiansund, - en felles høyskole i Møre og Romsdal med 
Kristiansund som ett av fire læresteder

Helse og omsorg
Venstre vil:
•	 at offentlige helsetjenester og eldreomsorg suppleres med 

private alternativ. Forebyggende helsearbeid prioriteres

•	 at det bygges et felles sykehus for Nordmøre og Romsdal i 
Krifastområdet

•	 styrke det forebyggende helsearbeidet i ungdomsskolen 
ved å øke helsesøster- og fysioterapitjenesten 

•	 at rusbehandling bygges ut, både forebyggende og be-
handlende

•	 jobbe for tettere samarbeid mellom det offentlige og frivil-
lige organisasjoner for bistand og aktivisering

Energi og miljø
Venstre vil:
•	 ha kompetansesenter for energi og miljøteknologi til Kris-

tiansund

•	 at biologisk mangfold må sikres for framtida ved utbyg-
ginger

•	 arbeide for at Kristiansund og Nordmøre skal bli et lands-
omfattende senter for fornybar energisatsing

•	 ha 100 nye strømuttak for hurtiglading av el-biler
•	 at kommunen skal bidra til en større satsing på nyskaping 

innen miljøteknologi

Regionalt samarbeid
Venstre vil:
•	 ha mer samarbeid med nabokommunene for å gjøre hele 

Nordmørsregionen sterkere
•	 ha en spesiell oppmerksomhet på ytre akse Hitra - Kristian-

sund - Aukra for å styrke samhandling og utvikling innen 
olje, gass, sjømat og reiseliv

•	 at kommunen skal ha et mer målrettet og forpliktende 
samarbeid med næringsforeningene, næringshagene og 
andre utviklingsmiljø på Nordmøre

•	 ha en stor regional satsing på miljøveier tilrettelagt for el-
biler, og grønne turistveier med gang- og sykkelstier

Samferdsel
Venstre vil:
•	 ha alternative trasevalg for innfartsvei og grønn prioritet for 

transportsykling

•	 holde fanen høyt for miljøvennlig samferdsel basert på 
gode kollektivtilbud i Kristiansund og mellom byen og na-
bokommunene, herunder jobbe for en  betydelig reduksjon 
i billettpriser

•	 ta initiativ til at det lages en miljøpakke for transport
•	 arbeide for at ny innfartsvei kommer i tunnel til sentrum, 

og at Vågen ikke ødelegges som følge av innfartsveien
•	 at det tas særlig hensyn til bomiljø og byutvikling i sam-

ferdselsløsninger som velges
•	 bidra til å videreutvikle flytilbudet og båttilbudet til og fra 

Kristiansund

Lokaldemokrati og 
folkestyre
Venstre vil:
•	 ha et aktivt lokaldemokrati med folkemøter der det er lett 

å bli hørt
•	 at avgjørelser fattes i åpenhet med politisk styring, og ikke 

på siden av demokratiske prosesser

Utdrag fra valgprogrammet for Kristiansund Venstre 2011 til 2015

Venstre står for åpenhet. Folk først. Vi vil 
investere mer for framtida. Venstre vil 
ha flytting av fylkets kulturadministra-
sjon til Kristiansund. Vi vil ha Innovasjon 
Norge til Kristiansund og styrke Mørefor-
sking i byen. Kommunen skal være en 
attraktiv arbeidsplass basert på tillit og 
ansvar. Venstre vil ha en offensiv 
og balansert kommuneøkonomi.


