
folk først

Stem i år!

Britt Giske Andersen 
andrekandidat for 
Venstre i Møre og 
Romsdal 

Olbjørn Kvernberg
tredjekandidat for 
Venstre i Møre og 
Romsdal 

Pål Farstad
førstekandidat for 
Venstre i Møre og 
Romsdal 



Pål Farstad
Lærer og bedriftsrådgiver. Lang erfaring fra næringslivet i Møre og Romsdal. 
Kommunestyre- og fylkestingrepresentant

Miljø - Energi - Fisk
Landbruk - Maritim

Pål Farstad er vår kandidat 
til Stortinget



Sats på
  kunnskap

Venstre vil :
• gjøre lærerutdanningen til 5-årig mastergrad

•  gi alle lærere rett til videreutdanning

•  gi læreren mer tid til å være lærer

•  gi eleven en god helsesøstertjeneste

• øke bevilginger til universiteter og høyskoler

• sidemålsopplæring skal fortsatt være en      

viktig del av norskfaget

Venstre vil ha en skole for kunnskap og like muligheter. Det 

krever faglig sterke lærere og elever som får tillit til å mestre.

Barn og unge fortjener en god skole, derfor satser Venstre på 

læreren.

Ungdom som søker høyere utdanning skal ha et godt tilbud i  

hele fylket.



Ta grønne valg

Venstre vil :

•  ha vern av de sårbare havområdene utenfor Møre, 

Lofoten, Vesterålen og Senja til fordel for fiskeri, 

turisme og fornybare næringer

•  øke satsingen på pilotanlegg innen fornybar 

energiproduksjon, slik som vindmøller, saltkraft, 

tidevannsenergi og bølgekraft 

•  bruke statens posisjon som storforbruker, 

storinnkjøper og storeier til å løfte fram en 

raskest mulig innfasing av teknologi som kutter 

CO2-utslipp

• ta vare på naturmangfoldet

• ha mer gods fra vei til sjø og bane



Venstre vil ha en sterkere satsing på transport og kommunikasjo-

ner, forskning og utvikling, kultur og utdanning for å øke verdi-

skapingen i Møre og Romsdal.

Venstre vil ha ferjefrie fjordkrysninger for å skape mer robuste 

bo-, service- og arbeidsmarkedsregioner. Kombinert med en sterk 

kollektivsatsing er dette viktig for framtidens arbeids- og næ-

ringsliv.

Sats på 
næringslivet

Venstre vil :
• legge til rette for mer nyskaping og flere 

nyetableringer i Møre og Romsdal
• legge til rette for at flere kvinner etablerer 

seg i fylket
• ha økt satsning på miljøteknologi
• bedre sosiale rettigheter for de som vil skape 

egen arbeidsplass
• ha større satsing på eksportveiene RV70 og 

E136



Vis varme og  
raushet
Barn og unges helse må vi ta vare på gjennom forebygging og målrettet 
behandling. Eldre må i langt større grad få mulighet til å ha innflytelse på 
egen hverdag og innholdet i tjenestene de får fra det offentlige. Det trengs 
et mer fleksibelt tilbud. 

Nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal må realiseres snarest. Lokalise-
ring må baseres på helsefaglige og samfunnsmessige kriterier til beste for 
pasienten. Sykehusstruktur i Møre og Romsdal må sikre en spesialisthelse-
tjeneste med akuttberedskap og fødetilbud som gir faglig kvalitet og kort 
reiseavstand.

Venstre vil :
• øke barnetrygden, gi lavere SFO- og barnehagepriser og 

skattelette til familier med lav inntekt

•  gjennomføre en nasjonal opptrappingsplan for 

helsestasjonene og  styrke skolehelsetjenesten, og 

studentsamskipnadenes helsetilbud

• styrke og bedre samhandling mellom sykehus, sykehjem og 

kommunehelsetjenesten

• konkretisere sykehusstruktur gjennom en rullerende 

nasjonal helseplan 

• styrke all rusbehandling, inkludert rehabilitering og tilbud til 

pårørende
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Våre kandidater

1. Pål Farstad, Kristiansund

2. Britt Giske Andersen, Giske

3. Olbjørn Kvernberg, Molde

4. Kirsti Dale, Ålesund

5. Helge Hamre, Volda

6. Tove Norøm Rokstad, Smøla

7. Steffen Falkevik, Ålesund

8. Martin Kjøpstad, Vestnes

9. Ingebjørg Eide, Eide

10. Christian Holstad Lilleng, Haram

11. Frøydis Austigard, Molde

12. Ragnhild Helseth, Kristiansund

13. Pål Grødahl, Ulstein

14. Arve Ørskog, Ørskog

15. Gunn Berit Gjerde, Hareid

Kultur gir kunnskap - Kultur gir innsikt - Kultur danner mennesket



www.venstre.no

Stem Venstre for :
• reint hav
• satsing på læreren
• ferjefri E39
• bedre veivedlikehold og ferjetilbud
• satsing på fisk
• rett til personvern
• satsing på landbruk
• felles høgskole for hele fylket
•  satsing på reiseliv
• styrking av skolehelsetjenesten
• satsing på kollektivtrafikk
•  skattefradrag for energisparing
•  satsing på gründere
• prioritering av miljø og klima
•  kunst og kultur i sentrum
• nynorsk likestilt med bokmål

• å slå ring om asylbarna

Venstre setter 
folk først


