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Politikk handler om resultater!



Sørg for at Tove N. Rokstad
blir Smølas neste ordfører!
Venstre har bidratt sterkt til å få Smøla på offensiven, og har
oppnådd svært mye de senere åra! Vi har sett mulighetene
framfor problemene, vist handlekraft og gjennomføringsevne –
som igjen har skapt optimisme, positiv tenking, stolthet og
tilhørighet! For at dette skal fortsette, er det avgjørende at
Smøla fortsatt får en offensiv og dyktig ordfører.

Tove Norøm Rokstad har de rette egenskapene til å overta
stafettpinnen etter Iver Nordseth! Tove har allerede betydelig
fartstid og erfaring i lokalpolitikken på Smøla. Hun har to
perioder (8 år) i kommunestyret, er formannskapsmedlem,
leder av Livsløpsutvalget og gruppeleder for Venstre – en
svært aktiv politiker med mange politiske tilleggsverv!

Politikk handler
om resultater!

Gi din stemme til Smøla Venstre! 



Smøla – en fortsatt proaktiv kommune
Venstre vil at Smøla fortsatt skal framstå som en attraktiv bokommune med en
positiv befolkningsutvikling. For å oppnå dette er det viktig å videreføre en
offensiv politikk som legger til rette for god næringsutvikling, bolyst og trivsel.

Vi ønsker fortsatt en framtidsretta næringssatsing på Smøla der det settes fokus
på både utvikling av eksisterende bedrifter samt tilrettelegging for nyetabler-
inger. Spesielt er det viktig å prioritere arbeidsplasser for ungdom, herunder
gode lærlingeordninger. Venstre vil også legge bedre til rette for tilflyttere.

Bolyst og trivsel skapes bla gjennom et rikt kulturtilbud, allsidige fritids- og
aktivitetstilbud, servicetilbud og tilgang til gode kommunale tjenester.

For å oppnå dette er det viktig med god samhandling mellom det
offentlige, næringsliv, kultur og frivillighetsapparatet.

Kommunevalget handler om din hverdag
og utvikling av lokalsamfunnet ditt.

Bruk stemmeretten din!



Næring

Fiskeri og havbruk
• Nye fartøy/kvoterettigheter/konsesjoner 

bl.a. gjennom regionalt samarbeid.

• At videreforedlingsgraden øker betraktelig.

• Ferdigstilling av kystsoneplana.

• Å skaffe flere konsesjoner i samarbeid med
havbruksaktører.

• Større lokal verdiskaping med kommunale inn-
tekter av havbruksnæringa gjennom innføring
av areal-/produksjonsavgift.

• Videre havneutvikling med bedring av
kaiforholdene i Vikan.

Landbruk
• Å opprettholde og stimulere til økt verdiskaping i

landbruket gjennom satsing på produksjon av melk
(melkekvoter), kjøtt og grønnsaker.

• Å etablere felles merkevare – kortreist/lokal mat.

• Å bidra til økt nydyrking (tilskudd). 

• At kulturlandskapet blir tatt vare på (beiting).

Reiseliv
• Oppbygging og videreutvikling av lønnsomme og

konkurransedyktige reiselivsbedrifter med høy
kvalitet og med spesielt vekt på helårsdrift.

• Å utvikle og profilere Smøla som hytte- og
fritidsboligkommune.

• Satsing på naturbasert reiseliv gjennom å utnytte de
unike naturverdiene til lønnsom næring.

• Satsing på kulturbasert reiseliv gjennom aktiv bruk
av musea og videreutvikling av Gurisentret,
Smølahallen og Været som trafikkskapere.

• Utbygging av ankomstområdet på Veiholmen/Været
som ivaretar trafikk-, toalettforhold og miljøstasjon.

• Å bidra til ferdigstillelse av "Øyrin" - prosjektet på
Dyrnes (kloakk, stedsutvikling mv).

Venstre vil være garantisten for fortsatt
framtidsretta næringssatsing på Smøla!

Havna på Veiholmen
Smøla Venstre vil derfor arbeide aktivt for:



Samferdsel

Fornybar energi/
vindenergi
• Befeste posisjonen Smøla har som

vindkraftkommunen i Norge

• Arbeide aktivt for ytterligere
ringvirkningsprosjekt – bl.a. gjennom
Nasjonalt vindenergisenter.

• Oppnå økte kommunale inntekter fra
vindkraft – gjennom naturressursskatt
og konsesjonsavgift

• Videre satsing på vindkraftutbygging
ved utvidelse av Smøla vindpark.

Smøla Venstre vil derfor arbeide aktivt for:

• Kontinuerlig forbedring av ferge- og hurtigbåttilbud.

• Sikre framtidig drift av Kystekspressen.

• Gratis ferge: Edøy–Sandvika.

• At Talgsjøtunnelen gis topp prioritet i fylket.

• Videre planlegging av fastlandsforbindelse til Smøla.

• At alle kommunale veier får asfalt/fast dekke.

• Fullføring av fast dekke på fylkesveinettet (Edøy – Kyrhaug),
samt sterkere satsing på vedlikehold/utbedring av øvrig
veinett på Smøla.

• Bruke Trafikksikkerhetsplana aktivt for å få gjennom-
ført/ ferdigstilt:
- Gang/sykkelveg Kryss Schrøder - Sjukeheimen/Helsesenter i 2012.
- Gang/sykkelveg Nordsmøla skole - Kryss Sætran i 2012.
- Gang/sykkelveg Hopen kryss - Boligfelt Nordhopbakk

(som 1.byggetrinn Hopen - Sætran).

Vindkraft – en viktig ressurs også for fremtiden.

Vi må sikre fremtidig
drift av Kystekspressen.

Ny 50-bilers Smølaferge med utsiktsalong
fra 2012.

Satsing på samferdsel
er god nærings- og
distriktspolitikk.



Helse- og sosial Oppvekst

Smøla Venstre vil derfor arbeide aktivt for:

• Fortsatt gode helse- og omsorgstjenester. 

• Bygging av omsorgsboliger. 

• Gode aktivitetstilbud for eldre – etablere
eldresenter/dagsenter.

• Å sikre god rekruttering av helsepersonell.

• Gode kultur-/fritidstilbud og arbeidsplasser for
funksjonshemmede. 

• Forebygging av helseplager.

• Å forberede innføring av Samhandlingsreformen.
• Et sykehustilbud som skaper trygghet for Smølas

befolkning med nærhet til akutt og føde.

• At bassengtilbudet på Veiholmen opprettholdes
i samarbeid med frivillighetsapparatet.

Smøla Venstre vil derfor arbeide aktivt for:

• Et framtidsrettet skoletilbud med god kvalitet som 
et nødvendig utgangspunkt for læring.

• Utrede mulighet for bygging av en framtidig
felles skole.

• En fortsatt desentralisert barnehagestruktur. 

• En god overgang grunnskole - videregående skole.

Nye Smøla
Helsesenter

Gode helse- og omsorgstjenester som gir
trygghet i alle livets faser er grunnleggende
for all samfunnsutvikling.

Investeringer i skole og barnehage, der det
vektlegges kvalitet, er en viktig forutset-
ning for et rikt og levedyktig lokalsamfunn.
Venstre vil skape gode og trygge oppvekst-
vilkår for unge.

Nye
Nordsmøla
barnehage



Kultur Tekniske tjenester/
miljø

Smøla Venstre vil derfor arbeide aktivt for:

• Fortsatt utvikling av kulturskolen.

• En framtidsrettet bibliotektjeneste.

• Videreutvikling av museumsdrifta.

• Videreutvikling av Gurisentret, Smølahallen 
og andre kulturelle møteplasser.

• Tettere samordning mellom kultur og
næringssatsing for å videreutvikle
kulturkommunen Smøla.

• Vedlikehold av kirkebygg og gravsteder.

Smøla Venstre vil derfor arbeide aktivt for:

• Rask kommunal saksbehandling tilpasset
innbyggernes behov.

• Å fortsette arbeidet med kloakkutbygging og
oppgradering av vannverk

• Økt satsing på vedlikehold av kommunale bygninger.

• Økt boligtilskudd for ungdom og nyetablerere.

• Byggeklare tomter i flere aktuelle områder.

• Redusert energiforbruk i kommunale bygg.

• Bedre renovasjonsløsninger og miljøstasjoner som
stimulerer til kildesortering og hindrer forsøpling.

Smølahallen ble
tatt i bruk i 2009.
Ny kunstgressbane
er ferdigstilt i 2011.

Kultur er avgjørende for trivsel og bolyst.
For å skape et bredt kulturliv er det nød-
vendig med et godt samarbeid mellom
offentlige og frivillige aktører. Gode og effektive tekniske tjenester

er avgjørende for både næringsliv og
innbyggerne. 
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1. Tove Norøm Rokstad Hopen 1975
2. Yngve Vean Innsmøla/Lervika 1979
3. Elisabeth Sørli Hopen 1964
4. Lars Erik Hopmark Hellesfjord 1980
5. Vidar Johansen Veiholmen 1981
6. Gunn Jensen Innsmøla 1963
7. Jan Eirik Nordseth Hopen 1973
8. Kjartan Stensønes Råket 1955    
9. Janne Torset Roksvåg Rokstad 1977

10. Marianne Martinsen Veiholmen 1970
11. Hilde Nordheim Hopen 1967
12. Torkil Moholt Innsmøla 1986
13. Jørgen Holmen Frostadheia 1973
14. Elin Grønning Veiholmen 1961
15. Steffen Gjøstøl Iversen Nelvika 1986
16. Harald Strømskag Ersnes 1938
17. Odd Einar Junge Vikan 1958
18. Anita Nordseth Veiholmen 1979
19. Øyvind Nilsen Nelvika 1955
20. Bjørn T. Roksvåg Dyrnes 1959
21. Berit Leonhardsen Veiholmen 1957
22. Nils A. Reitan Steinsøysund 1991
23. Kolbjørn Aspaas Veiholmen 1948
24. Roy Scott Heiersted Råket 1942
25. Gro Bente Røberg Innsmøla 1960
26. Nils Jenssen Hopen 1950
27. Eli Rokstad Veiholmen 1946

Venstre bidrar
til utvikling av
alle deler av
kommunen!

Smøla Venstre – fortsatt framtidsretta satsing for Smøla!
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www.smola.venstre.no


