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Først.

«Jobber hos Krivi Vev A/S og Felagi 
Tekstiltrykk som økonomimedarbeider. 
Er opptatt i politikken av livskvalitet i hele 
livsløpet for våre innbyggere. Ønsker å få 
realisert Tingvoll Arena og opprettholde 
TVGS, samt ha et bærekraftig næringsliv og 
lokalsamfunn.»

«Utdannet sykepleier, men jobber som 
frilansjournalist. Er opptatt av at Tingvoll 
fortsatt skal ha levende lokalsamfunn der 
alle uansett bakgrunn kan leve et rikt liv, og 
at Tingvoll og Nordmøre skal bli bedre kjent 
for alt det fine vi har å by på.»
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Tingvoll Venstre vil i perioden 
2019 –2023 arbeide for blant 
 annet disse sakene: 

  Oppvekst og kultur

 • Opprettholde dagens skolestruktur og 
Tingvoll Videregående skole.

 • Sikre ressurser til god drift av barnehager 
og skoler.

 • Sikre kompetanseutvikling for ansatte i 
barnehager og skoler.

 • Alternative opplæringsarenaer i skolen.

 • Opprettholde Tingvoll asylmottak og 
sikre god integrering av asylsøkere og 
innvandrere.

 • Sikre bevilgninger til frivilligheten, 
fritidsklubber og lokalt kulturliv.

 • Opprette kommunalt kulturminnefond.

 Helse og omsorg

 • Sikre ressurser til god drift av helse og 
omsorgssektoren.

 • Sikre heltidskultur, god grunnbemanning 
og rekruttering.

 • 100% stilling i jordmortjenesten.

 • Sikre ressurser til hjemmebasert omsorg.

 • Sikre kompetanseutvikling for de ansatte.

 • Sikre nok lærlingeplasser.

 • Øke antallet habiliteringsboliger.

 • Musikkterapeuttilbud i institusjonene.

 Miljø og utvikling

 • All oppdrett i Tingvoll kommune skal i 
framtida foregå i lukkede anlegg, på land 
eller i sjøen, med full oppsamling av avfall.

 • Miljøundersøkelser av de viktigste 
vassdragene i kommunen.

 • Tingvoll som plastfri kommune.

 • Utvikle Tingvoll som turistdestinasjon.

 • Sikre god næringsutvikling i kommunen.

 • Ingen nedlegging av kommunale veier.

 Bosetting og trivsel

 • Nei til avfallsdeponi på Rausand.

 • Ja-holdning til nye innbyggere, spredt 
bosetting og bruksendring.

 • Holde eiendomsskatten på et minimum, 
innføre bunnfradrag for boligeiendommer.

 • Ja-holdning til grundere.

 • Ja-holdning til nye og attraktive bolig-
områder i hele kommunen, og til 
dispensasjon for bygging i LNF-området og i 
100m-beltet langs fjorden.

 • Realisering av flerbrukshall i Straumsnes.

 • Ny E-39 og fergefri kryssing av Halsafjorden.

 • Gang og sykkelvei langs Vågbøveien og 
Vonheimveien.

 • El-ferge/hurtigbåt mellom Tingvoll og 
Angvik.

 Kommune og regionreformen

 • Tingvoll Venstre forholder seg til 
folkeavstemningen og vedtaket i 
kommunestyret i 2016.

Tingvoll Venstres topp
kandidater til kommunevalget 
2019 presenterer seg selv slik: 

«Gardbruker, historiker og ansatt som 
konservator og avdelingsleder ved 
Nordmøre Museum, avdeling Kristiansund. 
Kommunestyrerepresentant fra 2011. 
Medlem av oppvekst- og kulturutvalget 
2011–2015. Helse og omsorgsutvalget 2015–
2019. Opptatt av oppvekst og omsorg, vekst 
og utvikling i Tingvoll kommune.»

«Liker lokalsamfunnsarbeid! Jeg er lærer og 
over snittet samfunnsengasjert. Har sittet i 
oppvekst-og kulturutvalget. Jeg er opptatt av 
barn og unges oppvekstforhold, frivillighet 
og kulturliv.»
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