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- Gode averøyinger!
Ann Helen Løvold

Det er tid for kommunevalg igjen, og Averøy 
Venstre er klar med en liste med engasjerte 
kandidater som ønsker å være med å gjøre en 
forskjell!
Som folkevalgt fra Venstre vil ombudsrollen være 
i høysete, å arbeide for at Averøyas innbyggere 
blir hørt og at mennesker i alle livets faser har 
gode tilbud i kommunen. 
Averøy Venstre har igjennom flere tiår vært med 
å sette preg på kommunens utvikling, og vil 
gjerne følge opp tanker og planer for videre 
vekst. Det er viktig å sikre at miljø blir ivaretatt i 
disse planene. Og med hav rundt oss på alle 
kanter, er plastproblematikk en sak som 
kommunen må engasjeres bedre i.

Det er endelig blitt ro rundt skolestrukturen, og et 
moderne og framtidsrettet skolebygg for vestre 
del er straks klar til å startes på.
Å sikre at alle skolebarn får like læringsmuligheter 
og tilbud har vært og er en viktig sak for oss. 

I de to forrige perioder har Venstre vært aktivt 
med i Næringsutvalget og med å lage en tradisjon 
med populære Næringskonferanser. Vi må fortsatt 
holde fokus på positiv tilrettelegging og bærekraft. 
Vi har også fått satt på dagsorden at kommunen 
må bidra for å utvikle reiselivsnæringen, og 
planverk for dette.     

Roald Røsand er vår ordførerkandidat, og har i de 
4 siste åra sittet som opposisjonsleder i 
formannskapet. Han er en handlingens mann og 
ønsker å få mulighet til å påvirke kommunens 
veivalg enda bedre ved å stille som kandidat til 
ordførervervet. 
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Helse og Sosial

Miljø, klima og energi Helse og sosial

Averøy bør med de naturgitte 
forutsetningene som er til stede være en 
foregangskommune i bærekraftig 
ivaretakelse av miljøet, og arbeide for at 
det grønne skiftet også skjer lokalt

Averøy Venstre vil:
Utvikle både innbyggernes, næringslivets og 
kommunens kompetanse innen miljø, klima og bruk 
av fornybare energikilde, gjennom blant annet å 
melde Averøy kommune inn i Hold Norge rent.

Fokusere på rent hav og at Averøy 
kommune skal ta initiativ og delta aktivt på den 
årlige strandryddedagen

Utvikle samarbeidet med næringslivet og 
kommunen når det gjelder Miljø og Energi, og løfte 
frem flere bedrifter som miljøfyrtårn

Tilrettelegge for etablering av flere ladepunkt for 
elbil 

Støtte kildesortering og arbeide for å innføre 
gjenvinning av matavfall

Gi tilskudd til kompostering av matavfall

Legge bedre til rette for selvsortering og innføre 
gratis levering av avfall på miljøstasjonen

Innføre kildesortering i alle offentlige byggg

Averøy Venstre ønsker at alle innbyggere 
skal få et godt og verdig omsorgstilbud i 
alle livets faser. 

Averøy Venstre vil:
Etablere en «Helsehage» som samler de helse- 
tjenestene som ikke går inn under legetjenesten 
og/eller eldreomsorg/botjenesten, herunder etablere 
frisklivssentral og tilbud om rask psykisk helsehjelp

Arbeide for at foreldre til barn med særskilte behov 
får kunnskap om hvilke rettigheter de har, og hvilke 
tilbud kommunen kan gi i alle livsfaser

Videreføre og styrke ordningen med 
demenskoordinator, og sørge for at kommunen har 
gode dag- og sykehjemstilbud til personer med 
demens

Videreføre og styrke ordningen med 
kreftkoordinator

At Averøy kommune skal ha flere fysioterapeuter 
tilknyttet den kommunale fysioterapitjenesten

Tilby gode hjemmetjenester og ta i bruk 
velferdsteknologi slik at eldre og uføre kan bo 
hjemme så lenge de vil

Arbeide for et godt barnevernstilbud med stor vekt 
på forebygging

Sørge for at Averøy kommune har et tilstrekkelig 
antall omsorgsboliger 

Sikre at alle som har rett på omsorgslønn, får det 

Opprettholde og videreutvikle Unika 

Arbeide for å opprettholde viktige funksjoner ved 
lokalsykehusene våre, inntil nytt sykehus for 
Nordmøre og Romsdal er på plass

Innføre gratis svømmeopplæring for barn i 
barnehagealder

Opprette flere lærlingplasser innen helsefag og 
sørge for at  lærlingene blir fulgt opp av 
opplæringskontoret i Kristiansund

Engasjerte innbyggere er drivkraften i et lokalsamfunn som Averøy. 
Derfor skal Averøy være en JA-kommune som støtter samhold og 
lokalt initiativ til det beste for felleskapet og den enkelte

Bli med og skap 
ei grønnere, rausere og 
mer sosialliberal fremtid



AVERØY

Bolig og nærmiljø.

Din kommune - du bestemmer

Nærings og regionsutvikling

Averøy er et Norge i miniatyr med stor 
variasjon i landskap og natur.
Dette gir rike muligheter for friluftsliv og 
rekreasjon, men også muligheter for nærhet 
til byliv og tettere boligområder for de som 
ønsker det.

Averøy Venstre vil:
Legge til rette for at det  kan etableres et nett av 
turstier som dekker det meste av kommunen

Legge til rette for at flere turmål også kan benyttes 
av funksjonshemmede

Støtte tiltak for å etablere og ta vare på lokale 
møteplasser og friluftsområder

Arbeide for en hel politistilling tilknyttet Averøy

Opprettholde søndagsstengte butikker, men gi 
mulighet for søndagsåpne butikker i turistsesongen

Averøy Venstre vil:

At alle husstander og bedrifter i Averøy skal få 
tilgang til høyhastighets bredbånd

At alle kommunale veier skal få fast dekke

Etablere en lett tilgjengelig «Helsehage» for alle

At kommunen aktivt støtter næringsliv og 
gründerviksomhet

Ha en kommune med lett tilgjengelige 
tjenester og en kommuneadministrasjon med 
høy servicegrad

Averøy Venstre mener at lokale 
arbeidsplasser og tilstedeværelsen av et 
lokalt, sterkt og variert næringsliv er 
bærebjelken i lokalsamfunnet.
 Vi vil at det skal bli lettere å skape 
arbeidsplasser der vi bor, og støtter 
grundere og småbedrifter.

Averøy Venstre vil:
Støtte næringslivsetableringer og 
gründervirksomhet
 
Arbeide aktivt for at landbruk og marine næringer 
fortsatt skal ha en sterk posisjon i kommunen

Fremme lokal matkultur og produksjon av lokal 
mat og drikke. Dette er viktig for fremtidens 
landbruk, for reiselivsnæringen og ikke minst for 
å opprettholde levende bygdesamfunn

Aktivt markedsføre Averøyas styrker utad for 
å trekke nye virksomheter og arbeidstakere til 
kommunen

At Averøy kommune skal ha et aktivt og nært 
samarbeid med lokalt og regionalt næringsliv

Arbeide for at Campus Kristiansund blir realisert

Videreutvikle samarbeidet med nabokommunene 
med tanke på å gi innbyggerne i Averøy et enda 
bedre tjenestetilbud og, på sikt, å skape en ny og 
sterkere kommune.

Sikre arealer for næringsutvikling med minst mulig 
miljøbelastning
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Samferdsel og kommunikasjon Reiseliv

Averøy har naturgitte forutsetninger for å 
kunne øke satsingen på reiseliv.
Reiseliv er en viktig næring i Averøy, og vil 
bli en av de største næringene i 
kommunen fremover. 
Averøy Venstre har et klart mål om å øke 
verdiskapningen i reiselivsnæringen.

Averøy Venstre vil:
At Averøy kommune skal bidra til utvikling av et 
bærekraftig reiseliv i kommunen 

Lage en egen reiselivsplan for kommunen, gjerne i 
samarbeid med andre regionale reiselivsaktører 

Øke tilgjengeligheten på Atlanterhavsveien ved å 
regulere bobilparkeringen og støtte etablering av 
alternative parkeringsmuligheter

Bedre tilgjengeligheten til våre største attraksjoner 
og aktiviteter, også ved bruk av kollektivtransport

At Averøy kommune, gjennom sin eierpost i ”Visit 
Nordmøre og Romsdal AS”, vil være en aktiv eier 
som skal bidra til å få enda mer turisttrafikk inn i 
regionen og til Averøy

Averøy kommune skal spille en aktiv rolle for å 
fremme samarbeid innen reiselivsnæringen, 
og for å skape nye reiselivsprodukter som i sum 
kan medføre at flere turister stopper i Averøy 
over lengre tid

Gode og effektive kommunikasjoner er 
viktig for økt bosetting. 
Det utvider arbeidsmarkedsregionen, gir 
økte muligheter for arbeid og bedre 
rammebetingelser for eksisterende 
næringsliv. Dette gjør kommunen mer 
attraktiv for nyetableringer. 

Averøy Venstre vil:
At alle husstander og bedrifter i kommunen skal ha 
tilgang til høyhastighets bredbånd

Oppgradere og legge fast dekke på alle kommunale 
veier

Arbeide for gang- og sykkelvei gjennom hele 
kommunen, fra Atlanterhavsveien til 
Atlanterhavstunnelen

Arbeide for å etablere smarte kollektivløsninger som 
kan bedre kollektivtransporten internt på Averøy og 
mellom Kristiansund og Averøy spesielt

Tilby rimeligere transportløsninger for barn og unge

Arbeide for at Fylkesvei 64 får Riksveistatus og at veien 
over Averøy blir oppgradert



AVERØY

Barnehage, Skole og Utdanning Ungdom

Averøy Venstre vil:
Støtte tiltak som gir et rikere fritidstilbud for 
ungdom

Støtte tiltak som stimulerer ungdom til aktivitet og 
læring også på fritiden, og legge til rette for at 
ungdommen blir bedre kjent med kommunen, med 
tanke på å skape identitet og tilhørighet.

Redusere leien for kommunale idrettsanlegg til 
aktiviteter for barn og unge 
ytterligere

Støtte opp om ungdomsklubbene og hjelpe 
ungdommene med å igangsette egne aktiviteter 
dersom de ønsker det

Arbeide for at Averøy igjen blir 
MOT-kommune

Tilby rimeligere transportløsninger for barn og unge 

At valgfagtilbudet ved Averøy 
Ungdomsskole skal utvides til også å gjelde 
yrkesfag

At Averøy kommune skal tilknyttes 
opplæringskontoret i Kristiansund, og at 
kommunen skal opprette lærlingeplasser innenfor 
alle fagfelt der kommunen har virksomhet av et 
visst omfang

Averøy Venstre er opptatt av at alle barn 
skal oppleve mestring, trivsel og læring 
tilpasset sine egne forutsetninger. 
Barn som vokser opp i Averøy skal 
forvente en barnehage og skole med høy 
kvalitet – både faglig og sosialt, med 
lærere som jevnlig får mulighet til faglig 
påfyll og videreutdanning.

Averøy Venstre vil:
At hver enkelt elev skal oppleve Averøyskolen som 
en trygg og inkluderende læringsarena der de blir 
faglig motivert og utfordret til å lære.

Arbeide for en mer helhetlig skoledag gjennom et 
utvidet SFO-tilbud.

Arbeide for at barn som trenger det får lettere 
tilgang til logopedtjenester 
Opprettholde en god mottaksklasse for barn som 
kommer fra andre land, for å gi grunnleggende 
språktrening før de overføres til sin klasse.

Opprette lærlingeplasser både ved barnehagene 
og skolene i kommunen og søre for at disse får 
oppfølging fra opplæringskontoret i Kristiansund.

Sørge for at enkeltvedtak til barn og unge med 
særskilte behov blir fulgt opp og sikre at foreldre til 
barn med særskilte behov skal være trygge for at 
deres barn får den hjelpen de har krav på.

Gi frivilligeheten gratis leie av kommunale 
idrettsanlegg til aktiviteter for barneskolebarn i 
forlengelse av skoledagen, frem til kl. 17.00.

Besøk oss     Averøy Venstre
Les mer om oss og våre kandidater på våre nettsider:

venstre.no/lokal/more-og-romsdal/averoy
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Kultur og frivillighet Tilflytting og innvandring

Averøy kommune skal markedsføres 
som en komplett kommune med gode 
bomuligheter, et rikt kulturliv, en flott 
natur og et vitalt næringsliv, og som har 
gode barnehager, gode skoler og gode 
samferdselsløsninger med kort reisetid 
til sentrale servicetilbud og myndigheter.

Averøy Venstre vil:
At den kommunale flyktningetjenesten i Averøy 
opprettholdes

At Averøy kommune skal ønske tilflyttere 
velkommen med en informasjons-/
velkomstpakke

At kompetansen og potensiale hos tilflyttere og 
innvandrere tas i bruk

At det skal brukes kulturmidler til å arrangere 
kulturutvekslingskvelder

Opprettholde en god mottaksklasse for barn som 
kommer fra andre land, for å gi grunnleggende 
språktrening før de overføres til sin klasse.

Kultur og frivillighet
Venstre mener at kommunen skal være en 
tilrettelegger for frivillighet og kulturliv. 
Levende lokalsamfunn er viktig for trivsel, 
helse og identitet. Dette skapes i 
samhandling med kulturlivet, de frivillige 
og deres organisasjoner.

Averøy Venstre vil:
Støtte opp om, og vise velvilje overfor, frivillige lag 
og organisasjoner

Sikre lag og organisasjoner tilgang til kulturkon-
sulenttjenester

Videreutvikle kulturskolen som tjenesteyter - også 
til frivillige lag og 
organisasjoner

Styrke samarbeidet med Averøy Idrettsråd

Redusere leien for kommunale 
idrettsanlegg til aktiviteter for barn og unge 
ytterligere 

Støtte forebyggende arbeid blant unge

Arbeide for at nytt kulturhus i Kristiansund blir 
realisert

Tilby skolering til ledere innen frivillig arbeid, blant 
annet med hensyn til forebygging innen rus og 
psykisk helsevern. 



Ordførerkandidaten har ordet:
Listen Averøy Venstre stiller denne gangen er meget god. 
Den består av dyktige samfunnsengasjerte personer, 
som representerer alle deler av kommunen. Det er 
omtrent like mange kvinner som menn, alle aldre er 
representert, både erfarne politikere og unge 
fremadstormende, som ønsker å sette sitt preg på 
Averøypolitikken. Mange yrker, stillinger og 
utdanningsnivåer er representert.
 
Vi er spesielt stolt av Averøy Venstre sin liste for 
kommunevalget 2019.

Jeg har nå fire års fartstid i lokalpolitikken, og har sittet 
både som formannskapsmedlem, kommunestyremedlem 
og opposisjonsleder. I tillegg har jeg representert Averøy i 
Orkide og andre IKS samarbeid.

Jeg ser på meg selv som en særs samfunnsengasjert 
person. 
I årenes løp har jeg sittet som leder/medlem i mange 
næringspolitiske utvalg som, NHO, Innovasjon Norge, 
KOM Vekst, Yrkesopplæringsnemnda, Averøy 
Næringsforum, Byggenæringens Landsforbund, AK, og 
Nordmøre Næringsråd, for å nevne noen. 
Gjennom dette har jeg opparbeidet meg en stor 
kontaktflate, både blant politikere, byråkrater og 
næringslivsfolk, både lokalt, regionalt og nasjonalt. 
I dag er jeg Eiendomssjef i Kristiansund kommune.

  
  

Valgløftet mitt er:
 
Jeg skal love at jeg hver dag skal 
gjøre så godt jeg kan for at 
Averøysamfunnet skal bli så godt 
å bo og arbeide i, for alle, som mulig. 

Jeg vil også arbeide for at Averøy 
skal bli synlig og bli hørt hos 
regionale og sentrale myndigheter.

Det er mange viktige saker som 
må finne sin løsning i neste periode. 

Jeg står til disposisjon om du vil.
 

                         Mvh.  Roald



Velferd og samfunnsutvikling

Jeg mener utgangspunktet for politikken må være det enkelte menneskets personlige 
frihet og det ansvar vi har for miljøet, fellesskapet og for hverandre. Derfor er skole, miljø, 
verdiskaping og velferd de viktigste sakene. 

For meg er mennesker viktigere enn systemer. Alle må ha mulighet til å 
bruke sine evner til beste for seg selv og samfunnet. 
Derfor er vårt valgspråk: FOLK FØRST.

Samferdsel og kommunikasjoner er særs viktig for å utvikle og legge til rette for et 
velfungerende samfunn. At næringsliv og folk kan bevege seg fritt, er fundamentalt 
både for bosetting, arbeid, trivsel og samhørighet ellers. Kollektivtrafikken må forbedres, 
men da må vi tenke nytt og digitalt.
Vi må heller aldri glemme at kommunen er en serviceinstans for sine innbyggere, som 
skal kjennetegnes av god service og løsningsorientert fokus. Averøy skal være en 
JA-kommune, der innbyggerne føler de får hjelp og blir tatt vare på.

Vi trenger frivilligheten

Frivilligheten i kommunen vår er imponerende, gjennom det arbeidet som legges ned i 
driften av idrettslag, korps, speidere, kor og andre lag og foreninger. De engasjerer mange 
barn og unge og utvikler positive oppvekstsvilkår og hjelp for eldre. Dette arbeidet er av 
uvurderlig betydning. Vi må sørge for at kommunen snarest ansetter kulturkonsulent, noe 
som vil være til stor hjelp for alt frivillig arbeid.

Næringsliv

Det må legges til rette for gode rammebetingelser for næringslivet. Kommunen må opptre 
forutsigbar i forhold til regelverk og planverk som står fast over tid. Det må avsettes 
tilstrekkelige areal til næringsformål, som ikke kommer i konflikt med bolig og friområder. 
Planene, regelverket og arealene må utarbeides slik at næringslivet får utvikle seg i takt 
med behov og omstillingen og endring som stadig pågår i samfunnet. Det er slik at verdier 
må skapes før de kan brukes, og disse verdiene er det næringslovet som skaper.

Skole og skolefritidsordning.

Etter forslag og påtrykk av Venstre vil nå den nye skolen ved Rangøy-krysset bli realisert. 
Da har vi to nye kommunale barneskoler i Averøy, samt en nyrenovert ungdomsskole. 
Imidlertid er det innholdet i skolen som er det viktigste. 

Vi må opprettholde et godt læringsmiljø, med trygge elever og faglig 
dyktige lærere. 

I tillegg ønsker vi arbeide videre med en utvidet SFO-ordning, 
der tanken rundt «Helhetlig skoledag» blir videre utredet og prioritert.

- Ordførerkandidat Roald Røsand 



Tone Bjørshol
født 1971

 Geir Morten
Karlsen
født 1967

Janne
Kristiansen

født 1985

Harald Anders
Kalvøy

født 1963

Knut Evert
Øksenvåg

født 1975

Geir Peder
Bøe

født 1975

2.

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

1. ROALD RØSAND
født 1953

Trond Bjørshol
født 1975

Liv Elin Vikene
født 1965

Anniken
Kleven-Gasser

født 1974

Sonja Lønøy
Bjørshol
født 1972

Kolbjørn
Gården

født 1965

Hilde Husby
Gule

født 1966

9. 

8. 

10. 

11.

12. 

13. 

KANDIDATER I AVERØY



 Ivar Gustad
født 1970

Jostein Haga
født 1974

Inge Bernt
Hamre

født 1958

Hans Magne
Hestvik
født 1969

John Andreas
Hjelset

født 1971

Elise Istad
født 1983

Kristin Husby
Kalvøy

født 1976

Barbo Klakegg
født 1972

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

 Maria Kløven
født 1983

 Anne Ingelill
Kronborg

født 1984

 Morten Ramsøy
født 1964

Ellen Marita
Roaldsøy
født 1984

Håvard Smenes
født 1955

Ingrid Futsæter
Solem

født 1971

Lise Brandstad
Øksenvåg

født 1984

Nils Arne
Øksenvåg

født 1976

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 



Stem Pål Farstad inn på fylkestinget

På lag med framtida og på lag med Averøya.   
- Jobbe for å få fiber i hele Møre og Romsdal   
- Jobbe for et bærekraftig og helårs grønt reiseliv   
- Slå ring om og sikre EØS-avtalen for eksportnæringen

Stem Pål Farstad inn på fylkestinget

Vår brosjyre er trykket på miljøvennlig resirkulert svanemerket papir. 

Les mer om oss og våre kandidater på våre nettsider:

venstre.no/lokal/more-og-romsdal/averoy
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Sørg for at Nordmøre fortsatt har en posisjon i fylkespolitikken!

Besøk oss     Averøy Venstre


