
framtida.
På lag med 

Kristiansund Venstre



Med Kristiansund inn i framtida.

Kristiansund Venstre er et sosialliberalt parti og vår politikk fore-
ner personlig frihet med ansvar for fellesskapet og hverandre.

FNs bærekraftmål er førende for vår politikk. 

Klima for fremtiden 
Klimakrisen er her. Venstre har en 
politikk som møter utfordringene. 
Derfor er saker som gjelder klima 
og miljø førende for vår politikk.

Vi vil:
 ✔  ha en plastfri kommune
 ✔ bygge ny innfartsvei gjennom 

Kråkhaugen i tunnel
 ✔ bygge sykkeltraséer i alle 

bydeler
 ✔ bygge ut landstrøm for store 

fartøy, sjøfart står for ca. 61% av 
klimagassutslipp i kommunen

 ✔ berge pollinerende insekter
 ✔ ha ladestasjoner i alle byde-

ler
 ✔ si nei til utbygging av Bolg-

neset

Oppvekst for lek og læring 
Utdanning er grunnlaget for at 
hver og en av oss skal være aktive 
medborgere, uansett hvor vi
kommer fra, hvem våre foreldre er, 
hva vi har av funksjon. 

Vi vil:
 ✔ ha lek som grunnide for utvik-

ling og læring i barnehagene
 ✔ videreutvikle SFO
 ✔ gi tidlig innsats til elever som 

trenger ekstra hjelp
 ✔ styrke praktiske fag
 ✔ gi lærere og skoleledere faglig 

oppdatering
 ✔ lage nærmiljøanlegg for idrett 

og lek i alle bydeler 
 ✔ videreføre ”Levende Vågen”
 ✔ alltid lytte til Ungdomsrådet



Helsetilbud for vår tid 
Endring i helsebehov blant 
befolkningen krever nyskaping 
og innovasjon i helsevesenet.  
Løsningen ligger i  samspillet 
mellom de kommunale omsorgs-
tjenester og det sivile samfunn.  

Vi vil:
 ✔ gi bedre fødselsomsorg
 ✔ at Kristiansund sykehus skal 

yte spesialisthelsetjenester også 
etter at SNR er bygd 

 ✔ styrke tilbud innenfor rus og 
psykisk helse

 ✔ gi pårørende til hjemmebo-
ende demente et godt avlast-
ningstilbud 

 ✔ styrke hjemmetjenesten
 ✔ ha helsesykepleier på alle 

skoler
 ✔ bygge flere omsorgsboliger 

med heldøgns tilsyn 
 

Våre hovedsaker. 
OPERA OG KULTURHUS med 
museum, bibliotek og kultursko-
le skal bygges

CAMPUS KRISTIANSUND skal 
bygges

GODE SPESIALISTHELSETJE-
NESTER for alle livsfaser

GRATIS SUNDBÅT alle dager

FÆRRE OG STØRRE KOMMU-
NER på Nordmøre

For å få til dette, må vi ha 
GOD ØKONOMISTYRING

 
Stem Venstre ved kommuneval-
get i Kristiansund 2019.
 

venstre.no/kristiansund



” Kultur gir 
verdiskapning og 
arbeidsplasser.
Ragnhild Helseth
Ordførerkandidat

Kultur som opplevelse, dannel-
se og verdiskapning 
Kunst og kultur er en kilde til un-
derholdning og opplevelser og gir 
arbeidsplasser og verdiskapning.
Nytt kulturhus vil bygge regionen.   

Vi vil:
 ✔ bygge nytt Opera- og kultur-

hus med museum, kulturskole og 
søndagsåpent bibliotek. 

 ✔ satse på reiseliv og kultur som 
næring

 ✔ beholde Idrettsplassen
 ✔ verne om den unike kystkultu-

ren i Vågen
 ✔ bevare gjenreisningsbyen og 

brygger 
 
Kompetanse gir muligheter 
Kompetanse er den eneste res-
sursen ingen kan ta fra oss. Vi 
må derfor etablere permanent 
høgskoleutdanning på Campus 
Kristiansund.

Vi vil:
 ✔ gi høgskoleutdanning innen 

marine næringer, språk, samfunn, 
kultur og helsefag

 ✔ styrke fagskolen
 ✔ bygge studentboliger 

 
Nærings- og regionutvikling 
Kristiansund og Nordmøre står i ei 
brytningstid for å posisjonere seg 
i utviklingen etter kommune- og 
regionreformen. 

Vi vil:
 ✔ bygge Kristiansund som et 

attraktiv regionssenter som ska-
per bolyst til glede for hele regio-
nen

 ✔ at kommunen skal være enkel 
og forutsigbar for næringslivet

 ✔ skape gode kommunikasjons-
veier til vårt omland, både fysisk 
og mentalt

 ✔ drive aktiv havnepolitikk
 ✔ utvikle Kristiansund som knu-

tepunkt for havbruksnæringen



” Kristiansund skal være et aktivt 
kraftsentrum for hele Nordmøre.  

Per O. Sefland 
Listekandidat for Kristiansund Venstre

” Vi må skape bolyst med attraktive 
arbeidsplasser, arenaer for aktivitet 
og et variert kulturtilbud. 

Asgeir Bahre Hansen 
2. kandidat for Kristiansund Venstre

” Kristiansund skal være en trygg 
og miljøvennlig by å vokse opp i for 
barn og unge.

Kristian Hoseth Birkeland 
Listekandidat for Kristiansund Venstre

” Venstre er et sosialliberalt parti 
med muligheten til å ta egne valg 
og stå for dem. 

Elisabeth Fahsing  
Listekandidat for Kristiansund Venstre

venstre.no/kristiansund



Ragnhild Helseth
Ordførerkandidat

Jeg vil kjempe for at de unge 
vil ønske å bo i Kristiansund 
etter endt studie.
 
Vi må ha gode skoler for barn 
og unge, og interessante jobber 
å tilby. 
 
Campus Kristiansund og Ope-
ra- og kulturhus med museum, 
bibliotek og kulturskole skal 
realiseres.   
 
Helsetjenesten må sikres god 
utvikling for befolkningens 
behov og trygge måter å tilby 
behandling, pleie og omsorg på.

Klimakrisen er vår tids største 
utfordring. Gratis sundbåt vil 
være en effektiv måte å fremme 
miljøvennlig transport. Natur-
mangfold må sikres.

Nordmøre må styrkes som regi-
on ved å danne større kommu-
ner og bedre samferdsel
 
Ragnhild Helseth 
Varaordfører og Venstre 
sin ordførerkandidat 
 
https://www.facebook.com/
VenstreKristiansund 
 

Pål Farstad



 ✔  

Ragnhild Helseth

Venstre i Møre og Romsdal tar klima- og miljøansvar. Vi vil ta vare 
på naturen og naturmangfoldet, samtidig som vi utnytter ressur-
sene vi omgir oss med både i havet og på land.

Som en viktig del av næringsutvikling og stedsutvikling må vi lyt-
te til ungdommen sine ønsker og behov. Det gjelder alle områder, 
og spesielt innen helse, skole, kultur, idrett og kommunikasjoner.

Mine viktigste saker for Kristiansund og Nordmøre:
• Opera- og kulturhus i Kristiansund
• Campus Kristiansund og styrke forskning og høyere utdanning
• Styrke fagskolen og de videregående skolene i regionen
• Ferge Aure - Hitra
• Todalsfjordprosjektet
• Bedre ferge- og kollektivtilbud
• Forsterke øko-miljøet på Tingvoll
• Hindre etablering av giftdeponi på Raudsand

1. Pål Farstad, Kristiansund

2. Britt Giske Andersen, Giske

3. Frode Heimen, Molde

4. Lena Landsverk Sande, Vanyl-

ven

5. Håvard Urkedal, UV/Ålesund

6. Rita Rognskog, Aukra

7, Ragnhild Helseth, Kristiansund

8. Kari Grindvik, Ålesund

9. Roald Røsand, Averøy

10. Martin Kjøpstad, Vestnes

Fullstendig liste finner du her:

https://www.venstre.no/artik-

kel/2018/11/11/ny-tid-for-more-

og-romsdal-venstre/

Møre og Romsdal Venstre
10 på toppkandidater 

Pål Farstad
Fylkesordførerkandidat



Venstre sine kandidater i Kristiansund.
Ragnhild Helseth

Ragnhild Helseth er Venstre sin ordførerkan-
didat i Kristiansund. Hun stiller til valg for sin 
4. periode.

Ragnhild er sittende varaordfører, gruppeleder,
medlem av formannskapet og nestleder i
hovedutvalget for helse. Hun er opptatt av
helse og omsorg, klima, byutvikling,
utdanning, kultur, og styrking av regionen.

1. Ragnhild Helseth 
2. Asgeir Bahre Hansen
3. Kristian Hoseth-Birkeland
4. Toivo Brennløkken
5. Eskild Bunes
6. Stig Arne Sæther Bøe
7. Øystein Grotli Dahle
8. Bjørn Eeg
9. Elisabeth Fahsing
10. Pål Farstad
11. Kai Grimstad
12. Hans Kristian Lødøen Gaarden
13. Stig Frode Herigstad
14. Hans Øystein H. R. Hesthamar
15. Steinar Jacobsen
16. Øyvind Erik Duguid Jensen
17. Stig Rune Jenssen
18. Gudrun Johannessen Karlsen
19. Ingeborg Fagerlie Johannessen
20. Magnus Daniel Roksvaag Kalvø
21. Rolf Petter Bugge Larssen

www.venstre.no/kristiansund

Les mer om vår politikk og våre kandidater på 
våre nettsider.

22 .Kjell Laugtug
23. Bjørnar Bøe Lundberg
24. Anders Marthinussen
25. Øyvind Mølgaard
26. Torill Neerland
27 .Tord Nygård
28. Stig Iversen Piel
29. Oddbjørn Reiten
30. Berit Karin Rekkedal
31 Karl Ingebrigt Schjølset
32. Per Ottar Sefland
33. Vibeke Skogås
34. Øyvind Gjøen Sporsheim
35. Sverre Steinnes
36. Ingunn Strand
37 .Arve Strømman
38. Kari Stølan
39. Odd William Williamsen
40. Harald Ødegård
41. Øyvind Ødegaard
42. Gerd Anne Aarset
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