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Vårt fokus 
 

 

 
 
 
 
 
 
Frihet og fellesskap - Venstres 10 liberale prinsipper 

Frie samfunn har gode fellesskapsløsninger og et sosialt sikkerhetsnett for alle. I et libe-
ralt velferdssamfunn er det samspill mellom stat, kommune, det frivillige fellesskapet og 
den enkeltes personlige ansvar. 

1. Frihet skal gjelde overalt, for alle 

2. Det personlige ansvaret er ufravikelig 

3. Alle har ansvar for hverandre, for miljøet og for kommende generasjoner 

4. Virkelig frihet forutsetter fellesskap og rettferdighet 

5. Alle er likeverdige, men ingen er like 

6. Politikk skal fremme livskvalitet og menneskelig vekst 

7. Politikkens makt skal komme nedenfra 

8. Makt skal spres og balanseres 

9. Den liberale staten er upartisk, sterk og begrenset 

10. Liberalismen er optimistisk og alltid underveis 
 
 
 
Våre hovedsaker: 

OPERA OG KULTURHUS med museum, bibliotek og kulturskole skal bygges 

CAMPUS KRISTIANSUND med permanent høgskoleutdanning realiseres 

GODE SPESIALISTHELSETJENESTER for alle livsfaser 

GRATIS SUNDBÅT alle dager 
FÆRRE OG STØRRE KOMMUNER på Nordmøre 

 

 

Sats på skolen. 

 

Ta vare på naturen. 

 

 

Flere nye jobber. 

 

 

På lag med fremtida. 

 

Se også Venstres Prinsipprogram, Stortingsprogram og Fylkesprogram på 
www.venstre.no 
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1.  Klima for fremtiden 
Klima er værmønstre over en lengre tidsperiode. Klimaendringene handler om at værmønstret 
endres, årstidens typiske karakter endres. Mindre snø om vinteren, større somre, styrtregn; 
det er noen av kjennetegnene vi merker allerede som har direkte konsekvens for den enkelte 
av oss. For kommunale tjenester betyr det blant annet at gater, veier og ledningsnett må tåle 
plutselig store nedbørsmengder. På naturen virker det inn på den økologiske balansen. Tap 
av naturmangfold påvirker matproduksjon. 

Det påvirker også vårt næringsliv. Endringer tvinges frem med nye innovative løsninger på kli-
maets premisser. Klimakrisen er her. Venstre har en politikk som møter utfordringene. Derfor 
er saker som gjelder klima og miljø vår hovedsak.   

«Klimakrisen er her – NÅ! Det er ingen steder å gjemme seg, alle må bi-
dra til å redusere utslipp og finne bedre løsninger» 

 
 

Venstre vil 

• bygge ny innfartsvei gjennom Kråkhaugen i tunnel, ikke åpen skjæring 
• innføre bompenger for å finansiere innfartsvei og satsing på kollektivtrafikk, sykkel- og 

gangveier samt redusere biltrafiukken 
• videreutvikle Sundbåten til 0-utslipp drift med flere avganger og anløpssteder 
• ha gratis sundbåt alle dager som permanent løsning 
• bygge flere sykkeltraséer som gjør sykling trygt og selvfølgelig i alle bydeler 
• ha felles takst på buss for hele kommunen og billigere ungdomsbillett 
• samordne billettsystem buss og sundbåt 
• at all avfallshåndtering oppfyller krav til sirkulærøkonomi 
• bygge ut ladestasjoner i alle bydeler for elbil 
• drifte alle kommunale bygg uten energi fri fra fossile energikilder  
• gi god tilgang til parker og turområder i gang-/sykkelavstand for alle boområder  
• ha bilfrie områder i sentrum som torg og andre åpne plasser 
• ivareta naturmangfoldet med vekt på pollinerende innsekter og arter 
• bygge ut landstrø for store fartøy 
• videreutvikle Vågen med kystkultursenter, rekreasjonsområde og bomiljø 
• skifte ut dårlig vann- og avløpsnettet raskere  
• ha bedre innsamlingsløsninger for plast og ønsker Kristiansund som plastfri kommune 
• at boligbygging i størst mulig grad skjer regulerte boligfelter og ved fortetting 
• ha en plan for utvikling av Goma sentrum  
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2.  Oppvekst for lek og læring 

«Utdanning er grunnlaget for at hver og en av oss kan være aktive med-
borgere» 

Venstre ønsker en sterk offentlig skole der den enkelte elevs faglige, menneskelige og sosiale 
utvikling står i sentrum. Skolene skal bidra til elevenes dannelse gjennom opplæring i tole-
ranse, demokrati og samfunnsansvar. Kreative fag utvikler ferdigheter for innovasjon. 

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. 

Vårt demokrati er avhengig av at alle kan lese og skrive og har tilgang til arenaer hvor me-
ninger brytes og politikk formes. Derfor er skolen så viktig for våre barn og unge. Men også 
leken er viktig. Selvsagt for de små barna, men også det vi etter hvert har av fritidsaktiviteter 
som idrett og kunst og kultur er en foredling av leken som gir enhver mulighet til å utvikle seg 
som menneske og skape samhold og identitet. 

Høyere utdanning er nøkkelen for å sikre kompetanse innenfor ulike samfunnsområder. Vi vet 
at på de stedene hvor gode utdanningsinstitusjoner finnes, der vil også de unge gjerne søke 
jobb etterpå. Det er en vesentlig grunn til hvorfor Venstre satser så tungt på at det etableres 
permanent høyskoletilbud i Kristiansund. 

  
 

Venstre vil 

• videreføre «Levende Vågen» som et alternativt opplæringstilbud 
• bygge aktivitetsskolen «Nye skoler» på Goma og Frei  
• utvikle et tilbud for ungdom 15-25 år tilknyttet Caroline kino 
• ha lek som grunnide for utvikling og læring i barnehagene 
• sikre god undervisningskompetanse og lokaler for praktisk og estetiske fag 
• fritidsaktiviteter i SFO 
• gi lærere og skoleledere faglig oppdatering  
• gi tidlig innsats til elever som trenger ekstra hjelp 
• at Kulturskolen har aktiviteter i SFO/Aktivitetsskolen 
• lage nærmiljøanlegg for lek og idrett i alle bydeler 
• alltid lytte til Ungdomsrådet 
• videreføre demokratiprogram i grunnskolen 
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3. Kultur som opplevelse, dannelse og verdiskaping 
Kunst og kultur er en kilde til både underholdning og opplevelser, og kan få oss til å se oss 
selv og verden fra nye perspektiver. 

Barn skal, uavhengig av hvem foreldrene er eller hva de tjener, få muligheten til å oppleve, er-
fare og selv prøve aktiviteter enten det er på idrettsarenaen, i kulturskolen, i lag og foreninger.  

Kultur gir arbeidsplasser og verdiskaping. Derfor må vi satse på kulturnæringer. Virksomheten 
ved Operaen i Kristiansund og kultursatsinga gjennom Nordmøre museum blir viktige aktører 
også innen reiseliv.  

Friområdene i alle deler av kommunen må hegnes om slik som på Skorpa som må sikres for 
minst mulig berøring etter utbyggingen. Folkeparken og Kringsjå sin kvaliteter for tur og trim er 
perler for videre oppfølging andre steder i kommunen. 

 

  
Venstre vil 

• bygge nytt Opera- og kulturhus med museum, kulturskole og bibliotek  
• opprettholde et bredt tilbud i kulturskolen og med dette bidra til rekruttering til våre kulturin-

stitusjoner 
• styrke reiselivsbyen Kristiansund gjennom kultur, matopplevelser og nærhet til Atlanter-

havsveien 
• ha et mangfold av idrettsarenaer som ivaretar bredde i ferdighet og alder 
• beholde idrettsplassen i Clausenenga som offentlig aktivitetsområde 
• gjøre bibliotek og museum mer tilgjengelig for publikum og at de sal være åpne på sønda-

ger 
• gjøre et krafttak for vedlikehold av Kirkelandet kirke, et monument over gjenreisningsbyen 

og arkitektonisk dristighet 
• bevare arkitektur fra ulike tidsepoker som gjenreisningsarkitekturen og bryggebebyggelsen 
• ta vare på og gjeninnføre den polykrome by 
• støtte «Forum for kultur og næring»  
• sørge for at Tahiti-scenen består 
• at alle bydeler har tilgang til gode friområder i gåavstand 
• verne om den unike kystkulturen vi finner i Vågen med bygninger, håndverk, og båtbyg-

gerferdigheter   
• ruste opp Lillesand (Litjsainn) 
• gjøre Kristiansund spesielt attraktiv for unge tilflyttere 
• tilgjengeliggjøring kunst-, kultur- og idrettsanlegg for alle aldersgrupper 
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4.  Helsetilbud for vår tid 
Nyskaping og innovasjon i helsevesenet vil først og fremst skje i samspillet mellom de kommu-
nale omsorgstjenester og det sivile samfunn, med familie, venner og frivillighet, ideelle organi-
sasjoner og andre virksomheter. Samhandling mellom nivåene i helsevesenet må styrkes. 
Helseinnovasjonssenteret, Distriktsmedisinsk senter og Storhaugen helsehus er sentrale aktø-
rer. Frivilligheten vil ha en viktig og sentral rolle i folkehelsearbeid og for aktivisering, særlig 
overfor eldre innbyggere. 

Helsevesenet er til for innbyggerne. Spesialist- og kommunehelsetjenesten må begge tydeli-
gere si hva som er deres oppgaver, og hvordan de skal løses slik at befolkningen opplever 
trygghet. 
  

 

Venstre vil 

• gi barnet en god start gjennom svangerskap-, fødsel- og barseloppfølging  
• ha helsesykepleiere på alle skoler 
• sikre videre drift av ungdommens helsestasjon 
• styrke innsatsen til mennesker med nedsatt psykisk helse og rusutfordringer  
• gi eldre god medisinsk oppfølging 
• gi bistand på alle trinn i omsorgstrappa 
• tilby alle 80-åringer hjemmebesøk for kartlegging av livssituasjon 
• jobbe for gode og trygge boliger til å bli gammel i og at byutvikling skal tjene alle alders-

grupper 
• bygge flere omsorgsboliger med heldøgns tilsyn 
• ha en godt utbygd rehabiliteringstjeneste etter sykdom og skade 
• ha et bredere utvalg av private løsninger innenfor helsetjenesten  
• Kristiansund sykehus skal yte spesialisthelsetjenester også etter at Sykehuset for Nord-

møre og Romsdal (SNR) er bygd 
• finne nye løsninger for samordning tjenester kommune og sykehus og forventer at Helse-

innovasjonssenteret vil være en drivende kraft i dette 
• gi pårørende til hjemmeboende mennesker med demens et godt avlastningstilbud for på-

rørende  
• tilby musikkterapi til mennesker med nedsatt funksjonsevne 
• styrke hjemmetjenesten med vekt på hverdagsrehabilitering og innsatsteam 
• tilby vedlikeholdstrening og aktivisering til innbyggere med kronisk funksjonsnedsettelse 
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5. Kompetanse gir muligheter 

«Kompetanse er den eneste ressursen ingen kan ta fra oss» 

Kristiansund og regionen trenger folk med god kompetanse til tjenester innenfor offentlig sek-
tor og for å drive og videreutvikle næringslivet. Gründere, forskning og innovasjon er viktige 
stikkord. 

Permanent tilbud om høgskoleutdanning må etableres i Kristiansund. Vi må sikre at kompe-
tanse vi allerede besitter i vår region innenfor ulike næringer får mulighet til å videreutvikle seg 

 
Venstre vil  

• være garantist for Campus Kristiansund  
• gi høgskoletilbud innenfor marine næringer. Utdanning innenfor humaniora videreutvikles 

til også å gjelde språk-, samfunn- og kulturfag 
• styrke fagskolen med flere linjer og studenter 
• at det skal være samspill mellom våre kulturinstitusjoner som Operaen i Kristiansund og 

Nordmøre museum og Campus-prosjektet 
• legge til rette for at forskningsmiljø etablerer seg på Campus 
• etablere et utviklingsmiljø i Campus med allmenning og møteplasser 
• bygge studentboliger  
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6. Nærings- og regionutvikling 

«Vår nærhet til havet er vårt største konkurransefortrinn» 

Kristiansund og Nordmøre står i ei brytningstid for å posisjonere seg i utviklingen etter kom-
mune- og regionreformen. 

For et mere samordnet og sterkere Nordmøre, må flere kommuner gå sammen og bli større 
enheter. Slik kan vi bedre møte framtidas krav til velferdstjenester, skole, infrastruktur og plan-
arbeid. Vi må legge til rette for befolkningsvekst, og spesielt friste våre ungdommer til å 
komme hjem igjen etter endt utdanning og jobberfaring fra andre steder i landet. 

Næringslivet på Nordmøre har de siste årene hatt en god utvikling, og virkningene etter olje-
prisfallet i 2014 fikk ikke så omfattende ringvirkninger som det var grunn til å frykte. Spesielt 
innen havbruk og marine næringer, har utviklingen vært god. På indre Nordmøre har prosess-
industrien tradisjonelt stått sterkt, med kontinuerlige forbedringer og innovasjon.  

Regionens største svøpe er evnen til samarbeid, samskaping, jobbe for felles mål og tørre og 
tenke stort og dristig nok. Samarbeid mellom akademia, forskning, offentlige virkemiddelaktø-
rer og lokalt næringsliv på Campus, kan bidra til større lokal verdiskaping.   

 
 

Venstre vil  

• bygge Kristiansund som kraftsenteret for Nordmøre – et attraktivt regionssenter som ska-
per bolyst og glede for hele regionen 

• at Kristiansund kommune skal være enkel og forutsigbar for næringslivet 
• utvikle Kristiansund til et naturlig knutepunkt for havbruksnæringa i Møre og Romsdal 
• drive aktiv havnepolitikk  
• styrke reiselivsbyen Kristiansund basert på våre lokale fortrinn 
• lage en «Handlingsplan for reiseliv» 
• styrke Kristiansund som konferanse- og arrangementsby 
• jobbe hardt for flere offentlige arbeidsplasser på Nordmøre 
• videreutvikle Kystekspressen mellom Kristiansund og Trondheim 
• bygge ut strekningen Kristiansund-Halsa-Trondheim som miljøveien med god infrastruktur 

for lading av el-biler 
• jobbe for et godt flytilbud fra Kvernberget  
• skape gode kommunikasjonsveier til vårt omland, både fysisk og mentalt 
• bygge en levende by med sentrale og attraktive utearealer 
• ikke bruke de beste områdene i sentrum til oppstilling av biler 
• bygge ut bredbånd i alle bydeler  
• kritisk vurdere behovet for utbygging ut Bolgneset til næringsformål 
• være gründernes beste venn 
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7. Slik tenker vi i Venstre 
Vår viktigste by- og regionutviklingssak er bygging av nytt Opera- og Kulturhus og Campus 
Kristiansund. Dette vil komme hele Nordmøre til gode. Det er viktig at vi tar på oss disse opp-
gaven på vegne av hele Nordmøre. Både staten og fylkeskommunen er villige til å bidra til fi-
nansieringen av disse prosjektene. Nå er det i stor grad opp til vår egen dyktighet og evner til 
å prioritere.  

Campus Kristiansund skal tilby studier som har et nasjonalt nedslagsfelt. Derfor vil det komme 
mange flere til vår by for å studere. Vi vil også kunne tilby unge fra regionen et godt studietil-
bud innen utvalgte områder.  

De fleste vil likevel måtte forlate regionen for å studere og søke nye impulser. Derfor må vi ha 
noe som trekker de tilbake til regionen: arbeidsplasser og et pulserende lokalmiljø.  

Opera- og kulturhuset vil skape ringvirkninger og positive effekter for langt flere enn kulturin-
teresserte. Det vil skape aktivitet i sentrum, økt handel, flere tilreisende og økt bolyst for både 
fastboende og dem som vurderer å flytte hit.  

For å realisere det nye kulturhuset er det viktig med sterk økonomistyring og budsjettdisiplin.  

Venstre vil alltid ha et kritisk blikk på kommunens drift, og vurdere om ting kan gjøres raskere, 
mer demokratisk, bedre og billigere, eller om noe kan fases helt ut. Kommunen skal være en 
god arbeidsgiver også i omstillingsprosesser. Det er god økonomi i å ha trygge og fornøyde  

«Venstre vil ha sterkere budsjettdisiplin og en bedre økonomisk styring 
av kommunen» 

 
 

Petroleumsnæringen er viktig for Kristiansund og vil sannsynligvis være det i mange år frem-
over. Samtidig kan overgangen fra fossile energikilder til 0-utslipps energikilder skje mye ras-
kere enn vi er forberedt på. En stadig større andel av jordens befolkning merker klimaendring-
ene på kroppen daglig, og fall i etterspørsel kan skje mye raskere enn oljelandet Norge er for-
beredt på.  

Venstre mener at det «marine rom» vil være en av fremtidens vekstnæring og vil arbeide for å 
støtte de bedriftene som jobber med dette i dag og stimulere til nyetableringer.  

Frie samfunn har gode fellesskapsløsninger og et sosialt sikkerhetsnett for alle. Venstre øns-
ker derfor gode, offentlig finansierte velferdstjenester. Venstre vil prioritere mer til dem som 
trenger det mest. Vi ønsker at kommunen skal ta i bruk ny velferdsteknologi; teknologi som 
understøtter og forsterker brukernes trygghet, sikkerhet, mobilitet, samt muliggjør økt fysisk og 
kulturell aktivitet. Det finnes store muligheter for innovasjon i helse- og omsorgssektoren. 

Vi ønsker å gi beskyttelse for de som trenger det mest. Venstre er for å bosette flyktninger i 
kommunen. Vi må ha som mål av oss å ta vår naturlige andel i forhold til vårt folketall. 

Venstre vil ha en god offentlig skole som gir alle like muligheter til kunnskap, til å ta i bruk sitt 
potensial og til å bidra i samfunnet uavhengig av bosted, sosial og kulturell bakgrunn. 

Skolens viktigste oppgave er å gi den enkelte elev et best mulig kunnskapsnivå, gode grunn-
leggende ferdigheter og tro på egne evner. En hovedoppgave er å forbedre kvaliteten i kunn-
skapsformidlingen. Læreren er den viktigste faktoren for god læring. 

For å sikre den enkelte elev en best mulig helhetlig ivaretagelse og god skolehverdag, trenger 
skolen flere faggrupper for å støtte og veilede eleven utover det rent faglige 
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Om Venstre 
Venstre er uavhengig av særinteressene i arbeidslivet. Fellesskapets beste legges til grunn. 
Sentrale administrative posisjoner i kommunen bør være gjenstand for kontinuerlig revisjon fra 
de folkevalgte i et lokaldemokrati. Venstre vil derfor at rådmann og kommunalsjefer skal anset-
tes på åremål.  

Kommunen skal være en attraktiv og interessant arbeidsplass. Vi skal vise våre ansatte tillit og 
ansvar, uten detaljstyring. Vi ønsker mer offentlighet, ethvert unntak skal begrunnes. Vi står 
for åpenhet. Vi tror på bred deltakelse. 

Miljø- og klima er vår tids aller største utfordring. Dette må vi løse nå, det er umoralsk å la 
våre barn og barnebarn arve disse problemene. 

Mange næringslivsaktører ligger foran det offentlige i endringsvilje som gjelder miljø, fordi det 
lønner seg. Venstre gå foran og vise vei i miljøsaker. Vi har den beste miljøpolitikken!  

Venstre vil ha et nært samarbeid mellom kommunene på Nordmøre. Kristiansund og Averøy 
er allerede et etablert felles bo- og arbeidsmarked. Kommunene skal samarbeide om langtids-
planer for arealbruk, kultur og næring.  

 

 
Lokaldemokrati og folkestyre 

Vi vil innta en ombudsrolle og beskytte enkeltpersoners og gruppers interesser og rettigheter. 
Det skal være lett å bli hørt og nå ut med sine meninger. Folkemøter skal gjennomføres i vik-
tige lokalsaker, ikke minst i forbindelse med kommunesammenslåinger. 

 

Venstre vil: 

• at avgjørelser fattes i åpenhet, ærlighet og med politisk styring, og ikke på siden av demo-
kratiske prosesser 

• at kommunens innbyggere skal ha tilgang til og kunne bruke Internett. Spesiell oppmerk-
somhet må gis dem som bor i institusjoner 

• ha stemmerett for 16-åringer 

 
 
Kultur, mangfold og humanitet 

Norge er i dag en nasjon hvor befolkningen er sammensatt av folk fra mange forskjellige kultu-
rer og der folk har ulik etnisk bakgrunn. Kristiansund har en befolkning som gjenspeiler dette 
mangfoldet. 

Vi er alle verdensborgere. Det danner bakgrunnen for vår holdning og vår politikk både i for-
hold til utdanning, velferdstjenester og næringsliv. Og det gir oss et særlig grunnlag for å bruke 
kunst og kultur som virkemiddel for samhandling mellom mennesker som kommer fra forskjel-
lige nasjoner og etniske grupper.  

Venstre mener at kunst og kultur, sammen med en trygg oppvekst for barn og unge i hjem og 
skole, er grunnsteiner for å utvikle oss som humane individer som vil våre medmennesker vel.  
Dette er gjennomgripende i Venstre sin politikk. 

 


