
Folk først
Rauma Venstre 2019-2023



Folk fremfor systemer!

Venstres visjon er et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn, hvor 
folk har både frihet og mulighet til å skape sin egen vei til det 

gode liv, og hvor vi tar ansvar for hverandre og miljøet.

Venstres visjon bygger på 
våre kjerneverdier, som er:

- Raus
- Åpen
- Engasjert
- Ansvarlig
- Fremtidsrettet

Rauma Venstres kjernesaker 
er:

- Sats på kunnskap
- Ta grønne valg
- Vis varme
- Skap verdier

Kommunens økonomi bestemmer 
grensene for hva politikerne kan 
gjøre. For Rauma Venstre er det 
derfor avgjørende med en sunnere 
kommuneøkonomi. Alle former for 
samfunnsøkonomi dreier seg om å 
bruke knappe ressurser effektivt, 
og tydelige prioriteringer lokalt vil 
være et nøkkelord i utforming og 
tilbud av så gode tjenester som 
mulig til flest mulig innbyggere.

I Raumas samfunnsplan skal FNs 
bærekraftsmål være styrende, og 
det støttes helhjertet av Venstre 
her i verdens beste kommune for 
naturglade mennesker!

Les mer:
www.fn.no/Om-FN/FNs-
baerekraftsmaal



Oppvekst og skole

Vi vil:
4Arbeide for å skape best mulig 
kvalitet i grunnopplæringen 
- Ha tilstrekkelig antall faglig 
kvalifisert personale
- Ha sterkt fokus på individuell 
opplæring
- Sikre elever og ansatte et bra 
psykososialt arbeidsmiljø
- Gi skolene forutsigbarhet ved 
langsiktig planlegging basert på 
behov som elevtallsutviklingen, 
kvalitet, fag- og læringsmiljø
- Øke antallet lærlingplasser, for 
eksempel ved å stille krav om 
det i anbudsprosesser  
- Sikre et bredt og variert tilbud 
i både kulturskolen og på fritid-
en for ungdom 
 - Bygge ny svømmehall for å gi 
lovpålagt svømmeopplæring og 
å styrke folkehelsearbeidet

Velferd.  

Vi vil:
4Arbeide for et raust og varmt 
samfunn for alle
- Investere mer i folkehelse ved 
sterkere fokus på forebygging 
og aktivitet 
- Styrke satsingen på heime-
baserte omsorgstjenester, slik 
at personer med behov får hjelp 
i egen heim 
- Sikre et verdig og tilrettelagt 
tilbud innen demensomsorg, 
psykiatri og rusbehandling, med 
utgangspunkt i sterk tverrfaglig 
samhandling 
- Tilby arbeidsretta og menings-
fylt beskjeftigelse gjennom Nav 
og Astero for personer som har 
nedsatt funksjonsevne 
- Støtte frivillighetsarbeid  
- Ta imot, og gi innvandrere og 
asylsøkere et godt og integrert 
tilbud 

venstre.no



Verdiskaping

Vi vil, basert på samfunnsplanen:
4 Tilby innbyggere og bedrifter 
attraktive nærings- og boareal
- Forbedre E136 fra Veblungsnes 
til Sunnmøre  
- Korte inn avstanden til region-
senteret Molde, ved at Fv 64 blir 
stamveg og utbedres 
- Utarbeide en kommunal trafikk-
sikkerhetsplan, med spesielt fokus 
på gang- og sykkelveger  
- Utvikle Raumabanen som knut-
epunkt for kollektivtrafikk -både 
gods- og persontrafikk, og satse 
på et framtidsrettet reiseliv  
- Skaffe nye offentlige arbeids-
plasser og beholde de vi har 
- Sørge for klare prioriteringer i 
plan- og budsjettprosesser hvor 
kommunen er involvert
- Beholde bunnfradraget for eien-
domsskatt på minst 200 000 kr, 
helst ikke innkreve over 6 000 kr  
for en vanlig husstand, og primært 

bruke midlene til utviklingstiltak
- Styrke landbruk og jordvern ved 
framtidsretta planlegging og bruk 
av areal, sikre gode veterinærtjen-
ester og avløserordninger
- Støtte Utrønå innovasjonssenter 

Miljø

Vi vil:
4 Revidere kommunens klima- og 
energiplan, og følge den opp 
- Ta lokalt ansvar for å begrense 
utslipp av klimagasser og miljø-
gifter, ha bedre kildesortering  
- Inspirere til miljøsertifisering for 
kommunens tjenesteområder 
- Fremme klimavennlige valg i 
kommunens drift, f. eks energivalg, 
transport, innkjøp av tjenester og 
varer, redusert bruk av plast   
- Styrke Raumas identitet som 
nasjonalpark- og landskapsvern-
kommune, sikre vernede vassdrag 
- Ta vare på biologisk mangfold  
- Bruke kulturminneplanen aktivt 



” Vi vil ha en aktiv miljøpolitikk for å 
bevare arter og hindre ekstremvær, 
og sikre en bærekraftig utvikling

Miljø

”
Oppvekst og skole

”
Velferd

” Vi vil ha et grønt næringsliv og flere 
innbyggere, og utvikle framtids-
rettede samferdselsløsninger

Verdiskaping

venstre.no

Vi vil jobbe for et raust og varmt 
samfunn for alle, som også tar vare 
på de svakeste

Rauma Venstre mener at kvalitet i 
opplæringen må prioriteres, i både 
barnehage og grunnskole



Arne Steffen Lillehagen
Ordførerkandidat

Venstre vil fortsette engasje-
mentet for å utvikle Rauma til 
en framtidsrettet kommune, 
basert på målene i samfunns-
planen. Store utfordringer skal 
løses - det klarer vi sammen!

Venstre vil ha bedre økonomisk 
styring i kommunen, og vurdere 
hvor godt det lovpålagte folke-
demokratiet fungerer.

Den vedtatte omsorgstrappa 
må brukes bevisst, slik at lov-
pålagte helsetjenester gis etter 
behov, men med smart bruk av 
kommunens ressurser.

Bedre samferdselsesløsninger 
trengs for å gjøre det attraktivt 
å bo i Rauma, også for pendlere. 
Målet om folketallsvekst må bli 
nådd, slik at tjenestetilbud og   
-struktur kan utvikles.

Raumabanen må utvikles som 
et fylkesknutepunkt. Raumas 
næringsfond må bl.a brukes til 
næringsutvikling med vekt på 
et bærekraftig reiseliv, slik at 
nye arbeidsplasser skapes.

For å ivareta miljø og artsmangfold 
må man tenke bærekraft, gjenbruk 
og sirkulærøkonomi i alle ledd. 



Pål Farstad
Fylkesordførerkandidat

Møre og Romsdal Venstre er på 
lag med Rauma Venstre. Vi vil 
samarbeide for å gjenopprette 
og videreutvikle godstrafikken 
på Raumabanen. Vi vil jobbe for 
at staten skal forplikte seg til å 
bidra mer økonomisk for å min-
ske vedlikeholdsetterslepet på 
fylkesvegnettet vårt.

Dessuten vil vi arbeide aktivt 
for et mer bærekraftig reiseliv 
ved å støtte opp om tiltak, 
infrastruktur og prosjekter som 
bidrar til sesongforlengelse og 
sprer veksten.

1. Pål Farstad, Kristiansund

2. Britt Giske Andersen, Giske

3. Frode Heimen, Molde

4. Lena Landsverk Sande, Vanylven

5. Håvard Urkedal, UV/Haram/

Ålesund

6. Rita Rognskog, Aukra

7. Ragnhild Helseth, Kristiansund

8. Kari Grindvik, Skodje/Ålesund

9. Roald Røsand, Averøy

10. Martin Kjøpstad, Vestnes

11. Berit Lyngstad, Ulstein

12. Kjell Johan Vatne, Molde

13. Tove Norøm Rokstad, Smøla

14. Steinar Husby, Sunndal

15. Amalie R. Birkhol, UV/Stranda

16. Anne Ellingsen, Ørsta

17. Kristian Stråmyr, Haram/Ålesund

18. Ulla Hay, Sula

19. Ingebjørg Eide, Eide/Hustadvika

20. Arne Steffen Lillehagen, Rauma

21. Jon Eikrem, Tingvoll

22. Frits Inge Godø, Midsund/Molde

23. Annika Brandal, Hareid

24. Erik Vullum, Eide

25. Brynhild Lund Notøy, Hornindal/

Volda

26. Jon Jarlsson Grimstad, Ålesund

27. Ola Betten, Molde

28. Heidi Hogset, Gjemnes

29. Lea Fabri, UV/Smøla

30. Jan Ove Skodje, Giske

31. Magnar Storøy, Herøy

32. Atle Hammerbukt, Eide

Kandidater, Møre og
Romsdal Venstre



Venstres kandidater i Rauma

1. Arne Steffen Lillehagen
Bor på Åndalsnes, lang erfaring fra politikk 
og næringsliv, er sterkt engasjert i Rauma-
samfunnets utvikling, og er opptatt av de 
svakeste gruppene i samfunnet.

2. Ida Marie Robertsen Skiri
Bor i Isfjorden, Lokalpatriot 
ansatt i kommunen. Vil lage 
et nærmiljø det er godt å bo 
i og besøke, heier på lokale 
gründere og på bøndene, vil 
satse på Raumabanen  

3. Tor-Bjørn Øverbø
Bor på Åfarnes, prosjektled-
er i Nesje AS. Opptatt av en 
lokal samfunnsutvikling som 
er bærekraftig for mennesk-
er, miljø og økonomi.

   4. Jonny Rønning, Åndalsnes
5. Tore Gunnar Faye, Mittet
6. Rolf Herman Bjerkeli, Isfjorden
7. Arne Jarle Skiri, Åndalsnes
8. Solbjørg Skiri, Åndalsnes
9. Vidar Skiri, Åndalsnes
10. Per Gunnar Berg, Åndalsnes
11. Eli Marie Vatten, Isfjorden
12. Rolf Eide, Åndalsnes
13. Geir Ivar Rognan, Åndalsnes
14. Falke Haugen, Veblungsnes

Folk først - stem Venstre!


