2. kandidat
Yrke: Gårdbruker
Alder: 57 år

VALGLISTE
AVERØY KRF

INFORMASJON

Olav
Gustad
1. Ivar Aae, 1968, Steinsgrenda
2. Olav Gustad, 1962, Bådalen
3. Per Henden, 1951, Bådalen

Bosted: Bådalen

4. Terje Henden, 1949, Henda
Verdiskaping er grunnlaget for all velferd. Averøy kommune skal være en aktiv medspiller for å
stimulere til ny etablering av næringsvirksomhet og utvikling av eksisterende. Det kristne verdi
grunnlaget er viktig for all virksomhet i samfunnet.

Averøy KrF

5. Gunhild Synøve Aae, 1997, Steinsgrenda
6. Åshild Heidi Haukås Sundsøy, 1959, Bådalen
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7. Leif Rune Vang, 1974, Ekkilsøy

Even Seljehaug
Sandø

8. Unni Clausen Stenberg, 1958, Kårvåg

Ungdomskandidat

9. Dagny Marie Husby Aandahl, 1977, Ekkilsøy

Yrke: Sykepleierstudent

10. Even Seljehaug Sandø, 1997, Sandøy

Alder: 21 år

Tid

11. Paula Oddhild Nordbø Engvik, 1962, Bådalen

Bosted: Sandøy

til det

12. Silje Gustad, 1988, Bådalen
Mine kjernesaker for Averøya:
Jeg ønsker at Averøya skal være et attraktivt
sted, hvor de unge ønsker å flytte til.
Kommunen bør i større grad legge til rette for
bo/ og arbeidsliv for unge.
Det bør også satses mer på eldreomsorg og
forebyggende helsearbeid i kommunen.

Hvorfor stemme på KrF ved årets valg:
Det er mange gode grunner til å stemme
på KrF. Verdiskapning, verdig alderdom, et
rausere samfunn, nestekjærlighet og en
offensiv klimapolitikk er ting jeg ønsker å
trekke frem.

Gunhild
Aae

13. Kjell Erling Hoel, 1955, Henda

viktigste

14. Bjørg Randi Bergem, 1944, Kvernes
15. Einar Jonas Seljehaug, 1954, Steinsgrenda

Sammen for et
varmere samfunn

16. Ellen Bodil Finset Aae, 1947, Steinsgrenda

Ungdomskandidat
Yrke: Sykepleierstudent

VI

Alder: 21 år
Bosted: Steinsgrenda

Jeg har sagt ja til å stille på Averøy Krf sin liste
til kommunevalget for å kunne gi mitt bidrag
til at Averøy fortsatt blir et godt sted å vokse
opp i og bosette seg i som voksen. Lister bør

ha representanter fra alle aldersgrupper
og flest mulig yrkesgrupper. Det er viktig at
kommunestyrerepresentanter «ser» alle.
Helse og omsorg er et stort og viktig område.
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BARNA

Sammen for et varmere samfunn
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av tare er i starten og det må tilrettelegges
for muligheter til dette i vår havbruksplan.
• Det må legges til rette for flere ladestasjoner
for elbil i kommunen.
• Eiendomsskatten må vurderes fortløpende og
holde satsene på et lavest mulig nivå.

Kommunereformen
Vår kommune står godt på egne bein og
Krf vil fortsatt rette seg etter resultatet av
folkeavstemmingen og ønsker ikke en ny
runde i kommunereformen nå.

Miljø
• Krf vil være et parti som er opptatt av å få
til et godt og bærekraftig miljø.

Næringsliv

• Krf mener også det er viktig å sikre effektiv
gjenvinning og resirkulering av kildesortert
materiale, og at avfall utnyttes på en
økonomisk og miljøvennlig måte.

• Viktig at Averøy kan tilrettelegge for
attraktive næringsarealer, ikke minst i
sjønære områder.
• Kommunen må være en aktiv medspiller for
å promotere landbruksnæringen og arbeide
for å bedre inntektsnivået i landbruket.

Ivar Aae
1. kandidat Alder: 51 år Bosted: Steinsgrenda

Vårt mål er å jobbe for Averøys befolkning
skal ha gode tjenester, gjennom mange
år har KrF bidratt til en god styring av
Averøy kommune. De siste fire åra har
vi sikret forutsigbarhet og stabilitet i
politikken. Dette kommer kommunens
innbyggere til gode. Averøy kommune
har god barnehagedekning og vi har
medvirket til ny skolestruktur og vedtak
om ny barneskole. De neste fire årene vil
nok helse og omsorg ha et hovedfokus.
En fornuftig utbygging av tilbud til de
eldre på et tilpasset nivå.
Et godt velferdstilbud fordrer et nærings
liv i vekst som gir arbeid til befolkningen.
Tilgjengelige sjønære industriarealer
prioriteres.
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Mitt

brenner for:

• Vi vil jobbe for kommunal
medfinansiering av temareiser
for ungdom.
• Etabler flere boliger tilpasset de
eldres behov.
• Vi vil ta vare på den flotte Averøy
naturen, samtidig som vi vil arbeide
for gode nærings- og boarealer.

Program

• Arbeide for at hjortebestanden på Averøy
blir redusert til kommunens fastsatte mål.

Skole

Helse og omsorg

Kommunal medfinansiering av fredsreiser
(Temareiser) til Polen for ungdomsskoleelever.

• Behovet for utbygging på de forskjellige
omsorgsnivå må fortsatt kartlegges og
utbygging og tilrettelegging må skje i tråd
med avdekket behov. Vi ser behov for flere
omsorgsboliger tilpasset behovet til enhver
tid.

• KRF arbeider for at fiskeri og havbruk
skal skje på en bærekraftig måte slik at
kommende generasjoner også kan få et
godt næringsgrunnlag. Vi skal arbeide for
å tilrettelegge for en videreutvikling av
næringene og derigjennom skape verdier
til samfunnets felles goder. Rekruteringen
til fiskeriyrket er krevende i konkurranse
med andre næringer. Det må arbeides
aktivt med rekrutteringsarbeid og for at de
yngre skal få starthjelp i form av økonomisk
tilskudd for å komme i gang. Havbruk utgjør
en stor næringsvirksomhet som skaper
verdier og mange arbeidsplasser i vår
kommune. Utviklingen i næringen går raskt
og vi må bidra til fortsatt utvikling og vekst
innenfor akseptable miljøpåvirkninger.

• Dette er lange og kostbare reiser, men
viktig og god historieformidling. Når det
nå sentralt tilbys dekking av en tredjedel
av kostnaden, bør Averøy kommune finne
dekking for sin tredjedel slik at utgiftene
for den enkelte elev blir en tredjedel av
kostnaden.
Ny barneskole ved Rangøykrysset

• Kommunen må se positivt på private og
ideelle aktører for bygging av omsorgsboliger.
• Sette fokus på forebygging og egenmestring.
• God samhandling med frivillige i
omsorgstjenesten.

• Viktig at restfinansieringen av prosjektet
følges opp.

• Jobbe for å få diakon til Averøy.

• Det må legges opp til en god planprosess.
Utkast til utforming må fremlegges for
aktuelle «brukere» i god tid.
• Det må fremdeles legges til rette for at
Averøyskolene skal bli en god læringsarena
for alle elever.

• Utrede muligheten for Frivillighetssentral.
• Ta i bruk relevant velferdsteknologi.
• Nok hender for god omsorg.
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• Høsting av tang og tare gir unike
produkter i form av alginater som har stor
anvendelsespotensialer. Dette er en grønn
ressurs fra havet i vårt nærområde. Dyrking

• Averøy kommune må i samarbeid med
Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal
stimulere til strandryddeaksjoner og
innsamling av plastsøppel.
• Averøy kommune må vurdere tiltak for
å redusere villminkbestanden slik at
hekkemulighetene for både sjøfugler og
vadefugler kan bedres.

Kultur
Kirke, fritids- og kulturtilbud betyr mye for
mange mennesker. For å sikre bolyst og
tilflytting må vi også jobbe for å bedre disse
områdene. Averøy KrF vil derfor:
• At kommunens overføringer til Kirkelig
Fellesråd holdes på et nivå som gjør Kirken i
stand til å ivareta de oppgavene den har.
• At også kristent barne- og ungdomsarbeid
verdsettes som et viktig holdningsskapende
og rusforebyggende tilbud.
• Gi økonomisk støtte til allsidige og positive
fritidsaktiviteter for barn og unge.
• Arbeide for et bedre aktivitets- og
kulturtilbud til eldre.
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