INFORMASJON

1. Inge Aukan

10 gode grunner til å stemme KrF
Verdier som varer

Verdig alderdom

KrF vil ta vare på den kristne kulturarven.
Menneskeverd, nestekjærlighet og forvalter
ansvar er verdier å bygge framtiden på. Det er
verdier som bærer. Det gode samfunn skapes
i et samspill mellom det enkelte mennesket,
offentlige myndigheter og privat og frivillig
virksomhet.

Eldre er en stor ressurs for samfunnet og skal
kunne leve selvstendige, aktive, trygge liv
og holde seg friske så lenge som mulig. Når
behovet for hjelp melder seg, skal eldre få
tilbud om helsetjenester, egnet boform og
annen støtte.

Tid og valgfrihet til familien
Familier må få mer tid til hverandre. KrF vil
gi valgfrihet og fleksibilitet til å organisere
hverdagen med gode barnehager, bedre
kontantstøtte, en forbedret barnetrygd og
permisjonsordninger som gir tid til barna.

Mer tid til hver elev

3. Malgorzata Monika Zoladek
4. Hans Olav Husby
5. Fesaha Oqbamecail Maasho
6. Ingrid Aukan
7. Astrid Gjul Gjerde

Aure KrF

Levende distrikter

9. Målfrid Husby

Kommunevalget 2019

KrF vil ta hele landet i bruk! Vi vil kjempe
for et livskraftig landbruk, tryggere veier og
bedre transportløsninger, og mer bredbånds
utbygging. Statlige arbeidsplasser må fordeles
over hele landet.

10. Øystein Barlaup

Verdiskaping og skaperkraft

14. Haldis Pettersen

KrF vil legge til rette for ny skaperkraft.
Næringslivet og norsk eierskap må gis ramme
vilkår som kan sikre arbeidsplassene og
legge grunnlag for nye. Vi vil fjerne skatt på
arbeidende kapital. KrF vil ha gode ordninger
for næringsutvikling og gjøre det enklere å
starte nye bedrifter.

Menneskeverd i alle livets faser

En offensiv klimapolitikk

Alle mennesker er like mye verdt. Ingen skal
sorteres bort! KrF ser nei til tvillingabort og ja
til bedre hjelp og støtte til dem som får barn
med ekstra behov. Vi vil bedre omsorgen i
livets siste fase og sier nei til aktiv dødshjelp.

Norge må ta sitt ansvar for å redusere
klimaendringene, både ved å kutte i
utslippene nasjonalt og å bidra aktivt
internasjonalt. Vi må intensivere omleggingen
til nye fornybare energikilder. Vi skal beskytte
sårbare områder. Hustadvika KrF sier nei til
oljeboring på Møreblokkene.

Vi vil jobbe for et inkluderende arbeidsliv der
alle får bruke sine skaperevner og talenter. Vi
vil bidra til aktiv integrering av flyktninger og
innvandrere. Vi vil gi gode behandlingstilbud
til de som sliter med rus eller psykisk helse. KrF
vil bekjempe vold og overgrep mot barn.

VALGLISTE
AURE KRF

8. Kjell Pettersen

KrF vil lovfeste at det skal være maksimalt 15
elever per lærer i småskolen, så flere blir sett.
Skolen skal være en arena for kunnskap, men
også samarbeidsevner og gode verdier for å
mestre livet. Vi vil ha flere yrkesgrupper inn i
skolen og fortsette kampen mot mobbing.

På lag med de som
trenger det mest

2. Morten Finset Ingvaldsen

11. Kristian Husby
12. Lars Barlaup

Tid

13. Jan Ove Krutvik

til det
viktigste
Sammen for et
varmere samfunn

Nestekjærlighet
uten landegrenser

VI

BARNA

Vi må aldri bli oss selv nok! KrF står i front
i kampen mot menneskehandel – vår tids
slaveri – både i Norge og internasjonalt. Vi
har et ansvar for å hjelpe verdens fattige
og forfulgte. KrF vil øke innsatsen for
internasjonal rettferdighet.

VALG 2019

VALG 2019

Sammen for et varmere samfunn

Møt KrF’s listekandidater

Inge
Aukan
1. kandidat

Omsorg

Næringsutvikling og bosetning

• Vi vil bevare Aure Rehabiliteringssenter

• Være en kommune som aktivt støtter
eksisterende næringsliv og legger til rette
for nyskaping

Om lag 1 av 10 som bor i Aure er født i et annet land, dette gjelder
både arbeidsinnvandrere, flyktninger og andre. Innvandrere er viktige
bidragsytere i arbeidslivet i kommunen. For noen kan det imidlertid
være språklige og kulturelle utfordringer knyttet til det å bosette seg i
kommunen. Det kan også være vanskelig å finne egen bolig for å etablere
seg her.

• Sikre en fullverdig svangerskapsomsorg i
kommunen

Aure KrF ønsker å være en aktiv brobygger for å sikre at alle som
etablerer seg i kommunen raskt blir inkludert og finner sitt felleskap
i kommunen.

• Nok hender for god omsorg

• God mat er viktig for helse og livskvalitet,
også for eldre. Vi ønsker å beholde
kjøkkenet ved Tustna omsorgssenter

Alder: 41 år

• Fokus på livsinnhold og kvalitet i
tjenestetilbudet for de eldre

• En aktiv ruspolitikk

Bosted: Soleim

Bærekraft
• At kommunen skal være et godt forbilde i
klimakampen og aktivt arbeider for å hindre
økende sosiale forskjeller
• Aure må verne om strandlinja. Vi må
stimulere til strandryddeaksjoner og
innsamling av plastsøppel

2. kandidat

Alder: 35 år
Bosted: Finset

Program
Sammen for et
varmere samfunn

Oppvekst

• KrF bygger sin politikk på de kristne
verdiene. Vi ønsker at hjem og familie skal
være den grunnleggende enhet i samfunnet

Malgorzata Monika
Zoladek
3. kandidat
Yrke: Rehabiliteringsassistent
Alder: 45 år
Bosted: Aure

• Samordne søskenrabatten i SFO og barne
hage slik at familier får søskenrabatt for
barn i barnehagen når de også har barn i
SFO

• KrF vil gjennom god økonomistyring arbeide
aktivt for at ressursene kommunen rår over
blir brukt til felleskapets og de kommende
generasjoners beste

• KrF ser behovet for en ny barnehage i Aure
sentrum

• KrF sin målsetning er å bidra til at Aure
kommune blir en attraktiv og trivelig
kommune å vokse opp og bo i

• Målrettet arbeid mot mobbing

• Utvikle en sterk reiselivsnæring

Frivillig arbeid, idrett og kultur
• Innføre fritidskort for alle barn og unge
mellom 6 og 18 år, som kan brukes til å
betale for fritidsaktiviteter
• Arbeide for gode vilkår for Frivilligsentralen
• Sikre at kirka får gode økonomiske vilkår for
vedlikehold, drift og utvikling

• At alle instanser i kommunen velger
bærekraftige og rettferdige produkter
ved nyinnkjøp

Yrke: Lektor

• Aure skal være en attraktiv etablerer
kommune

• Aure KrF vil respektere utfallet av
folkeavstemmingen om vindkraftutbygging
på Skarsøya

• Prioritere barnevernet

Morten Finset
Ingvaldsen

• Støtte opp om primærnæringene og være
en pådriver for rekruttering
• Samarbeide med utbyggere for å bygge
borettslagsleiligheter og utleieboliger

• Ta i bruk velferdsteknologi som støtter opp
om gode helse- og omsorgstjenester

Yrke: Gårdbruker

• Stimulere til boligbygging i hele kommunen

• Sikre utbygging av gode lademuligheter for
elbil
• Bærekraftige og energieffektive bygg når
kommunen bygger nytt

• En sikker skolevei, bygge gang- og
sykkelstier på utsatte steder

• En skole som gir rom for mest mulig
tilrettelagt undervisning
• En skole som stimulerer nysgjerrighet og
læringslyst
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