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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.

Møt KrF’s listekandidater

Tom Grunde Malme (1980)

Levende distrikter

Tid og valgfrihet til familien

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.

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.

Verdiskaping og skaperkraft

Mer tid til hver elev
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.

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.

På lag med de som
trenger det mest
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.

Nestekjærlighet uten
landegrenser

Nils Christian Harnes
(1973)

Per Ståle Tornes
(1965)

Angeli Hansen Halås
(1966)

Else Marie Husveg Huanca
(1972)
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Johannes Halås
(1953)

Svein Johannes Tjugen
(1980)

Heidi Anita Henriksen Tornes
(1968)

Petter Godø
(1947)

Våre grunnverdiar:
• Menneskeverd
• Nestekjærleik

Knut Nilsen Sæbø
(1936)

Ingrid Torstuen
(1985)

Marthe Kristine Drøpping
(1990)

Emil Krakeli
(1944)

• Forvalteransvar

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 inter
nasjonal rettferdighet.
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Sammen for et varmere samfunn
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I komande valperiode vil vi arbeide for:
(«Berekraftmål» viser til FN’s berekraftmål.
Du finn vekslande nynorsk og bokmål i valbrosjyra. Det er eit bevisst val.)

LOKALSAMFUNNET
Berekraftmål 11: Berekraftige byer og
samfunn. Berekraftmål 12: Ansvarleg forbruk
og produksjon. Berekraftmål 5: Likestilling
mellom kjønna.

HUSTADVIKA, NY KOMMUNE, KVA NÅ?
• KrF sine grunnverdiar er: Menneskeverd,
nestekjærleik og forvaltaransvar. Saman
med FN sine berekraftsmål skal desse
verdiane vere grunnlaget for Hustadvika KrF
sitt arbeid i lokalpolitikken.
• Vi vil frå to kommunar til ein ny med
felles identitet og med minst like gode
tjenestetilbod som i dei «gamle» kommunane.
• Vi vil bygge opp under felles kulturtiltak
som kan vere med å sveise saman den nye
kommunen.

Vi vil ha:
• livskraftige bygder som bygger god
kultur og blir skapt av innbyggjarane og
kommunen i fellesskap. Gode tenester i alle
livsfasar. Samanheng i og mellom tenester

• Vi vil legge til rette for utvikling av
kommunesenteret, Elnesvågen, med ring
verknader til andre senter og lokalsamfunn.

• ein kulturformidlingssal i sambruk med
skule og kulturskule

• Vi vil legge til rette for kommunikasjons
utvikling og påvirke ruteprogrammet
til FRAM slik at kommunen vert bunden
sammen.

• utvida kollektivtilbod slik at det blir lett å nå
offentlege tenester, internt i kommunen og
til og frå Molde som regionsenter

• Vi vil bidra til at Hustadvika kommune får
gode overordna planverk (kommuneplanen
sin samfunnsdel og arealdel og fagplaner).
• I det politiske arbeidet vil vi søke samarbeid
framfor konfrontasjon.

HELSING FRÅ ORDFØRARKANDIDATEN
Ny kommune gir oss forventning om å skape noko nytt. Vi trur vi
saman skal greie å nå lenger enn vi ville gjort kvar for oss. Som
ordførarkandidat for Hustadvika KrF ser eg fram til å arbeide for
gode tenester ut til innbyggarane, gode oppvekst- og bumiljø, eit
blomstrande kulturliv og gode utviklingshøve for næringslivet. Eg er
stolt av å kunne presentere partiprogrammet vårt. Eg er stolt av å ha
med meg flotte og engasjerte medpolitikarar med brei kompetanse
som står klare til å gjere ein innsats for kommunen i dei komande
åra. Vi vonar du finn programmet vårt interessant og vil vere med å
stemme fram Hustadvika KrF i det nye kommunestyret.

• god opplæring i grunnskolen. Støtte
samarbeidstiltak mellom skolene. Gode
skoleanlegg. Gode faglige og sosiale
miljø. Tjenlig skulestruktur. Nulltoleranse
for mobbing i barnehage og skole. Styrke
skolehelsetjenesten.
• fleksible løsninger som får hverdagen til å
gå opp (transport, boligbygging, offentlige
/ private tjenester)
• sikker skolevei, redusert fart på utsatte
veistrekninger. Kvalitet i skoleskyssen.
• et aktivt trafikksikkerhetsutvalg

• heiltidskultur i pleie- og omsorgstenestene

• bustadbygging i samsvar med kommune
planen sin arealdel og bustadbyggingsprogrammet. Utbygging i privat eller
offentleg regi
• auka involvering frå lokalsamfunnet
gjennom prosjektarbeid,
«korttidspolitikarar»

• et variert og godt friluftstilbud for barn,
unge og voksne.
• aktiviteter innen idrett, kulturskole, kirke,
lag og organisasjoner, både i privat og
kommunal regi som støttes med private og
offentlige midler.
• et særlig fokus på aktivitetstilbud for
ungdom i alderen 14 – 19 år.

• respekt for og vern om heilagdagen.

Vi vil ha:
• eit variert tenestetilbod i samsvar med
helsetilstand. Utvide sjukeheimstilbodet
og samle tunge helsetenester ved Fræna
omsorgssenter og Eide sjukeheim

OPPVEKST
Bærekraftmål 4: God utdanning.
Bærekraftmål 10: Mindre ulikhet.
Vi vil ha:
• fremdeles full barnehagedekning
gjennom offentlige og private barnehager,
nyetableringer etter behov.

• dagtilbod for heimebuande demente
• omsorgsbustader til eige eller leige,
organisert i burettslag eller stiftingar

• full barnevernsdekning og støtter tiltaket
med barnevernsvakt
• rehabilitering med tverrfaglege tenester
• verdig eldreomsorg

• både velferdsteknologi og varme hender
NÆRING / MILJØ
Bærekraftmål 13: Stoppe klimaendringene.
Bærekraftmål 9: Innovasjon og infrastruktur.
Bærekraftmål 12: Ansvarlig forbruk og
produksjon. Bærekraftmål 15: Livet på land.
Bærekraftmål 14: Livet under vann.
Vi vil ha:
• tilrettelegging for industri og arbeidsplasser
gjennom det kommunale planverktøyet og
effektiv saksbehandling

• jordvern og et aktivt landbruk som skal ha
prioritet i forbindelse med utbyggingsplaner
og arealdisponering
• høy landbruks– og naturfagleg kompetanse
i kommuneadministrasjonen
• vern om miljøet og et rikt naturmangfold
• klimavennlige og energieffektive bygg når
kommunen bygger
• en aktiv samskaping mellom privat
næringsliv, skole og næringsforum
• samarbeid mellom kommune og
næringsforum for å gi ungdom en forsmak
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på arbeidslivet, lage sommerjobbtilbud for
skoleungdom

Helsing frå
ordførarkandidaten?

• fokus på nyskapere og søkere
HELSE OG OMSORG
Berekraftmål 3: God helse

Tom Grunde Malme
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• butilbod for vanskelegstilte, førebyggjande
arbeid, planlegge for god integrering,
mottak av flyktningar i offentleg og privat
regi

• en utvikling av reiselivet i Hustadvika
kommune, samarbeid med Hustadvika
næringsforum for åpning og utvikling av
handel og næring på Holamyra, Jendem,
Vevang, Eide og Bud
ØKONOMI
Berekraftmål 8: Anstendig arbeid og
økonomisk vekst. Berekraftmål 10: Mindre
ulikskap. Berekraftmål 17: Samarbeid for å nå
måla.
Vi vil:
• ha kostnadsstyring og effektiv drift og reduksjon
av eigedomsskatten så snart som mogeleg
• at innbyggarane skal få att naudsynte
investeringar i tenesteproduksjonen i byte
for eigedomsskatten
• prioritere lovpålagde oppgåver
• at investeringar i bygg og anlegg i
hovudsak skal visast att i reduserte
driftskostnader
FRIVILLIG ARBEID
Bærekraftmål 17: Samarbeid for å nå målene.
Vi vil:
• skape trivsel og aktivitet i alle
aldersgrupper, støtte kulturskolen, idretten,
lag og organisasjoner
• vurdere innføring av stimuleringstilskudd
til gode ideer i lag og organisasjoner til
fremme av frivillig arbeid
• støtte og utvikle frivilligheten i den nye
kommunen gjennom en aktiv frivilligsentral
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