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Handlingsvilje og
gjennomføringskraft

Klare for
fire nye år!

Politikk er samfunnsengasjement i form av
mot, handlingsvilje og gjennomføringskraft
Først vil jeg takke for tilliten jeg fikk i 2015, og for alt
jeg har lært i disse årene. Det har vært fire fantastiske år,
sammen med dere averøyinger. Under ulike arrangementer,
på bedriftsbesøk over hele øya, i møter og over kaffekoppen.
Det samme gjelder alle ansatte i kommunen, som har tatt
så godt imot meg, og politiske kolleger fra alle partier.
Så tusen takk, alle sammen!
Politikk er samfunnsengasjement i form av mot, handlingsvilje og gjennomføringskraft. Jeg bruker å si at med
beina godt plantet på jorda, hodet klart og hjertet varmt,
får vi det til. Og i denne fireårsperioden har vi fått til mye.
Vi har hatt god økonomisk styring, med årlige overskudd.
Grunnen til at jeg nevner dette, er at orden i boet og økonomisk overskudd, er helt avgjørende for at vi skal nå
de målene vi har satt oss. Det er økonomien som gir oss
handlingsrom og gjennomføringsevne. Uten at den ligger i
bunnen, kommer ingenting av det andre på plass. Så jeg er
både glad og stolt over disse resultatene. Averøy er inne i ei
god utvikling. Takket være positive innbyggere, et kraftfullt
næringsliv, ei sterk frivillighet og gode kommunale tjenester.
Det har vært ei glede å lede laget, og det er også grunnen
til at jeg har takket ja til gjenvalg. Det er godt å være en del
av samholdet og arbeidsfellesskapet her på øya.
Jeg tror på handling, og i politikken er gjennomføring
alt. Valgløfter og store ord kan alle komme med, men

det er på resultatene vi skal måles. Det er der dere ser om vi
holder det vi lover. Derfor legges det i programmet vekt på
både fortid og fremtid. Vi oppsummerer noe av det som er
gjennomført, og peker ut kursen fremover. For vi har store
drømmer for kommunen vår, og skal ferdigstille store prosjekter fremover.
Jeg er glad i mennesker, og å være sammen med dere
averøyinger gir meg energi. Masse energi. Dere er min
største og beste mentor, og jeg synes det er godt å samarbeide med dere. Sammen ser vi mulighetene for Averøy,
strekker og utvikler oss. Visjonære og fulle av pågangsmot.
Med kjærligheten til hjemplassen som drivkraft.
Du er min arbeidsgiver, og dersom du synes jeg skal
fortsette i jobben, stem Arbeiderpartiet den 9. september.
Godt valg!

Ingrid Ovidie Rangønes
Ordførerkandidat

Tjenestetilbudet til innbyggerne
S I G N HIL D MAR IE KONGSHAU G

Averøy leverer gode tjenester til innbyggerne. Det legges vekt på å
se enkeltmennesket, samordne tjenestetilbudene og yte god service.
Å leve livet – livet ut, er et motto vi legger vekt på.

Arbeiderpartiet vil:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

De siste 4 årene
har Averøy blant annet:
• Fått på plass demens- og kreftkoordinator.
• Styrket den forebyggende innsatsen
på ungdomsskolen.
• Opprettet helårsåpen barnehage.
• Etablert barnevernsvakt.
• Åpnet bokollektiv for demente.
• Opprettet folkehelsekoordinator.
• Vektlagt samarbeidet med
tillitsvalgte.
• Redusert sykefraværet.

•
•
•
•
•
•

Fullføre byggingen av den nye skolen ved Rangøykrysset.
Innføre gratis skolemåltid for alle.
Gå inn for gratis SFO for alle på første klassetrinn.
Styrke jordmortjenesten i kommunen
Sikre tidlig innsats, og satse på forebyggende arbeid innenfor helsestasjon, barnehager, skoler og helse- og omsorgstjenestene.
Ha nulltoleranse mot mobbing.
Videreutvikle tilbudet i svømmehallen.
Øke ressursen for politikontakten i Averøy.
Sikre at Averøy er god på inkludering og integrering.
Styrke demens- og kreftomsorgen.
Få på plass dagtilbud for demente.
Tilrettelegge omsorgen i hjemmet for mennesker med
hjelpebehov, og bygge flere boliger for mennesker som
har funksjonsnedsettelser.
Gå inn for å bygge omsorgsboliger/omsorgstun på Langøya.
Sikre et nytt tilbud for eldre på tomta til Averøy pensjonærheim.
Satse på omsorgslønn, helsefremmende tiltak, helse- og
velferdsteknologi, frisklivssentral og frivillighetssentral.
Styrke tilbudet innenfor rus og psykisk helsehjelp.
Sørge for et godt logopedtilbud.
Sikre at penger til velferd går til brukerne.

Kommunen som arbeidsgiver – vi vil:
Averøy kommune skal fortsatt være en arbeidsgiver å være stolt av.

•
•
•
•

Tilrettelegge for hele, faste stillinger
Oppfylle den nasjonale målsettingen når det gjelder lærlinger.
Sørge for at det finnes et psykisk helsetilbud til alle ansatte.
Vektlegge et godt trepartssamarbeid mellom lokale tillitsvalgte, ledere og folkevalgte.
• Fortsatt legge stor vekt på trivsel og helsefremmende
tiltak på arbeidsplassen.

Kultur og frivillighet
MA R I N A K VARSVIK

Et godt samarbeid mellom frivilligheten og kommunen er viktig for at
folk skal trives. I Averøy har vi mange ildsjeler og det gjøres en fantastisk
frivillig innsats. Takket være dette har vi et rikere samfunn og økt trivsel.

Arbeiderpartiet vil:

De siste 4 årene
har Averøy blant annet:
• Utarbeidet kulturminneplan.
• Startet opp reguleringsarbeidet for
Bremsnes tingsted og kulturområde.
• Opprettet en festival for innbyggerne,
frivilligheten og næringslivet:
Framsnakkingfestivalen.
• Fått på plass ungdomsrådet igjen.
• Støttet planleggingen av
ny hall på Bruhagen.
• Gitt tilskudd til kulturarbeid
for barn og unge.
• Åpnet sanitæranlegg ved
Bremsneshatten.
• Innført halv halleie for
barn og ungdom.

• Utarbeide en helhetlig plan for kulturarbeidet i Averøy.
• Opprette og ansette kultur- og næringskonsulent i hel stilling.
• Sikre at alle får mulighet til å delta i Averøyas kulturog fritidstilbud.
• Videreføre den økonomiske støtten til kulturarbeid
for barn og unge.
• Utvikle nye tilbud til innbyggerne, sammen med frivillige
lag og organisasjoner.
• Videreføre halv halleie til barn og ungdom.
• Støtte opp om kirkene våre.
• Styrke Kvernes som kulturområde med museum, pilgrimsled,
stavkirke og kulturstier.
• Videreutvikle Bremsnes tingsted og kulturområde.
• Styrke Averøy sine mange kulturområder, og ivareta
alle kulturminner.
• Ivareta de offentlige badestrendene og de statlige friområdene.
• Arrangere et årlig treff for alle som engasjerer seg
innenfor frivillig arbeid.
• Bevare Averøy sine mange kulturminner og kulturområder.
• At kulturskolen skal være en viktig utviklingsaktør og
medspiller for barn, unge og voksne.
• Sørge for fritidstilbud for uorganisert ungdom.
• Legge til rette for flere tilrettelagte naturstier for
mennesker med funksjonsutfordringer.
• Videreføre Framsnakkingfestivalen.

Klima og miljø
Gjennom god avfallshåndtering, holdningsskapende arbeid og reduksjon i plastforbruket,
ønsker vi Averøy som plastfri kommune.

Arbeiderpartiet vil:
• Støtte tiltak for å holde kulturlandskapet i hevd.
• Ha mest mulig kildesortering av avfall
hos private husholdninger, bedrifter
og offentlige virksomheter.
• Støtte bygging av flere ladestasjoner
og hurtigladere for el-biler.
• At miljøhensyn skal vektlegges
ved offentlige innkjøp.
• Arbeide for en klimavennlig skipsfart.
• Støtte rydding på land
og i sjø.

KR IST INE
SVERD RU P

De siste 4 årene
har Averøy blant annet:
• Vedtatt utredning av etablering
av hurtigladere for el-biler.
• Bidratt til realiseringen av
Plastkrabben.
• Deltatt i strandryddeaksjon
og dypdykk vedrørende marin
forsøpling.
• Satt klima og miljø på dagsorden
på mange ulike områder.
• Deltatt i utviklingen av fremtidens
avfallshåndtering.

Samferdsel og
trafikksikkerhet
Vi ønsker gode samferdselsløsninger som tjener innbyggerne
og næringslivet i Averøy.

Arbeiderpartiet vil:
• Fortsette opprustingen og asfalteringen av kommunale
veier i tråd med vedtatt prioriteringsliste.
• Få til et bedre busstilbud.
• Arbeide for en snarlig utbygging av gang- og
sykkelveien i Bådalen.
• Fullføre gang- og sykkelveiprosjektet fra Bruhagen
sentrum til veikrysset ned til Kristvika.
• Ha som mål å bygge sammenhengende gang- og
sykkelvei fra Kårvåg til Atlanterhavstunnelen.
• Få omklassifisert fylkesveien fra Hoset
til Honningsøya til forkjørsvei.
• Prioritere trafikksikkerhetstiltak
for myke trafikanter i skole- og
boligområdene.
LOUIS
S E LN E S

De siste 4 årene
har Averøy blant annet:
• Ferdigstilt planen for gangveien
i Bådalen.
• Etablert kollektivknutepunktet.
• Bevilget ekstra midler til vedlikehold
av kommunale veier.
• Vært en pådriver for å få utbedret
fylkesveinettet.
• Bevilget penger til utvidelse av
parkeringsplassen ved Bruhagen
barneskole, for å gjøre den mer
trafikksikker.

Utvikling av Averøysamfunnet
Innbyggerne og næringslivet er selve ryggraden i lokalsamfunnet.
En oppdatert kommuneplan er det beste utgangspunktet for videre
utvikling i kommunen. Dette gjelder arealbruk, miljø, næring
og offentlige velferdstilbud.

K N UT
AU K A N

Arbeiderpartiet vil:

De siste 4 årene
har Averøy blant annet:
• Startet regulering av næringsområdet
ved Atlanterhavsveien og Averøy vest.
• Etablert faste møter med reiselivsnæringen.
• Startet Grunderkafè.
• Gitt økonomisk støtte til etablering
av bredbånd.
• Deltatt aktivt på arenaer der næringsutvikling har vært tema.
• Arrangert næringskonferanser.
• Gitt tilskudd til arbeidet med å
bevare den lokale fiskeflåten.

• Profilere Averøy som en god kommune å bo i.
• Etablere en handlingsplan for kultur, næringsliv og reiseliv,
samt styrke administrativ oppfølging gjennom hel stilling
som nærings- og kulturkonsulent.
• Skape tettere bånd mellom matvareprodusenter og reiseliv.
• Aktivt støtte opp om næringer innenfor skipsfart, fiske,
fangst og sjømat.
• Bidra til at ungdom fortsatt vil satse på havet som arbeidsplass.
• Lage gode rammer for landbruket og aktivt støtte opp om lokal
matproduksjon.
• Støtte opp om gründerne, og videreføre tilbudet
med Grunderkafè.
• Få på plass bredbånd over hele kommunen.
• Bidra til at fiskeflåten skal være på lokale hender.
• Støtte opp om etableringen av en fiskerikai.
• Motarbeide sosial dumping, og kvalitetssikre arbeidsprosessene ved oppføring av kommunale bygg.
• Fortsatt holde tett kontakt med øyas sterke og allsidige
næringsliv.
• Tilrettelegge arealer for boligbygging, fritidsbebyggelse
og næringsutvikling.
• Sørge for fortsatt god utvikling og gode rammer
for vekstbedriften Unika.

Regional utvikling
og interkommunalt samarbeid
SV E I N
KO N GSH AUG

Averøy er et samfunn med egen kultur og identitet.
Et best mulig tjenestetilbud til hele befolkningen vil
være avgjørende for valg av framtidige samarbeidsløsninger. Interkommunale tjenestetilbud må
etableres med politisk styring og kontroll.

Arbeiderpartiet vil:

De siste 4 årene
har Averøy blant annet:
• Hatt lederrollen i Byregionprogrammet.
• Hatt en svært aktiv rolle i arbeidet med
å bevare fødetilbudet på Nordmøre.
• Tatt initiativ til et samarbeid med  
nye Hustadvika kommune om
Atlanterhavsveien.
• Innledet samarbeid om et felles plankontor for Nordmøre.
• Samarbeidet om en felles portal og
oversikt over ledig næringsareal
på Nordmøre.

• At Averøy skal bestå som egen kommune, men
respektere folkeviljen i spørsmålet om kommunesammenslåing og regiontilhørighet.
• Ha et utstrakt samarbeid med nabokommunene
for å sikre gode tjenester til innbyggerne og
næringslivet.
• Samarbeide med nabokommunene om Atlanterhavsveien som turistmagnet.
• Stå på for et lokalt og regionalt godt helsetilbud.
• Ha en aktiv rolle i utviklingen av Orkidé som
samarbeidsforum for Nordmøre.
• Støtte opp om Campus Kristiansund.
• Støtte kulturbygg med nye lokaler for
Nordmøre museum.

Vi ser fremover til
fire nye år med en
positiv utvikling
for Averøy kommune
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Ingrid O. Rangønes
Ordførerkandidat

Svein Kongshaug
Varaordførerkandidat

Signhild Kongshaug
Kårvåg

Louis Selnes
Bådalen
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Marina Iren Kvarsvik
Bremsnes

Knut Magne Aukan
Bruhagen

Kristine Sverdrup
Hasseløy

Jan Thore Askegård
Bremsnes

Siv Iren Karlsen Mork
Mork

Harald Vebenstad
Langøyneset
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Synnøve Avset
Rokset

26

Tommy Stormo
Kårvåg
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Hanne Viola Fossland
Bremsnes

20

Tommy Vebenstad
Røsand

27

Elena Folde
Bruhagen

14

Torgrim Utheim
Kårvåg

21

Lisbeth Ingebrigtsen
Øksenvågen

28

Henrik Smenes Hoset
Kårvåg

15

Marit Uran Utheim
Honningsøy

22

Lars Kippernes
Ramsøy

29

Margot Kippernes
Kårvåg

16

Leif Joar Almvik
Røsand
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Heidi Gustad Vebenstad
Bruhagen

John Hjertvik
Kårvåg
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Ingunn Eliassen
Kårvåg

24

Arne Westye Fjellstad
Bremsnes
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Unni Kippernes Aune
Bruhagen

18

Odd Inge Teige
Bremsnes

25

Jakob Kippernes
Kårvåg

Sterkere fellesskap
– bedre lokalsamfunn
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