Kommunalpolitisk plattform for perioden 2019 - 2023
Avtale mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Sosialistisk Venstreparti i Averøy
om samarbeid i valgperioden.

Rammer for samarbeidet:
Partiene skal så langt råd er, forsøke å komme fram til felles forslag i viktige saker ved behandling i
besluttende organer. Kommunerådsmøtene forsøkes lagt til samme sted og tidspunkt, slik at det blir
mulighet for felles drøfting før politisk sluttbehandling av saker.

Økonomi:
Partiene ønsker å bidra til en forutsigbar og realistisk økonomistyring, noe som skal gjenspeiles i
årsbudsjett og økonomiplan. Det skal i god tid før den politiske sluttbehandling i formannskap og
kommunestyre avholdes drøftingsmøter mellom partiene med sikte på å komme fram til
enstemmige forslag i den årlige budsjettprosessen.

Tjenestetilbudet til innbyggerne
Barnehage og skole:
-

Vi vil arbeide for et balansert barnehagetilbud mellom kommunale og private tjenesteytere.
Fullføre bygging av ny skole ved Rangøykrysset.
Vi vil arbeide for styrking av skolehelsetjenesten.

Omsorg:
Partiene vil arbeide for en tilrettelagt omsorg for syke, eldre og andre grupper med utgangspunkt i
dokumentert behov i kommunens planverk.
Særlig viktig er:
-

Et tilpasset tilbud som hjelp i hjemmet, omsorgslønn, tilrettelagte boliger og institusjonsplasser.
Å opprettholde dagtilbudene for funksjonshemmede, eldre og psykisk syke.
Videreutvikle dagtilbud for demente.
Å sørge for et godt tilbud innen rus og psykiatri.

Kultur og frivillighet:
Et godt samspill mellom kommunen og frivillige lag og organisasjoner er viktig for at folk skal trives.
Partiene vil arbeide for å styrke kultur og frivillighet gjennom:
Å utarbeide en helhetlig plan for kulturarbeidet (det utvidede kulturbegrep) i Averøy.
-

Opprette og ansette kultur- og næringskonsulent i hel stilling.
Videreføre økonomisk støtte til frivillige lag og organisasjoner.
Å beholde søndagen som en handlefri familiedag med kirke, kultur og friluftsliv i fokus.
Å sikre at kulturskolen fortsatt har en familievennlig pris, og er et godt tilbud til barn og unge.
Arbeide for nok midler til drift og vedlikehold av kirkene våre.
Utarbeide skjøtselsplan for Averøyas tusenårssted og øvrige kulturminner/kultursteder.
Følge opp delplan for idrett og fysisk aktivitet.
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Samferdsel og trafikksikkerhet:
Tiltak som vi vil arbeide for er:
-

Opprusting og dekkelegging av det kommunale vegnettet i tråd med vedtatt prioriteringsliste.
Utbygging av gang- og sykkelveg gjennom Bådalen.
Ha som mål å få bygget sammenhengende gang- og sykkelveg fra Kårvåg til
Atlanterhavstunnelen.
Fullføring av gang- og sykkelvegprosjektet Bruhagen til kryss Kristvika industriområde.
Prioritere trafikksikkerhet.
Fortsatt utbedring av fylkesveg 64 mellom Kårvåg og Atlanterhavstunnelen og at denne vegen
blir overtatt som riksveg.
Utbedring av trafikkfarlige vegstrekninger på Indre Averøy.
Arbeide for bedre bussforbindelser både lokalt og i regionalt.

Næring og areal:
Partiene vil respektere en oppdatert kommuneplan som styringsverktøy for videre utvikling av
kommunen.
Vi vil arbeide for:
-

At det gjennom planen blir sikret tilstrekkelig areal til utvikling av næringslivet.
Forutsigbarhet for den som vil etablere seg som innbygger og næringsdrivende.
At planverket brukes aktivt for å unngå uheldige konflikter mellom landbruk, industri og annen
bebyggelse.
Å videreføre allerede vedtatte utviklingsplaner for Bruhagen sentrum.
At den innovative kompetansen som Averøy og Nordmøre har på marin og maritim næring kan
samordnes og utvikles, slik at Averøy blir en spydspiss i framtidig utvikling.
Få på plass en handlingsplan for kultur, næringsliv og reiseliv.
At kommunen er en aktiv lærling bedrift.

Regional utvikling og interkommunalt samarbeid:
Vi vil at Averøy skal bestå som egen kommune.
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.
-

Vi vil samarbeide med nabokommunene om Atlanterhavsveien som turistmagnet.
Vi vil ha en aktiv rolle i utviklingen av Orkide som samarbeidsforum for Nordmøre.

Klima og miljø:
Partiene vil arbeide for at det blir økt fokus på klima og miljø i all saksbehandling og kommunal
planlegging. Planverk skal oppdateres og brukes aktivt, samt at det skal legges til rette for en
miljøvennlig utvikling på alle samfunnsområder.
-

Støtte bygging av flere ladestasjoner og hurtigladere for El-biler.
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