Averøy
Høyre
Averøy inn i fremtiden

Vi tror på Averøy

Vi skal forvalte økonomi på en god og bærekraftig måte.
Økt satsning på offentlig/privat-samarbeid vil føre til
raskere realisering og redusert risiko for kommunen. Vi
skal kontinuerlig vurdere om tjenester blir utført effektivt,
og være i førersetet for å ta i bruk ny teknologi i
kommunale tjenester.
SKOLE OG OPPVEKST
- Fritt skolevalg i Averøy
- Fortsette videreutdanning av lærere
- Mobilfri skoledag
- Digitalisering inn i skolen som fag
- Tidlig innsats for barn i barnehage
og skole
- Opprettholde psykiatrisk
sykepleier/helsesykepleier
- Elevene gjør leksene på skolen, med
tilbud om leksehjelp
NÆRING OG SAMFERDSEL
- Næringskonsulent i 100 % stilling
- Etablering av turistportal for
Atlanterhavsveien på Kårvåg, og
videreutvikle Kvernes kulturområde
- Frisk og bærekraftig reiselivsnæring
- Aktivt bidra til å utvikle Campus
Kristiansund
- Kontinuerlig forbedring av
byggesaksbehandling
- Flere lærlinger i kommunal regi
- Bedre standard på veiene våre
- Fiberutbygging på hele øya
- Realisere sentrumsplanene på
Bruhagen. Få spaden i jorda!
HELSE, OMSORG OG VELFERD
- Bygge ut kompetansemiljøet på og
rundt Averøy Sykehjem
- Bygge nye omsorgsboliger gjennom
offentlig/privat-samarbeid

- Sikre demens- og kreftkoordinator
- Tidlig innsats innenfor barne- og
ungdomspsykiatri
- bygge flere boliger for
utviklingshemmede, og gi flere
arbeid gjennom Unika.
- Ta i bruk mer velferdsteknologi i
kommunen
- Tilby både privat og offentlig
praktisk bistand
- Våre innbyggere skal ha en aktiv
alderdom
MILJØ OG KLIMA
- Etablere hurtigladestasjoner
- Fortsette utbyggingen av gang- og
sykkelveier
- Arrangere og tilrettelegge for
ryddeaksjoner, bl.a. i strandsonen
- Fokus på bærekraft og miljø ved
innkjøp av varer og tjenester
IDRETT, KULTUR OG FRITID
- Redusert pris på leie av
idrettsanlegg for unge
- Tett samarbeid med Ungdomsrådet
- Flere og bedre tilrettelagte turstier
- Kommunal garanti til idrettsanlegg
- Være en god støttespiller til
frivilligheten, enkeltmennesker, lag
og organisasjoner
GODT VALG AVERØY!

KOMMUNEREFORM
Averøy og Kristiansund må
forhandle frem en avtale for å
danne en ny kommune med
gode økonomiske
rammevilkår. Avtalen må
konkret vise fordelene med
en sammenslåing, og tas opp
til folkeavstemming.
Vi ønsker blant annet å:
- sikre lokaldemokratiet i den
nye kommunen.
- gjøre Bremsnes til et av
hovedområdene for helse,
omsorg og velferd.

- gjøre Kårvåg til den viktigste
turistportalen i kommunen.
- opprette masterplan for
reiseliv.
- utarbeide 30-årsplan for
landbruk, fiskerinæring og
havrom.
- sikre god infrastruktur i hele
kommunen.
- kreve en jevn fordeling av
administrative
arbeidsplasser i den nye
kommunen.
Det forutsettes orden i drift
og økonomi i begge kommuer

Kandidatliste
Averøy Høyre
1. Odd Sigbjørn Tvestad
f. 1976 Øksenvågen

8. Kyrre Vebenstad
f. 1999 Bådalen

2. Hege Lin Stemland
f. 1972 Sveggesundet

9. Kenneth Meyer
f. 1991 Bruhagen

3. Sigmund Røeggen
f. 1953 Langøyneset

10. Grete Karlsen
f. 1967 Kvernes

4. Stian Andre Bjørshol Smalø
f. 1998 Kvernes

11. Sigve Saltkjelvik
f. 2000 Sveggesundet

5. Linda Nordal Sandvik
f. 1974 Sveggesundet

12. Ivar Petter Røeggen
f. 1949 Sveggesundet

6. Victoria Åsheim
f. 1983 Bådalen

13. Stian Røsand
f. 1981 Røsand

7. Andre Veiset
f. 1967 Kvernes

14. Toril Røsand
f. 1954 Røsand

VÅRT POLITISKE REGNSKAP
2015-2019

TA KONTAKT

- Helårsåpen barnehage
- Kreftkoordinator
- Demenskoordinator
- Helsesykepleier/psykisk
sykepleier for ungdomsskolen
- Vedtak om hurtiglader
- Kårvåg som turiststed
- Lagt grunnlaget for offentlig/
privat-samarbeid

Vi var i kontakt med mange da vi
lagde høstens program. Ta kontakt
om du har innspill til programmet,
eller idéer for hvordan vi kan skape
Norges beste kommune. Vi er her
for dere!
Odd Sigbjørn Tvestad: 91826821

