Averøy Senterparti
Valgprogram 2019–2023
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Er du enig i dette, gi din
stemme til Averøy Senterparti
ved kommunevalget!

Averøy Senterparti har alltid stått
for det grunnfestede i oss alle. Vi
har, siden Averøy kommune så dagens lys i 1964, vært med på å forme
vår kommune til det den er i dag.

politikken. Jeg stiller meg på nytt til
disposisjon om jeg får folkets tillit,
og går til valget med stort pågangsmot og arbeidslyst. For meg er alle
averøyinger like viktige.

Senterpartiet ønsker, i kommende
valgperiode, å være med på å utvikle
kommunen videre, både lokalt og
regionalt. På den måten håper vi å få
mange til å vende tilbake etter endt
utdanning. Å være Averøying og
Nordmøring skal være et hedersog kvalitetsbegrep.

Godt valg!

Vårt program for 2019–2023 viser
retningen vi vil gå. Senterpartiet vil
bygge samfunnet nedenfra. Vi vil
ta hele Averøy i bruk. Vi vil jobbe
for et levende folkestyre. Det skal
være kort vei mellom deg og de som
tar beslutningene. Vi vil jobbe mot
de sterke sentraliserings - kreftene
som gjør seg stadig mer gjeldende i
samfunnet vårt i dag.
Jeg har nå vært med i politikken
i Averøy i 20 år. Derav 4 år som
ordfører og 4 år som varaordfører.
Jeg har sittet 20 år i formannskapet.
Jeg må vel derfor ha lov til å kalle
meg en kontinuitetsbærer i Averøy-

Ann-Kristin Sørvik
Ordførerkandidat

Kommunestruktur
I 2016 sa et solid flertall av innbyggerne i kommunen at Averøy skulle fortsette
som egen kommune. Averøy senterparti vil respektere folkeavstemmingen. Dersom spørsmål om sammenslåing skulle komme opp igjen, lover vi å lytte til innbyggerne i kommunen. Å slå seg sammen med andre kommuner, må være noe folket i
Averøy ønsker og vil. En evt. slik reform, må bidra til ytterligere styrking av lokaldemokratiet og folkestyret. Den må også sette oss i stand til å løse oppgavene bedre,
slik at alle innbyggerne får et forbedret tjenestetilbud. Sp støtter også opp om det
gode samarbeidet Orkidé står for på Nordmøre.

Miljø
Et godt miljø er et felles ansvar for alle som bor i kommunen.
• Sette av midler til rydding av søppel.
• Være positiv til utnyttelse av alternativ energi.
• Arbeide for flere lade - stasjoner / hurtiglade - stasjoner for EL- biler.
• Realisere miljøtiltak som ligger i planen for Bruhagen sentrum.
• Flere returpunkt for avfall i kommunen.
• Stimulere ungdommen på Averøy til fortsatt å vise sitt flotte miljøengasjement.

Nærmiljø

• Være en garantist for at viktige hverdagstjenester blir lagt
så nær brukeren som mulig.
• Passe på at lekeplasser og nærmiljøanlegg i boligfelt blir opparbeidet.
• Samarbeide med lag/organisasjoner for å utvikle friluftsområder
i kommunen vår.
• Stimulere til aktive møteplasser i nærmiljøene.
• Være en støttespiller for frivilligheten.

Næringsliv
• Være en god samarbeidspartner for næringslivet i kommunalt
og regionalt.
• Rette oppmerksomheten mot rekruttering og gode rammevilkår
for fiskeri, havbruk og foredlingsindustri.
• Arbeide for at ungdom får tildelt fiskekvoter.
• Arbeide politisk for å beholde deltagerloven og salgsloven i fiskeriene.
• Støtte og veilede industri, tjenesteytende næringer og reiseliv.
• Utvikle gode næringsarealer gjennom kommuneplanen.
• Oppfordre lokalt næringsliv til å være aktive lærlingebedrifter.
• Arbeide for at utdanningstilbudene i regionen er tilpasset næringslivet.
• At Averøy kommune skal være en aktiv pådriver for landbruket, gjerne
i samarbeid med nabokommunene.
• Gjennom planarbeid, sikre landbrukets ressurser i form av jordvern.

Kultur
Frivillige lag og organisasjoner må være basis for kultur, idrett og fritidsaktiviteter i kommunene.
• Arbeide for gode vilkår for kultur- fritid - idrett.
• Gi kulturskolen gode rammevilkår, slik at det kan tilbys gode og varierte
opplæringstilbud.
• Opprettholde og utvikle det gode og aktive bibliotektilbudet vi har.
• Være pådriver for bygging av turstier rundt om i kommunen.
• Tilrettelegge for at Averøy blir en aktiv friluftskommune.
• Arbeide for nok midler til drift og vedlikehold av kirkene våre.

Skole og utdanning
• Arbeide for bygging av ny skole på Kårvåg så snart som mulig. Passe på
at alle interessegrupper bli hørt og ivaretatt i plan- og byggeprosessen.
• Arbeide for bussruter som gjør at total reisetid for alle skoleelever blir
kortest mulig.
• Arbeide for god pedagogisk bemanning og voksentetthet
i klasserommene.
• Arbeide for best mulig kjønnsbalanse blant de ansatte i skolen.
• Gjøre SFO så fleksibel og rimelig som mulig.
• Jobbe for at elevene får mest mulig norskprodusert frukt og grønt.
• Støtte elevbedrifter i ungdomsskolen.
• Prøve å løse skolenes logopedbehov i samarbeid med andre kommuner.
• Arbeide for at kommunen som organisasjon skal være en aktiv
lærlingebedrift.

Barnehage
• Senterpartiet vil ha barnehager som ligger så nært barnas bosted
som mulig. Slik styrker vi lokalmiljøet og unngår unødig transport
og forurensing.
• Arbeide for at kommunen har full barnehagedekning til enhver tid.
• Legge til rette for både offentlige og private barnehager.
• Arbeide for fleksible åpningstider og helårsåpne barnehager.
• Arbeide for å få flere menn inn i barnehagene.
• Arbeide for at barnehagene tar inn lærlinger.

Samferdsel
• Ha fokus på opprusting og vedlikehold av kommuneveiene
og sørge for at planen hele tiden blir rullert.
• Arbeide for flere gang- og sykkelveier og at reguleringsarbeidet
prioriteres.
• Være pådriver overfor fylket for godt vedlikehold og utbedringer
av våre fylkesveier.
• Forbedre trafikksikkerheten ved skogrydding og forskjønning langs
veier i kommunene.
• Arbeide for gode og framtidsretta samferdselsløsninger som styrker
lokal og regional bosetting.
• Arbeide for opprustning av fylkesvei 64 (Kårvåg–Bremsnes)
• Være pådriver for ferdigstillelse av Kverneskrysset (rundkjøring).
• Sammen med andre landkommuner, tilrettelegge gode buss-,
fly- og sjøkommunikasjoner.
• Være pådriver for at Atlanterhavstunnelen
snarest mulig blir bompengefri og at
kommunene får tilbakebetalt sin innskutte
kapital.

Ungdom og rusforebyggende arbeid
Forebyggende arbeid blant barn og unge er svært avhengig av tilstrekkelig
stedlig politiressurs.
• Sp mener at 20 % stilling som politikontakt er alt for lite. Vi vil derfor
arbeide for å få økt stillingsstørrelsen.
• Arbeide for å støtte et rusfritt ungdomsmiljø.
• Arbeide for at Averøy igjen blir en MOT-kommune.
• Opprettholde dagens helsesøsterressurs i skolene.
• Arbeide for åpen svømmehall sammen med frivilligheten.
• Videreføre tilbudet om «opplevelseskort» og hjem for en 50-lapp.

Helse og omsorg
• Gi tilbud som passer den enkelte og legge til rette for at de som ønsker
det skal kunne bo hjemme lengst mulig.
• Sikre gode helsetjenester for eldre med et sammensatt sykdomsbilde.
• Arbeide for å øke omsorgs- og institusjonsplasser etter behov og med
god bemanning.
• Opprettholde ordningen med omsorgslønn og pleiepenger.
• Styrke hjemmebasert omsorg.
• Arbeide for at Averøy kommune utarbeider en demensplan med tanke på
å gi et tilbud til hjemmeboende demente. Dette kan gjerne være et interkommunalt samarbeid der frivilligheten også kommer inn – besøksvenn/
møteplasser.
• VI vil støtte en kartlegging av ensomhet blant eldre hjemmeboende.
• Ha fast demenskoordinator i Averøy kommune.
• Større fokus på psykisk helse.
• Ha flere lærlinger i pleie- og omsorgssektoren.
• Ha flere menn inn i helse- og
omsorgsyrkene.
• Arbeide for en spesialhelsetjeneste
så nær som mulig. Et avdelingssykehus
med flest mulig funksjoner i Kristiansund,
deriblant akutt og føde, får vår fulle støtte.
• Ha ambulanse med fast stasjonssted
i Averøy.
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Ann-Kristin Sørvik
Robert Smenes
Lars Myklemyr
Gunn Helen Hasseløsæther
Solveig Grøtting
Odd Gunnar Stene
Monica Mathisen Skrøvset
Bjørn Erik Rånes
Ellen Anne Kalvøy
Geir Arne Lie
Frida Skaarberg Dahl
Daniel Engvik
Inga Eliassen Folland
Halvor Oskar Gaarden
Edel Bente Gården
Lisbeth Hatlen
Birger Gikling Ingeborgvik
Ansgar Kjørslevik
Arne Magnus Laugsand
Hallvard Skramstad
Aage Skramstad
Arne Roger Smenes
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Langøyneset
Kårvåg
Bruhagen
Kårvåg
Ekkilsøy
Kvernes
Kvernes
Mork
Steinsgrenda
Kjønnøy
Kårvåg
Bådalen
Langøya
Ekkilsøy
Bremsnes
Bruhagen
Bådalen
Bruhagen
Bremsnes
Kvernes
Kvernes
Kårvåg

Stem Senterpartiet. Godt valg!

1. Ann-Kristin Sørvik

2. Robert Smenes

3. Lars Myklemyr

