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Midsund

12.  Ingrid Waagen 
Tingvoll

9.  Bernt Venås 
Surnadal 

10.  Vebjørn Krogsæter 
Haram

7.  Tove Henøen 
Fræna
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Stranda

Geir Inge Lien 
Vestnes
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Tingvoll
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Fullstendig program finner du på  
senterpartiet.no/moreogromsdal

•  Bedre kollektivtilbudet,  
mer fleksible løsninger og  
bestillingstransport.

•  Selvfinansierende prosjekter  
kan slippe fram.

•  Arbeide for ferje Aure-Hitra og 
helårsferje til Geiranger.

•  Arbeide for ferjefri og oppgradert  
E39 i samsvar med NTP, utrede 
Romsdalsaksen og Halsafjord-
sambandet som pilot. 

•  Arbeide for statlig  
belønningsordning for  
kollektivtrafikken til byene våre.

GRØNNERE FRAMTID
•  Sikre fiskeressursene i havet,  

fjordene og elvene.
•  Ha 0- og lavutslippsløsninger  

i all transport.
• Redusere bruken av engangsplast.
• Økt satsing på fornybar energi.
•  Si nei til deponi for farlig avfall  

på Raudsand.

MODERNE TRANSPORT
• Prioritere vedlikehold.
•  Gang- og sykkelveger og trafikk-

sikkerhet må løftes opp.

•  I denne perioden vil vi prioritere 
bygging av nytt fjøs og opprusting  
av internatbygget på Gjermundnes,  
nytt undervisningsbygg for blå linje 
på Harøysundet og Ørsta vgs.

•  Utvikle Campus Kristiansund og 
Volda m.fl.

•  Gi alle mellom 16 og 24 år rett til 
videregående opplæring.

• Styrke biblioteka som møteplasser.
•  Bidra til nytt Opera- og kulturhus  

i Kristiansund.

AKTIV NÆRINGSPOLITIKK
•  Styrke næringslivet gjennom  

økt forskning, rekruttering og 
 internasjonalisering.

•  Øke matproduksjonen, styrke 
jordvernet, styrke små og 
 mellomstore bruk.

•  Skjerpe miljøkrava til taretråling, 
satse på taredyrking og utnytting  
av marine ressurser.

•  Bruke fylkeskommunens innkjøpsmakt 
til å fremme innovasjon i næringslivet 
vårt.

LOKALDEMOKRATI OG STYRING
•  Fylket er sterkt underfinansiert  

fra Staten. 
•  Vi vil endre inntekts-systemet  

og styrke fylkes- og kommune-
økonomien.

•  Vi vil prioritere å opprettholde 
 tjenester og oppgaver som retter  
seg mot innbyggerne.

• Forvaltningen må baseres på tillit.

ANSTENDIG ARBEIDSLIV
Senterpartiet vil bevare den norske 
arbeidslivsmodellen. Svekking av 
arbeidsmiljølova og uregulert 
 arbeidsinnvandring fra EØS har økt 
presset på lønns- og arbeidsvilkåra. 
Senterpartiet krever norske lønns- og 
arbeidsvilkår på alle norske arbeids-
plasser. Alle arbeidstakere skal kunne 
omfattes av en lands omfattende 
tariffavtale.

INSPIRERENDE OPPVEKST
•  Opprettholde og utvikle  

distriktsskolene.

Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi sier nei til  demontering 
av Distrikts-Norge. Senterpartiet vil ha et  livskraftig næringsliv og et 
godt, likeverdig og offentlig  tjenestetilbud i hele Møre og Romsdal. 
Vekst er ikke å forbruke mer, men å forvalte bedre. Vi vil bidra til å nå 
FN’s bærekraftmål. Senterpartiet  arbeider for utjevning og  mindre 
geografiske, økonomiske og  sosiale forskjeller.

VÅR POLITIKK 
for HELE Møre og Romsdal


