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Senterpartiet sin distriktspolitikk, 
«nær folk», ligger som et fundament
i vårt politiske arbeid. Den er avgjørende 
for utviklingen av vår kommune.
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Ordførerkandidat
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Kristiansund
– Nordmøres regionsenter
Kristiansund skal ha et attraktivt bysentrum og være et godt tilbud 
for hele Nordmøre. Vi ønsker at Nordmøre skal velge Kristiansund 
som ”sin” by.

Kristiansund Senterparti vil arbeide for:
• En utredning av konsekvensene ved endring
 av fylkestilhørighet.
• Rådgivende folkeavstemming i spørsmålet
 om regiontilhørighet.
• Et aktivt og fruktbart samarbeid med alle nordmørs-
 kommuner for å styrke regionen.

Lokalstyre og offentlig velferd
Utbygging av distriktene og spredning av makt og kapital er blant 
Senterpartiets hovedsaker. Makt og styring skal ikke overlates 
byråkratiet verken lokalt, i Oslo eller Brüssel.

Kristiansund Senterparti vil arbeide for:
• Fellesskapsløsninger, ikke privatisering.
• God økonomisk planlegging og styring.
• Et samfunn i økologisk balanse og bærekraftig utvikling.
• Toleranse og likeverd uavhengig av religion, etnisk
 opprinnelse, legning, kjønn eller sivilstand.

Kommunal planlegging og drift
Kristiansund senterparti vil ha en ubyråkratisk JA-kommune. 
Vi skal finne mulighetene, ikke begrensingene.  Innbyggerne skal 
være trygge på at kommunen er til for innbyggerne, ikke omvendt.

Kristiansund Senterparti vil arbeide for:
• God og effektiv tjenesteyting i offentlig regi.
• Å sikre areal for et allsidig friluftsliv.
• God forvaltning av strandsonen, sikre offentlig tilgang. 
• Kommunale tomter til kostpris, gjenreise sosial boligbygging.

Helse og sosial
Senterpartiet på alle nivå vil avvikle helseforetaksmodellen og 
satse på lokalsykehusene. Kristiansund senterparti går inn for å 
avslutte arbeidet med fellessykehuset på Hjelset. Vi vil beholde 
fullverdige lokalsykehus med lokal ledelse i Kristiansund og Molde.

Kristiansund Senterparti vil arbeide for:
• Sikre innbyggerne nærhet til akuttavdeling, fødeavdeling,
 barneavdeling og andre spesialisthelsetjenester.
• Sikre et godt offentlig helsevesen for alle. 
• Tilbakeføre funksjoner som er fjernet fra Kristiansund sykehus.
• Videreutvikle det kommunale tilbudet til eldre,
 bygge nytt sykehjem.
• Styrke dagtilbudet til demente.
• Øke grunnbemanningen i helsesektoren for å sikre
 gode tilbud og redusere sykefraværet.

Kjære velger!
Nå er det ditt valg som avgjør retning på 
lokalpolitikken de kommende fire årene i Kris-
tiansund. Lokalpolitikk er avhengig av en tett 
kobling mot sentralpolitikk og omvendt, for å 
oppnå gjennomslagskraft. Kristiansund Senter-
parti har en sterk stemme inn til våre sentrale 
politikere på Stortinget. Vi opplever en meget 
god oppfølging og oppslutning om vår lokal-
politikk med våre utfordringer. Slik må det 
være for å få gjennomslagskraft.
Kristiansund kommune skal vokse på mulig-
hetene som står foran oss. Det gir oss hand-
lingsrom til å yte gode tjenester til våre inn-
byggere. Vi vil fortsette vårt arbeid for å
beholde sykehuset i Kristiansund. Senter-
partiet vil jobbe for flere sykehjemsplasser, 
styrke pleie og omsorg, samt ha fokus på et 
verdig sosialt liv for de eldre. Psykisk helse-
vern må opprettholdes og ivaretas. 
Vår fremtid er avhengig av et godt grunnlag 
innenfor utdanning og skolepolitikk. Campus 
Kristiansund må sikres de beste vilkår.
Vi vil legge til rette for et godt samspill mel-
lom næringslivet og utdanningstilbudet i vår 
region. Kristiansund har store fortrinn for en 
videre bærekraftig satsing innenfor fiske og 
jordbruk. Havrelaterte næringer vil i fremtiden 
være viktig for vår kystkommune. En sterk 
politisk styring er nødvendig for å sikre
næringsareal til denne utviklingen.
Senterpartiet sin distriktspolitikk ligger som 
et fundament i vårt politiske arbeid. Den er 
avgjørende for utviklingen av vår kommune. 
Som ordførerkandidat vil jeg jobbe for å reali-
sere vår politikk til beste for innbyggerne 
og regionen.
Stem Senterpartiet for å gi din stemme til 
fremtidens Kristiansund.

Berit Frey
Ordførerkandidat



Klima og miljø
Vekst er ikke å forbruke mer, men å forvalte bedre. Bærekraftig utnytt-
else av naturressursene er å sørge for god forvaltning. Vår framtid er 
avhengig av at naturens produksjonsevne og mangfold opprettholdes.

Kristiansund Senterparti vil arbeide for:
• Fremme kortreist mat, økt selvforsyning.
• Sørge for bærekraftig næringsutvikling.
• Flest mulig miljøvennlige biler i kommunal drift.
• Videreutvikle kildesortering.
• Arbeide for at mest mulig avfall gjenvinnes. 

Næringsliv og samferdsel
Senterpartiet vil sikre nasjonalt og lokalt eierskap til naturressurser, 
viktige selskaper og infrastruktur. God næringspolitikk og god klima-
politikk henger sammen. Gjennom satsing på ny teknologi, bioøkonomi 
og mer kretsløpsøkonomi må vi forme morgendagens verdiskapning
og arbeidsplasser.

Kristiansund Senterparti vil arbeide for:
• Utvikle Kristiansund som forsknings- og utviklingssenter innen
 marine og maritime næringer.
• Realisere Campus Kristiansund snarest mulig, utvikle høyskole-
 tilbudet og flere studieplasser.
• Gjenopprette det kommunale næringsutvalget.
• Videreutvikle oljenæringa lokalt samtidig som vi vil ha mer satsing
 på fornybar energi.
• Arbeide for flere statlige arbeidsplasser.
• Øke lokale næringsfond.
• Ny terminal og økt aktivitet på Kvernberget.
• Sikre og utvikle helikopterbasen.
• Heve regional og lokal veistandard.
• Arbeide for parkeringstunnel, frigi parkering på gateplan.
• Styrke kollektivtilbudet , miljøkort i hele kommunen.
• Sikre lokale fiskere retten til ressursene og leveringssikkerhet.
• Mer miljøvennlig oppdrettsnæring.
• Realisere kryssing av Halsafjorden som pilotprosjekt.
• Realisere Todalsfjordprosjektet snarest mulig.
• Støtte arbeidet med ferge Hitra-Aure.
• Full fiberdekning i hele kommunen.
• Satse på kulturturisme som næring.



Stem Senterpartiet. Godt valg!

Oppvekst og nærmiljø
Senterpartiet ønsker en desentralisert skole. Vi vil ha en skole med mindre 
testing, mer læring. Vi vil satse på at elevenes praktiske og teoretiske ferdig-
heter bedres.

Kristiansund Senterparti vil arbeide for:
• En god offentlig skole for alle så nært som mulig.
• En skole uten mobbing, mer holdningsskapende arbeid.
• Flere lærlingeplasser i kommunal regi, minimum tre 
 per 1000 innbyggere.
• Flere nærmiljøanlegg.
• Styrke nærmiljø, dugnadsånd og samarbeid med frivillige
 organisasjoner.

Kultur og kirke
Kultur, idrett og frivillighet sikrer folkehelsa, skaper mestring og stolthet. 
Vi trenger et lokalt kulturløft.

Kristiansund Senterparti vil arbeide for:
• Å realisere nytt Opera- og kulturhus når økonomien tillater det.
• Støtte arbeidet med Kulturfabrikken.
• Styrke profilering av Kristiansund som gjenreisingsbyen.
• Utvikle kulturbyen Kristiansund med fokus på opplevelser som næring, 

“Fra Smia til klippfiskmuseet”, Vågen som opplevelsessenter.
• Å sikre alle et godt og allsidig kultur- og aktivitetstilbud uansett
 funksjonsnivå, livsfase eller økonomi.

 1 Berit Marie Frey
 2 Henrik Stensønes
 3 Elin Wasmuth Hansen
 4 Jorunn Karin Kvernen
 5 Ole Kristian Gundersen
 6 Bengt Gustav Eriksson
 7 Ida Mildrid Drøpping Myren
 8 Øyvind Frode Lyngås
 9 Linn Runa Schnell Kvalvåg
 10 Frode Allan Garberg
 11 Margit Aasprang
 12 Aleksander Rise Gallala
 13 Kristin Løkvik Knudsen
 14 John Bertram Kuløy
 15 Øyvind Boxaspen
 16 Torfinn Henning Brevik
 17 Benedichte Andersdatter Ranheim
 18 Steinar Hoftaniska Høgsve
 19 Linda Beate Nøstvold
 20 Ove Storbukt
 21 Tharseka Theivendran
 22 Arve Neergaard Teige
 23 Therese Junge
 24 Lauritz Allan Schjølset
 25 Per Hønsvik
 26 Kurt Andre Stene Nilssen
 27 Hektor  Børdal  Hovgaard
 28 Bjørn Vegar Tømmervåg
 29 Ellen Inger Solli Enge
 30 Jan Richard Meek
 31 Hans Christian Aandahl
 32 Signe Bach
 33 Gøran Bjelke Kalgraff
 34 Jens Carl Gundersen
 35 Elisabeth Ranheim
 36 Alf Magne Røbech
 37 Paul Bakkmyr
 38 Alf Jarle Yttervik-Adolfsen
 39 Kristian Rokstad
 40 Marit Fiske Fjalestad
 41 John Christian Berntzen
 42 Clas Emil Kjøl
 43 Kristine Emilie Weltan Frey
 44 Bergljot Eriksson

Kristiansund Senterparti
Våre kandidater til
kommunevalget 2019:
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Jorunn   |  Ole Kristian  |  Elin   |  Henrik   |  Berit   |  Bengt


