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SMØLA
SENTERPARTI
Valgprogram 2019-2023



MED HJERTE FOR 
HELE ØYA

NÆRING:
Jordbruk, fiske og akvakultur er 
bærebjelker i Smølasamfunnet og  
har store ringvirkninger også for 
andre lokale næringsdrivende.

• Smøla Senterparti ønsker en allsidig 
jordbruksproduksjon. Det er viktig 
og fortsatt kunne foreta myrdyrking 
på Smøla for å opprettholde/øke 
jordbruksareal. 

• Tilrettelegge for tilskudd for unge 
nyetablerere i primærnæringene. 

• Jobbe for gratis ferge for nyttekjøretøy 
i næringsøyemed. (transport)

• Arbeide for at lokale næringsaktører 
uansett størrelse kan etablere seg 
på Vikan Havn. 

• Legge til rette for fortsatt vindkraft  
i Smøla Kommune. 

• Vi er positive til hydrogenproduksjon  
i Smøla Kommune. 

FAMILIE OG OPPVEKST:
• Vi ønsker en fortsatt desentralisert 

barnehagestruktur.

• Jobbe for varmmat i skolen.

• Fortsette det gode 
integreringsarbeidet for flyktinger  
i Smøla Kommune. 

UTDANNING:
• Jobbe for å gjøre det mer attraktivt 

å jobbe i Smøla kommune, og bruke 
lønnsansiennitet som et virkemiddel. 

• Videreføre lærlingordningen. 

• Videreutvikle de desentraliserte 
utdanningstilbudene som finnes  
i Smøla kommune.

HELSE OG OMSORG:
• Økt grunnbemanning i helsesektoren 

for å få ned vikarbruken.

• Det må etterstrebes å gi alle ansatte 
innen helsesektoren som ønsker det 
tilbud om 100 % stilling. Motarbeide 
utfrivillig deltid. 

• Det blir stadig flere eldre og det er 
viktig at det finnes et godt tilbud. 

• Det er viktig med nye omsorgsboliger, 
men det må fortsatt være et godt 
sykehjemstilbud for de som har behov 
for det.

• Utrede mulighetene for 
varmtvannsbasseng innen  
Smøla Kommune.  



Smøla SP ønsker å jobbe for en utredning  
av konsekvensene ved endring av Fylkestilhørighet.

KULTUR:
Smøla har et rikt kulturliv. Lag og 
foreninger legger ned en stor innsats  
i lokalsamfunnet. 

• Smøla kommune må støtte frivillige 
lag og foreninger med midler. 

• Potten til kulturmidler må økes.

• Vi må opprettholde de tilbudene vi har 
i kommunen. 

SAMFERDSEL:
• Utbedring/Vedlikehold av eksisterende 

veier skal prioriteres.

• Bedre busstilbudet på ettermiddag  
og helg, og et mer likt tilbud for alle. 

• Rabattordningene med ferjekort bør 
være de samme som nå både for 
privatkunder og firmakunder. 

• Arbeide for nytt ferjesamband mellom 
Aure og Hitra.

KOMMUNAL SATSING:
• Økt satsing på vedlikehold av 

kommunale bygg.

• Jobbe for videre bredbåndsutbygging

• Utrede muligheten for egen dunk til 
fritidsboliger (unntatt øyer) på lik linje 
med fastboende. 

• Det skal være mulig å bygge hus i det 
miljøet man selv ønsker.

• Det er viktig med utleieboliger til unge 
i etableringsfasen.  

• Utrede muligheten for at unge  
i etableringsfasen som bygger bolig får 
fritak for kommunale avgifter i 5 år.  
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Kommunestyrekandidater

Svein Roksvåg

Tiril Marie Kuløy Næss

Kristin Kanestrøm

Tore Sætran

Sigmund Roksvåg

Eli Torgnes

Bjørn Ivar Hannasvik 
Heidi Soleim Skomsøy 
Olav Sørstrand
Ingrid Helen Johansen
Kjetil Rangnes  
Bjørn Brende

Ottar Skjølberg
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Hanne Roksvåg
Arve Moe
Njål Botten Gjøstøl 
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