Vi bygger videre
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Kjære velger
ET GODT FELLESSKAP
Vår befolkning skal gis mulighet til å leve gode liv i alle aldre
og livets faser. Det viktigste for oss er å skape sterke fellesskap og et samfunn med små forskjeller. Da mener vi at
godene skal fordeles, vi må bidra etter evne og utfordringene
løses i fellesskap. Vi skal stille opp for de som trenger oss
mest, og vi skal bruke alle gode ressurser for å oppnå målet
om at vår kommune skal være god å bo i for alle.
KLIMA OG MILJØ – ET GRØNNERE KRISTIANSUND
Endringer i klimaet er blant de største utfordringene verden
står ovenfor, og Kristiansund må være med og ta sin del av
ansvaret. Kommunens egen virksomhet, som for eksempel
innkjøp av varer og tjenester, avfallshåndtering, energibruk
og bilkjøring bør trekkes i en grønnere retning. Transport
er en stor kilde til klimagassutslipp. Det er derfor et mål å
begrense økningen av, og helst redusere privatbiltrafikken.
For å få til dette er det viktig å satse på alternative transportformer, og gjøre det mest mulig attraktivt å gå, sykle og reise
kollektivt.

VI BYGGER VIDERE
Vi har et allsidig næringsliv som skaper store verdier og
mange arbeidsplasser. Vi vil jobbe strategisk og langsiktig
for å utnytte de mulighetene vi har for videre vekst, og vi
ser store muligheter i utnyttelse av havrommet og fornybare
næringer. Campus Kristiansund er i ferd med å realiseres,
og skal stå ferdig i 2022. Dette er et av Nordmøres viktigste
samfunnsprosjekt og skal være et senter for høyere
utdanning, forskning og innovasjon – vi gleder oss til
å ønske velkommen alle studentene og miljøene som
vil prege bybildet i sentrum av Kristiansund!
SYKEHUS
Vi opplever at våre spesialisthelsetjenester reduseres for
å oppnå balanse i budsjettene, og funksjoner som fødeavdeling legges ned før et eventuelt nytt fellessykehus har
en oppstartsdato. Kristiansund Arbeiderparti vil ha trygghet
for at befolkningen får de helsetjenester som andre deler
av landet, og dette mener vi best kan oppnås ved å beholde
og videreutvikle vårt lokalsykehus i Kristiansund.

REGIONTILHØRIGHET
Kristiansund Arbeiderparti er positiv til større kommuner,
og vil også i denne perioden arbeide for å realisere dette.
Kristiansund Arbeiderparti ser muligheter ved å skifte region
til Trøndelag. Politisk og kulturell nærhet, samferdsel og
næringsutvikling er områder som gjør at Kristiansund Arbeiderparti ønsker at Kristiansund kommune starter samtaler
I kommende kommunestyreperiode. Befolkningen skal bli
hørt før en eventuell søknad sendes staten for å endre region.
Det vil uansett ikke være Kristiansund eller enkeltkommuner
som avgjør regiontilhørighet - det er det storting og
regjering som gjør.
Den 9. september er det valg. Det er et viktig valg både for
Kristiansund og for deg. Jeg er klar, og meget motivert, til å
fortsette som Kristiansunds ordfører. Jeg har med et godt lag
som har evne og vilje til å gjennomføre en god politikk for
byen vår. Derfor ber vi nå om din stemme og tillitt.
Godt valg!
Kjell Neergaard

Trygghet – forutsetning for et godt liv
• At heldøgns pleie- og omsorgsplasser skal ha en sentral
rolle i eldreomsorgen. Antall sykehjemsplasser skal gjenspeile behovet i Kristiansund. Dette kan være etablering
av flere plasser eller bygging av nytt sykehjem.
• Gi fortsatt høy prioritet til forebyggende arbeid med
Friskliv- og mestring.
• Utvide «Opplevelseskortet» med en kontingent
i en frivillig organisasjon/idrettslag.
• Behovsprøve husleie i kommunale boliger.
• At lavterskeltilbudet «Rask psykisk helse» fortsatt
skal være høyt prioritert.
• At funksjonshemmede ikke skal utestenges. Vi vil
derfor legge universell utforming til grunn for alle
kommunale tiltak.
• Øke andelen heltidsansatte.
• Ha eierskap til minst 50% av
kommunens barnehager.
• Kreve at private barnehager tilslutter
seg nasjonale tariffavtaler.
• Innføre kjønnsnøytrale stillingstitler.

Næringspolitikk – noe å leve av
• Opprette et Næringsutvalg som skal ha fokus på tilrettelegging for nye og eksisterende arbeidsplasser, areal- og
strategiutvikling, grunderskap, innovasjon og forskning.
• At Campus Kristiansund realiseres og knyttes tett opp til
næringslivets behov og vekstmuligheter.
• Arbeide for at Kristiansund tar en ledende rolle innen havteknologi knyttet til både energi, matproduksjon, helseprodukter, mineraler og forskning. Vi skal sørge for areal
til slik etablering gjennom utvikling av bl.a. Bolgneset
Havteknologisenter.
• Redusere saksbehandlingstiden for byggesaker og
reguleringsplaner vesentlig.
• Støtte tilrettelegging for økt bobilturisme.
• Arbeide for at regionen får flere statlige og regionale
arbeidsplasser.
• Øke antallet lærlinger i Kristiansund kommune
til 2 pr. 1000 innbyggere.
• Arbeide for at Innovasjon Norge
etablerer et slagkraftig kontor
i Kristiansund.

Samferdsel – veien inn i framtida
• Få realisert fergesambandet Aure-Hitra.
• Utrede alternativ til Møreaksen som del av Fergefri E39.
• At det opprettes et Samferdselsutvalg.
• Arbeide for å øke antall bussreisende, blant annet med
bedre og mer tilpassede frekvenser både i Kristiansund og
med omlandet og at studenter/skoleelever får et rimelig
nivå på månedskort.
• Arbeide for økt bruk av Sundbåten, med nytt anløpssted i
Vågen for å tilpasses skolene. Vi har intensjon om å videreføre gratis Sundbåt.
• Fortsette sykkelveisatsingen slik at denne omfatter alle
boligområder og sykkelnettet som leder inn mot sentrum.
• At skoleveiene skal være trygge og trafikksikre og sikres
tilstrekkelig lys, strøing og rydding.
• Bevare de viktigste grønne lungene
og hindre nedbygging av disse.

Kultur – det som binder oss sammen
• Arbeide for at det opparbeides et attraktivt grønt uterom
på Goma sentrum.
• Gi støtte til en «bykoordinator» som kan jobbe med å utvikle
bysentrum som attraktivt og pulserende møtested preget av
kultur og markedsaktiviteter.
• Realisere planene for å huse Kulturskolen, Nordmøre museum,
biblioteket og Operaen i Kristiansund, såfremt prosjektet er
å finne på statsbudsjettet.
• Ha friplasser i kulturskolen og tilbud om Opplevelseskortet
til familier med lav inntekt.
• Bruke kulturskolen mer aktivt i offisielle sammenhenger
der kommunen er vertskap.
• Etablere felles kulturkalender for all aktivitet som skjer i byen.
• At Atlanten idrettspark skal bygges.
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