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Øy i et hav av muligheter!
Det skjer mye på Smøla. Vi har et rikt
næringsliv med god ordretilgang, det
abygges boliger og fritidsboliger, og vi
har en reiselivsnæring som stadig tar
nye grep for å tiltrekke seg turister. Dette
er viktige faktorer for oss alle på Smøla.
Det at noen lykkes med en satsning
kommer andre til gode. Eksempel på
dette er at både butikker og kjøpesenter
nå planlegger nybygg for å tilby mer
moderne fasiliteter og tilbud som kundene ønsker. Dette er en positiv effekt av
satsningen som kommune og næringsliv
sammen har gjort gjennom flere år.
I årene som kommer vil det skje flere
konkrete utbygginger. En barne- og ungdomsskole er allerede vedtatt bygd og
vil stå ferdig sommeren 2017. Et vedtak
vi i Arbeiderpartiet er veldig stolte av og
som vil gi våre barn de beste muligheter
for en god og trygg læringsarena. I 2016
vil kaia i Vikan forlenges. Et prosjekt som
resulterer i en hypermoderne kai med
120 meter kaifront og som gir næringsliv
og kommune uante muligheter.
For at vårt lokalsamfunn skal ha en positiv
utvikling er vi avhengige av at ungdommen
kommer tilbake til Smøla etter endt utdanning. For at dette skal skje er det flere viktige faktorer som spiller inn. Hvis en har
en god oppvekst med en positiv opplevelse av lokalsamfunnet, ligger mye til rette
for å tenke etablering på Smøla. I tillegg til
dette er arbeidsplasser, tilgang til boliger
og en generell optimisme i lokalsamfunnet
avgjørende for en slik beslutning.
Smøla har gjennom våre naturgitte
forhold og stolte fiskeritradisjoner en
betydelig fiskeri- og havbruksnæring.
Det har vært et generasjonsskifte i flere

av båtene i og det har vært investert i ny
båter og kvoter. Dette er med å bekrefter
fremtidstroen og befester vår posisjon
som en fiskerikommune. I farvannet
rundt Smøla produseres omlag 5% av
landets samlede volum innen lakseoppdrett og alt tyder på at denne andelen
skal øke. Med så stor produksjon i sjøen
rundt Smøla ligger mye til rette for mer
landbasert aktivitet. Dette vil være en
hovedsatsning for meg fremover om jeg
skulle få fornyet tillit som ordfører i neste
periode. For å få til dette må kommune og næringsliv samarbeide tett for å
tilrettelegge for kainære næringsarealer.
Med den nye kaia på Vikan og et større
planert industriområde i tilknytting til
denne, har jeg stor tro på at vi, med vår
sentrale posisjon, har store muligheter
for etablering av ny industri og dermed
et betydelig antall nye arbeidsplasser.
Dette kan være slakteri, forproduksjon,
emballasjeproduksjon og logistikk.
Min målsetning om spissing av næringslivssatsingen på Smøla begrunnes i
både nasjonale og internasjonale målsetninger. Den kraftige befolkningsveksten
verden forventer de neste tiårene vil
medføre en stor etterspørsel etter mat
og biomasse. Fremtidig vekst må i all hovedsak hentes eller produseres i havet.
Denne veksten skal vi ta del i.
Kjære velger, jeg melder meg på nytt til
tjeneste som ordfører på Smøla. Jeg har
fortsatt mye å bidra med og håper på fornyet tillit. Dette er det du som avgjør ved
å benytte deg av stemmeretten din.

Godt valg!

– Roger magne osen

Nærmiljøet og
lokalsamfunnet
Innbyggerne er lokalsamfunnet. Vi vil skape gode arenaer
for innflytelse og deltakelse,
slik at alle som bor i lokalsamfunnet kan bidra i den videre
utviklingen av kommunen vår.
Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til mer sammen enn
hver for oss. Det gir større trygghet og flere muligheter for den enkelte hvis vi stiller
opp for hverandre. Kommunens innbyggere skal føle tilhørighet til lokalsamfunnet og
nærhet til beslutningstakerne i kommunen.
Bolig til alle
Vi mener at alle skal ha mulighet til å bo
i en god bolig. Kommunen må legge til
rette for gode og trygge bo- og nærmiljøer som skaper trivsel og bolyst.

SMØLA ARBEIDPARTI VIL:
●● Søke samarbeid med lokalt 		
næringsliv og andre utbyggere for
å bygge eierboliger og leieboliger 		
for ulike livsfaser og situasjoner
●● At Smøla kommune leverer rask og
god saksbehandling tilpasset
innbyggernes behov.
●● Sikre og regulere nok areal til
boligformål

Kommunereformen
Vårt hovedstandpunkt er at Smøla skal
bestå som egen kommune.

Målet vårt er å velge den løsningen som
gir innbyggerne på Smøla et minst like
godt tjenestetilbud som i dag.

Arbeiderpartiet mener at det ikke skal
brukes tvang i denne prosessen. Hovedregelen skal være frivillighet. Vi ønsker
en prosess med bred involvering av
innbyggere, ansatte og organisasjoner.

Flyktninger
Smøla kommune har ønsket våre første
flyktninger velkommen til vårt lokalsamfunn og vi har vedtatt å ta imot nye
i 2016. Smøla Arbeiderparti ønsker
primært at vi fortsatt skal ta vår del av
det internasjonale ansvaret for å bosette
flykninger også etter dette. Vi ønsker
at vårt lokalsamfunn skal fremstå som
åpent og inkluderende. Vi mener kvalifisering i norsk er det viktigste enkelttiltaket for god og rask integrering.

Skulle en større sammenslåing være
eneste mulighet vil det være naturlig å
samarbeide med våre naboer på Nordmøre. En slik sammenslåing vil forsterke
kravet om realisering av bedre forbindelser mot fastlandet.

Oppvekst
og utdanning
Barna er Smølas framtid.
Gode oppvekstsvilkår og trivsel krever tilstrekkelige ressurser i barnehage og skole.
I barnehagen legges grunnlaget for
all videre utdanning. Et trygt og godt
barnehagetilbud betyr at barn kan oppleve lek, sosialisering og mestring med
jevnaldrende, samtidig som foreldrene
har mulighet til å kombinere arbeid og
familie.
Fellesskolen skal gi tilpasset opplæring til alle elever. Både elever som
trenger ekstra utfordringer og elever
som trenger ekstra oppfølging skal
oppleve at skolen gir dem det de har
behov for.
Voksenopplæring:
Arbeiderparti mener at det aller viktigste redskapet for god integrering i
samfunnet vårt er gode norskkunnskaper. Det er inngangsporten til
arbeidslivet og nøkkelen for å bli kjent
med hverandre. Norskopplæringen
Smøla kommune tilbyr er viktig i denne
sammenhengen. Satsing på utdanning
generelt gjør oss mer omstillingsdyktige og bedre rustet til å møte endringer
i arbeidslivet.
Vi ønsker at det fortsatt utvikles tilbud
om kurs, fagbrev og høyere utdanning
tilpasset innbyggerne og næringslivet.
Det at dette kan tilbys lokalt gjør at
mange flere har mulighet til å delta.

SMØLA ARBEIDERPARTI VIL AT:
●● Ny barne- og ungdomsskole skal 		
stå klar høsten 2017
●● Det skal arbeides systematisk 		
mot alle former for mobbing der 		
målet må være at ingen barn skal
grue seg for å gå på skolen
●● Den faglige kompetansen 		
styrkes i barnehage og skole ved 		
bruk av kurs, videreutdanning og 	
nyrekruttering
●● Kommunen skal tilby barnehage		
plass til alle som ønsker det
●● Dagens barnehagestruktur 		
opprettholdes
●● Det tilbys mest mulig bruker		
vennlige åpningstider i barnehagen
●● Det gode tilbudet kulturskolen gir,		
opprettholdes og videreutvikles
●● Ungdomsrådets tydelige råd og
stemme skal vektlegges i enda 		
flere saker og at rådet gis gode 		
arbeidsvilkår for å kunne utvikle 		
seg videre
●● Vår ungdom skal være godt forberedt
på å gjennomføre videregående 		
skole borte fra hjemmet, slik at 		
færrest mulig dropper ut

helse og omsorg
SMØLA ARBEIDERPARTI VIL:
●● Bygge nye omsorgsboliger i løpet
		av denne perioden
●● Være en støttespiller for etablering
av møteplasser for eldre og
hjemmeboende
●● Ha et mål om å styrke det psykiske
helsetilbudet i kommunen, med
særlig vekt på ungdom
●● Foreslå at det utarbeides en 		
handlingsplan mot vold i nære
relasjoner
●● Fortsette legevaktsamarbeidet
med nabokommunene der
ambulansebåten Øyvakt har
en viktig rolle.
●● Jobbe for at Smøla og Nordmøre 		
fortsatt skal ha best mulig akutt		
beredskap og helsetilbud

Gode helse- og omsorgstilbud for
alle innbyggere er en av kjerneoppgavene i kommunen og skal
alltid ha høy prioritet. Vårt mål
er at alle skal få den hjelpen de
trenger når de trenger den og at
innbyggerne på Smøla skal føle
seg trygge på at det skjer.
Vi ønsker å ivareta og opprettholde
dagens tjenestetilbud og utvikle tilbudene videre.
I eldreomsorgen mener vi at hjemmet
som regel er best. Vi vil at det legges
til rette for at den enkelte kan bo i sitt
eget hjem så lenge som mulig. Samtidig
skal det være en trygghet for at man får
heldøgnspleie når man har behov for det.
Det er viktig med et trygt og faglig sterkt
barnevern. For å fange opp utfordringer
tidlig, må barnevernet ha tett kontakt
med alle som jobber med barn. Vi vil at
alle barn som trenger det skal få riktig
hjelp til rett tid.

SMØLA ARBEIDERPARTI VIL:
●● Tilrettelegge for næringssatsing 		
som kan utnytte våre naturgitte
fordeler som øysamfunn i
nærheten av fiskefeltene,
oljenæringen og en av landets
beste lokasjoner for
havbruksnæringen.
●● At Smøla kommune skal levere 		
rask og god saksbehandling som 		
ivaretar næringslivets interesser
●● Videreutvikle Vikan havn med mål
om å skape større aktivitet og flere
arbeidsplasser
●● Tilrettelegge for økning innen 		
natur- og opplevelsesbasert 		
reiseliv i samarbeid med reiselivsog handelsnæringen
●● Jobbe for å stille godt egnede
lokaliteter til disposisjon for
oppdrettsnæringa i tett samarbeid
med fiskerne og andre brukere av
Smølaskjærgården
●● Jobbe videre med
ressursbeskatning av oppdrett
og vindkraft
●● Være en aktiv støttespiller for 		
primærnæringene
●● Jobbe for forutsigbarhet innen
støtte- og tilskuddsordningene i
landbruket, for eksempel
grøftetilskudd

Næring
God næringspolitikk er god
kommunepolitikk. Nye arbeidsplasser er den viktigste forutsetning for vekst og folketallsøkning i kommunen.
Arbeiderpartiet ønsker å spisse kommunens næringssatsing slik at vi kan utnytte
våre naturgitte forhold enda mer. Vi vil aktivt jobbe for at Smøla befester og videreutvikler rollen som ledende vindkraftkommune. Dette vil sikre arbeidsplasser og
faste inntekter til kommunen i flere tiår. Vi
vil også jobbe for mer lokal verdiskaping
ut av de vindkraftaktivitetene som allerede finnes i kommunen og i regionen.
Vi vil jobbe for at mer av verdiskapingen
som skjer i fiskeoppdrettene i vår skjærgård tilfaller oss. Mer landbasert aktivitet
innen havbruksnæringen på Smøla kan
gi mange titalls nye jobber.
Smøla er blitt en betydelig reiselivskommune. Vi har i de siste årene sett
en formidabel utvikling med nye etableringer og utvikling av eksisterende
reiselivsnæring. Med sine unike tilbud
innen kulturliv; kystkultur og friluftsliv, er
Smøla velegnet for turisme. Potensialet
for videre vekst er stort.

samferdsel
SMØLA ARBEIDERPARTI VIL:
●● Jobbe for fergeavløsningsprosjekter
på ytre Nordmøre i den prioriterte 		
rekkefølgen som Nordre Nordmøre
		bru- og tunnelselskap har satt
●● Kartlegge utfordringene ved
hurtigbåtterminalen på Edøya
og jobbe for å utbedre disse
snarest mulig
●● Jobbe for at våre fergesamband 		
på Nordmøre får bedre og nyere 		
fergemateriell
●● Fortsette asfalteringsplanen for 		
kommunale veier og sørge for
nødvendig vedlikehold og kantslått
●● Være en aktiv pådriver for
utbedring av veistandarden på 		
fylkesveiene
●● Følge opp trafikksikringsplanen
og rullere denne med tanke på ny
skolestruktur, og få gang- og
sykkelveier inn på fylkets
prioriteringsliste

Gode kommunikasjoner
både internt og mot nabokommunene er svært viktig
for kommunen vår.
Vedlikeholdsetterslepet på de fylkeskommunale veiene på Smøla blir stadig
større, asfalten er i ferd med å løses
opp. Samtidig ser vi at det stadig blir satt
av mindre og mindre ressurser til vedlikehold av fylkesveinettet. Lange strekninger har nå kommet ned på et kritisk
nivå. Dette går utover trafikksikkerheten
til våre trafikanter. Arbeiderpartiet vil
intensivere arbeidet opp mot fylkeskommune og vegvesen for å få en sterkere
satsning på fylkesveinettet på Smøla.
Våre innbyggere, næringsliv og reisende
har krav på et godt og forutsigbart rutetilbud, der man kan regne med at ferger
og hurtigbåt kommer og går når de skal.
I samarbeid med nabokommunene våre
vil vi fortsette å arbeide for å realisere
fastlandsforbindelser på ytre Nordmøre.

Kultur og
frivillighet
«Et godt feste i fortida, gir ei
god fremtid», sier fru Guri i
Gurispillet.

SMØLA ARBEIDERPARTI VIL:
●● Satse på det gode kulturlivet på 		
Smøla og utvikle det videre slik at
vi får både små og store kulturelle
møteplasser
●● Støtte lag, foreninger og organisa
sjoner som jobber med folkehelse		
fremmende aktiviteter og gode 		
lavterskeltilbud.

En aktiv og deltakende befolkning er
grunnlaget for et godt folkestyre og
et levende lokaldemokrati. Gjennom
frivillig arbeid skaper vi møteplasser for
folk av alle lag av samfunnet, utvikler vi
fellesskap og lærer av hverandre. Kulturliv, idrettslag og organisasjoner bidrar
til integrering og utjevning av sosiale
forskjeller.

●● Støtte forskuttering av tippemidler
for nærmiljøanlegg

Smøla har et aktivt organisasjons- og
kulturliv. Vi har gjennom offensiv satsing
på kultur og idrett utmerket oss meget
positivt hjemme og ute. Vår kultur og
historie er en viktig identitetsbygger og
trivselsfaktor som det er viktig å ta vare
på. Vi tror dette gjøres best i et godt
samarbeid mellom frivilligheten, kommunale virkemidler og tilrettelegging.

●● Ha tilrettelagte turløyper slik at alle
skal kunne bruke Smøla-naturen

●● Støtte idretten og de frivillige 		
	organisasjonene, slik at 			
fritidstilbudene i kommunen gir alle
en mulighet til å være i aktivitet
●● Gå inn for gratis kjernetid for barn i
Smølahallen

●● Styrke og utnytte bibliotektjenesten
ved å samlokalisere skole- og folke
bibliotek i den nye skolen på 		
Hopen, men samtidig ha et
oppsøkende bibliotek for beboere
på sykehjemmet

MILJØ OG TEKNISKE
TJENESTER
SMØLA ARBEIDERPARTI VIL:
●● At kommunes bilpark skal bli mer 		
miljøvennlig. Miljøvennlige el- og 		
hybridbiler vurderes ved nykjøp.
●● Jobbe for at det etableres gode og
effektive lademuligheter
●● At Smøla kommune skal være 		
miljøbevisst ved kjøp av produkter
og tjenester og ved gjennomføring
av prosjekter
●● Vurdere matavfall som nytt tilbud 		
om kildesortering gjennom
NIR-samarbeidet
●● Bedre kapasiteten på våre 		
	miljøstasjoner
●● Ha gratis levering og lengre 		
åpningstider på returstasjonen

Klimaperspektivet må være en
del av all kommunal planlegging. Klimahensyn må være til
stede i kommunens tjenesteutførsel og de ansatte i kommunen må ha god kunnskap om
klima og miljøhensyn
Globalt mener vi at Norge skal være et
foregangsland i klima- og miljøarbeidet.
Vi må ta ansvar og vise solidaritet for
våre kommende generasjoner og våre
medmennesker, spesielt for de i andre
deler av verden som vil oppleve miljø- og
klimaendringene i større grad enn oss.
En av våre viktigste oppgaver som
fellessamfunn er å ta vare på miljøet, og
Arbeiderpartiet vil gjøre det enklere for
alle å delta i den kampen.
Kommunen har et omfattende vedlikeholdsetterslep på den kommunale bygningsmassen. Vi vil i kommende periode
øke innsatsen for ta igjen
dette etterslepet.

Kommunen som arbeidsgiver
Den viktigste ressursen i Smøla
kommune er menneskene som
jobber her. Arbeiderpartiet vil at
de kommunale tjenestene til enhver tid er organisert på en slik
måte at vi både ivaretar kvaliteten på tjenestene og kravene til
en attraktiv arbeidsplass.

Vi vil ha de beste fagfolkene nærmest
innbyggeren, og vil som arbeidsgivere motarbeide en utvikling mot mer
midlertidighet og en løsere tilknytning til
arbeidslivet.
Heltidsstillinger og faste ansettelser er
avgjørende for å rekruttere kvalifisert
personell særlig til helsesektoren.
Vi ønsker å tilby gode lærlingeplasser i
samme omfang som i dag. Dette ser vi
på som et viktig rekrutteringstiltak.

Kandidatliste
1. Roger M. Osen

2. Ingrid s. jünge

4. ragnhild rødahl

5. sindre holberg

6. tove holmen

7. bjørn sørlie

8. stine hopmark

9. halstein spjelkavik

10. eldbjørg osen
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3. håvard knutsen

11. Marcus Svenning
12. Ann helen Stamnsve
13. Ivar Skaget
14. Ingrid Utheim
15. Ove kristian Fagerheim

16. Tove anita Fugelsnes
17. Alf Ole Ødegård
18. Anita Vikhals
19. Geir Hagerupsen
20. Simone timm Nicolai
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21. Jørgen Iversen Lie
22. Wigdis Wollan
23. Espen Lie Dahl
24. Lisa Tuven
25. Hanne Wollan

