
framtida.
På lag med 

Karmøy



Venstre er miljøpartiet .

Karmøy Venstre vil: 

 ✔ skjerme og sikre bo-områder mot unødig støy og forurensing 

 ✔ styrke jordvernet og verne om naturmangfoldet 

 ✔ at alle nye kommunale bygg skal kunne karakteriseres som  
null- utslipps prosjekter          

 ✔ at MET- senteret skal få nasjonal status

 ✔ utvikle kildesorteringen i Karmøy 

 ✔ si nei til vindmøller på land

Vi kjemper for flere grønne lunger, renere luft, og ta 
grep for å senke klimautslippene. Det skal alltid være 
enklest og billigst å ta miljøvennlige valg. 

Venstre er det sosialliberale alternativet i Karmøy 
kommune. Vi er opptatt av frihet for den enkelte, 
samtidig som vi tar vare på fellesskapet, miljøet 
og hverandre. 



Transport.
Et godt kollektivtilbud og et 
velutbygd gang- og  
sykkelveinett er viktig for 
at flere skal velge bort bilen 
som transportmiddel.  

Karmøy Venstre vil: 

 ✔ ikke støtte omkjøringsveien  
rundt Åkra.

 ✔ støtte utbyggingen på Husøy 
som har miljørettede tiltak

 ✔ innføre «Taxi for buss» etter  
modell fra «Hent meg» prosjek-
tet til trafikk- knutepunkter

 ✔ 10-kroners busstilbud utvides til 
å gjelde hele kommunen

 ✔ arbeide for utslippsfri sjøbuss 
for sykkel og persontrafikk  
mellom nord-Karmøy, Vibrand-
søy og Haugesund sentrum

 ✔ gjøre gang- og sykkelveinettet 
komplett på alle hovedveiene til 
bygdene

 ✔ sikre trygge skoleveier 

 ✔ stimulere og støtte etablering av 
flere ladestasjoner for el-biler

Grønn  
verdiskaping.
Venstre vil ha en moderne 
næringspolitikk og legge til 
rette for et levende og grønt 
næringsliv som skaper nye 
verdier og grønn vekst.  

Vi vil ha gode vilkår for  
næringslivet, og særlig legge 
til rette for gründere og  
selvstendig næringsdrivende.

Karmøy Venstre vil: 

 ✔ legge forholdene til rette for  
nyetablering av små- og  
mellomstore bedrifter 

 ✔ støtte planer om hotelldrift i 
Skudenes

 ✔ ha et stort kulturhus i kommunen

 ✔ støtte og fremskynde  
byutviklingsprosjektene i  
byene våre

 ✔ ha et levende landbruk og 
stimulere til mer enn produksjon 
ved å styrke de lokale  
mat-, kultur- og opplevelses- 
mulighetene

 ✔ styrke det interkommunale  
samarbeidet med omliggende 
kommuner

 ✔ legge til rette for satsing på 
turisme



Venstre satser på skolen.

«Jeg vil at forskning og utdanning skal 
være viktige forutsetninger for framtidas  
arbeidsplasser og velferd i Karmøy.  
 
En storstilt satsing på kvalitet i skolen vil 
gi rom for menneskets skapende evner, 
både i skoleverk, forskning, kultur  
og næringsliv»  
 

- Asbjørn Eik-Nes, Ordførerkandidat 

Karmøy Venstre vil: 

 ✔ utrede interkommunal ungdomsskole i triangelet  
Karmøy- Haugesund og Tysvær

 ✔ gi lærerne mer tid til å være lærere

 ✔ arbeide for bruk av mer tilrettelagt praktisk læring også i  
teoretiske fag

 ✔ ha flere helsesykepleiere i skolen 

 ✔ ha gratis kjernetid i barnehagen for barn som har behov for 
ekstra norskopplæring

Karmøy Venstre vil at lærerrollen skal være mindre 
byråkratisk og at laget rundt læreren skal styrkes. 



Karmøy Venstre vil: 

 ✔ bygge sykehjem med langtidsplasser på Fastlandet og 
Skudenes

 ✔ sikre ressursbruken rundt spesialhelsetjenesten

 ✔ ta i bruk digitalisering i større del av helse- og omsorgtjenesten

 ✔ bygge seniorleiligheter på taket på Oasen

 ✔ tilby gratis helsestasjon for eldre og tilby besøkstjeneste for 
alle over 75 år 

 ✔ styrke rusforebyggende arbeid. Sette ressurser inn på et tidlig 
tidspunkt og gi et godt tilbud til personer som ønsker hjelp 

Folk først i Karmøy.
Karmøy Venstre har troen på den enkeltes frihet så lenge 
det ikke går på bekostning av andres. Vi ser det som 
viktig å ta vare på de svakeste, gjennom et godt 
offentlig tilbud supplert av gode private initiativ.  
 
Karmøy Venstre ser at det trengs ulike løsninger i 
omsorgen, tilpasset den enkeltes helse, ønsker og behov. 
Kommunen bør sørge for at folk skal kunne bo hjemme 
så lenge de ønsker det, og samtidig sikre velfungerende 
omsorgsboliger og institusjoner i hele kommunen slik at 
pårørende lett kan komme på besøk.



10 grunner til å
stemme Venstre.

Karmøy Venstre vil:
 ✔ sikre ressursbruken rundt spesialhelsetjenesten

 ✔ sikre og videreutvikle «Aktivitetskortet» for barn og ungdom

 ✔ styrke mangfoldet i kultur- og idrettstilbudene på lag med frivilligheten

 ✔ stimulere og støtte positive treffsteder for ungdom i byene og 
tettstedene 

 ✔ støtte opp om lokale og regionale festivaler 

 ✔ styrke bibliotektjenesten og på fastlandet vil Venstre ha biblioteket inn 
i Oasen-komplekset

«Karmøy Venstre ser ungdommen som 
fremtiden, og ser at det er viktig å sikre 
et mangfoldig kultur- og idrettstilbud 
som gir valgfrihet for den enkelte». 

– Øivind-Andreas Kolstø,  
2. kandidat Karmøy Venstre

Trygge oppvekstmiljøer.



venstre.no/karmoy

10 grunner til å
stemme Venstre.

Vi ønsker å sikre og videreutvikle tilbudet om 
Aktivitetskort for barn og ungdom

Vi vil omregulere Oasen til å kunne inneholde 
seniorboliger, bibliotek m.m.

Venstre tar jordvern på alvor 

Vi sier nei til omkjøringsveien rundt Åkra

Vi vil arbeide for at 10-kronersbilletten utvides  
til hele kommunen

Vi vil styrke det interkommunale samarbeidet og utrede 
muligheten for en interkommunal ungdomsskole 

Vi verner om naturmangfoldet

Vi vil har flere ladestasjoner til elbiler
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Arbeide for å sikre flere langtidsplasser på 
sykehjemmene 

Vi ønsker ikke ytterligere 
vindparkutbygginger på land 



Venstre sine kandidater i Karmøy.

1. Asbjørn Eik-Nes (f. 1952) 
Røyksund  

2. Øivind-Andreas Kolstø (f. 1983)
 Karmsund 

3. Elias O. Anderson
4. Ingvald F. Dahl 
5. Elin D. Danielsen 
6. Jøren Ferkingstad 
7. Aleksander Fjell 
8. Terje Fjell  
9. Tor Gismarvik
10. Solrun Gjerdevik
11. Sølvi Gressgård

www.venstre.no/karmoy
Les mer om vår politikk på: 

12. Frode Jørgensen
13. Karl Erik Lie
14. Signe Marie Lie
15. Bodil S. Netland
16. Ståle Roness
17. Tor D. Tindeland
18. Halvor A. Totland
19. Magnar Jordåen


