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- Nei til rasering av 500 mål natur for å asfaltere ny industriørken på Bolgneset

- Nullvisjon for tap av naturmangfold. Det betyr styrket vern av naturområder, 
reetablering av natur og aktivt styrke livsgrunnlaget for alle arter.

- Opprette et nærings- og omstillingsutvalg og kjempe for at Kristiansund blir baseby
for vindkraft til havs

- Redusere utslippene av klimagasser med 60% innen 2030 og 100% innen 2050

- Ikke gi konsesjoner til åpne oppdrettsanlegg som slipper forurensing direkte ut i sjø

- Redusert havneavgift til fossilfrie skip, og krav om landstrøm for kailigge innen 2024

- Innføre piggdekkavgift for bedre luftkvalitet og mindre støy. Inntjeningen øremerkes 
brøyting, feiing og vedlikehold av bilveier og gang/sykkelveier.

- Ivareta et fullverdig lokalt sykehustilbud, inkludert føde- og akuttfunksjoner

- Ja til kultur, men nei til kulturhus, så lenge det går på bekostning av helse og oppvekst

- Styrke hver bydel, med nærbarnehager, nærskoler og trygge oppvekstmiljø

- Ansette bydelskoordinator for å skape aktiviteter og styrke bydelenes identitet

- Etablere ungdomsklubb, på ungdommens premisser

- Flere lærere og yrkesgrupper i skolen. Gi læreren tid til å være lærer

- Etablere studentboliger i sentrum

- Mer sosialt innrettet eiendomsskatt, med bunnfradrag 

- Nye tanker i eldreomsorgen:

- Etablere flere bofellesskap og generasjonsboliger

- Tilby leiligheter med redusert husleie til studenter som forplikter seg til å gjøre 
aktiviteter med eldre

- Gi beboere på institusjon tilgang til naturopplevelser og kontakt med dyr

Følg oss på facebook: 
facebook.com/mdgkristiansund

Kontakt oss gjerne: 
kristiansund@mdg.no

Bli medlem:
mdg.no/medlem



Se fullstendig valgprogram:

kristiansund.mdg.no

- Nei til bypakke med 4-feltsvei. Vi ønsker en grønn bymiljøpakke, som inkluderer:

- Gratis Sundbåt med nye anløp på Vestbase og Dale

- Shuttlebusser fra Sundbåtanløp, og utvidet busstilbud til hele kommunen, 
særlig Frei

- Fullt utbygget sykkelveinett med egne sykkelfelt og gang-/sykkelbro over 
Vågen

- Prioritere sentrum fremfor Løkkemyra

- Utvide gågatesonen i sentrum

- Flere lekeplasser, parker og grøntområder i hele kommunen 

- Sammenhengende kaipromenade langs havna

- Tilpasse bygg og infrastruktur til forventet havnivåstigning og ekstremvær

- Tryggere skoleveier med bilfrie områder rundt skolene

- Campus og andre nye offentlige bygg skal bygges i tre, tilpasset lokal arkitektur, og 
benytte egenprodusert energi til oppvarming



Lektor og hageinteressert miljøforkjemper

Hjertesak: Ta vare på naturen

Legespesialist og kritisk optimist

Hjertesak: Helse og natur

Siviløkonom og byutviklingsentusiast

Hjertesak:  Grønn byutvikling

Vernepleier og feminist

Hjertesak: Menneskeverd og dyrevelferd

6. Kjetil Dyrnes
7. Oda Herrmann
8. Geir Magne Aandahl
9. Elise Eidem Zahl-Jansen
10. Neeraj Kasbekar
11. Bente Santi Helle
12. Lars Bror Kristiansen
13. Anne Sofie Broberg Boué
14. Peter Holm
15. Vibeke Graskopf
16. Hallgeir Kjønø
17. Ellen Melsom

18. Erik J. Kamsvåg
19. Katarina Kristiansen
20. Martin Turøy Kippervik
21. Maren Alvheim
22. Stian Blakstad
23. Aina Kristin Ytrøy
24. Sondre Lupér Lien
25. Inger Grimstad
26. Espen Holten
27. Rim Almama
28. Bjarne Ytrøy

Agronomelev og Grønn Ungdom 

Hjertesak: Barne- og ungdomsliv


