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Kjære velger

Ved høstens kommunevalg får du denne gangen anledning 
til å avgi din stemme til en lokal valgliste, Karmøylista.

Ved et lokalvalg mener vi at den politiske kursen for  
Karmøy skal utvikles på innbyggerne av kommunen sine 
egne premisser, da det er innbyggerne selv som vet  
«hvor skoen trykker».

Vi ønsker å stimulere til deltakelse fra alle innbyggere i  
utvikling av vår fine kommune, og vi vil legge spesielt vekt  
på å gi grunnlag for at barn og unge kan få de beste  
forhold for en trygg og god oppvekst som legger et  
godt fundament for deres videre løp i livet.

Sammen med en god ballast fra tidlige år i livet er en el-
dreomsorg med verdighet samt  
en god helsepolitikk viktige prioriterte satsingsområder for at absolutt alle innbyggere  
skal oppleve å leve gode fullverdige liv hele livet.

Vi vil heie frem kreative mennesker som ønsker å skape nye arbeidsplasser, da dette er 
forutsetningen for at innbyggerne i Karmøy kan ha et trygt og godt arbeid å gå til for å 
tjene til livets opphold for seg og sine.

Karmøylista vil satse på modernisering av våre skoler, slik at både læreplaner og skolenes 
bygningsmasse er oppdaterte tidsmessig. Gjennom denne satsingen mener vi at vi legger 
et best mulig fundament for barn/unge og voksne til å ha en oppdatert bakgrunn for å 
klare seg godt i arbeidslivet og på andre måter.

For å sikre utviklingen av vår kommune, vil vi prioritere arbeid med å skape gode veier som 
er trafikksikre og fremkommelige. 

Det skal oppleves å være godt å bo i Karmøy, og Karmøylista vil satse på forebygging mot 
rus og kriminalitet for å gjøre det trygt og sikkert å ferdes i vår kommune.

Jeg stiller i år til valg som ordførerkandidat fra Karmøylista, og det er med stor ydmykhet at 
jeg tar på meg oppgaven med å være ordførerkandidat for partiet.  Jeg lover å gjøre mitt  
ytterste for å fylle denne viktige ombudsrollen på en god måte for innbyggerne i Karmøy.      
Jeg ønsker alle sammen et riktig godt valg!

Helge Thorheim 
Ordførerkandidat
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OMBUDSROLLEN
• Å være innbyggernes ombudsmann/tillitsvalgt er vår mest grunnleggende  

oppgave som folkevalgt.
• Vi har stor respekt for det enkelte menneske, og vil derfor søke å bistå det  

enkelte menneske når vedkommende trenger bistand, og vil evt veilede  
vedkommende frem til et positivt resultat.

• Våre representanter har mange års erfaring med å bistå innbyggere i saker  
som opptar den enkelte.

• Vi tar ombudsrollen på største alvor.

NÆRINGSLIV
Karmøylista vil :
• Være god samarbeidspartner for næringslivet  

gjennom god dialog
• Legge til rette for etablering av nye arbeidsplasser 

gjennom rask behandling  
av kommuneplaner og reguleringsplaner.

• Ha forutsigbarhet i samhandling overfor  
næringslivet, da dette er en av forutsetningene  
for et stabilt næringsliv.

• Ha en «JA»-holdning til tiltak som næringslivsaktører ønsker å sette i gang med.  
Dette i tråd med kommunens slagord «Kommunen som vil du skal lykkes».

DETTE ER KARMØYLISTA

• Tverrpolitisk valgliste som stiller til valg 
ved kommunevalget 9. september 2019 i 
Karmøy.

• Bygger sin politikk på norsk og vestlig 
tradisjon og kulturarv, med basis i det 
kristne livssynet og  humanistiske verdi-
er.

• Politisk uavhengig fra de etablerte 
landsdekkende partiene.

• Utviklingen av Karmøy skal skje på Kar-
møy kommunes egne premisser.

• Innbyggerne i Karmøy er best i stand til å 
vurdere hva som vil tjene interessene til 
Karmøy sin befolkning på en god måte.

• Henvendelser fra våre innbyggere skal 
møtes med en positiv holdning til de for-

slag som fremsettes, og kommunen skal 
om nødvendig veilede den enkelte frem 
til et vellykket resultat.

• Våre representanter kommer fra hele 
kommunen, er engasjerte innbyggere 
med bred erfaring fra privat næringsliv, 
offentlig virksomhet, lag, foreninger og 
politisk virksomhet.

Våre viktigste politiske områder er:
• Ombudsrollen
• Næringsliv
• Eldreomsorg
• Skole/Oppvekst
• Infrastruktur
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• Legge til rette for at alle kommunens næringsaktører skal ha lik mulighet til å tilby sine 
varer og tjenester til kommunen som utbygger/innkjøper.

• Arbeide for at industrien/prosessindustrien på Karmøy har gode konkurrerende  
rammevilkår. Dette gjelder eksempelvis Hydro Aluminium Karmøy Metallverk, Hydro 
Aluminium Karmøy Rolling Mill, Pelagia Karmsund Fiskemel, Karmsund Protein,  
Biomar, FMC Biopolymer.

• Arbeide for at fiskeriet i kommunen skal ha gode rammebetingelser
• Arbeide for gode rammebetingelser for industri-/service-bedrifter på Karmøy  

som betjener fiskeriene og oppdrettsanlegg. 
• Sørge for at det planlegges helhetlig når kommunen planlegger tiltak innen turisme,  

med bl.a. venterom, toalett-fasiliteter osv.
• Satse på våre attførings- og vekstbedrifter for å hjelpe mennesker som er  

utenfor det ordinære arbeidslivet tilbake til aktivt arbeid.
• Vurdere vern av god jordbruksjord som er i daglig bruk.

HELSE / OMSORG
• Det skal være trygt og godt å bli eldre i Karmøy kommune.
• Eldre skal få leve livet sitt slik de selv ønsker. 
• Den hjemmebaserte omsorgen må styrkes slik at  

flere får oppfylt ønsket om å bo hjemme i trygghet  
så lenge de kan.

• Ansatte i sykehjem, hjemmehjelptjeneste osv, skal  
ha riktig og oppdatert kompetanse

• Ansatte som skal arbeide innen pleie ved våre sykehjem, 
skal kunne kommunisere på et forståelig norsk.

• Tilstrekkelig med sykehjemsplasser og heldøgns  
omsorgsplasser i hver sone (nærhetsprinsippet) 

• Ektepar som ønsker det, skal ha anledning til å bo sammen på sykehjem.
• Dobbeltrom skal ikke benyttes for eldre som har langtidsopphold på sykehjem.
• Sørge for god informasjon om ordningen med BPA- ordningen  

(Brukerstyrt Personlig Assistent), og se til at denne fungerer på en best mulig måte.
• Fortsatt  legevakt i Karmøy Åkra/Vea
• Alle byer i Karmøy skal ha helsestasjon / Legesenter
• Prøve ut ordningen med «Erfaringskonsulenter», noe som andre kommuner har gjort.
• Utrede muligheten for å bringe kjøkkendriften tilbake til de ulike institusjonene  

i kommunen.
• Oppstart planlegging av Seniorlandsbyen på Spanne, evt kombinert med tiltak  

ved Norheim sjukeheim.
• Sykehjem i Skudeneshavn skal reetableres
• Vi skal fortsette utbygging av omsorgsboliger
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SKOLE / OPPVEKST
• Alle skal ha rett til gode, verdige  og trygge oppvekst- og 

leveforhold i hele sitt livsløp.
• Holde sterkt fokus på trivsel og  læring/mestring i  

skole/barnehage, samt at den enkelte elev blir sett.
• Legge til rette for at moderne hjelpemidler tas i bruk i  

undervisningen slik at eleven lærer å bruke moderne  
hjelpemidler som benyttes ellers i samfunnet.

• Nullvisjon for mobbing, og dette skal være
 et gjennomgående tema.
• Lærernes kunnskaper må utnyttes fullt ut til beste for skolens elever.
• Vi ønsker også leksehjelp fra 5. til 7. klasse og da skal fortrinnsvis de som gir  

leksehjelp ha pedagogisk utdannelse. 
• Kommunen skal aktivt kvalitetssikre at undervisningen får en ønsket effekt for elevene.
• Det skal legges til rette for svømmeopplæring for alle i skolen.
• Det skal planlegges for nye skoler for Vea, Åkra og Kolnes

INFRASTRUKTUR / KOMMUNIKASJON
• Bygge ut kommunen med tjenlig og moderne infrastruktur  

(veier, skoler, sykehjem, veier m.m.)
• Ta igjen etterslep på vedlikehold av kommunale veger
• Arbeide for å få igangsatt bygging av ny Eikjevei  (fra Kolnes/Skre til Ørpetveitkrysset) 
• Snarlig oppstart av utbygging av boliger på arealer som er avsatt til dette 

 i kommuneplanen på Kolnes. 
• Arbeide for å få ny adkomst til boligområder og hytteområder i Røyksund (Røyksundvegen)
• Igangsette bygging av ny veg Åkra Sør – Veakrossen (omkjøringsvegen)
• Igangsette bygging av gang/sykkelveg (siste biten mot Skudeneshavn)
• Tilrettelegge for utbygging av kommunale hustomter i alle soner i kommunen.
• Vudere Vann- avløpsutbygging i området Mannes – Sæveland – Tjøsvoll Vest  

samt utbedring av vei i dette området.
• Bygging av ny skole på Vea
• Se bygging av ny skole på Kolnes sammen med oppstart boligutbygging på Kolnes
• Erverve eiendomsrett til arealene på hovedkaien i Kopervik fra Karmsund Havn, evt 

sammen med private interesser for å utvikle dette området til en ny attraktiv bydel i  
Kopervik, jfr kommunedelplan for Kopervik

KULTUR / IDRETT / FRITID
• Stimulere til opplæring i ulike former for kulturelle uttrykk.
• Stimulere til at barn og unge oppdager gledene ved et positivt friluftsliv
• Bygging av turveier med lys i alle soner
• Alle idretter skal behandles likt
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• Bidra til snarlig utbygging av Fjord Motorpark på Helganes
• Støtte opp om museene våre som tar vare på vår historiske kulturarv og identitet
• Tilrettelegge for turisme og markedsføring av vår kommune
• Vurdere bygging av kulturhus for Karmøy kommune, og vi viser i denne sammenheng  

til rapport fra en egen utredningsgruppe som ble opprettet for dette i 2018.

FRIVILLIGHETEN
• Styrking av de frivillige organisasjonenes innsats gjennom god samhandling 
• Vi skal ta imot initiativ fra frivillige organisasjoner med respekt og en JA-holdning til initiativ
• Innspill fra frivillige organisasjoner skal få rask behandling
• Fortsette med ordningen med frivillighetskoordinator

EIENDOMSRETT
Karmøylista har stor respekt for den private eiendomsretten.  Det er likevel noen ganger slik 
at en må veie eiendomsretten opp mot viktige samfunnsmessige tiltak, og dersom en ikke får 
løst eiendomserverv frivillig, kan det bli aktuelt å nytte ekspropriasjonsadgangen, i tråd med 
lovregler som regulerer disse forhold. Det er samtidig en klar forutsetning at det skal betales 
markedspris for den eiendom som blir ervervet gjennom ekspropriasjon.

RELIGIONSFRIHET
Vi bygger vår politikk på Norges Grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv, med  
basis i det kristne livssynet og humanistiske verdier, og forholder oss til  
menneskerettighetene som er nedfelt i Grunnloven.

ØKONOMI
Vi vil arbeide for at Karmøy kommune skal ha en sunn økonomi, som gjør kommunen  
i stand til å ta nye valg når situasjonen tilsier det.
Vi mener at innbyggernes bolig ikke skal være et skatteobjekt, og vil således arbeide for at 
eiendomsskatten på boliger gradvis skal utgå som finansieringskilde for kommunale tiltak.

MILJØ / KLIMA / ENERGI
Vi vil ta vare på vårt miljø ved å hindre forurensning, samt legge til rette for mest  
mulig skånsom utbygging av nye tiltak.
Vi observerer at vårt klima har variasjoner over tid, og vi vil ta forholdsregler for å  
møte nye klimasituasjoner der dette er aktuelt.
Det er konstatert en gjedde-bestand i flere av våre vann, og Karmøylista vil medvirke  
til at vi kan få utryddet gjedde-bestanden som er en fremmedart for vannene i Karmøy.
Vannkraft må fortsatt være vår foretrukne energikilde. Naturen vår på land skal ikke  
bygges ned av vindmølleparker.
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VÅRE FØRSTE KANDIDATER

Helge Thorheim
f. 1948, Kopervik 

Per Magnus Mannes
f. 1974, Sævelandsvik

Kjell Peter Røyset
f. 1951, Kolnes

Arvid Nornes
f. 1970, Skudeneshavn

Lillian Levik Løndalen
f. 1969, Veavågen

Tor Inge Melhus 
f. 1982, Skudeneshavn

Veronica Digernes
f. 1979, Avaldsnes

Kåre Pedersen
f. 1953, Torvastad

Trygve Hagland
f. 1948, Håvik

Tore Olsen 
f. 1973, Sævelandsvik

Bård Austbø
f. 1949, Kopervik

Ernst Laurits  
Johannessen
f. 1971, Sævelandsvik

Susan Elin Borg
f. 1965, Skudeneshavn

Elisabeth Thorheim
f. 1982, Stol

Hans Falnes Ellingsen
f. 1957, Skudeneshavn

Inger Anne Vikre 
f. 1937, Skudeneshavn
Karmøylistas  
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1 Helge Thorheim f. 1948, Kopervik 
2 Lillian Levik Løndalen f. 1969, Veavågen
3 Trygve Hagland f. 1948, Håvik
4 Susan Elin Borg f. 1965, Skudeneshavn
5 Per Magnus Mannes f. 1974, Sævelandsvik
6 Tor Inge Melhus f. 1982, Skudeneshavn
7 Tore Olsen f. 1973, Sævelandsvik
8 Elisabeth Thorheim f. 1982, Stol
9 Kjell Peter Røyset f. 1951, Kolnes
10 Veronica Digernes f. 1979, Avaldsnes
11 Bård Austbø f. 1949, Kopervik
12 Hans Falnes Ellingsen f. 1957, Skudeneshavn
13 Arvid Nornes f. 1970, Skudeneshavn
14 Kåre Pedersen f. 1953, Torvastad
15 Ernst Laurits Johannessen f. 1971, Sævelandsvik 
16 Mette Kvalvik f. 1964, Skudeneshavn
17 Kjell Sørlund f. 1956, Veavågen
18 Trygve Norman Michelsen f. 1962, Kopervik

19 Hans Christian Hauge f. 1989, Torvastad
20 Svein Helge Kristoffersen f. 1958, Åkrehamn
21 Gunnar Mose f. 1969, Kopervik
22 Tommy Kvilhaug f. 1973, Åkrehamn
23 May Mannes f. 1974, Åkrehamn
24 Knut Tøtlandsmo f. 1955, Skudeneshavn
25 Kurt Einarsen f. 1964, Åkrehamn
26 Alexander Einarsen f. 1978, Stol
27 Rune Skådel f. 1984, Skudeneshavn
28 Jon Magnus Torvestad f. 1944, Torvastsd
29 Geir Sigurd Ådland f. 1977, Stol
30 Sissel Thorheim f. 1985, Kopervik
31 Stein Kåre Mannes f. 1956, Sævelandsvik
32 Per Egil Li f. 1980, Sævelandsvik
33 Jostein Pedersen f. 1947, Sandve
34 Ann Elisabeth Aadnesen f. 1968, Skudeneshavn
35 Jan Jonassen f. 1957, Skudeneshavn
36 Inger Anne Vikre f. 1937, Skudeneshavn


