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EN FRAMTID FOR STAVANGER
Kjære velger!
Dette er Stavanger Arbeiderpartis partiprogram for perioden 2015 – 2019.
Programmet kan uttrykkes med ordene: «Åpenhet og tillit». Vår visjon er en åpen by. En by som forstår at
tillit skaper trygge mennesker. Trygge mennesker tør å satse og skape nye arbeidsplasser og en god by
med høy livskvalitet.
Stavanger er i endring. Etter 20 sammenhengende år med Høyre ved roret, lite utskiftning av sentrale
politikere og en stadig mer byråkratisk styring av byen ser vi nå et behov for å bryte med stivnede mønstre
og åpne for nye idéer.
Arbeiderpartiet vil møte en stigende arbeidsledighet med konkrete tiltak. Samtidig skal du være trygg på at
vi verner kommunens kjernetjenester. Full barnehagedekning, en god skole og en trygg eldreomsorg skal
prioriteres på veien mot en enda bedre Stavanger-region. De store mulighetene ligger foran oss.
Det er ditt valg.
Med vennlig hilsen

Cecilie Bjelland
Ordførerkandidat
Stavanger Arbeiderparti
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ÅPENHET OG DEMOKRATI
Stavangers framtid formes gjennom et godt
folkestyre og et levende lokaldemokrati. Mange
velferdsoppgaver kan heller ikke løses uten et tett
og nært samarbeid mellom kommunal virksomhet,
næringsliv og organisasjonsarbeid. Politiske partier, idrettslag, kulturelle sammenslutninger, velforeninger og andre frivillige lag og organisasjoner
er viktige arenaer både for folks engasjement og
for at ulike stemmer i byen skal bli hørt.
I stavangerregionen er det nå et behov for en
omfattende samordning og styring på tvers av
kommunegrensene. En måte å løse viktige oppgaver på har vært samarbeid i egne selskap,
stiftelser og organisasjoner. Samtidig er stadig
flere beslutninger flyttet ut fra folkevalgte organ og
inn i selskapsstyrer.
Arbeiderpartiet vil at det skal være liten avstand
mellom innbyggerne og bystyresalen. Det skal

Stavanger Arbeiderparti vil:
være enkelt å få innsyn i beslutningsprosessene. Samtidig vil vi at folk i alle aldre og med ulik
bakgrunn skal kunne delta. Vi vil ha lokalpolitikere
som er tydelige på hva som er et politisk ansvar
og som vil avverge uheldige interessekonflikter
i saker. Da må vi unngå at politisk makt blir låst
inne i lukkede prosesser eller fordelt på få hender.

• At Stavanger skal være en åpen kommune der tillit

kommunale møter elektronisk samt ha

og respekt mellom mennesker er en grunnleggende

flere åpne høringer

forutsetning for all virksomhet

• Videreføre prøveordningen med stemmerett

• At viktige politiske beslutninger skal tas i åpne møter i

for 16-åringer

demokratisk valgte organer

• At Stavanger kommune skal praktisere «meroffent-

Regionen trenger derfor en helt ny gjennomgang av styreform og organisering for å sikre
demokratiske, åpne og effektive løsninger til nytte
for innbyggere og næringsliv.

• Arbeide for en rettferdig fordeling som gir alle innbyg-

lighet», og at innbyggerne skal ha rett til å få tilbake-

gere muligheter til et liv i frihet

melding innen kort tid når de kontakter våre folkevalgte

• Prioritere en god kommuneøkonomi som gir sikker og

• At Stavanger skal være en inkluderende by som

god drift av viktige kommunale oppgaver, som skole og

søker fellesskapsløsninger på tvers av religion,

omsorgstjenester

funksjonsevne, etnisitet og kultur

Stavanger skal også være en trygg by, og vi vil
arbeide for at det skal være synlig, forebyggende
politi ute i gatene.

• Etablere en storkommune på Nord-Jæren i
samarbeid med og etter involvering av innbyggerne
i berørte kommuner
• Sikre deltakelse og inkludering av lokalbefolkningen
i politisk og frivillig arbeid, blant annet ved å overføre

6

7

8

9

SKOLE OG BARNEHAGE

Stavanger Arbeiderparti vil:

Alle barn skal ha rett til en god oppvekst og utdanning av høy kvalitet, uansett sosial bakgrunn.
Barnehage og skole skal ruste elevene til å få et
godt liv, ut fra sine forutsetninger. Opplæringen
skal ivareta både læring og danning. Den skal gi
barnehagebarn og skoleelever trygghet og trivsel,
kunnskaper og ferdigheter, og den skal utvide
barn og unges evner til erkjennelse, opplevelse
og deltakelse i samfunnet.

Dyktige lærere er avgjørende for elevenes utvikling. Flere lærere må rekrutteres, og disse
må gis respekt og tillit i den viktige jobben de
gjør i klasserommet. Stavanger Arbeiderparti vil
avbyråkratisere skoledagen og redusere måling
og testing til det som er relevant for læringssituasjonen. Samtidig vil vi legge til rette for faglig påfyll
og kompetanseheving gjennom etter- og videreutdanning for både lærere og skoleledere.

Arbeiderpartiet vil ha et tilstrekkelig antall trygge
barnehageplasser som står klare når barn trenger
dem. I fellesskolen skal hver elev gis opplæring
tilpasset egne behov samtidig som barnet deltar
i et sosialt fellesskap. Derfor skal vi arbeide for
å styrke fellesskolen, og sier nei til privatisering
som bidrar til økte forskjeller i Stavanger. Foreldre
og foresatte har hovedrollen i barnas liv. Grunnlaget for barnas trivsel, utvikling og læring legges
gjennom tett dialog mellom barnehage, skole,
foreldre og foresatte. Tidlig innsats er viktig for at
alle barn skal oppleve mestring og lærelyst, både
i barnehage og skole. I barnehagen legges mye
av grunnlaget for senere skolegang og utdanning
og dermed også for å utjevne sosiale forskjeller.
Et trygt og kvalitativt godt barnehagetilbud betyr
at barn kan oppleve lek, sosialisering og mestring
med jevnaldrende, samtidig som foreldrene har
mulighet for å kombinere arbeid og familie. Arbeiderpartiet vil styrke bemanningen og øke kompetansen i barnehagene.

Foreldrene skal være trygge på at barna blir tatt
godt vare på i skolen. Stavangerskolene skal
følge opp målet om nulltoleranse mot mobbing, og
bygge på det pågående arbeidet mot mobbing. I
alle mobbesaker skal også hjemmet bli involvert
for å bidra til å løse situasjonen. Elevene skal
lære gleden og betydningen av daglig fysisk aktivitet. Skolebyggene skal være sunne og ha inkluderende læringsmiljøer med relevant og oppdatert
undervisningsmateriell.

Fellesskolen skal gi et godt tilbud til alle elever.
Skolen skal møte elevens behov, enten eleven
trenger ekstra utfordringer eller ekstra oppfølging.
Vi vil være aktive tilretteleggere for bruk av ny
teknologi, gode undervisningsformer og nye måter
å organisere skolehverdagen på. Slik vil lærerne
få mer tid til undervisning og elevene vil lære
mer. Kontakten mellom hjem og skole må utvikles
videre.

Kunst- og kulturopplevelser i skolen er kjernen
i statens politikk for kulturformidling til barn og
unge. Arbeidet i Den kulturelle skolesekken bidrar
til å fremme læringsmålene, likestiller elevenes
tilgang til kunst og kultur og utvider elevenes evne
til forståelse av mangfoldet i samfunnet. Arbeiderpartiet vil videreføre dette arbeidet. Skolen og
skolefritidsordningen (SFO) utgjør et helhetlig
skoletilbud som ivaretar eleven hele dagen. Det
skal være høy kvalitet og godt innhold på SFO
tett, samarbeid med skole, hjem og samfunnet
for øvrig. Vi vil at det skal legges spesielt vekt på
læring gjennom lek, sosial utvikling, fysisk aktivitet, leksehjelp og deltakelse i fritids- og kulturaktiviteter. Dagens skille mellom skole og SFO kan
oppleves som kunstig og begrensende. Arbeiderpartiet mener derfor tiden er moden for å prøve ut
en helhetlig skolehverdag, av noen kalt heldagsskolen, og vil starte prøveprosjekt med et skoletilbud som også inkluderer SFO.

• Innføre søskenmoderasjon mellom barnehage og

• Styrke arbeidet med god psykisk helse i skolen å

SFO, og sette makspriser for SFO

utvide skolehelsetjenesten

• Innføre to årlige barnehageopptak, slik at barn som er

• Etablere vaktmesterordning ved alle skoler

født etter 1. september også

• Prøve ut felles skolemåltid

har plassgaranti

• Arbeide for at barn skal få gå i barnehage

• Forsvare gratisprinsippet for aktiviteter og

i sitt nærområde

utflukter i grunnskolen

• Styrke kompetanse og etter- og videreutdanningstil-

• Hjelpe foreldre og foresatte som ikke følger opp

budet for ansatte i barnehagene

hjem-skolesamarbeidet

• Styrke voksentetthet i barnehage, skole og SFO

• Forsterke samarbeidet med foreldre omkring fe-

• Etablere heldagsskole som et prøveprosjekt ved

riefravær og bevisstgjøre på konsekvenser knyttet til

utvalgt skole på barnetrinnet

lengre ferieopphold i hjemland

• Respektere lærernes kompetanse og gi tillit ved å

• Øke arbeidet mot frafall ved styrket tidlig innsats i

kutte unødvendig rapportering og tidsstyring

skole og barnehage og ved å trygge overgangene til

• Videreføre arbeidet med Den kulturelle

ungdomstrinnet og videregående skole

skolesekken
• Åpne for å overføre forhandlingsansvaret for lærerne
fra KS til staten
• Styrke rådgivningstjenesten i ungdomsskolen for å gi
elevene bedre kunnskap og forutsetninger for videre
utdanning
• Gi alle elever mulighet til å delta i og glede seg over
daglig fysisk aktivitet
• Forsterke et «lese-skrive-regne-løfte» med rask og
tilrettelagt oppfølging av de elevene som ikke har
oppnådd forventet kompetanse i disse grunnleggende
ferdighetene
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HELSE, OMSORG OG VELFERD

Stavanger Arbeiderparti vil:

Nøkkelen til god helse er forebygging og tidlig
innsats. Vi ønsker en kommune der det er bedre
balanse mellom forebygging og behandling. Pasientens behov må stå i sentrum for planlegging,
organisering og oppbygging av tjenestene. Målet
må være at brukere av tjenester får leve sine
liv mest mulig på egne premisser. En lyttende,
endringsvillig kommune med et velfungerende
samarbeid mellom alle deler av helsetjenesten
er avgjørende for å få til dette. Levekårsundersøkelsen skal fortsatt legges til grunn for all
kommunal virksomhet. I tillegg vil vi ta i bruk
ny teknologi, videreutvikle gode fagmiljøer og
styrke tillit og respekt for ansattes kompetanse i
et nært samarbeid med pårørende og frivillige. I
en krevende økonomisk hverdag for kommunen
mener vi det er store muligheter til å kutte i helsebyråkrati samtidig som vi gir brukere bedre tilbud
og ansatte en meningsfylt arbeidssituasjon.

Mange i Stavanger har det bra, men midt i velstandsveksten er forskjellene mellom folk blitt
større. De sosiale utfordringene har økt. Samtidig
vet vi at ensomhet er en stor utfordring for mange
mennesker. Dersom Stavanger fortsatt skal være
en trygg og god by må forskjeller reduseres og
ensomhet forebygges. Vi vil bekjempe rusavhengighet og livsstilssykdommer. For Arbeiderpartiet
er det viktig at alle har like muligheter. Dersom
Stavanger fortsatt skal være en trygg og god by
må økonomiske forskjeller reduseres, fattigdom
bekjempes og ensomhet forebygges.

Arbeiderpartiet vil at Stavanger skal være en
foregangskommune i dette arbeidet.

Vi skal videreføre partiets innsats for god eldreomsorg der nye løsninger tas i bruk samtidig
som vi satser på å være verdensledende på utvikling og bruk av ny velferdsteknologi.

Vi vet at det de neste årene vil bli flere eldre i vår
region enn andre steder. Fram mot 2018 forventes det 22,5% flere eldre mellom 67 og 79 år i
Stavanger. Dette medfører utfordringer, men også
muligheter. Arbeiderpartiet vil at vi skal være i
forkant i denne utviklingen.

• At Stavangers innbyggere skal ha tilgang på gode

• Etablere «områdesatsing» etter mønster fra Oslo i

velferdstjenester av høy kvalitet når de trenger det,

utvalgte områder

uavhengig av tykkelsen på egen lommebok

• Styrke det psykiske helsetilbudet med særlig vekt på

• Rette søkelys på problemet ensomhet og i samarbeid

ungdom og god psykisk helse, blant annet med flere

med frivillige organisasjoner utarbeide en tiltaksplan for

psykologer i kommunen

å forebygge dette

• At alle rusmisbrukere får tilbud om en individuelt

• Styrke arbeidet med rekruttering og kompetanse, med

tilpasset behandling så snart de trenger det og er mo-

særlig vekt på barnevern og eldreomsorg

tiverte. Kommunen skal ved å tilby bolig, arbeid og en

• Tilrettelegge for nye boformer som åpner for felless-

meningsfull hverdag bidra til en vellykket rehabilitering

kap og et helt livsløp fra vugge til grav

• Følge opp arbeidet mot overdoser og eventuelt op-

• Tilrettelegge for at innbyggere skal kunne bo i eget

prette overdoseteam etter modell fra Trondheim

hjem ved å tilby gode tjenester og teknologi

• Etablere Frivillighetssentraler i alle bydeler og inte-

• Kutte i helsebyråkrati og åpne for nye, tillitsbaserte

grere «Frisklivssentraler» i deres arbeid

måter å organisere kommunens oppgaver på.

• Bygge opp kompetanse innen helse og forebyggen-

Eksempler på dette er den nederlandske modellen

de arbeid i et kommunalt «helsehus», i tett samarbeid

for «omsorg i nærmiljøet» og økt rammestyring av

med Universitetssykehuset og Universitetet i Stavanger

sykehjem

• Styrke regionens banebrytende arbeid innen velferd-

• Innføre tilbud om forebyggende hjemmebesøk til alle

steknologi og arbeide for at alle skal ha muligheter til å

som fyller 75 år for å kartlegge individuelle behov og gi

ta dette i bruk i sin hverdag

råd til enkle grep for å tilpasse egen bolig

• Bygge et framtidsrettet sykehus for regionen

• Sikre at alle sykehjem har en person knyttet til seg
som har som oppgave å organisere frivillige og frivillig
arbeid
• At alle skal få heldøgns omsorgsplass eller sykehjemsplass når de trenger det
• Styrke kompetanse og tilbud innen demensomsorgen
og sørge for bedre tilrettelegging for hjemmeboende
• Sikre at alle mennesker med behov for ressurskrevende tjenester får et godt og likeverdig tilbud
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KULTUR, FRIVILLIGHET OG IDRETT
En åpen og levende by preges av mennesker
som ønsker å bidra til et spennende kulturliv, en
solidarisk frivillighetskultur og en inkluderende
breddeidrett. Dette gir livsglede for den enkelte
og utvikler samfunnet. Lokalt kulturliv og lokale
idrettslag og organisasjoner gir i tillegg viktige
bidrag til integrering og utjevning av sosiale forskjeller. Arbeiderpartiet vil fortsette satsingen på
kunst og kultur, og samtidig støtte sterkt opp om
det frivillige musikk- og kulturlivet i byen vår. Vi vil
arbeide for en enda tettere dialog mellom kommunen og kulturlivet for å nå felles
kulturpolitiske mål.
Arbeiderpartiet støtter det gode arbeidet idrettslagene i Stavanger gjør for å tilrettelegge for idrett
og fysisk aktivitet. Vi vil videreføre ordningene
med gratis leie av haller, baner og lokaler for
idretten og det frivillige kulturlivet. Rehabilitering
og vedlikehold av idretts- og kulturanlegg må
sikres før nye, store anlegg bygges. Når økonomien gir rom for det, vil vi samarbeide med idretten om utbygging av nye anlegg, og legge særlig
vekt på barn og unges tilgang til svømme-, idrettsog kulturmuligheter i nærmiljøet.
Kulturskolen er viktig for barns muligheter til
egenaktivitet og glede over kultur senere i livet.
Vi vil arbeide for å styrke kulturskolen slik at alle
barn kan omfattes, uavhengig av bakgrunn.
Sølvberget har utviklet seg til hele byens myldreplass. Kombinasjonen mellom et nyskapende
bibliotek, kino og litteraturhus har gjort Sølvberget
til et viktig knutepunkt, på tvers av kultur, etnisitet
og sosial bakgrunn.
De profesjonelle kulturinstitusjonene er i stor grad
finansiert ved midler fra stat, fylkeskommune og
Stavanger kommune. Vi vil arbeide for at staten i
større grad bidrar til de store, regionale kulturinstitusjonene og til lokale kunstnere og kulturar-

Stavanger Arbeiderparti vil:
beidere, slik at vår region blir likestilt med kulturbevilgninger til det sentrale østlandsområdet.
Bibliotek- og kinotilbudet er helt sentralt i Stavangers kulturliv, og kommunens bidrag til videre
utvikling må ivaretas.
I tillegg til de frivillige organisasjonene er det
mange enkeltpersoner som gjør en stor innsats
for andre mennesker. Arbeiderpartiet verdsetter
dette arbeidet høyt. Frivillighetssentralene er også
viktige ordninger i dette bildet, og vi arbeider for
at hver bydel skal ha sin egen frivillighetssentral.
Frivillighetssentralene og bydelshusene spiller en
viktig rolle ved å tilby gratis møtelokaler for lag
og foreninger. Vi ser samtidig behovet for flere
slike møtelokaler og vil prioritere dette i kommende periode. Tilsvarende er det vesentlig at
kommunen fortsetter arbeidet med å bygge gode
turløyper og tilrettelegger for at mennesker med
nedsatt bevegelighet skal kunne bruke naturen og
nærmiljøet.
Religion og livssyn er viktig i mange menneskers
liv. Derfor er det viktig at kommunen er med å
legge til rette for at mennesker innen alle trossamfunn får utøve sin religiøse kultur, og arbeider for
dialog og toleranse mellom ulike livssyn. Arbeiderpartiet ønsker å arbeide for å etablere livssynsnøytrale lokaler for vielse, begravelse og andre
viktige seremonier.

• Vektlegge rehabilitering, vedlikehold og drift av eksis-

• Omregulere området ved Stavanger Turnforening for

terende kultur- og idrettsanlegg

å sikre langsiktig utvikling

• Tilrettelegge for frivillighetsarbeid, herunder gode

• Jobbe fram et kulturaktivitetskart som gjør det en-

møtelokaler for organisasjoner og lag

klere for turister, studenter og andre tilflyttere å få en

• Sikre arbeidet med kunst og kultur for barn og unge

oversikt over kulturlivet i byen

ved å styrke Kulturskolen og arbeidet i Den kulturelle

• Arbeide for at det opparbeides flere minnelunder ved

skolesekken

byens kirkegårder

• Arbeide for å øke de statlige bevilgningene til det

• Innføre en ordning med introduksjonskort til kulturlivet

lokale kulturlivet. Nytt teater og et løft for Museum

for nyankomne studenter

Stavanger er blant de store framtidige oppgaver

• Få en plan for hvordan gatekunsten kan gis bedre

• Sikre Nye Tou som et allsidig kunst- og

vilkår i byen, samtidig som innsatsen mot ulovlig tag-

kultursenter

ging økes

• Støtte samspillet mellom ulike institusjoner i Bjergsted og sikre et tilbud med bredde og kvalitet
• Videreføre støtteordninger til idrett, festivaler og
større kulturarrangement
• Bygge et 50-meters svømmeanlegg for regionen og
søke et interkommunalt samarbeid for investering og
drift
• Åpne for nye idrettsgrener ved sambruk av eksisterende anlegg der dette er mulig
• Arbeide for at idrettsarrangementer der barn og ungdom ferdes skal være alkoholfrie soner
• Etablere fritidsklubber i alle bydeler og sikre sentrumsnære lokaler til Metropolis
• Arbeide for rehabilitering av viktige kultur- og byhistoriske bygg, herunder et større statlig tilskudd til
rehabilitering av Stavanger Domkirke som et unikt bygg
i byen og landet
• Revitalisere Nytorget

Bare i løpet av det siste året har arbeidsledigheten
i Stavanger økt med hele 56 prosent.
Arbeid til alle er grunnleggende for all
Arbeiderparti-politikk.
Vi vil derfor legge til rette for vekst og nye arbeidsplasser
i Stavanger. Vi vil føre en aktiv næringspolitikk der kommunen
stiller med god service og infrastruktur. Samtidig vil vi støtte de sterke
kompetanse- og teknologimiljøene som finnes i byen.
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NÆRING OG VERDISKAPNING
Vi må skape for å ha noe å dele. Stavangerregionen er kjent for sin evne til å ta vare på
muligheter og skape nye løsninger. Arbeiderpartiets politikk skal støtte og stimulere et sterkt
og framtidsrettet næringsliv som gir sikre arbeidsplasser og en god region å bo i. Stavanger
kommune skal være en trygg og solid samarbeidspartner for nye og eksisterende virksomheter.
Kommunens viktigste oppgaver er å tilrettelegge
for god infrastruktur, solide kompetansemiljøer
og effektive offentlige tjenester. Betydningen
av trygge barnehager, gode skoler og en verdig
eldreomsorg kan ikke overdrives, og kommunens
oppgaver må derfor løses både på kort og lang
sikt. Stavangerregionen har store, uløste oppgaver som krever samordning på tvers av kommunegrensene. Næringslivet i denne regionen
er svært konkurransedyktig, og samarbeidet er
godt på tvers av geografiske og funksjonelle
grenser. Dette har imidlertid medført stadig
nye offentlige selskap der mange beslutninger
er flyttet ut fra folkevalgte organer og inn i selskapsstyrer. Stavanger Arbeiderparti vil ha åpnere beslutningsprosesser og mener at regionen
er tjent med en kraftig forenkling av styreform.
Tilfeldige forskjeller mellom kommunene skaper
lite forutsigbarhet, enten det gjelder ulikheter i
byggesaker eller avgiftspolitikk. Politisk makt skal
ikke låses i lukkede og kompliserte prosesser eller
fordeles på få hender.
En eventuell ny kommunestruktur engasjerer
mange og utløser sterke følelser. Innbyggerne
skal derfor være direkte delaktige i behandling
av spørsmålet. Vi trenger nye transportløsninger
for denne regionen. Arbeiderpartiet skal fortsatt
være en utålmodig pådriver for konkurransedyktige og miljømessig gode løsninger. Viktige saker
er framdriften av Bussvei 2020, Supersykkelvei,
dobbeltspor på Jærbanen og Ryfast/Eiganestunnelen der Hundvåg i perioden 2015 til 2019 får
en ny fastlandsforbindelse. De neste årene vil det
være massive byggearbeider i Stavanger som vil
påvirke innbyggernes dagligliv. Vi vil bruke disse
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årene også til en holdningsendring i reisemønster.
Det skal være enkelt å bruke et godt kollektivtilbud. Arbeiderpartiet vil derfor ta neste kollektivsteg ved å innføre en prøveordning med gratis
buss i regionen. Vår lærdom fra langdryge transportprosesser er at vi skal tenke langsiktig. Derfor
vil vi påbegynne en plan for årene etter 2025. Det
kan være metro, monorail, firefelts vei til Søgne,
lyntog eller bane til Risavika. Poenget er at Arbeiderpartiet vil ha åpne, grundige diskusjoner på et
tidlig tidspunkt slik at regionen kan stå sterkt og
samlet når de statlige prioriteringene legges.
Vår region står overfor store endringer. Vi vil
unngå historiske bølgedaler, som da dampbåter
erstattet seilskip eller hermetikk ble utkonkurrert
av kjøleskapet. Petroleumsindustrien har og har
hatt stor betydning. Arbeiderpartiet vil ta vare på
den unike kompetanse som er bygget opp i vår region og bruke den til å medvirke til et grønt skifte.
Vi mener at Stavanger skal være en viktig del av
løsningen for framtidens utfordringer. Stavanger
kommune skal være en forutsigbar og sterk samarbeidspartner for næringslivet og forskningsinstitusjoner.
Vi har mange muligheter, som utvikling av smart,
bærekraftig energi, nye velferdsløsninger som
kan prøves ut av en omstillingsvillig og nysgjerrig
eldre generasjon eller utvikling av «smart by»løsninger ved hjelp av våre fortrinn på fiber og
IKT. Samtidig skal også kommunen selv bidra til
innovasjon og nyskaping av egne tjenesteområder
ved å invitere til nye løsninger, eksempelvis innen
eldreomsorg og velferdsteknolog.
Sterke kompetansemiljøer er en forutsetning for
videre utvikling av regionen. Stavanger skal være
en levende studentby. Universitetet i Stavanger
og forskningsmiljøene må få betingelser som gir
utviklingsmuligheter. Vi vil derfor ha en åpen tilnærming til framtidige behov, enten det er å bedre
utnyttelsen av universitetsområdet, tilrettelegge
for flere tiltak for å få studenter til sentrum, eller
tilrettelegge for utvikling på campusområdet.
Kommunen legger viktige føringer for byens
skjenkepolitikk gjennom vilkår og praktisering av
skjenkebevillinger. Arbeiderpartiet vil tilrettelegge
for en serveringsbransje med seriøse aktører. Skjenkebestemmelsene skal brukes til å forebygge
negative konsekvenser av alkoholmisbruk, samtidig som det arbeides for at næringen skal ha gode
og forutsigbare vilkår.

Stavanger Arbeiderparti vil:
• At Stavanger kommune skal være en forutsigbar

• At Stavanger skal være førstevalg ved

samarbeidspartner som tilrettelegger for et framtids-

bedriftsetableringer

rettet næringsliv

• Skape effektive plan og reguleringsprosesser for

• Etablere en storkommune på Nord-Jæren i samarbeid

bolig-, næring- og kollektivprosjekter der alle private og

med, og etter involvering av innbyggerne

offentlige interesser arbeider integrert i

i berørte kommuner

hele prosessen

• Gjennomgå å forenkle selskapsorganiseringen i

• Være en pådriver for at det blir etablert egne, raske

Stavanger kommune

tvisteløsninger i saker der motstridende statlige og

• Innføre et prøveprosjekt med gratis buss for alle i

kommunale interesser hindrer utvikling og

Stavanger-regionen

transformasjon av viktige arealer

• At Stavanger skal ha et åpent miljø for innovasjon,

• Gi et godt opplevelsestilbud til cruiseturistene og

nyskaping og gründere

arbeide for at Stavanger skal være en snuhavn

• Bygge på de fortrinn regionen har innen IKT og

• Styrke samordningen mellom kongressarenaene og

digital infrastruktur

utvikle Stavanger som kongressby

• At kommunen skal invitere til nye løsninger og inno-

• At det skal være mulig å drive effektiv jordbruks-

vasjon i sine anbudsprosesser

virksomhet samtidig som byen utvikles

• Stille krav om tariffavtale og tilknytning til offentlig
godkjent lærlingordning når kommunen bruker anbud
• Støtte utdanningsinstitusjonene og satse på næringsrettet forskning for å være verdensledende innenfor
utvalgte forskningsområder
• Arbeide for et levende sentrum og revitalisere Torget
som et naturlig møtepunkt
• Tilrettelegge sentrum for studenter, herunder å vurdere bruk av det eksisterende Tinghuset til
universitetsformål
• Sikre næringsarealer og arbeide for at Stavangerområdet skal være et foretrukket valg for selskapers
hovedkontor
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BOLIG
Stavanger Arbeiderparti ser det som en selvfølge
at alle skal ha mulighet til å bo i en god bolig.
Dessverre vet vi at dette ikke er tilfellet i dag.
Flere tiår med stor økonomisk vekst, kombinert
med lav utnyttelse av byens arealer, har ført til
at Stavanger har betydelige utfordringer med å
skaffe folk boliger. Det er liten tilgang på rimelige
leieboliger, og prisen på egen bolig er så høy at
boligdrømmen for mange aldri kan realiseres.
Dette fører igjen til at mange unge ikke er i stand
til å etablere seg i byen. Det er i universitetsbyen
Stavanger fortsatt stor mangel på studentboliger.
I tillegg er det mange som faller utenfor boligmarkedet og blir bostedsløse. Dette rammer også
barnefamilier.
Utfordringene i boligmarkedet vil fortsatt være betydelige i årene framover, og Stavanger kommune
må derfor føre en aktiv kommunal boligpolitikk i
samarbeid med private utbyggere og boligbyggerlagene.

Stavanger Arbeiderparti vil:
Det er i Stavanger fortsatt store muligheter for
vekst uten å gå på bekostning av god bokvalitet.
Med riktig planlegging og effektiv utnyttelse av
byens areal, spesielt langs eksisterende og nye
kollektivtraseer, kan mange problemer løses.
Hverdagen for mange mennesker i Stavanger
preges av mye bilkjøring mellom ulike aktiviteter.
En byplanlegging som fremmer kortere avstander
gir mindre transportbehov og en enklere hverdag
for folk flest.

• Sikre kommunal styring av boligutviklingen ved

• Bruke mulighetene som ligger ved bybåndet sør

aktivt eierskap til tomter, effektive plan- og

mellom Stavanger og Sandnes til utvikling av næring

reguleringsprosesser og forpliktende avtaler med

og bolig

utbyggere om framdrift

• Legge prinsippet om bærekraft til grunn for byutvikling

• At utforming av boligområdene må gi gode

• Sikre beboere i nylig utbygde områder gode

muligheter for å skape trivelige bomiljøer og etablering

fellesarealer

av gode nabofellesskap

• Tillate kommunal forkjøpsrett dersom landbruk, natur

• Sikre framtidig boligareal gjennom planlegging

og friluftsområder omreguleres til boligformål

Samtidig må kommunen kunne kjøpe tomter for å
gjennomføre en aktiv boligpolitikk. Arbeiderpartiet
ønsker statlige lånegarantier som understøtter
en slik politikk. Dette gir kommunen mulighet til å
justere aktiviteten, og alle innbyggere kan dermed
sikres et godt sted å bo.

og fortetting

Stavanger Arbeiderparti ønsker at kommunen etablerer forsøk med nye boformer og utforming av
boligområder som forebygger ensomhet, særlig
blant eldre.

• Skaffe gratis tomter med mål om å bygge minst
300 studentboliger i året
• Etablere ordninger med «Leie for eie» som en mulig
vei inn i boligmarkedet for unge
• Legge til rette for at en andel av nye boenheter
skal være kommunale utleieboliger og at disse spres
geografisk mellom bydelene
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KLIMA OG MILJØ
Stavanger skal være en foregangskommune i
klima- og miljøarbeidet. Arbeiderpartiet vil tenke
globalt og handle lokalt. Det krever samfunnsendring og god samfunnsplanlegging der kommunene generelt og storbyene spesielt har en
sentral rolle.
Vårt samfunn står overfor store menneskeskapte
klimaendringer, og våre nabolag vil påvirkes når
været blir villere, våtere og varmere. Norge har
forpliktet seg til å ta sin del av ansvaret i den
globale klimadugnaden og da er de neste 4 årene
avgjørende for å nå målene om utslippskutt
Stavanger har påtatt seg store forpliktelser i
klimaarbeidet. Gjennom prosjektet «Fremtidens
byer» er intensjonen å redusere utslippene med
20 % i forhold til 1990 innen 2020. Stavanger har
også undertegnet en avtale mellom ordførerne
i 3780 byer over hele Europa om å overgå EUs
mål om 20 % reduksjon i klimagassutslipp, 20 %
økning av fornybar energi og 20 % økning av energieffektiviserende tiltak. Men i stedet for reduksjon har utslippene økt med 8 %. Nå trenger vi et
taktskifte i det lokale klimaarbeidet.
Arbeiderpartiet vil at Stavanger skal oppfylle
sine mål og sine forpliktelser i ordføreravtalen og

Stavanger Arbeiderparti vil:
være i første rekke for gjennomføring av klima og
miljøtiltak. Kommunen må være i forkant med å
bruke nye, framtidsrettede løsninger i sine bygg
og anlegg og for å dekke transportbehovet. Dessuten må klimahensyn bygges inn i all kommunal
planlegging, utbygging og aktivitet. Kommunen
må videre legge til rette for og stimulere utbyggere, bedrifter, institusjoner og borgerne til å velge
klima- og miljøvennlige løsninger.
En tettere utbygging gjør det enda viktigere å beskytte grøntområdene, bevare trehusbyen og legge
til rette for god arkitektur. Stavangers største
klimautfordringer er transport og kommunikasjon,
og forventet befolkningsøkning vil gjøre transportplanlegging enda mer utfordrende. Det er nødvendig med en omlegging fra privatbilisme til kollektivtrafikk og annen miljøvennlig transport. Mange
av disse utfordringene kan bare løses gjennom
et samarbeid mellom kommunen og sentrale
myndigheter, eksempelvis ved bymiljøavtaler.
Arbeiderpartiet vil legge til rette for et tett samarbeid med både private og offentlige aktører for å
oppfylle Stavangers klimamål.

• Stavanger skal avlegge et årlig klima- og

• Verne om byens grøntarealer og tilrettelegge for

miljøregnskap som viser byens innsats, utvikling og

grønne aktivitetsområder i parker

muligheter for å møte vedtatt mål og forpliktelser

• Sikre innbyggerne bomiljøer som er tilpasset alle

• Etablere prøveordning med gratis buss

livets faser

• Bidra til at ingen får mer enn 500 meter å gå fra jobb

• Utvikle flere turstier for allmennheten og gjøre turom-

eller hjem til nærmeste kollektivstopp

råder tilgjengelig for alle

• Arbeide for at luftforurensningen i Stavanger sentrum

• Stimulere til prøveordninger for bruk av best tilg-

holder seg godt under EUs og nasjonale krav

jengelig teknologi og energiløsninger, herunder pas-

• Støtte opp om «Sykkelløftet» og andre tiltak for å få

sivhus, powerhus og «grønne tak»

økt sykkelbruk til og fra jobb

• Tilrettelegge for at strømnettet omformes til et aktivt,

• Stimulere til økt bruk av sykkel i nærmiljøet, eksem-

smart nett der lokalt næringsliv og kommunens hush-

pelvis egne/dedikerte sykkelveier

oldninger kan produsere og levere overskuddskraft

• Gjøre Stavanger til Europas fremste bruker av

• Sikre at kommunale anlegg og krav til utbygging tar

kjøretøy med fornybar energi, slik som elbiler, elsykler,

høyde for hyppigere ekstremvær med mer nedbør,

biogass og ladbare hybridbiler

sterkere vind og høyere havnivå

• Arbeide for at kollektivtrafikken i Stavangerområdet

• Gjøre Stavanger til en foregangskommune ved å stille

blir utslippsfri, og at nye kollektive transportmidler som

høye miljø- og kvalitetskrav innenfor egen virksomhet

anskaffes skal ha en teknologi som ikke gir utslipp

• Sette mål om nullutslipp for alle kommunale tjeneste-

av klimagasser.

biler innen 2020

• Stimulere til gode miljøvalg gjennom kildesortering,

• Etablere bruk av solcellepanel og andre fornybare

energibruk og forbruk, og støtte tiltak i regi av enkelt-

energikilder i kommunale bygninger

personer, borettslag og næringsdrivende

• Øke antall plasser for småbåter og kapasiteten på

• Arbeide for å etablere landstrøm for skip i Vågen,

gjestehavner i byen

herunder nasjonalt regelverk for serviceskip

• Stille høye kvalitetskrav for klima og miljø for kom-

og cruiseskip

munale innkjøp av varer og tjenester som utslippsfri

• Sette grenser for årlig utslippsmengde fra cruiseanløp

varetransport for leveranser til kommunen

• Videreutvikle kommunens gode avfalls- og resirkuleringsordninger
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KOMMUNEN SOM ARBEIDSGIVER
De ansatte er den viktigste ressursen i Stavanger
kommune. Stavanger kommune skal være en
attraktiv arbeidsplass. Åpenhet og tillit er verdier som skal prege kommunen som arbeidsgiver.
Brukers behov, respekt for den ansattes kompetanse og en effektiv utnyttelse av kommunens
ressurser skal styre måten tjenester organiseres.
Vi vil ha en tillitsbasert ledelse av kommunens
oppgaver der administrasjon og byråkrati utgjør et
minimum. Arbeiderpartiet vil at byens folkevalgte
skal ha et bevisst forhold til arbeidsgiverrollen og
betydningen av et godt partssamarbeid. I årene
som kommer vil kunnskap og kompetanse hos
arbeidstakerne bli enda mer ettertraktet. Flere
vil stå lengre i arbeid, og det må forventes omstillinger. Arbeiderpartiet vil at kommunen skal
tilby lærlingeplasser, bruke ny teknologi, gi flere
ansatte mulighet for etter- og videreutdanning og
søke et godt samarbeid med forsknings og utdanningsinstitusjoner. Flere heltidsstillinger sikrer

Stavanger Arbeiderparti vil:
god kompetanse til viktige tjenester samtidig som
kommunen har et ansvar for å forhindre ufrivillig
deltid.

• Forenkle administrasjon og kutte i byråkrati

• Sikre ansatte representasjon i kommunalstyrer hvor

• Organisere tjenester etter brukers behov og i

virksomheten i stor grad berører kommunens ansatte

respekt for og tillit til den ansattes kompetanse

• At ansatte i kommunen skal gis bedre muligheter til

Vårt mål er best mulig tjenester til alle innbyggere
uavhengig av hvem du er og størrelsen på lommeboken. En sterk og framtidsrettet kommune
som tilbyr gode, effektive tjenester er det viktigste
virkemiddelet for å nå dette målet. Kvaliteten på
stavangerfolks hverdag påvirkes av arbeidsforholdene til alle som er ansatt i kommunen.

• Motivere kommunens ansatte til å bidra til utvikling og

relevant etter- og videreutdanning, med vikarordning

nyskapning på arbeidsplassen

• Bruke kommunens etiske retningslinjer aktivt i arbei-

• Prøve ut tillitsbasert styring som alternativ til dagens

det for ansatte og folkevalgte

målstyring eller «New Public Management», eksempel-

• At kommunen direkte, og indirekte gjennom eierskap

vis i hjemmetjenesten

i attføringsbedrifter og bedrifter for varig tilrettelagt ar-

• Verne om varslerne. Kommunen skal ha en åpen

beid, skal etablere arbeidsplasser for dem som trenger

Vi vil ha skikkelige arbeidsbetingelser og ønsker
derfor ikke konkurranseutsettelse av de ansattes
lønns- og arbeidsvilkår. På kjerneområder som
helse, skole og eldreomsorg skal det være gode
offentlige tilbud som omfatter og inkluderer alle.
Hvordan vi organiserer tilbudet, avhenger av hva
som er best for innbyggerne, men grunnleggende
velferdstjenester skal ikke privatiseres og kommersialiseres.

og god kultur med praktiske systemer for å varsle om

midlertidig eller varig tilrettelagt arbeid

mangler eller feil

• Samarbeide tett med forsknings- og utdanningsin-

• At arbeidsspråket i kommunen skal være norsk.

stitusjoner for å kunne levere et stadig bedre tilbud til

Kommunen skal tilby norskopplæring og praksisplass-

innbyggerne

er rettet mot innvandrere som trenger språktrening til
norsktester
• At Stavanger skal være en god lærlingekommune

Stavanger Arbeiderparti

