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GODE KLEPPSBU
Frihet, solidaritet, likeverd og samhold er grunnverdier i Arbeiderpartiet. 

Arbeiderpartiet sin politikk er basert på å skape verdier, og å dele dem rettferdig, samt å sikre 
trygghet, tilhørighet og like muligheter for alle. Dette er også holdninger vi i Klepp AP er preget av, 
og som vi håper du som velger vil finne igjen i vårt program. 

Vi vil ha et Klepp-samfunn som skal gi like muligheter for alle, og spesielt blir vår oppgave å ta hen-
syn til de med minst ressurser og de som ikke får gitt uttrykk for sine synspunkter. 

Den viktigste og mest omfattende saken Klepp må ta stilling til i den kommende valgperioden, vil 
være eventuell ny kommunestruktur. Klepp AP mener at kommunegrensene på Jæren er unaturlige, 
og for å kunne gi et godt framtidig tjenestetilbud, trengs det både større og mer kompetente enheter. 

Likevel; mye fungerer bra som det er, og vi skal selvsagt involvere og lytte til innbyggerne i Klepp 
før en endelig avgjørelse vil bli tatt. 

Selv om mye fungerer bra i Klepp, er det fortsatt mange utfordringer fremover. Klepp AP vil gjerne 
ta ansvar for å styre og utvikle Klepp videre. 

Derfor; bruk stemmeretten – og vi håper du vil gi din støtte til Klepp AP. 

Sigmund Rolfsen 
Ordførerkandidat



EN FREMTIDSRETTET OG 
INKLUDERENDE KOMMUNE 
Den nye kommunereformen med vektlegging på større kommuner vil prege Klepp kommune i 
mange år framover. Uavhengig av det endelige utfallet, må Klepp kommune legge til rette for et 
godt næringsliv. Klepp skal fortsatt være en av de største landbrukskommunene i landet. Derfor må 
det legges til rette for boligbygging som ivaretar jordverninteresser og i en takt kommunene klarer å 
håndtere. 

Klepp AP mener de fremtidige utfordringene for kommunene på Jæren vil kreve større og mer 
robuste kommuner for å klare å løse alle oppgavene til innbyggernes beste. God kunnskap blant 
de ansatte i kommunen vil være en avgjørende forutsetning for utviklingen av Klepp sin framtid, og 
hvordan kommunen skal fungere. 

Klepp Arbeiderparti vil ha et samfunn der alle skal med. Arbeid og aktivitet skal lønne seg for alle, 
også gjennom tilrettelagte og individuelt tilpassede arbeidsplasser. Innbyggere med flerkulturell 
bakgrunn bør ses på som en ressurs, og målet må være at innvandrere gjennom introduserings-
program skal kvalifisere seg for arbeid og vellykket integrering. 

Klepp Arbeiderparti vil: 
 • Bidra positivt til kommunesammenslåing på Jæren
 • Sørge for at de ansatte i kommunen har nødvendig kompetanse  
 • At Klepp kommune tar vare på ”matfatet” på Jæren 
 • Sørge for at det blir avsatt næringsareal som ikke får konsekvenser for jordvernet 
 • Opprettholde målet om 2 læreplasser pr. 1000 innbyggere 
 • Øke nivået på bosetting av flyktninger i tråd med nasjonale anbefalinger
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HELSE OG OMSORG
Samhandlingsreformen er nå innarbeidet på en god måte i Klepp, og vi har et godt samarbeid med 
andre kommuner på flere sentrale områder. Forebyggende arbeid og videreutvikling av de 
offentlige omsorgstjenestene vil være viktig for å kunne gi gode tjenester til alle. Disse skal utføres 
av kompetente ansatte med oppdaterte kunnskaper på sine felt.

Det offentlige tilbudet skal være grunnleggende, og ingen omsorgstjenester skal legges ut på anbud. 
Det er også viktig at intensjonene i Klepp sin Helse- og velferdsplan følges opp og iverksettes. 

Folkeveksten bidrar til større press på tjenestetilbudet innenfor helse og omsorg, i tillegg til at vi får 
flere innbyggere med et mer sammensatt omsorgsbehov. Nøkkelen til god helse er forebygging og 
tidlig innsats. Moderne velferdsteknologi skal tas i bruk.

De som sliter med rusproblemer og har det vanskelig psykisk, skal også få nødvendig hjelp til å 
mestre hverdagen.

Klepp Arbeiderparti vil: 
 • Sikre en verdig eldreomsorg og et godt helsetilbud
 • Legge til rette for at den enkelte kan bo i eget hjem så lenge som mulig
 • Tilby sykehjemsplass til alle som trenger det 
 • Styrke det psykiske helsetilbudet, med særlig vekt på ungdom og psykisk helse 
 • Videreføre suksessen med øyeblikkelig hjelp sammen med de andre kommunene 
 • Styrke barnevernet 
 • Sikre god oppfølging av funksjonshemmede barn og deres foresatte
 • Arbeide for at bygging av ny barnebolig blir prioritert og igangsatt
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SKOLE OG BARNEHAGE
Alle barn har rett til en god oppvekst og en utdanning av høy kvalitet uansett sosial bakgrunn. 
Barnehage og skole skal ruste elevene til å få et godt liv, hver ut fra sine forutsetninger. Opplæringen 
skal gi trygghet og trivsel, kunnskaper og ferdigheter, og den skal utvikle barn og unges evner til 
deltakelse i samfunnet.

Klepp Arbeiderparti vil at kommunen skal tilby trygge barnehageplasser og en opplæring der skolen 
møter elevens behov.  Vi vil følge opp målet om nulltoleranse mot mobbing, og bygge videre på det 
gode arbeidet som gjøres i Klepp. 

I barnehagen og i småskolen legges mye av grunnlaget for senere skolegang. Tidlig innsats er viktig 
for at alle barn skal oppleve mestring og lærelyst, både i barnehage og skole. Vi må utnytte alle 
mulighetene som i dag finnes innenfor digitale hjelpemidler.  I tillegg må vi ta grep for å redusere 
frafallet i videregående opplæring.

Klepp Arbeiderparti vil: 
 • Fortsatt arbeide for målet om null-toleranse mot mobbing 
 • Bedre overgangen fra ungdomsskole til videregående skole, og sikre at rådgivere 
   formidler bred kunnskap om både yrkesfaglige og studiespesialiserende veivalg 
 • Sørge for tilstrekkelig med digitale verktøy tilgjengelig i klasserommene 
 • Fremtidig utbygging av barnehager og skoler skal skje i kommunal regi. 
 • Styrke kulturskulen 
 • Videreutvikle samarbeidet rundt Jærskulen for å øke elevenes læringsutbytte
 • Styrke språkskolen for å gi enda bedre tilbud til alle som har behov 
 • Innføre søskenmoderasjon i SFO og mellom barnehage og SFO 
 • Øke pedagogtettheten i barnehagen og redusere andelen ufaglært personale 
 • Arbeide for enda flere lærere i skolen for å sikre mer tid til hver elev
 • Styrke skolehelsetjenesten med flere helsesøstre og miljøarbeidere i skolen 
 • To barnehageopptak i året
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KLIMA OG MILJØ
Klepp skal være en foregangskommune i det gode klima- og miljøarbeidet som gjøres i Norge. Det 
kreves lokal handling for å nå de nasjonale målene om kutt i klimagassutslipp. Det er bilkjøring som 
utgjør en stor del av disse utslippene. Det er nødvendig å legge tilrette for gode alternativ til bilbruk 
gjennom økte kollektivtilbud og gode sykkel- og gangstier i kommunen. I tillegg må det prioriteres 
utbygging av nye bo- og næringsområder nær stasjonsområdene. 

Klimaperspektivet må være sentralt i all kommunal planlegging, og det må stilles krav til klimanøytralitet 
ved oppføring av nye offentlige bygg. I tillegg må god kildesortering være en selvfølge både i offentlige 
bygg og i privat husholdning. Ikke minst må det legges tilrette for god lokal matproduksjon og vern av 
kommunens flotte dyre- og planteliv. 

Klepp Arbeiderparti vil: 
 • Arbeide for et mer tilgjengelig kollektivtilbud gjennom flere buss- og togavganger. 
 • Bygge ut kommunens gang- og sykkelstier. 
 • Gå over til elbiler ved fornying og utvidelse av kommunens bilpark. 
 • Kreve at nye kommunale bygg er klimanøytrale. 
 • Ha full kildesortering i alle offentlige bygg, og en målsetting om at kommunale enheter   
   som rådhus, skoler og barnehager miljøsertifiseres. 
 • Ha innsamling av glass og metallavfall på lik linje med papir, plast, rest og mat. 
 • Legge tilrette for produksjon og salg av kortreist mat. 
 • Ivareta kommunens sårbare dyre- og plantegrupper. 
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KULTUR OG FRITID
Klepp Arbeiderparti ser verdien av et rikt kulturliv og et godt fritidstilbud for innbyggerne. Lokalt 
kulturliv, idrettslag og organisasjoner bidrar til samhold, integrering og utjevning av sosiale forskjeller. 
Mer ressurser til frivillige lag og organisasjoner er viktig for at det skal være et godt og variert tilbud 
i Klepp. Arbeidet her er drevet fram av ildsjeler og dugnadsånd. Dette arbeidet ønsker vi å fortsette 
å støtte opp om, og vi vil oppmuntre til at flere tar del i denne viktige dugnadsjobben. 

Klepp Arbeiderparti ønsker å etablere en sentral møteplass for innbyggerne i Klepp. Meieritomten 
vil være et naturlig sted for å utvikle dette, og biblioteket må være sentralt i denne møteplassen. 
Gratis utleielokaler til frivillige ungdomsorganisasjoner kan også innlemmes her. 

Frivilligsentralen har mange flotte tilbud som vi ønsker vi å fortsette å støtte opp om, og vi vil opp-
muntre til at flere tar del i dette arbeidet. 

Klepp Arbeiderparti vil: 
 • Ta i bruk Meieritomten for å etablere en sentral møteplass for alle innbyggere i Klepp 
 • Støtte opp om arbeidet til frivillige organisasjoner og oppmuntre til at flere deltar i frivillig  
   arbeid
 • Mer støtte til organisasjoner som driver med aktiviteter for barn og ungdom 
 • Videreutvikle ordningen med opplevelseskort for barn i lavinntektsfamilier, gjennom å tilby  
   rabatt på organiserte fritidstilbud 
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EN GOD KOMMUNE Å BO I
For at Klepp skal være en god kommune å bo i, tror vi på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til 
mer sammen enn hver for oss. Folkeveksten i Klepp gjør at vi står overfor krevende utfordringer på 
mange viktige områder. Innbyggerne i Klepp skal få de tjenestene de har krav på. Folkeveksten må 
styres i samsvar med kommunens utvikling på andre områder, samtidig som kommunens økonomi 
må styrkes. 

Gjennom økte inntekter for kommunen kan vi bedre situasjonen innen helse og omsorg, gjøre skole 
og barnehage enda bedre, sikre mer penger til kulturskolen, vedlikeholde kommunale bygg og 
anlegg, samt å starte utvikling av Meieritomten. Kultur, fritid og friluftsliv er viktige elementer for at 
innbyggerne i Klepp skal trives.  

Det er også grupper og enkeltindivider som faller utenfor samfunnet.  Disse trenger vår oppmerk-
somhet og skal ivaretas. Boligmarkedet på Jæren er stramt og kommunen må sikre og regulere 
nok areal til boligformål, samt legge til rette for gode og trygge bomiljøer. 

Klepp Arbeiderparti vil: 
 • Sikre det offentlige tjenestetilbudet og andre grunnleggende velferdstjenester 
 • Følge opp kommunen sin Boligsosiale handlingsplan 
 • Bekjempe fattigdom generelt, og barnefattigdom spesielt
 • Integrere og ta godt imot nye innbyggere 
 • Skaffe til veie flere kommunale utleieboliger 
 • Verne om og legge til rette for at alle skal kunne bruke naturområdene 
 • Innføre eiendomsskatt 
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