
1 

 

 

 

 

Strand Arbeiderparti 

”Sammen om  

framtidas lokalsamfunn” 
 

 

 

 

 

Vedtatt på Nominasjonsmøte 13.november 2014 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

Framtidas lokalsamfunn ...................................................... 4 

Skole og barnehage ............................................................. 6 

Helse og omsorg .................................................................. 9 

Kultur, idrett og frivillighet ................................................ 11 

Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt ..................... 13 

Bolig til alle ........................................................................ 15 

Næring og verdiskaping ..................................................... 16 

Bosetting av flyktninger ..................................................... 18 

Demokrati ......................................................................... 19 

Strand Kommunen som arbeidsgiver ................................. 21 
 

 

 

 

 

 



4 

 

Framtidas lokalsamfunn  
 

Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror 
på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til mer sammen enn hver for oss. Det 

gir større trygghet og flere muligheter for den enkelte hvis vi stiller opp for 
hverandre. I Norge organiserer vi fellesskapet i kommuner og fylkeskommuner. 
Kommunens innbyggere skal føle tilhørighet til lokalsamfunnet og nærhet til 

beslutningstakerne i kommunen.  
 

Kommunen og fylkeskommunen har fire viktige roller:  
 De utgjør grunnmuren i velferdssamfunnet, med ansvar for skole, helse, 

eldreomsorg og andre viktige velferdsoppgaver. 

 De er en demokratisk arena der innbyggerne får innflytelse på 
samfunnsutviklingen. 

 De er myndighetsutøvere. 
 Og de er sentrale utviklingsaktører, med viktig ansvar for 

arealplanlegging, miljøutvikling, folkehelse, bidrag til næringsutvikling og 

livskraftige bo- og arbeidsmarkedsregioner. 
 

Klimaendringer, tilflytting og fraflytting, høyere levealder og ny teknologi, 
internett og økt reisevirksomhet påvirker vår hverdag, og gjør at vi stiller nye og 
andre krav til hvordan kommunen  vår skal fungere.  Kunnskap vil være en 

avgjørende forutsetning for utviklingen av framtidas lokalsamfunn:  
 

Strand kommune skal være en kunnskapsbasert kommune. Vi skal hele tida 
ha velferdstjenester som er i endring. Som tar opp i seg nye behov, og nye 
virkemidler. Som er fleksible og tilpasset den enkeltes behov. Vi skal være 

teknologioptimistiske, og spre gode erfaringer med nye måter å organisere 
arbeidet på.  

 
Strand kommune skal være kunnskapsrik. Da må vi sørge for å rekruttere 
kompetente ansatte til kommunen. Da må vi ha respekt for den fagkompetansen 

de ansatte besitter, og sørge for at den blir tatt i bruk når samfunnet og 
framtidas velferdstjenester utvikles.  

 
I utviklingen av kommunen vår skal vi være kunnskapssøkende. Strand 
Arbeiderparti vil ha alle de som tilhører lokalsamfunnet med på å utvikle dette. Vi 

vil invitere innbyggerne inn i diskusjonene, både som parti og som lokale 
folkevalgte. Innbyggerne er lokalsamfunnet. Vi vil derfor skape gode arenaer for 

innflytelse og deltakelse, slik at alle som bor i lokalsamfunnet kan bidra i den 
videre utviklingen. 
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Gjennom et levende lokaldemokrati vil Strand Arbeiderparti 

arbeide særlig for fem viktige saker i kommunen de neste årene:  
 

1. Mer kunnskap i skolen ved å fortsatt satse særlig på tidlig innsats og 
lærere med riktig kompetanse. 

2. Å rekruttere og videreutdanne nok ansatte gjennom en kompetansereform 
for å dekke de store behovene som kommer i kommunesektoren i årene 
som kommer. 

3. En aktiv næringspolitikk som sikrer Strand som en del av en 
konkurransedyktig region og et framtidsrettet og miljøvennlig næringsliv. 

4. En tilpasset og verdig omsorg der man kan bo hjemme lengst mulig, får 
heldøgns pleie når man har behov for det, og der det er tilstrekkelig 

mange kompetente ansatte. 
5. Klimaperspektivet skal være en del av all kommunal planlegging, både 

gjennom tiltak mot utslipp og ved forebyggende planlegging.  
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Skole og barnehage  
 

En god start 
I barnehagen legges grunnlaget for all videre utdanning og danning, og dermed 
også grunnlaget for å utjevne forskjeller. Et trygt og godt barnehagetilbud betyr 

at barn kan oppleve lek, sosialisering og mestring med jevnaldrende, samtidig 
som foreldrene har mulighet til å kombinere arbeid og familie. Det er behov for 
styrket bemanning og økt kompetanse i barnehagene. Vi vil derfor legge til rette 

for at flere kan ta etter- og videreutdanning, og også tilby flere studieplasser for 
barnehagestyrere som vil videreutdanne seg. Strand Arbeiderparti vil prioritere å 

bygge flere kommunale barnehager når antall barnehager skal økes. 
 
Det er viktig med tett dialog mellom barnehagen og skolen slik at barna kan få 

en best mulig tilpasset opplæring fra starten av skoleløpet. Foreldrene har 
hovedrollen i barnas liv. Ved å ha foreldrene med på laget når barna er i 

barnehage og skole, legger vi sammen bedre til rette for barnas trivsel, utvikling 
og læring. Allerede mens barna går i barnehagen må det synliggjøres hvor viktig 
foreldrene er for at barna lykkes i skolen.   

 

Like muligheter for alle i en moderne skole 
Alle barn skal ha lik rett til utdanning, uansett sosial bakgrunn. Derfor sier vi nei 

til økt privatisering som tar pengene bort fra fellesskolen. Det er viktig at det 
foretas en helhetsvurdering ved søknader om opprettelse av private skoler som 

også ivaretar konsekvenser for den resterende skolestrukturen og ivaretar 
integreringshensyn. 
 

Morgendagens arbeidsplasser stiller nye krav til utdanningssystemet. Derfor må 
skolen få utnytte alle mulighetene som i dag finnes innenfor digitale 

hjelpemidler. Norge har flere ledende miljøer innen utdanningsteknologi, noe vi 
må utnytte bedre. 

  
Fellesskolen skal gi tilpasset opplæring til alle elever. Både elever som trenger 
ekstra utfordringer og elever som trenger ekstra oppfølging skal oppleve at 

skolen gir dem det de har behov for. Vi skal sørge for at elever som ikke har 
nådd forventet kompetanse i de grunnleggende ferdighetene, umiddelbart får 

tilrettelagt oppfølging gjennom et «lese-skrive-regne-løfte». Foreldre skal være 
trygge på at barna blir tatt vare på i skolen, og at skolemiljøet legger til rette for 
læring. Vi vil ha nulltoleranse mot mobbing i skolen. Alle barn har rett på respekt 

og trygge læringsmiljø. Alle de ansatte må involveres i arbeidet mot mobbing.  
 

Gode lærere – færre tidstyver 
Hvert år blir 1,3 millioner undervisningstimer i grunnskolen i Norge gitt av 
personer uten formell kompetanse. Samtidig har assistenter uten tilstrekkelig 

kompetanse ansvaret for nesten halvparten av all spesialundervisningen som gis. 
Slik bør det ikke være. Arbeiderpartiet ønsker derfor å gi kommunene de 
nødvendige virkemidlene slik at vi utelukkende benytter undervisningspersonell 

med formell kompetanse i grunnskolen innen 2020. De som allerede jobber i 
skolen uten slik kompetanse i dag, må få rett og plikt til videreutdanning.  
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Samtidig må vi ha enda flere gode lærere for å sikre god kvalitet i skolen. Det 
betyr å rekruttere flere til læreryrket, og å legge til rette for faglig påfyll og 

ytterligere kompetanseheving gjennom etter- og videreutdanning. Det må i 
større grad skreddersys karriereveier for lærere.  
 

Lærerne må få tid og tillit til å være lærere. Vi vil derfor avbyråkratisere 
skoledagen, og sørge for at all måling og testing er relevant for 

læringssituasjonen. Øvrige ansattes kompetanse må tas i bruk til beste for 
elevene i god samhandling med ledere og lærere. Vi skal være aktive 
tilretteleggere for bruk av ny teknologi, nye undervisningsformer og nye måter å 

organisere skolehverdagen på, slik at lærerne får mer tid til undervisning, 
elevene lærer mer og kontakten mellom hjem og skole blir bedre. 

 

SFO 
Strand Arbeiderparti ønsker at SFO skal være et trygt tilbud av god kvalitet.  

Skolen og SFO skal sammen utgjøre en helhetlig skoledag. Det må legges 
spesielt vekt på læring gjennom lek, sosial utvikling, fysisk aktivitet, leksehjelp 

og deltakelse i fritids- og kulturaktiviteter. Samarbeidet mellom SFO, 
kulturskolen og lokale idretts- og aktivitetstilbud må styrkes. 
  

Strand Arbeiderparti mener at foreldrebetalingen i SFO må bli lavere og være i 
samsvar med tilbudet som gis. Tilbud om leksehjelp, som må gis av kompetente 

personer, må være gratis og tilgjengelig for alle.  
 
Altfor mange barn står på venteliste for å komme inn i Kulturskolen. Strand 

Arbeiderparti mener at Kulturskolen skal være et tilbud for alle barn, til en 
moderat pris. Vi ønsker å beholde den ukentlige timen med kulturskole for 1.-4. 

trinn i barneskolen og se denne i sammenheng med SFO-tilbudet.   
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Strand Arbeiderparti vil: 
 ha flere med pedagogisk utdanning i barnehagene, og dermed unngå bruk 

av dispensasjon fra utdanningskravet til styrere og pedagogiske ledere i 
barnehagen 

 jobbe for å innføre to barnehageopptak pr. år 
 vurdere å redusere antall barn i barnegruppene 
 gi tilbud om kompetanseløft for assistenter i barnehage, skole og SFO, 

gjerne gjennom ”Utdanning i Ryfylke”. Assistenter som har gjennomført 
utdanningen, får en ny stillingstittel som gjenspeiler dette 

 sikre alle barn et godt fysisk læringsmiljø i gode barnehage- og skolebygg  
 vurdere å gi lokalt lønnstillegg ved tilleggsutdanning for å rekruttere flere 

førskolelære 

 sette i gang rask oppfølging av elever som ikke oppnår forventet 
kompetanse i de grunnleggende ferdighetene, gjennom å tilføre ekstra 

midler for å gjennomføre et «lese-skrive-regne-løfte» 
 fortsette opptrappingen av innsatsen for etter- og videreutdanning av 

lærere og stimulere rettledningen av nytilsatte lærere. Det må settes av 

tilstrekkelig tid til dette 
 opprettholde tilbudet om leksehjelp i barneskolen  

 arbeide for å få gjennomført den vedtatte Skolebruksplanen 
 hindre mobbing i skolemiljøet ved å ansvarliggjøre voksenpersoner, 

etablere kommunale beredskapsteam og sette inn spesielle tiltak ved 

skoler som ikke løser mobbesaker 
 kutte unødvendig rapportering og frigi tid for lærerne til å undervise 

 vurdere å innføre klassedelingsregler/maks gruppestørrelse lokalt i Strand  
 fokus på psykisk helse i undervisningen 
 videreutvikle en god skoleledelse 

 utvikle god rådgivningstjeneste gjennom kompetanseheving 

 legge til rette for måltid i skolen
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Helse og omsorg 
 

Nøkkelen til god helse er forebygging og tidlig innsats. 90 prosent av alt 
forebyggende arbeid skjer utenfor helsesektoren. Samarbeid på tvers av sektorer 

er derfor avgjørende for å oppnå gode resultater. Pasientens behov må i større 
grad stå i sentrum for planlegging, organisering og oppbygging av tjenestene. 

Velfungerende samarbeid mellom alle deler av helsetjenesten er avgjørende for å 
få til dette. Gjennom Samhandlingsreformen har kommunene et stort ansvar for 
å tilrettelegge for helhetlig oppfølging. Vi skal ta i bruk velferdsteknologi og nye 

behandlingsmetoder, samordne de mest spesialiserte tjenestene og ha en god 
arbeidsdeling mellom sykehusene og mellom spesialisthelsetjenesten og 

kommunale tjenester. Behandlingskvaliteten skal opp og ventetiden ned. Vi vil 
bygge ned helsebyråkrati og fjerne hindre for helhetlig behandling og oppfølging. 
Arbeidet med å sikre bedre kommunikasjon og prosjektet «én innbygger – én 

journal» er en viktig del av dette.  
 

Fastlegeordningen er basisen i helsetjenesten og det vil alltid være behov 
for å vurdere hvordan denne ordningen kan fungere bedre og mer 

fleksibelt. Samhandlingsreformen krever bedre system for legedekning i 
sykehjem.  
 

Bo lenger hjemme 
Hjemme er som regel best. Det viktigste og mest framtidsrettede grepet vi kan 

ta for en verdig og trygg alderdom, er å legge til rette for at den enkelte kan bo i 
eget hjem så lenge som mulig. Det offentlige skal tilrettelegge for at eldre ser 

nytten ved å selv bruke egne ressurser til å planlegge sin alderdom i egen bolig. 
For å sikre mangfold er det viktig at kommunene planlegger for seniorboliger i 
hele kommunen, og ikke bare i enkelte områder.  

 
Ulike hjelpemidler gjør det mulig å føle trygghet og dermed å bo lenger hjemme. 

Klok bruk av velferdsteknologi vil være en naturlig del av boligpolitikken og 
kommunale boligplaner. Velferdsteknologien skal være tilgjengelig for alle 
gjennom gode offentlige tjenester. Strand kommune må sikre tilstrekkelig 

kompetanse innenfor IKT og velferdsteknologi. 
 

Tenke nytt og gjøre nytt  
Framtidas helse- og omsorgstjenester må preges av tilstrekkelig personale, høy 
kompetanse og utvikling. Vi må tenke nytt og framtidsrettet rundt fag og 

metoder, samarbeid med frivillige og pårørende og organisering og teknologi. 
 
I tida framover må vi videreføre og forsterke innsatsen for å rehabilitere og 

bygge heldøgns omsorgsplasser, øke kompetansen hos de ansatte og øke 
antallet årsverk i sektoren. Alle som trenger en institusjonsplass eller en bolig 

med heldøgns omsorg, skal ha det. Dagaktivitetstilbudene for de som lider av 
demens må bygges ut. 
 

Åpenhet om bemanning og kvalitet 
Strand Arbeiderpartiet mener kvaliteten på offentlige velferdstjenester best 
utvikles i et tett samarbeid mellom pårørende, brukere, de ansatte, 
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administrasjon og politikere i kommunen. Derfor er det viktig med størst mulig 
åpenhet om kvaliteten i de ulike kommunale tjenestene. 

De ansatte og deres kompetanse er den viktigste ressursen for å gi tjenester 
med høy kvalitet. Bemanningssituasjonen i barnehager, skoler og sykehjem er 
avgjørende for kvaliteten. Strand Arbeiderpartiet mener det må det være 

åpenhet rundt dette. 
 

Psykisk helse og livsmestring 
Mange mennesker vil gjennom livet oppleve å bli psykisk syke. Vi må satse mer 
på forebygging og godt samarbeid mellom kommuner og sykehus. Vi må fortsatt 

omstille tilbudene fra langvarige institusjonsopphold til lokalt tilpassede tiltak.  
 
Strand Arbeiderpartiet vil ha flere faste psykologer i kommunen. Psykologene må 

jobbe forebyggende og tverrfaglig på individ- og gruppenivå, og med tidlig 
intervensjon for barn, unge og voksne. Strand Arbeiderpartiet vil styrke 

skolehelsetjenesten med bedre tilgjengelighet av helsesøstre og psykologer i 
skolen. For å sikre best mulig oppfølging av barn og unge som trenger det, må 

alle instanser som er i berøring med barnet samarbeide tett.  

 

Et trygt og faglig sterkt barnevern 
For å fange opp utfordringer tidlig, må Barnevernet ha tett kontakt med alle i 

kommunen som jobber med barn. Vi vil prioritere ideelle organisasjoner framfor 
kommersielle ved offentlig kjøp av barnevernstjenester. 

 

Rus - rammer mange 
Rus forårsaker ikke bare problemer for den enkelte, men det rammer også barn, 
pårørende og venner. Strand Arbeiderpartiet vil satse på en politikk som 

forebygger rusmisbruk og sikrer kapasitet og kvalitet i behandlingstilbudene. 
Også her er samarbeid med brukeren i sentrum nøkkelen. Det er avgjørende å 

sikre pasientene et helhetlig og individuelt behandlingstilbud der helse, bolig og 
aktivitet samordnes.  
 

 

Strand Arbeiderpartiet vil: 
 drive et aktivt folkehelsearbeid og gjennom dette forebygge sykdom og 

lidelser 

 sikre at forebygging og tidlig innsats er grunnleggende i alle helsetjenester 
og ved alle behandlinger og diagnoser 

 lytte mer til pasienten og sikre helhetlig behandling og bedre 

kommunikasjon og samhandling mellom tjenestene 
 gjøre eldres boligbehov til en del av kommunal planlegging og sikre god 

informasjon og veiledning om boligtilpasning 
 lage utviklingsplaner som viser behovet for rehabilitering og bygging av 

heldøgns bo- og omsorgsplasser. 

 styrke det psykiske helsetilbudet i kommunene, med særlig vekt på 
ungdom og psykisk helse 

 arbeide for at kommunene har rusfrie fritidstilbud og reelle alternativer 
laget av og for ungdom 

 bidra til å utvikle ambulerende lavterskeltilbud for rusavhengige. 

 at kompetanse og bemanning i det kommunale barnevernet fortsatt skal 
være sterkt og sikre et godt faglig miljø i barnevernet.
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Kultur, idrett og frivillighet 
 
Kultur, idrett og frivillighet gjør samfunnet rikere og mer mangfoldig, og er 
avgjørende for folks livskvalitet og utvikling. Strand Arbeiderparti vil at alle skal 

kunne få ta del i kulturtilbud, tilpasset sin livssituasjon og interesser.  

Et mangfoldig og rikt kulturliv gir attraktive og gode lokalsamfunn. Biblioteket er 

en viktig kulturinstitusjon, med kompetent personale og aktivt samarbeid med 
skole, barnehage og andre institusjoner i nærmiljøet.  

Idrett og fysisk aktivitet gir god folkehelse. Strand Arbeiderparti vil jobbe for at 
særlig barn og unge har gode idrettsanlegg. Vi vil bygge flere gode turløyper og 

tilrettelegge for at mennesker med nedsatt bevegelighet skal kunne bruke 
naturen og nærmiljøet. Strand Arbeiderparti vil ha gratis utlån av kommunale 

haller, baner og lokaler for kultur og idrettsaktiviteter for barn og unge.  

Gjennom frivillig arbeid skaper vi møteplasser for folk fra alle lag av samfunnet, 

vi utvikler fellesskap og lærer av hverandre. Frivillighet bidrar i tillegg til 
integrering og utjevning av sosiale forskjeller. Frivilligsentralen er blitt en viktig 

møteplass i kommunen. Det er et mål at Frivilligsentralen skal være tilgjengelige 
for både unge og eldre.   

Aktiv alderdom 
Gruppen «eldre» blir stadig større og mer sammensatt. Mange har svært god 

helse og lever aktive liv, mens andre har behov for mer tilrettelegging. Strand 
Arbeiderparti vil føre en god eldrepolitikk som treffer alle eldre. Deltakelse, 
sosialt samvær og et aktivt liv kan forebygge ensomhet og sykdom. Derfor må 

eldresentre og aktivitetssentre sikres gode vilkår. Vi vil også legge til rette for 
gode kulturtilbud og mosjon for de eldre, samtidig som vi stimulerer til at de 

eldre bidrar som ressurspersoner i frivillig arbeid.   

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



12 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Strand Arbeiderparti vil:  
 sikre kulturskoletilbudet i kommunen og beholde kulturskoletimen i 

barneskolen 

 sikre at natur og idrettsanlegg er tilgjengelige for alle 
 samarbeide med frivillige lag og organisasjoner om inkludering og 

folkehelsearbeid 

 stimulere til at pensjonister og andre ressurspersoner deltar i det frivillige 
arbeidet i barnehage, skole og fritidsaktiviteter for barn og unge 

 sikre gode bibliotek med bredt utvalg og kompetent personale 
 tilby gratis utlån av lokaler, baner og haller 
 stille skolens lokaler til rådighet for lag- og organisasjoner etter skoletid 

 videreutvikle gratis utlånsordninger av sports- og fritidsutstyr  
 ha informasjon om kommunens tilbud av kulturaktiviteter, kurs og 

lignende tilgjengelig digitalt/på kommunens hjemmesider 
 støtte kulturtilbud som retter seg mot eldre 
 fortsette arbeidet med å styrke de økonomiske overføringene til lag og 

organisasjoner  
 støtte og tilrettelegge for en aktiv samordning mellom offentlige og private 

kulturtilbud 
 utvikle fritidstilbudene slik at de i større grad også kan nyttes av 

funksjonshemmede  

 avklare framtidig kulturhus i Jørpeland sentrum 
 bygging av flerbrukshall sees i sammenheng med Skolebruksplanen og 

gjennomføringen av denne 
 avklare bygging av en eventuell svømmehall i samarbeid med private 

aktører 
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Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt 
 
Arbeiderpartiet mener at Norge skal være et foregangsland i klima- og 

miljøarbeidet. Klimaendringene rammer de fattigste hardest, men ingen land er 
skånet for endringer i klimaet. Vi ser allerede at været blir mer uforutsigbart, 

også i Norge. Det trengs en felles internasjonal innsats for å redusere utslippet 
av klimagasser tilstrekkelig. Samtidig kan en tredjedel av de nasjonale 
utslippene Norge skal kutte tas gjennom virkemidler kommunene rår over. Vi vil 

tenke globalt og handle lokalt.  
 

Kommunen som klimaaktør 
Klimaperspektivet må være del av all kommunal planlegging, klimahensyn må 
være til stede i kommunens tjenesteutførsel og de ansatte i kommunen må ha 

god kunnskap om klima og miljøhensyn. FNs klimapanel sine anbefalinger bør 
være ledende i klimaarbeidet lokalt. Strand kommune har også mulighet 
gjennom sin rolle som innkjøper til å stille miljøkrav. Det må planlegges regionalt 

og helhetlig i organiseringen av avfallshåndtering for å sikre effektivitet og 
unødvendig transport av avfall.  

 

Arealplanlegging og klimavennlige bygg 
For å møte utfordringene lokalt, er det avgjørende at kommunen samordner seg 

og tenker helhetlig og miljøvennlig i sin arealplanlegging. Særlig i planleggingen 
av nye bo- og næringsområder må man tilrettelegge for kollektive 
transportløsninger, miljøvennlige bygg og god energiutnyttelse. Offentlige bygg 

og infrastruktur har lang levetid og må planlegges, dimensjoneres og bygges for 
å tåle framtidas klima. Vi vil stille krav om energieffektive nybygg, og samtidig 

legge til rette for at flere gjennomfører klimatiltak på eksisterende bygg. I 
pressområder bør det i størst mulig grad fortettes i allerede eksisterende 
sentrum framfor å utvides.  
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Strand Arbeiderparti vil: 
 ha god miljøkompetanse i kommunen 
 ha gode avfall- og resirkuleringsordninger og en helhetlig planlegging av 

avfallshåndtering 

 gjøre klimavennlige innkjøp 
 ha som mål i all utbygging å fortette sentrum og dermed skape gode, 

fullstendige bykjerner 
 bygge ut sykkel- og gangvei mellom Jørpeland-Tau-Nordmarka  
 verne og videreutvikle grøntarealer i sentrum 

 etablere et funksjonelt, og rimelig, kollektivtilbud for reisende med sykkel 
gjennom Ryfast 

 ha hurtigladestasjoner for el-bil sentralt plassert i kommunen 
 stimulere til bruk av sykkel for kommunalt ansatte til og fra jobb og 

dermed redusere p-plasser for kommunale virksomheter 

 sørge for at kommunale tjenestebiler skal ha nullutslipp. 
 jobbe for at Strand skal bli en miljøfyrtårnkommune 

 arbeide for et bedre kollektivtilbud i hele Strand kommune 
 arbeide for å få elbuss i kollektivtrafikken. 
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Bolig til alle 
 
Strand Arbeiderparti mener at alle skal ha mulighet til å bo i en god bolig, derfor 
må det bygges nok boliger. Det er Staten sitt ansvar å sikre gode 
rammebetingelser for boligbygging. Kommunen må sikre og regulere nok areal til 

boligformål, sørge for rask byggesaksbehandling og bygge kommunale 
utleieboliger. Kommunen må legge til rette for gode og trygge bomiljøer, og 

bidra til å hindre segregering gjennom en variert boligsammensetning og 
tilgjengelige bomiljøer. Strand Arbeiderparti vil at kommuner med en offensiv og 
framtidsrettet boligpolitikk skal møte en konstruktiv og samordnet 

stat/fylkesmann. 
 

Arbeiderpartiet vil likestille boligformål med andre hensyn i pressområder. 
Fylkesmannen må i behandling av kommuneplaner legge større vekt på behovet 
for tilstrekkelig boligbygging i sentrale strøk. Vi vil ha gode IT-løsninger som gjør 

elektronisk plan- og byggesaksbehandling mulig i kommunen. 
 

Strand Arbeiderparti vil: 
 kartlegge nåværende og fremtidig boligbehov og sette klare mål for 

boligbyggingen gjennom kommunale boligplaner i tråd med forventet 
vekst 

 fortette og fornye eksisterende boligmasse 

 fjerne barrierer og sørge for universell utforming og tilgjengelighet slik at 
alle kan delta i samfunnet 

 gjennomføre effektive planprosesser 
 innføre elektronisk byggesaksbehandling 
 sikre nok tilgjengelige tomter til boligbygging, noen av disse bør være 

kommunale 
 søke samarbeid med aktuelle boligbyggelag og andre utbyggere for å 

bygge eierboliger og leieboliger for ulike livsfaser og -situasjoner 
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Næring og verdiskaping 

 
Vi må skape for å ha noe å dele. Utvikling av et framtidsrettet og miljøvennlig 

næringsliv er avgjørende for å kunne opprettholde det sterke velferdssamfunnet 
vårt.  

 

Effektive og målrettede planverk 
For å møte fremtiden på en offensiv måte er det viktig å ha gode planer som 

skaper forutsigbarhet og tilrettelegger for næringslivet å kunne utnytte 
mulighetene. Strand Arbeiderparti vil bruke strategisk næringsplan, by og 
sentrumsplan for Jørpeland og Tau, områdeplan for Nordmarka, landbruksplanen 

og reiselivsplanen aktivt for å gi en nødvendig retning for utviklingen samt gode 
rammebetingelser for næringslivet.  

 
For å stimulere til vekst og innovasjon må vi også sørge for at nystartede 
bedrifter og gründere møter hensiktsmessige krav og velvillighet i kommunen. 

Det er særlig overgangen fra en god idé til kommersiell virksomhet som er 
vanskelig.  

 

Strand- en attraktiv kommune 
Strand kommune sin beliggenhet, midt i skjæringspunktet mellom Ryfylke og 

Nord-Jæren gir oss et godt utgangspunkt til å være attraktive, både i forhold til å 
bo, og til å utvikle og etablere de fleste type næringer. Etter åpningen av Ryfast 

vil en kunne kjøre køfritt fra Stavanger til Jørpeland, eller Nordmarka på 25 
minutter. Vi må ha fremtidige næringsarealer tilgjengelig slik at det vil kunne 
være naturlig, og fordelaktig, for større virksomheter på Nord-Jæren å etablere 

seg i Strand. 
 

Strand Arbeiderparti ser viktigheten av å tilrettelegge for industriklynger. 
Virksomheter som kan dra gjensidig nytte av hverandres naboskap vil styrke 
driften og øke den samlede innovative kraften. Næringssjefen er et viktig 

redskap for kommunen til å samhandle aktivt og fortløpende med både det 
etablerte næringslivet, og med potensielle etablerere. 

 
Reiseliv/ turisme er et område hvor Strand Arbeiderparti ser et stort potensiale 
for økt verdiskaping. Vi ønsker å gjøre grep som sikrer en stor turiststrøm inn til 

sentrum av byen. Det vil styrke kundegrunnlaget for eksisterende virksomheter, 
skape rom for flere nyetableringer rettet mot et nytt marked, og ikke minst, det 

vil gjøre Jørpeland til en levende og pulserende sommerby. Ringvirkningene vil 
være mange og positive, både for fastboende, ulike næringer og for alle våre 
besøkende. I tillegg vil det gi våre turister et mye større mangfold av tilbud både 

før og etter turen til Preikestolen. 
 

Levende landbruk 
Landbrukets oppgave er å produsere trygg og variert mat av god kvalitet. 
Arbeiderpartiet vil legge til rette for økt produksjon av jordbruksvarer som det er 

naturgitt grunnlag for og som markedet etterspør, slik at selvforsyningsgraden 
kan opprettholdes på om lag dagens nivå. Jordbruksproduksjonen skal skje på en 
miljømessig bærekraftig måte.  
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Ved siden av å utnytte naturressurser til matproduksjon, gir distriktslandbruket 
sysselsetting og bosetting, samt grunnlag for annen næringsvirksomhet. Med 

landets begrensede areal for matproduksjon er det nødvendig med et sterkt 
jordvern. Gjennom landbrukspolitikken må rammevilkårene utformes slik at 
yrkesutøverne i landbruket sikres en inntektsutvikling og sosiale vilkår på linje 

med andre grupper. Norsk landbruk leverer råvarer av høy kvalitet til 
næringsmiddelindustrien. Det er viktig å styrke og videreutvikle denne industrien 

også i framtida. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Strand Arbeiderparti vil : 

 tilrettelegge for de voksende kulturnæringene 
 stimulere samarbeidet mellom kommune og næringsliv for felles utvikling 

 som reguleringsmyndighet tilrettelegge nok areal for ekspansjon/ 
nyetableringer i Nordmarka 

 være aktive i utviklingen av industri og kontorarbeidsplasser på 
Stålverksområdet 

 bruke kommunens næringsressurser til å være pådriver for å etablere 

fremtidsrettede regionale industriklynger 
 stimulere til etablering av en grunderpark/ teknologipark 

 legge til rette for økt produksjon av jordbruksvarer for å opprettholde om 
lag dagens nivå av selvforsyningsgrad 

 tilføre Jørpeland sentrum om lag 200 000 nye potensielle kunder gjennom 

å tidsregulere parkeringsanlegget ved Preikestolhytta, og tilby parkering 
og shuttle-buss fra sentrum 

 bruke den statlige verktøykassa for å få nye industrietableringer i Strand , 

og etablere en strategi for landbasert industri 
 forsterke partnerskapet Utdanning i Ryfylke, slik at et høyskolemiljø kan 

vokse frem på Tau, og bli enda lettere tilgjengelig for både næringsliv og 

offentlig sektor 
 bygge merkevarenavnet Preikestolbyen/ Pulpit rock city slik at 

Jørpeland blir et naturlig tilleggsmål for turister 
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Bosetting av flyktninger 
 

Slik som Norge må ta sin del av det internasjonale ansvaret for å ta i mot 

flyktninger, må også Strand ta sin del av ansvaret. Forutsetningen for å kunne 
gjøre dette, er at kommunen har tilstrekkelig kapasitet. Staten må legge til rette 

for at denne kapasiteten er god nok. Mange mennesker får sine liv satt på vent 
før de bosettes i en norsk kommune. Derfor må kommunene og staten sørge for 
at alle flyktninger får en kommune å bosette seg i innen rimelig tid. 

Strand kommune har positive erfaringer med det asylmottaket som har vært 
drevet i kommunen i flere år. Forutsetningen for en vellykket permanent 

bosetting i norske kommuner, er bl.a. oppholdet og møte med det norske 
samfunnet i asylsøkerperioden. 
  
Å beherske norsk språk er en nøkkel for å lykkes i arbeidslivet. Strand 
Arbeiderparti mener kvalifisering i norsk er det viktigste enkelttiltaket for god og 

rask integrering. Mange av de som innvandrer til Norge har svak eller ingen 
skolebakgrunn. Det er store forskjeller mellom kommunene i hva slags tilbud de 

gir den enkelte.  Arbeiderpartiet mener introduksjonsprogrammet for nyankomne 
innvandrere i større grad bør kvalifisere den enkelte til arbeid, gjennom utvidet 
bruk av praksisplasser og yrkeskvalifiserende opplæring. 

  
Strand Arbeiderparti vil: 

 øke innsatsen for å bosette flere flyktninger i Strand 
 at alle nyankomne skal få kvalifisere seg gjennom enten grunnutdanning 

eller videregående opplæring som en del av introduksjonsordningen 
 at norskopplæringen må bli mer differensiert og tilpasset den enkeltes 

behov. Det må legges til rette for alternative læringsmetoder til teori og 

tavleundervisning, særlig for de som er analfabeter eller har lite skolegang 
i utgangspunktet. 

 bygge flere boliger til flyktninger som har fått lovlig opphold i Norge. 
Boligene må integreres i de ordinære bomiljøene  

 påvirke statlige myndigheter for å øke integreringstilskuddet slik at 

kommunene blir bedre rustet til å ta imot flere flyktninger 
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Demokrati  
 
En aktiv og deltakende befolkning er grunnlaget for et godt folkestyre og et 

levende lokaldemokrati. Deltakelse i politiske partier, idrettslag, velforeninger 
eller frivillige lag og organisasjoner er grunnlaget for at lokalsamfunnet skal 

blomstre. Alle innbyggere skal ha like muligheter til demokratisk deltakelse og til 
å forme sine lokalsamfunn.  
Vi ønsker at flere folk i alle aldre og med ulik bakgrunn har arenaer der de kan 

bruke sitt engasjement. Mange velferdsoppgaver kan ikke løses uten et tett 
samarbeid med det sivile samfunnet og frivilligheten. Barn og unge skal gis 

mulighet til reell politisk innflytelse gjennom å lovfeste at Barn- og unges 
kommunestyre skal gis samme status i kommunen som Eldreråd/Seniorråd og 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.  Barn og unges stemme er 

særlig viktig i saker som angår kommuneplan der framtidas lokalsamfunn 
formes. 

 

Tilgjengelighet og deltakelse 
Arbeiderpartiet ønsker et aktivt og levende lokaldemokrati med reell makt over 

lokal utvikling. Dette krever at makt er desentralisert, og at demokratiske organ i 
kommuner og fylkeskommuner har reell beslutningsmakt. Arbeiderpartiet mener 

oppgaver bør løses på et folkevalgt nivå nærmest mulig innbyggerne. 
Arbeiderpartiet ønsker at så mange som mulig av innbyggerne er politisk aktive 
og deltar i beslutningsprosesser. Derfor må vi unngå at politisk makt blir 

konsentrert til få organer og få personer.  
 

Arbeiderpartiet vil ha lokalpolitikere som er tydelige på hva som er et politisk 
ansvar, og som ikke delegerer vanskelige beslutninger til administrasjonen, eller 
sender rådmannen ut for å fronte vanskelige saker. Folkevalgte må gis opplæring 

slik at det oppleves som trygt å bekle alle roller som følger med vervet, så som 
arbeidsgiver, ombudsperson og tillitsvalgt. Kommunale saksframstillinger må 

gjøres kortere og lettere tilgjengelig. Det må være tydelig både for politikere og 
innbyggere hvilke beslutninger som skal tas. Arbeiderpartiet vil ha kommuner 
hvor avstanden til politisk ledelse og administrasjon er kort. 

 
Det er avgjørende at det offentlige oppleves som imøtekommende og 

tilretteleggende i møte med innbyggerne, blant annet gjennom klart språk og 
god informasjon. Det offentlige, og særlig kommunene, opererer med en mengde 

ulike IT-systemer og har svært ulike servicenivåer. Digitale løsninger skal alltid 
være tilgjengelige der det er mulig i kontakten mellom kommunen og dens 
innbyggere og næringsliv.  

 

Offentlige anskaffelser 
Det foretas årlig offentlige anskaffelser for rundt 400 milliarder kroner i Norge. 
Gjennom å gjøre anskaffelsene mer innovative kan kommunene både oppnå 

bedre tjenester og store besparelser. Vi vil bruke innkjøperrollen til å sikre 
arbeidstakerrettigheter, hindre sosial dumping og stille krav til bruk av lærlinger.   
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Trygge lokalsamfunn  
Trygghet er en viktig verdi i samfunnet. Trygge mennesker skaper trygge 

samfunn. Et sterkt nærpoliti er viktig for forebygging og bekjempelse av 
kriminalitet. Nærpolitimodellen må utvikles for å kunne tilby tjenester der folk 

bor, og for å drive effektiv forebygging og sikre lov og orden. Arbeiderpartiet vil 
trekke på ressursene til frivilligheten og det sivile samfunnet i arbeidet med 
beredskaps- og samfunnssikkerhet. Disse utgjør en kraftfull ressurs lokal. Derfor 

vil vi at frivillige organisasjoner skal inkluderes i kommunale beredskapsplaner 
slik som i Strand. 

 

Rammevilkår og kommunestruktur 
Arbeiderpartiet vil sikre gode rammevilkår for kommuner i hele landet. Derfor vil 
vi prioritere en god kommuneøkonomi framfor skattekutt. Lokalsamfunn med 

store utfordringer i forbindelse med rask tilflytting, som i Strand, eller rask 
fraflytting må tas særlig hensyn til. Strand Arbeiderparti vil ha en rettferdig 

kommuneøkonomi som sikrer et likeverdig tjenestetilbud over hele landet.  

Strand Arbeiderparti mener at det er behov for endringer i kommunestrukturen. 

Prosessen i ytre Ryfylke er kommet godt i gang. Strand Arbeiderparti prioriterer 
sammenslåing med kommunene Forsand og Hjelmeland.   

Innbyggere, organisasjoner og ansatte må involveres i dette arbeidet. 
Hovedregelen skal være frivillighet. 

 

Strand Arbeiderpartiet vil: 

 sikre deltakelse og inkludering av lokalbefolkningen i politisk og frivillig 
arbeid 

 skape arenaer for innflytelse og deltakelse for innbyggerne 

 gi barn og unge innflytelse gjennom ungdommens kommunestyre, og 
fortsette forsøksordningen med stemmerett for 16-åringer ved 

kommunevalg 
 digitalisere tjenester og kontakt med innbyggerne der det er mulig 
 ha en aktiv rolle som innkjøper og stille krav om arbeidstakeres rettigheter 

og bruk av lærlinger i offentlige anskaffelser  
 at saksframlegg for kommunale organ som hovedregel bør være på maks 

to sider, slik at innbyggerne lettere kan følge kommunestyrets arbeid.  
 Involvere innbyggerne gjennom fortsatt videooverføring av kommunale 

møter og  gjennom bruk av åpne høringer i behandlingen av store politiske 

saker i kommunen.  
 at kommunen skal utarbeide en etisk plattform, som også omhandler 

håndtering av mistanke om korrupsjon i kommunen 
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Strand Kommunen som arbeidsgiver 
 
Den viktigste ressursen i kommuneorganisasjonen er menneskene som jobber 
der. Strand Arbeiderpartiet vil utvikle folkevalgtprogrammene og legge vekt på 

bevisstheten rundt arbeidsgiverrollen. Et godt partssamarbeid lokalt er viktig for 
hvordan kommunene styres. Strand Arbeiderpartiet vil jobbe for en åpen kultur i 

kommunen der varslere blir tatt på alvor.  
 
Det er kommunens ansvar å organisere de kommunale tjenestene på en måte 

som gjør dem enda mer attraktive som arbeidsplass. Vi vil ha de beste 
fagfolkene nærmest innbyggeren, og vi vil som arbeidsgivere motarbeide en 

utvikling mot mer midlertidighet og en løsere tilknytning til arbeidslivet for flere. 
Flere heltidsstillinger og faste ansettelser er avgjørende for å rekruttere ansatte 
særlig til helsetjenestene og for å dekke opp behovet for kompetanse i denne 

sektoren. Kommunene har et særskilt ansvar for å redusere ufrivillig deltid. 
Kommunen har også et ansvar for og en stor mulighet til å sikre at mennesker 

med nedsatt funksjonsevne kommer inn i arbeidslivet. Vi vil bruke 
trepartssamarbeidet for å redusere sykefraværet i kommunene.  

 
Vårt mål er best mulig tjenester til hele kommunens befolkning, uavhengig av 
hvem du er og størrelsen på lommeboken. Kvaliteten på den offentlige velferden 

påvirkes blant annet av arbeidsvilkårene til de ansatte. Strand Arbeiderpartiet 
ønsker ikke anbudsprosesser der det konkurreres på ansattes lønns- og 
arbeidsvilkår. På kjerneområder som helse, skole og eldreomsorg skal det være 

gode offentlige tilbud som omfatter alle. Hvordan vi organiserer dette tilbudet, 
avhenger av hva som er best for innbyggerne. Grunnleggende velferdstjenester 

skal ikke privatiseres eller kommersialiseres.  
 
I kommunen må det være en kultur for å kontinuerlig tenke fornyelse og 

forbedringer. Samspill mellom kommunen og forsknings- og utdanningsmiljøene 
er derfor helt avgjørende. Innovasjon må være en del av oppdraget til ledere og 

ansatte i kommunene. Kommuner må i større grad lære av hverandre og 
systematisk identifisere og bruke ”beste praksis”.  

 

Kompetansereform 
Arbeidskraftbehovet i kommunene vil i årene framover være stort. Behovene vil 

være størst innen helse, omsorg og utdanning, men også innen tekniske fag vil 
det bli et økt behov for arbeidskraft med fagbrev og høyere utdanning. Framtidas 
arbeidsliv vil i enda større grad etterspørre kunnskap og kompetanse hos 

arbeidstakerne.  
 

Strand Arbeiderpartiet ønsker at kommunen skal være ”en lærende 
organisasjon” hvor de ansatte holder seg faglig oppdatert gjennom målrettede 
fagkurs og sertifiseringer, og at refleksjon over egen praksis er en naturlig del av 

arbeidshverdagen.  
 

Arbeidet må bygge på: 
 en forventning til arbeidstakerne om at de skal holde seg faglig oppdatert 
 en forventning til kommunen som arbeidsgiver om at den skal tilrettelegge 

for faglig utvikling og etter- og videreutdanning 
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 tett kontakt mellom kommunen og regionale forsknings- og 
utdanningsinstitusjoner 

 
Å ta inn lærlinger og studenter i praksis er avgjørende for å utdanne framtidas 
arbeidskraft, og for å sikre kontakt mellom de kommunale tjenestene og 

utdanningsinstitusjonene. Innholdet i og organiseringen av praksisstudiene må 
være relevant for den kommende yrkesutøvelsen, og sikre at studentene gis 

koordinert veiledning og oppfølging.  
 
 

 
Strand Arbeiderpartiet vil gjøre kommunen til en læringsarena hvor: 

 det lages kompetanseplaner som dekker alle virksomheter i kommunen 
 det gis tilbud om fagopplæring i kombinasjon med arbeid 

 norsk er arbeidsspråket i alle kommunale tjenester, og det skal gis 
norskopplæring til ansatte som har behov for det 

 det tas inn minst to lærlinger per 1000 innbyggere  

 det aktivt stilles praksisplasser til disposisjon for utdanninger som er 
relevante for kommunen 

 en sikrer at IT og velferdsteknologi er en del av både 
profesjonsutdanningene og etter- og videreutdanningstilbudet for å sikre 
tilstrekkelig kompetanse  

 en satser systematisk på at flere sykepleiere kan ta spesialisering og 
mastergrad  

 flere jobber heltid 
 gjennomføringen av Samhandlingsreformen i kommunene understøttes 

gjennom koordinert forsknings- og kompetansestøtte 

 en offensivt bruker de regionale sentrene for omsorgsforskning, 
utviklingssentrene for sykehjem og hjemmesykepleie. 

 det skal være tydelig for alle kommunalt ansatte hvordan de kan varsle 
alvorlige feil eller mangler ved sin arbeidsplass 

 Strand kommuner skal ha gode rutiner for praktisk håndtering av varsling 

og varslere i tråd med dagens lovverk, slik at den som varsler om alvorlig 
feil kan være trygg på at dette ikke fører til noen negative reaksjoner mot 

den enkelt eller kolleger  
 Strand kommuner skal legge til rette for at ansatte får reell mulighet til å 

forbedre de kommunale tjenestene, slik at de som er nærmest brukerne 

og har kompetanse innenfor sine felt, også er de som i størst grad 
påvirker videreutviklingen av tjenestene 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



23 

 

For egne notater: 
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www.strand.arbeiderparti.no 
www.facebook.com/strandarbeiderparti 


