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Kjære strandbu.

Strand kommune er en kommune med mange 
muligheter. Vi har en geografisk beliggenhet som 
gjør det mulig å forene det beste fra Ryfylke med 

det beste fra Nord-Jæren. 

Arbeid er jobb nummer en! 
Stålverksområdet, med dypvannskai, er et utmerket

utgangspunkt til å sikre viktige arbeidsplasser samtidig som vi kan skape nye, 
langsiktige industriarbeidsplasser. Med en bevisst og offensiv tilrettelegging av 
nytt næringsareal i Nordmarka, vil vi ta en sterkere regional posisjon som tilret-
telegger av nytt næringsareal. Jørpeland skal vokse inn i en fremtid med gjester 
fra hele verden. «Preikestolbyen» vil styrke dagens sentrumsnæringer og vil ikke 
minst legge grunnlaget for mange spennende nyetableringer. 

Tau har et unikt utgangspunkt for sentrumsutvikling. Strand videregående skole, 
Krossvatnet og Mølleparken ligger i umiddelbar nærhet til et nytt, levende 
sentrum som skal utvikles ved hjelp av gode, forutsigbare planer. Strand skal 
være den gode bostedskommunen for barnefamilier, for eldre og for de gode 
opplevelsene for alle. Det er en stor styrke at våre innbyggere har tatt hele kom-
munen i bruk. Utviklingen av sterke sentre og små, men gode, lokalsamfunn skal 
gå hånd i hånd. Lag og organisasjoner skal heies frem! Nye skoler, flerbrukshall 
og et moderne regionalt friidrettsanlegg er eksempler på viktige prosjekter som vi 
løfter frem.

Vi er garantister for å videreutvikle kommunen med fellesprosjekter som tursti 
rundt Krossvatnet, sykkelvei fra Jørpeland-Tau- Nordmarka, gangbro til Jørpe-
landsholmen samt opparbeiding av Tau Fort som et attraktivt rekreasjonsområde.

Helge Steinsvåg
Ordfører
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Skole og barnehage

Barnehage

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. Strand Arbeiderparti vil prioritere å bygge flere 
kommunale barnehager når antall barnehager skal økes. Strand Arbeiderparti
vil også arbeide for 2 barnehageopptak i året.

Skole

Alle barn skal ha lik rett til utdanning, uansett sosial bakgrunn. Derfor sier 
vi nei til økt privatisering og ja til økt satsing på den offentlige fellesskolen.
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. Alle barn har rett på respekt
og trygge læringsmiljø. Alle de ansatte må involveres i arbeidet mot 
mobbing. 

Lærerne må få tid til å være lærere. Vi vil derfor avbyråkratisere 
skoledagen, og sørge for at all måling og testing er relevant for 
læringssituasjonen. Strand Arbeiderpart vil øke kvaliteten i 
grunnskolen i Strand ved å gi alle ansatte i skolen tilbud 
om kompetanseutvikling. Like viktig som dette, er 
gjennomføring av Skolebruksplanen som skal gi 
elever og lærere bedre læringsmiljø i bygningsmes-
sige gode omgivelser. Vi vil også fortsatt prioritere 
skolemat og fysisk aktivitet.

Skolen og SFO skal sammen utgjøre en helhetlig 
skoledag.
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Helse og omsorg

Folkehelse

All forskning tilsier at fysisk aktivitet er viktig for den generelle folkehelsen. Frivillige 
lag og organisasjoner som idrettslagene, tur-lagene, Norsk Folkehjelp m.fl. gjør en 
fantastisk god jobb for å få folk til å bli mer fysisk aktive. Det er derfor viktig av disse 
lagene får gode rammebetingelser. Arbeiderpartiet vil sørge for at kommunen bidrar 
med tilskudd til målretta tiltak/arrangement. Spesielt viktig er det å sørge for at mennes-
ker med forskjellige funksjonshemminger blir gitt målretta tilbud. Arbeiderpartiet vil sørge 
for at det blir gitt tilskudd til «badebussen» slik at det blir mulig for alle å benytte seg av 
badebassenget i Forsand.

Omsorg for eldre

De fleste eldre ønsker å bo hjemme så lenge de kan. Strand 
kommune har i dag en godt utbygd hjemmehjelpstjeneste. 
Det er viktig at dagens ordninger opprettholdes og videre-
utvikles. Utvikling av velferdsteknologi må være et viktig 
satsingsområde for kommunen. 

Alle eldre kan ikke bo hjemme og da er det viktig at det blir gitt 
tilbud om en  sykehjemsplass eller tilbud om en egen omsorgs-

bolig. Arbeiderpartiet skal være en garantist for at tilbudene ved 
Jonsokberget og Tautunet blir opprettholdt og utvidet i tråd med 

behovene. 

En god eldreomsorg fordrer et tett og godt samarbeid mellom 
brukerne, de pårørende og de ansatte. Godt kvalifiserte ansatte og god 

ledelse er nøkkelen til at dette skal fungere. Frivillige lag og organisasjoner gjør i
dag en flott innsats ved forskjellige arrangementer på Jonsokberget og Tautunet. 
Kommunen må legge til rette for å stimulere til at dette gode arbeidet fortsetter. Dette er 
helt avgjørende for beboernes trivsel.

Rusomsorg

Rus forårsaker problemer ikke bare for den enkelte, men den rammer også familie og 
venner. Strand Arbeiderparti vil satse på en politikk som forebygger rusmisbruk og sikrer 
kapasitet og kvalitet i behandlingstilbudene. Også her er et samarbeid med brukerne 
nøkkelen. Det er avgjørende å sikre et helhetlig og individuelt behandlingstilbud der 
helse, bolig og aktivitet samordnes.
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Psykisk helse og livsmestring

Mange mennesker vil gjennom livet oppleve å bli psykisk 
syke. Det er urovekkende å oppleve at mange unge får 
psykiske problemer. Arbeiderpartiet vil sørge for at 
skolehelsetjenesten blir styrket med bedre tilgjengelighet 
til helsesøstre og psykologer. Arbeiderpartiet vil arbeide 
for flere faste psykologer i kommunen.

Omsorg for barn

Mange barn, også i Strand kommune, lever under vilkår
som ikke er et velferdssamfunn verdig. Kommunen har i dag 
en godt utbygget barnevernstjeneste og Arbeiderpartiet skal
være en garantist for at denne tjenesten opprettholdes og utvikles 
videre. Samarbeidet på tvers av de kommunale virksomhetene som 
jobber med barn må bli bedre. Arbeiderpartiet vil sørge for at prosjektet «Tidlig 
innsats» videreføres.

Kultur, idrett og frivillighet

Kultur og idrett er helt avgjørende for et livskraftig lokalsamfunn. Det er frivillige lag 
og organisasjoner som er fanebærerne for kultur og idrett. Det er derfor viktig at 
kommunen legger til rette for lag og organisasjoner ved tilskott og ved drift og 
vedlikehold av idrettsanlegg, idrettshaller m.m. Arbeiderpartiet vil arbeide for et 
moderne friidrettsanlegg på Sentralidrettsanlegget på Jørpeland. Frivilligsentralen 
skal spille en viktig rolle i koordineringen av alt samarbeid mellom kommunen og 
frivillige lag og organisasjoner.

Arbeiderpartiet er opptatt av at alle barn skal kunne ta del i kultur- og idrettsaktiviteter 
uavhengig av lommeboken til foreldrene. Arbeiderpartiet vil derfor utvide ordningen 

hvor det kan bli gitt spesielle tilskott til aktuelle lag og organisasjoner gjennom 
frivilligsentralen som kompensasjon for at noen familier ikke har 

økonomi til å betale medlemskontingent for barna. Videre vil 
Arbeiderpartiet også utvide utlånsordningen av diverse sportsut-
styr m.m. organisert gjennom frivilligsentralen.

Strand kommune har i dag en godt utbygd kulturskoletilbud.
Arbeiderpartiet skal være en garantist for at dette tilbudet opp-
rettholdes og vil også sørge for at egenandelene blir så lave at 
alle skal ha råd til å benytte seg av tilbudene.



Klima og miljø. Tenke globalt - handle lokalt

For å møte utfordringene lokalt, er det avgjørende at kommunen 
samordner og tenker helhetlig og miljøvennlig i sin arealplan-

legging. Særlig i planleggingen av nye bo- og næringsområ-
der må man tilrettelegge for kollektive transportløsninger, 

miljøvennlige bygg og god energiutnyttelse.

Klimaperspektivet må være del av all kommunal 
planlegging ved at det foretas gode risiko- og sårbar-

hetsanalyser, klimahensyn må være til stede i kommu-
nens tjenesteutførsel og de ansatte i kommunen må ha 

god kunnskap om klima og miljøhensyn. Det må planlegges 
regionalt og helhetlig i organiseringen av avfallshåndtering for 

å sikre effektivitet og unødvendig transport av avfall. 

Næringsutvikling og verdiskaping

Vi må skape for å ha noe å dele. Utvikling av et framtidsrettet, bærekraftig og 
miljøvennlig næringsliv er avgjørende for å kunne opprettholde det sterke velferdssam-
funnet vårt. 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 næringsutviklingen samt skape gode rammebe-
tingelser 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 overgan-
gen fra en god idé til kommersiell virksomhet som er 
vanskelig. 

Vi må ha framtidige næringsarealer tilgjengelig slik at det 
vil kunne være naturlig, og fordelaktig, for større 
virksomheter på Nord-Jæren å etablere seg i Strand. Vi 
forventer ikke minst økt interesse etter åpningen av Ryfast.
Strand Arbeiderparti ser viktigheten av å tilrettelegge for industri-
klynger. Virksomheter som kan dra gjensidig nytte av hverandres
naboskap vil styrke driften og øke den samlede innovative kraften. 

Reiseliv/ turisme er et område hvor Strand Arbeiderparti ser et stort potensiale for økt 
verdiskaping. Vi ønsker å gjøre grep som sikrer en økt turiststrøm inn til sentrum av 
byen, før eller etter besøket på Preikestolen. Det vil styrke kundegrunnlaget for 
eksisterende virksomheter, skape rom for flere nyetableringer, og ikke minst, gjøre 
Jørpeland til en levende og pulserende sommerby. 
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Landbrukets oppgave er å produsere trygg og variert mat av god 
kvalitet, slik at selvforsyningsgraden kan opprettholdes på minst 
dagens nivå.  

Vårt distriktslandbruk gir sysselsetting og bosetting, samt 
grunnlag for annen næringsvirksomhet. Med kommunen sitt 
begrensede areal for matproduksjon er det nødvendig med 
et sterkt jordvern.

Bosetting av flyktninger

Norge må ta sin del av det internasjonale ansvaret for å ta imot 
flyktninger, også Strand. Forutsetningen for å kunne gjøre dette, er at 
kommunen har tilstrekkelig kapasitet. Staten må legge til rette for at denne 
kapasiteten er god nok.  Det er derfor viktig å påvirke statlige myndigheter til å øke 
integreringstilskuddet. I tillegg må staten og kommunene sørge for fortgang i
 bosettingsprosessen. 
 
Å beherske norsk språk er en nøkkel for å lykkes i arbeidslivet. Strand Arbeiderparti 
mener introduksjonprogrammet for nyankomne innvandrere i større grad bør 
kvalifisere den enkelte til arbeid, gjennom utvidet bruk av praksisplasser 
og yrkeskvalifiserende opplæring.

Bolig til alle

Kommunen må sikre og regulere nok areal til boligformål i hele 
kommunen og må sørge for rask byggesaksbehandling. Kommunen 
må også være en pådriver overfor statlige myndigheter i forhold 
til å ha en startlånsordning som gjør det mulig for unge i 
etableringsfasen å komme seg inn på boligmarkedet.
 
Ikke alle har råd til å få seg egen bolig. Kommunen 
må derfor sørge for at det bygges tilstrekkelig med 
utleieboliger, enten ved å bygge disse selv eller ved 
et samarbeid med boligbyggelag eller andre 
utbyggere. Husleien for disse boligene må være på et 
nivå som gjør det mulig for aktuelle leieboere å ha en
tilfredsstillende livssituasjon. 

Spesielt er det viktig at forholdene legges godt til rette for
barnefamilier.



Kandidatane Våre

1. Helge Steinsvåg
    1970

2. Torhild Pedersen
    1962

3. Leif Nieuwejaar
    1962

10. Emil Kulizade
      1995

11. Ellen Wanja Karender
     1955

12. Egil Tjensvold
      1965

7. Arvid Håheim
    1950

8. Karl Stokka
    1957

9. Ihsan Abualnaja
    1982

4. Wibecke Bøe Helland
    1973

5. Odd Westersjø
    1968

6. Marie Stokka
    1992

13. Ragnhild Tau Oanes
      1985

14. Edvard K. Tungland
      1943

15. Nina Tvedt
      1967

22. Øystein L. Hansen
      1957

23. Margot Irene Skappel
      1950

24. Grim Lura
      1965

19. Christine Tjøstheim
      1987

21. Signe P. Larsen 
      Holmgren 
      1940

16. Kjell Ove Hjemdal
      1957

17. Mona Tjensvold
      1982

18. Sverre K. Sørskår
      1946

20. Johannes Tveitnes
      1995

Du kan lese hele 
programmet vårt og mer 
om kandidatene våre på 
vår nettside og facebook: 

strand.arbeiderparti.no

facebook.com/


