POLITISK PLATTFORM 2019-2023

Innledning
Valget i 2019 ga et tydelig signal om at innbyggerne i Stavanger ønsker en ny retning for kommunen.
Valgresultatet dannet grunnlag for et nytt politisk flertall utgått av Arbeiderpartiet, Folkeaksjonen nei
til mer bompenger, Miljøpartiet De Grønne, Rødt, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.
For å ta Stavanger i en ny og mer rettferdig retning vil de styrende partiene ta utgangspunkt i dette
dokumentet. Vi legger til grunn FNs 17 bærekraftmål for vårt politiske arbeid i perioden.
De nye flertallspartiene mener Stavanger har beveget seg i feil retning de siste årene. Forskjellene har
økt kraftig. Antall barn som vokser opp i fattigdom har skutt i været. Sykefraværet blant kommunens
ansatte har vært altfor høyt. Den grunnleggende velferden – barnehage, skole, helse og omsorg –
har fått for trange kår. Kommunens innsats for å nå våre ambisiøse klimamål har ikke vært god nok.
Det nye flertallet vil ta Stavanger i en annen retning. For oss er det avgjørende å bygge ut gode felles
velferdstjenester og sikre et trygt arbeidsliv for alle som går på jobb i Stavanger. Barn og unge skal
få en trygg oppvekst i Stavanger. Da må Stavangerskolen også få det økonomiske handlingsrommet
som er nødvendig for å nå dette målet. Eldreomsorgen må styrkes, slik at alle eldre får den gode og
verdige omsorgen de har krav på.
Vi vil styrke innsatsen mot sosial dumping og kampen mot arbeidslivskriminalitet i Stavanger. Ansatte
i Stavanger kommune må få den tida og tilliten de trenger for å gi innbyggerne våre god omsorg,
utdanning og oppfølging. For å nå disse målene oppretter vi et eget utvalg for arbeid og lønn som
skal gjennomføre vår ambisiøse arbeidslivspolitikk.
Trygg økonomistyring for å bedre det økonomiske handlingsrommet vil være avgjørende for prioriteringer og tempo for måloppnåelsen. Derfor vil vi bruke de store pengene på de store oppgavene,
og prioritere kommunens grunnleggende velferdsoppgaver fremfor dyre prestisjeprosjekter. Det
viktigste vi kan gjøre for å styrke kommunens økonomi er likevel å gjøre Stavanger mer attraktiv for
både mennesker og bedrifter. I dag eksporterer Stavanger barnefamilier. Det nye flertallet vil snu
utviklingen gjennom å satse på gode og tilgjengelige boliger, flere barnehageplasser, gode skoler
og et velutviklet transportsystem.
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Vel så viktig er det å gjøre kommunen vår attraktiv for nye investeringer. Stavanger er Norges
energihovedstad. Vi skal videreutvikle olje- og gassnæringen med vekt på grønn omstilling. Vi skal
lede an i utviklingen av ny teknologi, fornybare næringer og et bærekraftig næringsliv med grønne,
trygge arbeidsplasser. Vi skal være pådrivere for innovasjon og for vekstmuligheter for næringslivet. Vi
vil føre en aktiv og tydelig næringspolitikk for å skape flere arbeidsplasser i hele kommunen. Vi skal i
større grad bruke politiske kanaler for å styrke Stavangers posisjon nasjonalt og internasjonalt.
Stavanger skal redusere klimagassutslippene med 80 prosent innen 2030. Med det oppnår vi målene
i Parisavtalen og blir blant de beste byene i verden. Vi skal gjøre det enklere for innbyggerne å ta klimasmarte valg. I relevante politiske beslutninger skal alltid klimakonsekvenser vurderes og veie tungt
når beslutninger tas. Derfor vil de nye flertallspartiene innføre et eget klimabudsjett- og regnskap
i kommunen for å holde styr på Stavangers utslipp. Cruiseskipene skal ut av Vågen, og antall årlige
anløp skal ned.
Det nye flertallet anerkjenner at dagens bymiljøpakke har gitt en uforholdsmessig stor del av regningen til dagens bilister. Derfor går vi inn for endringer i bymiljøpakken som fjerner bomavgiftene på
kvelds- og nattestid og i deler av helga. Samtidig vil vi redusere antall makspasseringer i bomringen.
Sammenslåingen av Stavanger, Rennesøy og Finnøy gjør Stavanger til en stor kommune med vid
spredning i både geografi og befolkning. Vi er en av Norges største landbrukskommuner og landets
fjerde største havbrukskommune. Dette er viktige ressurser vi skal forvalte og videreutvikle med vekt
på grønnere drift. Verdifull matjord og bondens næringsareal skal beskyttes med et sterkt jordvern,
og vi vil støtte opp om kortreist mat og urbant landbruk.
Vi skal ha et sterkt lokaldemokrati, med økt innbyggerinvolvering og åpenhet, og være en inkluderende, grønn og omstillingsdyktig by hvor det er trygt og godt å bo for alle.
Disse partiene vil søke samarbeid i neste periode, og søker å danne flertall i alle politiske saker
som ikke fremgår av denne plattformen.
Stavanger, 23. september 2019
Kari Nessa Nordtun
Frode Myrhol
Daria Maria Johnsen
Mimir Kristjansson
Dagny Sunnanå Hausken
Eirik Faret Sakariassen
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Vår politiske plattform tar utgangspunkt i 10 områder:
1.

Byutvikling, bolig og samferdsel		

2.

Klima og miljø

3.

Oppvekst

4.

En god by for barn og unge

5.

Velferd og omsorg

6.

Næring og arbeid

7.

Arbeidsliv

8.

Kultur, idrett og frivillighet

9.

Ansvarlig økonomisk politikk

10. Politisk styring, lokaldemokrati og inkludering
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1. Byutvikling, bolig og samferdsel
Vi vil utvikle Stavanger slik at flere vil bosette seg her. Dette gjelder særlig småbarnsfamilier. Vi vil lage en boligplan
for Stavanger som skal bidra til en sosial boligpolitikk gjennom prosjekter som leie til eie, og ved at kommunen
kjøper boliger i nye utbyggingsprosjekter og ved å fornye etablererordningen. Stavanger må få flere boliger for
innbyggere med vanlig inntekt fremfor flere boliger i luksussegmentet. Dette gjelder også boliger for eldre.
Stavanger skal være en by for alle. Det betyr å legge til rette for barnas byrom, og for et aldersvennlig samfunn.
Vi har som mål at alle skal ha et godt sted å bo. Den rullerende rehabiliteringsplanen for kommunale boliger skal
prioriteres høyere, og mer midler enn i dag må gå til å redusere vedlikeholdsetterslepet. Leieprisen på kommunale
boliger skal holdes lave.
Vi vil ha et levende og kompakt sentrum som utvikler seg samtidig som vi verner om byens identitet. Vi skal legge til
rette for en konstruktiv dialog mellom utviklere og bevaringsinstanser. Vi vil blant annet søke riksantikvaren om midler
for å få igangsatt et byreparasjonsprosjekt i bevaringsområder, og arbeide for at Gamle Stavanger tas inn i UNESCOs
«Man and Biosphere Programme».
Stavanger er en viktig industriby. Vi vil verne om og sikre ekspansjonsmuligheter for næringsparker og industridrift.
I vår byutviklingspolitikk settes innbyggerne først. Nytorget har lenge vært preget av forfall og politisk handlingslammelse. Vi vil realisere konkrete byomformingstiltak på Nytorget raskest mulig. Vi vil ha en egen områdeplan for Paradis
før vi sier ja til videre utbygginger i området. De styrende partiene ønsker en variert utbygging i Paradis som gjør vår
nye urbane bydel attraktiv for beboere og arbeidstakere i tråd med føringer gitt i Sentrumsplanen. Utbyggingen bør
være tilpasset nabolagets eksisterende kvaliteter og passe godt inn i en helhet.
Vi vil og sette krav om en områderegulering for Eckhoff-høyden. Vi vil legge til rette for en aktiv utbygging og utnyttelse av Havnefronten til byens beste med boliger for alle. Judaberg og Vikevåg skal utvikles med sentrumsfunksjoner.
Vi legger Sentrumsplanen til grunn i perioden, og det skal være en sterk kobling til kommunens vedtatte Klima- og
miljøplan. Vi vil videre ha økonomisk plankompetanse i plan- og bygningsavdelingen, og ha en byarkitekt. Vi vil
arbeide for en statlig finansiert kollektivtrasé fra sentrum til Brustadbua videre til det nye sykehuset. Vi vil stille krav til
regjeringen om at økt trafikk til Ullandhaug ikke skal tas med i beregninger for å nå nullvekstmålet, gitt at regjeringens
avgjørelse om å flytte SUS til Ullandhaug ble tatt i strid med bystyrets ønske.
Vi vil ha en urban kommune som legger til rette for et kortreist hverdagsliv, gode kollektivløsninger og pulserende liv.
Vi vil ha gode og varierte møteplasser og byrom, og prioritere fortetting langs kollektivaksen mellom Stavanger og
Sandnes.
Vi vil:
• Vurdere endring av krav om bostedstid og førstegangseierskap når det gjelder etablererboliger, og utrede nye
boligfinansieringsløsninger for både unge og eldre, inkludert leie-for-eie
• Ha en full gjennomgang av Stavanger kommunes eiendomsportefølje, og vurdere økt kompensasjon fra
utbyggere for å legge beslag på offentlig areal i forbindelse med utbygging
• Vurdere om Stavanger Utvikling skal ta en mer aktiv rolle som utbygger i egne prosjekter
• I tillegg til vedtatte levekårsløft, utarbeide og gjennomføre en helhetlig plan for levekårsløft 				
for Kvernevik og Hillevåg
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Prioritere høy utnyttelse langs kollektivaksen mellom Stavanger og Sandnes
Verne om trehusbyen i Stavanger
Ved rullering av arealdelen til kommuneplanen utrede en omregulering fra bolig til LNF 			
langs deler av Revheimsveien
Utrede de samfunnsøkonomiske og klima- og miljømessige konsekvensene ved Øyfast. Utredningsarbeidet avgjør
videre framdrift for prosjektet. Øyfast er avhengig av regional og statlig finansiering
Arbeide for å fjerne bomavgift i tidsperioden fra kl. 1900-0700 på hverdager, med unntak 				
av bommen på E39 Forus
Arbeide for å fjerne bomavgift fra lørdag kl.1600 til mandag morgen kl. 0700
At timesreglen og makspasseringer ikke faller bort ved inaktiv avtale
Arbeide for å redusere maksimum bompasseringer per måned ned fra 75 til 60
Prioritere oppfølging av kommunedelplan for universell utforming 2014-2029 og arbeide for fremkommelighet for
rullestolbrukere i sentrum
Legge til rette for flere toaletter tilgjengelige for alle i sentrum
Sikre og utvikle turnettet og kulturlandskapet i hele kommunen, og arbeide for statlig tilskudd til skjøtsel
Arbeide for en bedre kollektivløsning til UiS og nye SUS, fortrinnsvis skinnegående
Arbeide for gratis autonom buss på sentrumshalvøya
Arbeide for full utbygging av bedre mobildekning og fiber/bredbånd i hele kommunen
Ivareta bolighensyn i LNFR-områder i Finnøy kommunedel
Utrede ny busstrasé fra sør gjennom Løkkeveien
Innbyggertorget på Rennesøy legges til kaiområdet i Vikevåg
Det bygges et nytt bygg på kaien i Vikevåg med blant annet offentlige tjenester som beskrevet i intensjonsavtalen
Tilrettelegge for sentrums- og bydelslekeplasser

2. Klima og miljø
God miljøpolitikk handler også om å ta vare på naturen, slik at også kommende generasjoner skal kunne nyte
godt av den. I Stavanger skal vi plante flere trær, anlegge flere nye blomsterenger, vurdere vern av spesielt
verdifulle områder. Vi skal også gjøre tiltak for å øke det biologiske mangfoldet og ta vare på spesielt truede 		
arter i Stavanger.
Grønn byutvikling
Grønn byutvikling og godt samarbeid er nøkkelen til en bærekraftig by. Vi skal tenke klima og miljø i all byplanlegging
og utforming av offentlige bygg. På nye offentlige bygg skal det være solceller og/eller grønne tak, der det er hensiktsmessig. Vi skal bruke vår kommunale innkjøpsmakt til å stille miljøkrav til leverandører og i offentlige anbud, for
eksempel ved å kreve utslippsfrie anleggsvirksomhet.
Transport og mobilitet
Transportsektoren står i dag for størsteparten av utslippene i Stavanger. Vi vil derfor ha løsninger som gjør det enkelt
og effektivt å reise kollektivt, sykle og gå, og samtidig redusere biltrafikken. Vi vil også utvikle en strategi for mindre
miljøbelastende cruisetrafikk, hvor vi blant annet vil flytte cruiseskipene ut av Vågen, redusere antall anløp og etablere
landstrøm. Etter etablering av landstrøm vil det være en forutsetning for anløp av skip at de kan knytte seg til denne.
Nye næringer
Klimarisiko kommer stadig høyere på agendaen, og vil føre til store endringer for alle næringer. Skal vi nå klimamålene
må vi finne nye og grønnere løsninger for å dekke verdens energibehov. Å gå over til mer delingsøkonomi og en
stadig mer sirkulær økonomi er avgjørende for miljøet – og vil også gi grobunn for nye næringer og arbeidsplasser. Stavanger har særlige fortrinn for å lede an i utviklingen av ny teknologi, og som kommune skal vi sikre gode og
konkurransedyktige vilkår for å tiltrekke oss nødvendig kompetanse og etablere nye bedrifter. Kommunens klima- og
miljøfond skal styrkes i dette arbeidet.
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Felles innsats for miljøet
Valgene vi tar i hverdagen er viktige for å redusere personlig forbruk og karbonavtrykk. Stavanger skal tilrettelegge
for at alle våre innbyggere kan være med og bidra i klimadugnaden, og gjøre det enkelt for folk å ta klimasmarte valg.
Kildesorteringsgraden skal økes, og vi skal arbeide for reduksjon av matsvinn og bruken av plast. Målet om 80 prosent
utslippskutt vil kreve en samlet innsats fra både næringsliv, innbyggere og kommunen, og vi skal legge til rette for
miljøvennlige, rettferdige løsninger som skritt for skritt tar oss videre til et lavutslippssamfunn og en grønnere by.
Vi vil bevare biomangfoldet og dyrelivet ved Mosvatnet og Litla Stokkavatnet, og vil derfor utrede med mål om å innføre biotopvern. Samtidig ønsker vi å verne om Sørmarka og vil derfor utrede med mål om å innføre en markagrense.
Vi vil:
• Tilføre klima- og miljøfondet betydelige midler
• Innføre klimaregnskap og klimabudsjett
• Etablere egen avdeling for klima og miljø som følger opp arbeidet for måloppnåelse
• Flytte cruiseskipene ut av Vågen, og innføre et tak som reduserer antall årlige anløp
• Arbeide for å etablere landstrøm, og si nei til de skipene som forurenser mest
• Flere ladepunkter for el-bil, gjennom blant annet tilskudd til borettslag
• Ha nullvisjon for nedbygging av matjord og gjennomgå kommuneplanen for å vurdere om områder kan
tilbakeføres til LNF
• Etablere egen kommunedelplan for bynært landbruk, i tilknytning til landbrukskontoret
• Iverksette tiltak for å styrke det biologiske mangfoldet
• Arbeide for at Hjem-Jobb-Hjem-ordningen skal gjelde i hele kommunen, og være en pådriver for at «Hent
meg»-ordningen etableres i ikke bynære strøk
• Utvide tilbudet med bysykler med mål om at det i alle sentrumsnære kommunedeler ikke skal være mer enn 		
400 meter til nærmeste bysykkelstativ
• Innføre bilfrie gater i henhold til de føringer som ligger i Sentrumsplanen
• Utrede muligheten for å innføre «bilfritt Vågen» langs Skagenkaien i dialog med næringslivet
• Vurdere økt parkeringsavgift for langtidsparkering i sentrum
• Vurdere å innføre parkeringsavgift i regionens kjøpesentre i dialog med Sandnes kommune
• Ha som mål å bygge 50 km sykkelvei i løpet av perioden
• Ta sikte på Breeam excellent standard for nye kommunale bygg
• Vurdere støtteordning for kjøp av el-sykkel for småbarnsfamilier og folk som ønsker å erstatte bilen med el-sykkel
• At Stavanger kommunes bilpark skal være nullutslipp i løpet av perioden
• Tilrettelegge for bildelingsordninger, også for kommunens ansatte
• Følge opp arbeidet med ny dyrevelferdsplan i kommunen

3. Oppvekst
Det skal være trygt og godt å vokse opp i Stavanger. Våre barn og unge skal ha like muligheter uansett hvor i byen
de vokser opp og hvilken bakgrunn de kommer fra. Vi vil satse tungt på de universelle løsningene som kommer alle
barn til gode, og bidra til sosial utjevning og inkludering. I dag vokser for mange barn opp i fattigdom. De styrende
partiene vil snu denne utviklingen.
Barnehage
Vi vil ha flere barnehageopptak, med mål om at alle ettåringer får barnehageplass uansett når på året de er født. Familier skal tilbys barnehageplass i kort avstand til der foreldrene jobber eller bor. Vi vil øke rammene til barnehagene
for å gi dem en større grad av frihet til å kunne drive godt pedagogisk arbeid. Barna må få tid til å leke og ha varierte
dager. Vi vil også øke grunnbemanningen i barnehagene for å redusere sykefravær, øke kvaliteten og sikre jevnere
bemanning gjennom hele barnehagedagen. Vi vil ha gode rammer for Ressurssenter for styrket barnehagetilbud.
Tverrfaglig og tidlig innsats er avgjørende for at barn skal få god, tilpasset oppfølging og likeverdige muligheter. Vi vil
også styrke prosjektene som arbeider med å få flere barn fra minoritetsspråklige familier inn i barnehagene. Et viktig
tiltak vil være å bygge en ny sentrumsnær barnehage i perioden.
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Vi ønsker å satse på natur- og friluftsbarnehager. De styrende partiene ønsker flere menn ansatt i barnehagene. 		
Vi ønsker ikke nye kommersielle barnehager. Nye barnehager skal være offentlige eller ideelle. Dersom private
barnehager selges i perioden skal kommunen vurdere å kjøpe disse.
Skole
Skolen skal være en samlende arena for kunnskap, fellesskap og inkludering. Det er viktig å skape god grobunn for
utvikling av forståelse og gjensidig toleranse. Vi vil satse på fellesskolen og sier derfor nei til å etablere flere private
grunnskoler.
Stavangerskolen, elever og foresatte fortjener at vi tar bekymringsmeldinger om trange økonomiske rammer på alvor.
Vi vil styrke fellesskolens rammer for å sikre lovbestemte rettigheter: rett til spesialundervisning og særskilt språkopplæring. Vi vil gå inn for et prøveprosjekt med leksefri skole samtidig som vi ivaretar et godt hjem/skole-samarbeid.
Vi vil arbeide for en psykisk helsefremmende skole, med fokus på livsmestring, trygge omgivelser for læring, gode
relasjoner og et godt og tilgjengelig støtteapparat tilknyttet skolen. Vi vil arbeide for økt lærertetthet, ha flere faggrupper inn i skolen og oppfylle Helsedirektoratets helsesykepleiernorm. Vi ønsker en gjennomgang av positive og
negative effekter ved utdeling av Chromebook til alle elever i grunnskolen. Vi ønsker å møte fallende motivasjon blant
elever med større variasjon og en mer praktisk og estetisk skolehverdag. Vi vil ha felles retningslinjer for mobilfri skole,
og trappe opp arbeidet mot mobbing, inkludert den digitale mobbingen.
SFO
Skolefritidsordningen utgjør en viktig fellesarena for å knytte gode relasjoner, og for lek, inkludering og sosial læring.
SFO i Stavanger skal ha jevnere kvalitet og lavere pris. Vi ønsker en felles kvalitetsplan for skole og SFO. Det skal innføres søskenmoderasjon mellom SFO og barnehage.
Vi vil:
• Øke rammene til skoler og barnehage
• Senke SFO-prisene
• Innføre søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO
• Oppfylle helsesykepleiernorm i skolen
• Arbeide mot digital mobbing
• Fremskynde rehabiliteringen av Kvernevik, Tastaveden og Vaulen skole
• Bygge ny skole på Storhaug så snart som mulig
• Bedre skolenes og barnehagenes uteområder
• Arbeide for å få flere menn ansatt i barnehagen
• Gi barn mer kunnskap om mat og matproduksjon
• Innføre hjertesoner rundt skoler og barnehager
• Bygge ny sentrumsnær barnehage

4. En god by for barn og unge
En god barndom varer hele livet og i generasjoner. I arbeidet for å redusere økonomiske forskjeller og hindre at
sosial ulikhet reproduseres har vi et særlig ansvar for barn og unge i kommunen vår. Vi skal være ekstra tilstede for
de mest sårbare barna og deres familier, og sikre god omsorg og tverrfaglig oppfølging helt fra livets begynnelse.
Forebygging og tidlig innsats
Vi vil satse på god forebygging fremfor brannslukking. Vi vil investere i universelle løsninger og tidlig innsats, og
supplere med utjevnende enkelttiltak for barn som vokser opp i familier med svak økonomi. Som kommune er det vårt
ansvar å gjøre alt vi kan for å hjelpe familier ut av fattigdom, og sørge for stabile og trygge oppvekstsvilkår. Ingen barn
skal stå utenfor felleskapet i Stavanger.
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Ingen barn skal gå sultne på skolen. Vi ønsker derfor å innføre gratis skolemat, innledningsvis i områder med levekårsutfordringer. Dette gjøres i tett dialog med skolene. Vi vil også arbeide for å tilbakeføre barnetillegget for uføre
foreldre og forbedre stønad til livsopphold for barn over 17 år.
Vi vil:
• Innføre gratis skolemat, innledningsvis i områder med levekårsutfordringer
• Holde hele barnetrygden utenfor beregning av sosialhjelp
• Øke bemanningen i barnevernet
• Innføre familiekoordinator i flere kommunedeler
• Ansette flere helsesykepleiere og jordmødre
• Redusere pris i Kulturskolen og ha tilstrekkelig antall friplasser
• Bli med på og styrke den statlige ordningen om fritidskort for unge
• Opprettholde en tett dialog med utvidet ressursteam og SLT-koordinator for å følge opp 				
rus- og voldsproblematikk
• Styrke fritidstilbud for ungdom i kommunedelene, og legge til rette for at ungdom kan drive 			
med uorganisert aktivitet

5. Velferd og omsorg
Stavanger skal være en god by for alle, i alle faser av livet. Vi skal utøve god og stedsnær omsorg for alle innbyggere i hele kommunen og gi dem de helsetilbudene, oppfølgingen og omsorgen de har behov for. Vi skal ha et
godt sikkerhetsnett slik at ingen faller utenfor, og i fellesskap skal vi ta ansvar for at alle får leve et liv i helsemessig,
sosial og økonomisk trygghet.
Trygghet og velferd for barn og unge
Hvert barn er et eget individ med egne rettigheter og egne behov. Stavanger kommune skal være et godt sted for
barn å vokse opp, og i tråd med Barnekonvensjonen skal vi sikre deres rettigheter til et godt helsetilbud, god levestandard og til økonomisk hjelp hvis de trenger det.
Forebyggende helsearbeid og eldreomsorg
Stavanger kommune skal ha en trygg og verdig eldreomsorg. Eldreomsorgen skal være tilpasset innbyggernes behov.
For å skape en god eldreomsorg i en tid hvor antallet eldre øker er det avgjørende å tiltrekke seg og beholde nødvendig arbeidskraft.
De styrende partiene vil sikre nok sykehjemsplasser gjennom å bygge nytt sykehjem eller utvide eksisterende. Vi vil
også styrke hjemmebaserte tjenester, og legge til rette for utvikling av teknologi som kan gjøre tilværelsen enklere og
tryggere, både for eldre og pårørende. Velferdsteknologi blir viktig fremover, men skal ikke erstatte den menneskelige
kontakten og relasjonen.
Vi vil gi ansatte i helse og omsorg mer tid og tillit til å utøve sitt faglige skjønn. Derfor vil vi øke grunnbemanningen
fordi dette løfter kvaliteten samtidig som det reduserer sykefravær og øker trivsel hos både ansatte og beboere.
For å fremme god helse og livskvalitet for eldre vil vi satse på god ernæring. Vi vil styrke samarbeidet med frivilligheten og legge til rette for tilbud som motvirker ensomhet, og fremmer trivsel og livsglede. Vi vet at fysisk aktivitet
er helsefremmende og forebyggende. Derfor vil vi prioritere å legge til rette for at flere eldre er i aktivitet.
Våre sykehjem skal være kommunale eller ideelt drevet. Når kontrakten på Boganes sykehjem utløper skal videre
drift reserveres kommunen eller ideelle aktører. Vi ønsker at kommunen skal ha egne, faste vikarer i hjemmebaserte
tjenester, slik at en møter kjente ansikter.
Rus og psykiske lidelser
Flere undersøkelser viser at rusavhengige ofte er psykisk syke, og forskning slår fast at behandlingen av rusavhengighet og psykisk sykdom blir mer effektiv når den ses i sammenheng. De styrende partiene mener at bedre rusomsorg må prioriteres, og at individuell oppfølging må ivaretas.
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En god psykisk helse er like viktig som en god fysisk helse. Hvert år mister rundt 600 mennesker livet i selvmord. Det
er den nest høyeste dødsårsaken blant unge mennesker i dag. Denne utviklingen vil vi gjøre noe med og har derfor
som ambisjon at Stavanger kommune skal være beskyttet mot selvmord. Vi må forebygge og sette inn tiltak som virker. Vi har ingen å miste.
Vi vil:
• Gi sykehjemsplass til alle som trenger det
• Avslutte demenslandsbyprosjektet til fordel for en større økning av sykehjemsplasser, og heller legge til
rette for rehabilitering og eventuelt påbygg av Ramsvigtunet
• Øke grunnbemanningen på sykehjem og hjemmebaserte tjenester
• Styrke interesseorganisasjoner og frivillige lag
• Sikre rekruttering av fastleger blant annet ved å opprette kommunale fastlegestillinger
• Øke bemanningen på legevakten, og beholde legevaktbåt i Ryfylke
• Styrke og utvide BPA-ordningen, slik at mennesker med funksjonsnedsettelser, pårørende og familier 			
får større beslutningsmyndighet
• Etablere nytt legesenter i Kvernevik
• Vurdere å tilrettelegge enkelte sykehjem for kun å tilby korttidsplasser
• Ikke konkurranseutsette hjemmebaserte tjenester
• Ha eget kjøkken på alle nye sykehjem
• Styrke krisesenteret sitt arbeid i kommunen

6. Næring og arbeid
Stavanger skal videreutvikles som en sterk og attraktiv verdiskapingskommune. I perioden vil bærekraftig omstilling og attraktivitet være sentrale rettesnorer for næringspolitikken.
En offensiv næringspolitikk for fremtiden
Stavanger har et solid fundament for en sterk og aktiv næringspolitikk. Vi er vertskommune for en verdensledende
olje- og gassklynge, en næring som vil utgjøre en økonomisk bærebjelke for kommunen i lang tid framover. Stavanger
skal fortsatt ha en ledende rolle i teknologi- og videreutviklingen av olje- og gassnæringen. Vi vil satse på karbonfangst – og lagring (CCS), fornybar energi og grønn hydrogen. Det kraftige oljeprisfallet i 2014 viste at næringsstrukturen i Stavanger er sårbar og for ensidig. Dette sammen med klimamålene i Parisavtalen gjør at omstillingsarbeidet
må trappes opp ytterligere – uavhengig av oljeprisens utvikling.
Innovasjon og ny teknologi
Det pågår i dag et omfattende nyskapings- og innovasjonsarbeid på flere områder i Stavanger. Nye næringsklynger
utvikles innen fornybar energi, fangst og lagring av CO2, tunellsikkerhet, smartteknologi, velferdsteknologi, havbruk,
landbruk og reiseliv. Her har Stavanger viktige fortrinn og stort potensial for videre vekst. Dette er næringer vi skal
støtte aktivt opp under, samtidig som nysgjerrighet og innovasjonslyst må prege kommunens næringslivsstrategi.
En attraktiv kommune
Hvis vi skal lykkes med den omstillingen som Stavanger trenger, må vi være en attraktiv kommune for potensielle innflyttere, for barnefamilier og mennesker i etableringsfasen. En offensiv politikk for bolig, oppvekst, kultur og miljø vil
derfor være en viktig, integrert del av næringspolitikken i Stavanger.
Stavanger som regional bærebjelke
Som regionens klart største kommune, har Stavanger et betydelig ansvar for den regionale næringspolitikken. Vi skal
bidra aktivt til en strategisk, regional næringsplan også i tiden som kommer. Det regionale næringssamarbeidet bør
imidlertid organiseres på en annen måte enn i dag. Dette innebærer at Greater Stavanger avvikles i sin nåværende
form på sikt, og at Stavanger kommune tar et initiativ overfor de andre medlemskommunene med sikte på å sammen
utrede alternative måter å utføre det regionale næringssamarbeidet på.

Side 10					

STAVANGER-PLATTFORMEN 			

Høyere utdanning og forskning
Stavanger har solide utdanningsinstusjoner som Universitetet i Stavanger, Handelshøyskolen BI, Stavanger Universitetssykehus, og VID vitenskapelige høgskole. Dette er viktige studiesteder, store arbeidsplasser og viktige forskningsinstitusjoner (i tillegg til NORCE). De utdanner fremtidens arbeidskraft og er viktige for den regionale utviklingen.
Stavanger som vertskommune skal bidra til gode fag- og studentmiljø, bolig, kultur og kollektivtransport. Vi vil aktivt
tilrettelegge for flere studentboliger i sentrum og tilrettelegge for fakultet i sentrum dersom UiS ønsker det, samt
utvikling av Campus Ullandhaug, og utvikle campus for VID på Misjonsmarka.
Landbruk og havbruk
Etter kommunesammenslåingen med Finnøy og Rennesøy vil vår kommune vil være en av landets største jordbrukskommuner og Rogalands største havbrukskommune. Stavanger vil ha en betydelig produksjon av tomater, lam, melk,
fjørfe og fiskeoppdrett. Jordbruk og havbruk vil også i fremtiden være helt sentrale næringer på øyene i Nye Stavanger. Vi vil sørge for at kommunen har tilstrekkelig kompetanse for å ivareta alle våre nye næringer, og etterstrebe en
utslippsfri oppdrettsnæring. I matfylket Rogaland, med kortreiste råvarer av høy kvalitet, vil vi løfte Stavanger som
Norges matby nummer én.
Arbeid til alle
I dag er det for mange som står utenfor arbeidslivet. Dette kan være ungdom som har droppet ut av videregående
skole, langtidsledige, personer med psykiske problemer og andre syke og delvis uføre. Flere av disse kan ikke og skal
ikke jobbe, men mange ønsker en jobb, og trenger på ulikt vis fellesskapets bidrag for å få det til. Vi vil ha en politikk
for arbeidslivet som sørger for at de som står utenfor arbeidslivet kommer i jobb.
Vi vil:
• Sikre at Rosenberg Worley får trygge, forutsigbare rammer for videre drift og utvikling på Buøy
• Opprette «Fasit Stavanger» for å få til et hurtigspor for næringslivet i byggesaker og lokasjonshenvendelser
• Profilere Stavanger for å tiltrekke internasjonale investeringer og etableringer gjennom en sterk, aktiv og
utadrettet næringsavdeling
• Forsterke arbeidet med å få flere statlige arbeidsplasser til kommunen
• Legge til rette for samarbeid med ressursmiljøer om kongress- og messevirksomhet
• Sikre næringslivet og industrien god tilgang til arealer for ekspansjon og nyetableringer
• Videreutvikle kompetansemiljøet innen landbruk og havbruk på Judaberg
• Styrke studentenes kulturtilbud, ved at kommunen vurderer å kjøpe Folken i samarbeid med andre aktører
• Arbeide for å få medisinutdanning til UiS i samarbeid med SUS
• Støtte utvidelse av Studentenes Hus
• Bidra til etablering av helsehus på Campus Ullandhaug
• Utvikle campus for VID på Misjonsmarka
• Arbeide for flere praksisplasser for studenter i kommunen, også for fagområder som ikke har praksis som en del
av sitt studieløp
• Innføre flere tiltak for å få unge ut i arbeid, herunder øke antall lærlingeplasser
• Øke sysselsettingen gjennom å involvere trepartssamarbeidet mer aktivt, for å få spesielt innvandrere, de med
forsørgeransvar og unge under 30 år i jobb
• Satse på bedre språkopplæring
• Lage en startpakke for arbeidsinnvandrere med informasjon om rettigheter og plikter på språk de forstår

7. Arbeidsliv
Stavanger skal være en god kommune å arbeide og bo i for alle. Å gå på jobb i Stavanger kommune skal være trygt
uavhengig av hva slags jobb du har. Kommunen er med sine over 10000 ansatte en av regionens største arbeidsgivere. Ved å vise gi våre ansatte tillit og trygge vilkår skal vi sikre best mulig tjenester for innbyggerne våre.
Vi skal øke grunnbemanningen i velferdstjeneste våre. Hele, faste stillinger er avgjørende for kvaliteten i kommunens
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tilbud. Vi skal bygge en heltidskultur i Stavanger kommune, som blir viktig for å rekruttere dyktige ansatte til å ta vare
på våre innbyggere. Vi vil innføre en offentlig vikarordning i kommunen med vikarer fast ansatt i hele stillinger for å
redusere bruken av kommersielle bemanningsbyråer og sikre innbyggerne best mulig tjenester.
I dag er sykefraværet i kommunen altfor høyt. Økt grunnbemanning og tryggere vilkår for kommunens vikarer kan
bidra til å redusere sykefraværet. Samtidig må de ansatte få tid og tillit til å gjøre jobben sin skikkelig. Derfor vil vi
utvide forsøkene med tillitsreform i kommunen for å bli kvitt unødvendige skjema og rapporteringskrav.
Offentlige og private ideelle skal prioriteres framfor private kommersielle tilbydere. Vi mener det ligger besparelser i å
gjennomgå alle kommunens anbud og gjeldende avtaler. Vi vil gå i dialog med lokalt næringsliv for å gjennomgå våre
anbudskontrakter med sikte på å gjøre det enklere for lokale bedrifter å hevde seg i anbudskonkurranser til Stavanger.
Sosial dumping er et økende problem også i vår region. Som en stor innkjøper og oppdragsgiver har kommunen
et betydelig ansvar for å hjelpe seriøse aktører i næringslivet. Vi vil innføre seriøsitetskrav av samme type som i den
såkalte Oslo-modellen. Samtidig vil vi stille enda skarpere krav til bruk av lærlinger.
Et absolutt minimumskrav er at ti prosent av dem som jobber på kommunens kontrakter skal være lærlinger. Kommunen må selv gå i front for å tilby lærlingeplasser til våre framtidige fagarbeidere. I Stavanger kommune skal det
være minst én lærling per 500 innbyggere.
De styrende partiene vil kutte utgiftene til folkevalgte i perioden. Ordfører og varaordfører skal ned i lønn, og kommunen skal bruke mindre penger på reiser og alkohol til folkevalgte. Det er også et mål å redusere lønningene til
kommunens toppledere på sikt. Samtidig vil vi flytte flere møter for folkevalgte til dagtid for å kunne rekruttere flere
småbarnsforeldre inn i politikken og sikre et større mangfold i kommunestyret.
Vi vil:
• Opprette et nytt utvalg for arbeid og lønn
• Øke grunnbemanningen og innføre kommunal vikarordning med hele faste stillinger
• Utvide forsøkene med tillitsreform i Stavanger kommune
• Avslutte kommersiell konkurranseutsetting og tilbakeføre renhold, park, og renovasjon til offentlig drift
• Evaluere bestiller/utfører-modellen med sikte på å fjerne den der det er hensiktsmessig
• Innføre Oslo-modellen og strengere krav til lærlinger i kommunens kontrakter
• Stille krav om allmenngjort minstelønn for å få skjenkebevilling
• Ha et prøveprosjekt med 6-timers arbeidsdag etter dialog med de ansatte, og på et utvalgt 			
arbeidssted i kommunen
• Sikre at kommunen praktiserer likelønn
• Kutte i utgiftene til folkevalgte og i lønnen til ordfører og varaordfører
• Flere videokonferanser for folkevalgte og ansatte for å redusere reisevirksomhet
• Gjennomgå lederlønningene i kommunen med sikte på å minske lønnsforskjellene
• Flytte flere møter for folkevalgte til dagtid
• Redusere reisevirksomheten til folkevalgte og rådmannens stab
• Gjøre Stavanger til en Av-og-til-kommune for godt alkoholvett
• Arbeide for et større mangfold blant ansatte i kommunen, som arbeidstakere med minoritetsbakgrunn 		
og nedsatt funksjonsevne
• Sørge for nok VTA-plasser i kommunen, og at Nav bidrar med tilstrekkelige midler
• Gjennomgå ikke-folkevalgt representasjon i utvalgene, inkludert å vurdere gjeninnføring av ansatterepresentasjon
i utvalg for helse og velferd, og utvalg for oppvekst og utdanning
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8. Kultur, idrett og frivillighet
Kultur, idrett og frivillighet bidrar med store verdier for samfunn og enkeltmennesker utover det som kan måles i
kroner og øre. Som kommune skal vi tilrettelegge for et mangfoldig og tilgjengelig kultur- og idrettstilbud til alle
våre innbyggere, og sikre gode rammevilkår og forutsigbarhet for idrett og frivillig arbeid.
Kultur
Stavanger har et rikt mangfold av kulturopplevelser av høy kvalitet. Kommunen skal være en god støttespiller for å
sikre gode rammevilkår for de store kulturinstitusjonene, korps og kor, og vi ønsker videre å øke støtten til det frie
feltet. Vårt arbeid skal forøvrig være forankret i Stavanger kommunes kulturplan.
Idrett
Idretten Stavanger bidrar til identitetsbygging, folkehelse, inkludering og integrering, og gode fellesskap. Vi skal sikre
gode vilkår for idrett på alle nivå, og ha tett og jevn dialog med foreninger og lag. Vi ønsker at alle skal få mulighet til
å delta i idretten, og legger derfor gratisprinsippet til grunn. Vi legger til grunn de føringer som fremgår av fagplan
idrett.
Frivillighet
Frivilligheten styrker samholdet i samfunnet, og en sterk frivillig sektor bygger opp om vårt demokrati. Frivillighet
skaper videre store verdier for samfunnet, og for oss som enkeltmennesker. Vi vil derfor etablere og sikre frivillighetssentraler i alle kommunedeler. Frivilligheten skal sikres god og mer forutsigbar finansiering, og vi ønsker å gjøre det
enklere å støtte opp om frivillig sektor ved å samle alle tilgjengelige støtteordninger i en felles søkeportal. Vi vil ha en
åpen dag for frivilligheten i kommunestyret.
Tro og livssyn
Religion og livssyn spiller en viktig rolle i det norske samfunnet, både for fellesskapet og for enkeltmennesker. Vi vil
drive et målrettet arbeid mot statlige myndigheter for å sikre en mer rettferdig statlig finansiering av rehabilitering av
Domkirken og våre øvrige middelalderkirker. Mangfoldet av tros- og livssynssamfunn er et fellesgode som det offentlige bør legge til rette for.
Vi vil:
• Arbeide for statlig finansiering for å få realisert et nytt teaterbygg til Rogaland Teater
• Sikre et løft for Museum Stavanger
• Ferdigstille Nye Tou
• Opprettholde bibliotekstrukturen i hele kommunen
• Legge til rette for oppføring av et bydelshus på Eiganes og Våland
• Fullføre prosessen med nytt bydelshus i Kvernevik
• Utvikle en digital løsning som tilbyr en samlet oversikt over kommunens kulturtilbud
• Bevare Metropolis på Nytorget og sikre midlertidige lokaler i en eventuell ombyggingsperiode
• Løse situasjonen med rideanlegg i kommunen i dialog med Rogaland Rideklubb
• Oppgradere Tastahallen
• Utrede mulighetene for en skatepark i Hillevåg
• Styrke svømmetilbudet i kommunen gjennom å bygge hev/senk-svømmeanlegg
• Opparbeide flere utendørs treningsanlegg
• Utrede mulighetene for å etablere et vannsportanlegg i Møllebukta
• Arbeide for opprettelsen av et offentlig sjøbad
• Sikre at alle kunstgressbaner er miljøvennlige
• Åpne opp for gratis bruk av gymsalene i kommunen for familier på søndager
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9. Ansvarlig økonomisk politikk
De styrende partiene vil føre en ansvarlig økonomisk politikk. Hvorvidt vi lykkes med å innfri vår politikk som
beskrevet i denne plattformen er avhengig av vårt økonomiske handlingsrom.
Vi vil skape et økonomisk handlingsrom gjennom å bruke pengene klokere, og øke inntektene. Vi vil redusere bruken
av eksterne konsulenter og fordyrende bemanningsbyrå, til fordel for tjenester i egenregi og en offentlig vikarordning.
Vi vil redusere sykefraværet gjennom økt bemanning og tillit til ansatte. Vi er bekymret over en vekst i byråkratiet, og
ønsker å vri ressurser fra administrasjon til drift. Stavanger bruker svært mye på kjøp av private tjenester, særlig innen
levekårsområdet.
Der andre byer kjøper mest fra ideelle organisasjoner, bruker Stavanger mest på kommersielle aktører. Det vil vi endre.
Vi vil heller tilby hele, faste stillinger i kommunens egne virksomheter. Vi vil redusere antall kommunale foretak, kutte i
styreverv og redusere utgifter til politikerne, og overlate driften av kongress og messesatsningen til eksterne aktører –
med et samtidig sterkt politisk engasjement. Det er mer samfunnsøkonomisk lønnsomt å investere i våre barn og unge
enn i dyre prestisjeprosjekter.
Vi vil øke inntektene gjennom avgifter fra cruisebåtene som legger til havn og vurdere utbytte fra Stavanger havn til
offentlige investeringer. I samarbeid med nabokommunene hvor Stavanger tar en for stor del av kostnadene vil vi
kreve mer rettferdige kostnadsdelinger. Vi vil arbeide målrettet for å stimulere næringer og øke skattegrunnlaget i
hele den nye kommunen. Vi vil ta aktive grep i samarbeid med Nav og næringsliv slik at flere kommer ut i jobb,
spesielt unge mellom 18-30 år.
Vi vil:
• Innføre klimabudsjett og -regnskap med oversikt over måloppnåelse satt i klima og miljøplanen
• Utøve et aktivt og godt eierskap og beholde eierskapet i viktige selskaper som Lyse AS, Forus Næringspark AS og
Stavangerregionen Havn IKS
• Bekjempe arbeidslivskriminalitet, redusere skatteunndragelse og svart arbeid
• Sikre en etisk og grønn profil på kommunens investeringer
• Kutte i antall kommunale foretak ved å ta disse tilbake i kommunens egenregi
• Overføre klagenemdas oppgaver til kommunalutvalget
• Vurdere overføring av utbytte fra Stavangerregionen Havn IKS og Forus Næringspark AS til bykassen
• Overlate driften av Stavanger Forum til eksterne aktører
• Avvikle kommunens kongress- og arrangementsfond

10. Politisk styring, lokaldemokrati
og inkludering
Den politiske styringen av Stavanger skal være preget av åpenhet og nærhet. De folkevalgte skal utøve et aktivt
lederskap av kommunen. Makt og myndighet bør spres på en bedre måte enn i dag, og det er særlig rom for å gi
kommunedelsutvalgene mer reell makt.
Selv om engasjementet for nærmiljøet i kommunedelene er stort allerede i dag, finnes det fortsatt krefter som ikke er
utløst. Derfor må kommunen bidra til involvering og medvirkning på en langt mer aktiv måte enn i dag. Det bør være
personalressurser i hver kommunedel med sikte på å stimulere og støtte innbyggerinvolvering på bred front. En slik
funksjon bør knyttes tett opp mot arbeidet som i dag gjøres av frivillighetssentralene.
Videre er det viktig at Stavanger framstår som en åpen og tilgjengelig kommune. Økningen i deltakelsen ved valget

Side 14					

STAVANGER-PLATTFORMEN 			

2019 er svært gledelig, og vi vil jobbe for å øke den politiske deltakelsen ytterligere. Aktiv bruk av smartteknologi, mer
inkluderende høringsprosesser, og heving av statusen til Ungdommens bystyre vil bidra til å nå disse målene.
Vi ønsker å sette av midler til deltakende budsjettering i kommunedelene som innbyggerne selv får råde over gjennom prosjektet «Vårt nabolag».
Inkludering
Stavanger er en internasjonal kommune. Hver femte innbygger er født i et annet land. Det er en styrke for oss. Stavanger skal være en kommune der alle har like muligheter, uavhengig av kjønn og kjønnsidentitet. Vi vil at Stavanger
fortsatt skal være mangfoldig og legge til rette for at alle kan være den de er og elske den de vil. Stavanger skal ha
nulltoleranse mot rasisme.
I en tid hvor mange mennesker er på flukt, skal Stavanger være en av de kommunene som tar internasjonal solidaritet
på alvor. Vi vil derfor følge de anmodningene IMDI kommer med til kommunen om hvor mange flyktninger som skal
bosettes.
Vi vil søke staten om et prøveprosjekt i kommunedeler med høy andel innvandrerbefolkning om gratis barnehage,
språkopplæring for foresatte, og hjelp til å skaffe arbeid som et alternativ til kontantstøtte.
Vi vil: Vi vil:
• Opprette prosjektet «Vårt nabolag»
• Få utviklet en app for innbyggerinvolvering
• Strømme utvalgsmøter
• Få på plass forbedret søkemulighet i saksdokumenter
• Ha årlige dialogmøter med alle kommunedeler
• At Stavanger kommune tar imot det antallet flyktninger staten ber oss om
• Videreutvikle kvalifiseringsprogrammet, særlig for å få kvinner med innvandrerbakgrunn ut i arbeidslivet
• Øke kunnskapsnivået om LHBT-helse blant kommunens ansatte
• Bedre helsetilbudet for transpersoner
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ARBEIDERPARTIET • FOLKEAKSJONEN NEI TIL MER BOMPENGER • MILJØPARTIET DE GRØNNE
RØDT • SENTERPARTIET • SOSIALISTISK VENSTREPARTI

