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“Vi kan derfor ikke sitte stille å 

se på at de som skal 

representere befolkningen gir 

oss en ekstraregning på opp til 

36.000 kroner i året pr bil i 

husholdningen" 

Kjære velger!  
 

Vi er et helt nystartet parti som ble stiftet som en konsekvens av den nye 

bompakken som ble vedtatt på Fylkestinget i desember 2014. Dette etter at 

blant annet Stavanger bystyre hadde hastebehandlet saken slik at en skulle 

unngå å måtte avslutte bompengeinnkrevingen 31.12.2016 uten å ha en ny 

bompakke klar 01.01.2017. 

 

Konsekvensen av dette er at det har blitt vedtatt en bompakke for regionen 

der det ikke har blitt gjort en eneste konsekvensutredning i forhold til hva 

dette vil ha å si for befolkningen, institusjoner, næringsliv og frivillig arbeid, 

deriblant idretten. I ettertid har det også vist seg at flere av politikerne som 

gikk inn for dette i Stavanger bystyre ikke hadde satt seg inn i hva de egentlig 

vedtok og hvilke konsekvenser dette faktisk ville få for de som blir rammet av 

vedtaket. 

En slik saksbehandling kan det stilles mange spørsmål ved. Det har vi også gjort, og det vil vi fortsette å gjøre 

gjennom hele valgkampen og inn i en ny bystyreperiode. Mange snakker om politikerforakt, men i dette 

tilfellet mener vi det passer bedre med innbyggerforakt. Vi i Folkeaksjonen nei til mer bompenger bestemte 

oss for at dette kunne vi ikke sitte stille å se på lenger. Vi vil ta kampen for befolkningen inn i bystyresalen og vi 

vil få Stavanger tilbake på rett spor, der langsiktige gjennomtenkte løsninger for byutvikling legges til grunn i 

stedet for kortsiktig symbolpolitikk. 

 

Stavanger går nå utfordrende tider i møte, og vi kan derfor ikke sitte 

stille å se på at de som skal representere befolkningen gir oss en 

ekstraregning på opp til 36.000 kr i året pr bil i husholdningen, samtidig 

som folk mister jobbene sine og næringslivet sliter? Hvordan vil dette 

påvirke rekruttering til ny arbeidskraft til regionen? Hvordan skal folk i 

etableringsfasen som er avhengige av bilen, kunne få spart opp 

egenkapital til å komme inn på et trangt boligmarked? 

De samme politikerne har de siste 20 årene stått for tilrettelegging av en 

storstilt utbygging på Forus for næringsvirksomhet, samtidig som boligbyggingen stort sett har foregått alle 

andre steder og helst et langt stykke unna. Alt dette samtidig som at befolkningsveksten i regionen har 

eksplodert i samme periode. Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg har hatt en samlet befolkningsvekst i 

perioden på 60.500. Til sammenligning hadde Sandnes en befolkning på 48.500 i 1994, likevel har utbygging av 

infrastruktur vært nærmest fraværende. Og motorveien som folk skal bruke for å komme til og fra jobb, ser 

stort sett ut slik den gjorde for 20 år siden. 

 

Hvordan kan vi stole på at politikere som ikke har sett sammenhengen mellom næringsutvikling på Forus og 

boligbygging alle andre steder og de trafikkproblemene dette ville medføre, nå gjør det rette når de satser på 

en bussvei nærmest parallelt med dobbeltsporet og en sykkelvei fra Stavanger til Forus for å løse 

trafikkproblemene? Det kan vi selvsagt ikke. Med videre befolkningsvekst og nye undersjøiske veiforbindelser 

både til Ryfylke og Haugalandet så vil nok visjonen om nullvekst i biltrafikken bli akkurat det, en visjon. 

Stavanger trenger realpolitikere og ikke symbolpolitikere som skyver problemene foran seg samtidig som de 

sender regningen for dårlige avgjørelser over på befolkningen.  

Nok er nok! Folkeaksjonen nei til mer bompenger vil løse problemene, ikke skape nye. Alt vi skal gjøre skal 

være basert på våre grunnleggende prinsipper om fornuft, rettferdighet, langsiktighet, likhet, frihet og 

demokrati. De planlagte bomringene i regionen representerer ingen av disse prinsippene. Det rammer ulikt og 

ikke minst rammer det de som har minst hardest. Norge er bygget opp etter et prinsipp om en sosialt 

rettferdig skattlegging, de som tjener minst skal betale minst og motsatt. Den nye bompakken vil føre til 

dramatiske konsekvenser for mange i befolkningen.  

Frode Myrhol, partileder 
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Vi har hørt historier fra folk som sier de vil måtte flytte og dra ungene bort fra sitt kjente oppvekstmiljø på 

grunn av at familien ikke vil ha råd til å bo i kommunen lenger på grunn av denne usosiale ekstraskatten, en 

skatt som må betales av penger de allerede har betalt inntektskatt av. 

Å bygge ut kollektivtilbudet er et godt tiltak, men hvorfor skal bilistene betale for at politikerne ikke har gjort 

jobben sin de siste 20 årene når det gjelder utbygging av infrastruktur for å ha kapasitet til å ta unna 

konsekvensene av nærings og boligpolitikken som har blitt ført i kommunen? Er ikke dette noe fellesskapet 

skal betale og ikke i hovedsak de som bor eller jobber på feil side av bommen? 

Folk vil velge buss hvis tilbudet er godt nok utbygd og om buss kan konkurrere med bil når det gjelder tidsbruk 

og komfort. Men å bruke buss for å dra på handel, levere unger i barnehagen etc, det er ikke et alternativ her i 

regionen. Det vil heller ikke bli det med den nye bussveien eller sykkelveien til Forus som bilistene skal betale. 

Vi vil ta tak i de virkelige problemene og vi vil stille knallharde krav til myndighetene når det gjelder 

finansiering av utbygging av infrastruktur som skal ta regionen inn i fremtiden. Dette er det felleskapet som 

skal betale, ikke bare en del av bilistene. 

 

Selv om vi er et nytt parti som har blitt stiftet på grunn av den nye bompakken og hele saksgangen rundt 

denne, så er vi ikke et parti med kun en sak på programmet. Vi har i de siste månedene jobbet med å sette 

sammen et fullverdig program og vi håper at programmet viser hvilke verdier vi vil representere i politikken. Vi 

vil være et åpent og inkluderende parti med langsiktige og innovative løsninger, løsninger vi tror vil gjøre 

Stavanger til en enda bedre by å bo i. 

 

Vi må være så ærlige å si at programmet vårt gjerne har enkelte hull siden vi ikke har hatt like lang tid som de 

andre partiene til å utarbeide programmet. Men når der dukker opp saker vi ikke har gjort oss opp noen 

mening om så vil vi sette oss godt inn i alle sidene ved sakene før vi eventuelt gjør oss opp en mening om vårt 

standpunkt basert på de verdiene vi står for. I tillegg har vi fordelen av å være et tverrpolitisk parti slik at vi 

ikke vil være bundet av forventninger om at vi tilhører den og den blokken i 

forhold til standpunkt vi tar i en enkelt sak.  

Vi håper du vil danne deg et inntrykk av hvordan vi vil stemme i saker vi ikke 

nevner spesifikt i programmet vårt når du leser det og at de verdiene vi står 

for gjenspeiler seg i hele programmet. Vi vil føre en ansvarlig politikk og sørge 

for at vi holder oss innenfor de økonomiske rammene kommunene har. Vi 

lover nye løsninger og en ny politikk innenfor enkelte områder, samtidig som 

vi vil ta vare på det som har blitt gjort bra i Stavanger tidligere. 

Vi er lei politikere som skyver problemene foran seg og som skaper nye, i 

stedet for å løse de problemene de selv har skapt. Vi i Folkeaksjonen nei til mer bompenger skal kjempe for at 

slike ekstraskatter som den nye bompakken i realiteten er, aldri vil blir lagt over på befolkningen i regionen 

igjen. Vi vil gjøre alt vi kan for at ikke vedtaket om den nye bompakken blir satt ut i kraft. 

Din stemme har muligheten til å være med på å forme Stavanger sin fremtid. Vi har tatt ansvaret ved å ta opp 

kampen for befolkningen som massivt har støttet oss i blant annet sosiale medier. Men om du ønsker endring 

må du selv ta ansvar ved å gi oss din stemme ved bystyrevalget 14. september. Uten den kommer vi ingen vei. 

Nok er nok! Stem Folkeaksjonen nei til mer bompenger 14.september. Godt valg! 

 

Vennlig hilsen 

 

Frode Myrhol 

Ordførerkandidat 

Folkeaksjonen nei til mer bompenger 

Nok er nok! 

Stem på Folkeaksjonen 

nei til mer bompenger  

14 september. 

Godt valg! 

Godt valg 
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SAMFERDSEL 

Utbygging av infrastruktur har blitt nedprioritert i over 20 år. Istedenfor å prioritere en utbygging 

innenfor eksisterende budsjetter over tid, har denne neglisjeringen ført til at samtlige andre partier 

går inn for den enkle løsningen å sette opp flere bomringer. 

For oss i Folkeaksjon nei til mer bompenger er det viktig at vi har et 

veltilpasset, bærekraftig og kostnadseffektivt tilbud til innbyggerne i 

Stavanger. Vi trenger å prioritere både utbygging av veinettet og 

kollektivsystemet på en forsvarlig måte. 

Kun 30 % av de 25 milliardene som skal kreves inn i bompenger skal 

gå til vei, resten skal gå til blant annet en sykkelvei ingen har blitt 

spurt om noen vil ha og en bussvei som går parallelt med det 

eksisterende dobbeltsporet. 

Bypakke Nord-Jæren II inneholder enkelte gode forslag, men vi er helt uenige i måten den skal 

finansieres på. Vi vil ha en mer rettferdig finansiering over statsbudsjettet eller veiselskap, veibank, 

OPS etc. 

VEI 

For mange av oss er bilkjøring eneste mulige alternativ, og derfor viktig med en velfungerende 

infrastruktur. I motsetning til andre partier legger vi mer vekt på generelle rettigheter som frihet til å 

bevege seg fritt i egen kommune, og vil jobbe mot flere hindringer og urettferdig ekstra skattlegging 

av de som er avhengige av bilen. Fritt mobilitetsvalg handler om livskvalitet, og den har ingen 

politiker rett til å ta fra deg. 

Vi vil jobbe for disse sakene: 

 

 Bompengesatsene skal ikke økes fra dagens nivå, men tvert om reduseres 

 Køprising skal ikke innføres 

 Ikke betale bompenger for å kjøre innad i egen kommune 

 Bompenger fra bilistene skal ikke finansiere kollektivtransport eller sykkel- og gangvei 

 Legge press på sentrale myndigheter slik at de tar mer av kostnadene med å bygge vei, og 
sikre at veiavgift og bensinavgifter går til veiprosjekter 

 Redusere administrasjonskostnadene slik at mer penger går til veibygging 

 Utbedre flaskehalser for å gi en bedre flyt i trafikken 

 Et langsiktig mål om flere toplanskryss 

Vi ønsker å prioritere både 

utbygging av veinett og 

kollektivsystem, men at 

dette skal finansieres uten 

bompenger 
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 Utvide motorveien mellom Stavanger og Forus med et nytt felt 

 Få Solasplitten ferdigstilt 

 Bybrua skal fortsatt holdes åpen for privat biltrafikk etter Ryfast åpnes for å sikre enkel 
bevegelse for de som bor på Hundvåg. Det å stenge for privat biltrafikk på Bybrua vil ha en 
negativ innvirkning på Stavanger sentrum, da mange vil finne et annet handlemønster og 
trekke til kjøpesentre 

 

 

KOLLEKTIV 

Kollektivtilbudet må være et godt og kostnadseffektivt alternativ til bilen, men man kan ikke tvinge 

folk til å bruke buss eller annen kollektivtransport. Noen ganger er bilen det eneste mulige 

alternativet. Uansett reiseform må det være raskt, enkelt, rimelig og komfortabelt å komme seg 

fram. 

Planer for kollektivtransport må henge tett sammen med byplanlegging for å få størst mulig effekt. 

Fokuset må ligge på å løse dagens problemer, men løsningene må også være fleksible nok til å kunne 

håndtere framtiden. 

Vi vil jobbe for disse sakene:  

 Bybane i et langsiktig perspektiv 

 Flere bussavganger 

 Gjeninnføre busslommer 

 Et mer effektivt system for bussovergang i sentrum av Stavanger 

 Rimelig ungdomskort 

 Studentkort for studenter uavhengig av alder 

 Forbedre systemet med matebusser til og fra Forus og UiS 

 Etablere prøveordning for rimelig, lokalt korttidsutleie av el-bil for 

å redusere behovet for å ha en egen bil 

 Fortsatt utbygging av sykkelvei 

 Etablere system for korttids sykkel leie (som i Oslo) 

 Sørge for at veier ikke stenges, men holdes åpne for å sikre best mulig trafikkflyt og mindre 

kø 

  

"Man kan ikke tvinge folk 

til å ta buss eller annen 

kollektivtransport" 
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Bompenger...  

“vil fort kunne medføre 

problemer med å 

rekruttere lærere til 

bydelen” 

 

BydelsFAU 14.04.2015 

SKOLE OG BARNEHAGE 

Vi ønsker alle en best mulig start i livet for våre barn og å gi dem de 

beste forutsetninger for framtiden. En viktig del av dette er å sikre en 

høy kvalitet på utdanningen og ha et rikt tilbud av muligheter senere.  

Foreldre har rett på et tjenestetilbud tilpasset dem, og trygghet for at 

barna blir tatt godt vare på i barnehagene og skolene våre. Uansett 

bakgrunn skal alle barn ha like muligheter, i en skole som har en 

nulltoleranse mot mobbing. 

Tiltak kan bare gjennomføres hvis det er nok kompetente og utdannede 

ansatte. Vi vil ikke støtte kostnadskutt som reduserer kvaliteten eller 

antall lærere i skolen. Ved å si nei til bompenger hindrer vi at blant annet læreryrket blir mindre 

attraktivt. Bompengene kan kreve inntil 2 måneders netto lønn i året, som i noen tilfaller vil gjøre 

det vanskelig å fortsette i dette yrket, og gir problemer med å tiltrekke nye arbeidstakere. 

BARNEHAGE 
Vi vil jobbe for en mer fleksibel og tilgjengelig barnehage, som holder høy kvalitet og har kompetent 

bemanning. For å oppnå dette må det være attraktivt å jobbe i en barnehage, hvor de ansatte får 

den støtten og hjelpen som trengs.  

Vi vil jobbe for disse sakene: 

 Full barnehagedekning og rullerende barnehageopptak 

 Fleksibelt barnehagetilbud i nærheten av hjemmet med utvidet åpningstid tilpasset 

familienes behov 

 Tilrettelegge for å ha søsken i samme barnehage, med søskenrabatt 

 Gi bistand til familier med lav inntekt slik at de fortsatt kan sende sine barn til barnehagen 

 Bedre vedlikehold av offentlige barnehager 

 Støtte utveksling av kompetanse og erfaringer mellom barnehagene 
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SKOLE 
Skolen må ha elevens behov i sentrum. Den skal være utfordrende for de faglig sterke elevene, og 

være praktisk tilrettelagt elever som har ekstra utfordringer og trenger oppfølging. Vi vil ha en trygg 

og inkluderende skole for alle.  

Vi vil jobbe for disse sakene: 

 Styrke kvaliteten og opprettholde / øke antall lærere i skolen 

 Intensivere arbeid mot mobbing, nulltoleranse er en selvfølge 

 Leksefri heldagsskole 

 Felles krav til innhold og kvalitet på SFO 

 Fokus på helse gjennom kosthold, aktiviteter og sosial utvikling 

 Økt involvering av næringslivet slik at elevene kan forstå og se den praktiske bruken av det 

de lærer 

 Stimulere innovasjon og nye måter å tenke på ved å inkludere åpne og utfordrende 

oppgaver og prosjekter 

 Sikre trygge skoleveier slik at barn trygt kan sykle eller gå til 

skolen 

 Bedre vedlikehold av skoler 

 Styrke skolehelsetjenesten 

 Kutte unødvendig rapportering og administrasjon, ha fokus på 

undervisning  

 

STUDENTBY 
Vi vil legge til rette for at Universitetet i Stavanger kan fortsette å vokse videre, og jobbe for å gjøre 

Stavanger til Norges mest attraktive studentby å flytte til og bo i. 

Vi vil jobbe for disse sakene: 

 UiS utvikles videre som ledende senter for forskning og utdanning 

 Utbygging av flere studentboliger 

 Støtte opp om et godt faglig og sosialt miljø på universitetet og i byen 

 Nødvendig støtte til Studentsamfunnet Folken 

 Et solid transport- og kulturtilbud til studentene 

 Et miljø som støtter og fremmer innovasjon og nye tenkemåter, hvor både Stavanger 

kommune og lokale, nasjonale og internasjonale selskaper er involvert 

Utdanning er en prioritet. 

Vi vil ikke støtte 

kostnadskutt som 

reduserer kvaliteten eller 

antall lærere i skolen 
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Vi ønsker at kultur og 

idrett skal fortsette å 

være tilgjengelig for alle, 

uavhengig av økonomi 

og sosial bakgrunn. 

Bompenger vil redusere 

muligheten for mange til 

å delta på kultur- og 

idrettsarrangementer. 

 

 

KULTUR OG IDRETT 

Kultur og idrett skal være tilgjengelig for alle - unge som eldre, rike som fattige. Bompengeinnkreving 

døgnet rundt fra en mengde bomringer hindrer full frihet til å delta på kulturarrangementer, kjøre 

barna til idrettsaktiviteter og generelt bevege seg fritt i egen kommune. 

 

Vi er positive både til nye initiativ og veletablerte kulturarrangementer. Vi vil jobbe for å hjelpe 

viktige arrangementer som treffer bredt i befolkningen og som 

trenger midlertidig støtte til å overleve. 

KULTUR 
Kulturbyen Stavanger skal gjøre innbyggerne rikere på opplevelser 

og gi folk mulighet til å utvikle sine egne skapende evner. 

Vi vil jobbe for disse sakene: 

 Tilrettelegge for at alle lettere kan delta i ulike 

kulturaktiviteter 

 Beholde kulturskolen for å sikre arbeidet med kunst og 

kultur for barn 

 Etablere og sikre fritidsklubber i alle bydeler 

 En enklere oversikt over kulturaktiviteter som finner sted i 

byen, til glede for innbyggere, tilflyttere og turister 

 Støtte flerkulturelle tiltak innen kultur 
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IDRETT 
Fysisk aktivitet og idrett er viktig for en høy livskvalitet og bygger fellesskap. Gode holdninger kan 

skapes tidlig ved tilrettelegge spesielt for barn og unge. I tillegg til å holde fokus på vedlikehold og 

rehabilitering av eksisterende idrettsanlegg, vil vi arbeide for bygging av nye kvalitetsanlegg i 

bydelene. Vi vil heller redusere antall nye anlegg enn å bygge et stort antall middelmådige. 

Å bli kjørt til trening eller kamp er en viktig del av hverdagen for mange, og er en god hjelp for unge 

inn i gode og sunne treningsrutiner. Med nye bomringer rundt sentrum, Forus, Sandnes og Sola kan 

hver treningsøkt koste opptil 80 kroner ekstra. Dette tror vi vil være svært inngripende i manges 

hverdag, særlig for de som har minst fra før. Dette kan medføre at mange ikke kan delta i 

fritidsaktiviteter. 

Vi vil jobbe for disse sakene: 

 Oppfordre hele byens befolkning til sport og aktivitet. 

 Rehabilitering, vedlikehold og drift av eksisterende kultur 

og idrettsanlegg 

 Bygging av baner og idrettsanlegg i hver bydel. Antall 

anlegg er ikke det viktigste - kvalitet over kvantitet 

 Forbedre forholdene for den uorganiserte idretten – ball 

løkker, basketballbaner og lignende ute i bydelene er 

viktige for å gjøre uorganisert idrett tilgjengelig for alle 

 Tilrettelegge for mer frivillighetsarbeid 

«Med nye bomringer 

rundt sentrum, Forus, 

Sandnes og Sola kan 

hver treningsøkt koste 

opp til 80 kroner 

ekstra hver gang.» 
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BYUTVIKLING / NÆRING / MILJØ 

Stavanger skal være en by vi er stolte av å bo i, og hvor livskvalitet ikke trenger å være avhengig av 

lommeboka. Rettferdighet, likhet og muligheter for fri livsutfoldelse i et godt og trygt miljø er viktig 

for oss, og vi vil jobbe for tilgjengelige friområder og et spennende bysentrum. 

For næringslivet skal Stavanger være en by det er enkelt å etablere seg i, en attraktiv by å drive i og 

en spennende by å investere i for framtiden. Vi må først og fremst legge til rette for en god 

infrastruktur, sørge for kompetent arbeidskraft, og tilrettelegge for et forskningsmiljø i 

verdensklasse. Vi vil ha et åpent miljø for innovasjon, nyskaping og 

gründervirksomhet.  

De nye bomringene vil skape større sosiale skiller og øke ulikhetene 

i befolkningen. Vi krever en konsekvensutredning av effekter på alt 

fra boligpriser, økonomiske levekår for mindre bedrifter, og 

muligheten til å få folk til å jobbe i lavtlønnede yrker. 

BYUTVIKLING 
Vi vil ta vare på byens særpreg, men også tenke nytt og innovativt 

for å sikre at Stavanger forblir et godt sted å bo og jobbe, for 

enkeltpersoner og familier i alle livsfaser. 

Vi vil jobbe for disse sakene: 

 Bygge høyere og tettere, særlig rundt kollektivknutepunktene utenfor sentrumskjernen 

 Sørge for en bærekraftig infrastruktur, inkludert veier, kollektivtilbud og et godt flytilbud 

 Videreutvikle digital infrastruktur, digitale løsninger og støtte prosjekter som f.eks smarte 

hus og grønne datalager 

 En helhetlig og langsiktig byplanlegging 

 Nye areal til studentboliger 

 Sikre et levende sentrum og gjøre torget mer attraktivt 

 Fornye Nytorget 

 Videreutvikle Geoparken for å skape et mer attraktivt familieområde som fortsatt beholder 

sin urbane stil 

 Folkeavstemning for å avgjøre om Stavanger skal bli en del av en storkommune på Nord-

Jæren 

 

Vi krever en 

konsekvensutredning av 

de nye bomringene for å 

vite hvordan de slår ut 

for enkeltpersoner, 

familier, idrettslag, 

bedrifter og andre. 
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NÆRING 
Vi vil legge til rette for et solid næringsliv, som igjen gir oss sikre arbeidsplasser. Vi vil utrede hvordan 

spesielt mindre bedrifter påvirkes av de nye bomringene, ikke bare deres egen lønnsomhet, men 

også kunder de er avhengige av som nå vil oppleve lavere kjøpekraft. Vi jobber også for et økt fokus 

på et mer framtidsrettet næringsliv slik at arbeidsplasser kan sikres også i framtiden. 

Vi vil jobbe for disse sakene: 

 En næringspolitikk som stimulerer til økt verdiskaping og bidrar til at attraktive 

arbeidsplasser holdes i regionen 

 At kommunen styrker markedsføringen av Stavanger som konferanse by og turistdestinasjon  

 Et lett tilgjengelig bysentrum, blant annet ved å sørge for parkeringsplasser i nærheten av dit 

folk skal 

 Økt støtte til Universitet i Stavanger og forskningsmiljøene 

 Få et samarbeid mellom skole og næringsliv, slik at unge oppmuntres til å bli gründere og 

starte egne virksomheter 

MILJØ 
Vi går nå fra et lavutslipps-samfunn og videre inn i nullutslipps-samfunnet. Vi vil støtte studier og 

innovasjon rundt etablering av alternativ energi og miljøvennlige løsninger. 

Vi vil jobbe for disse sakene: 

 Bevare og videreutvikle parker og friareal - tilgjengelige for alle 

 Styrke renholdet i byens offentlige rom 

 Flere gjenvinnings- og resirkuleringsstasjoner, og økt bruk av nedsenkbare søppelcontainere 

 Øke kildesorteringen, plast og metallinnsamling bør bli en del av avfallshåndteringen 

 Å tilrettelegge for grønne idretts- og aktivitetsområder i parker 

 Å forbedre skilting av turstier i Stavanger 

 Stimulering til økt miljøbevissthet i skoler og barnehager 

 Å etablere mer miljøvennlig landstrøm for cruiseskip i Vågen 
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HELSE OG OMSORG 

Et godt utbygd velferdssystem har gode helsetjenester for alle, også 
for dem som har mer individuelle behov. Den viktigste faktoren er 
kompetent arbeidskraft, og vi vil sikre at yrker innen helse og omsorg 
fortsatt vil være attraktive her i regionen ved å stanse innføringen av 
mer bompenger. Bompengene kan kreve inntil 2 måneders nettolønn 
i året, som gjør det mindre attraktivt å ta deltidsjobber og gi 
utfordringer med å tiltrekke nye helsearbeidere. 
 

Forebyggende helsearbeid må prioriteres for å øke livskvalitet og helse generelt blant folk. Vi ønsker 
også mindre byråkrati og administrasjon i helse- og omsorgstjenesten. Dette frigjør penger som kan 
brukes på direkte helsearbeid. 

Vi vil jobbe for disse sakene: 

 Etablering av et lavterskeltilbud til barn og ungdom med psykiske problemer 

 Styrke lærernes kunnskap i å se faresignalene på psykisk sykdom 

 Økt støtte til rusarbeid overfor ungdom 

 Mindre byråkrati og administrasjon i helsevesenet og omsorgstjenesten 

 Bedre tilbudet i skolehelsetjenesten 

 Utrede alternativer til dagens ordning med bestiller-/utførermodellen innenfor 

helsesektoren 

 Øke fokus på preventive helsetiltak 

 Legge til rette for at samboende par som bor på sykehjem kan bo sammen 

 Flere kulturtilbud og aktiviteter ved sykehjemmene 

 Legge til rette for at innbyggere skal kunne bo i eget hjem lengst mulig 

 Styrke ordningen med omsorgslønn 

 Stimulere til frivillighet på sykehjemmene 

 Støtte byggingen av et moderne og effektivt sykehus i Stavanger 

 Prøveordning med kombinerte eldrehjem og barnehager for å øke trivselsfaktor for begge 

grupper 

Vi frykter at deltidsjobber 

vil bli mindre attraktive 

som følge av de nye 

bomringene 

Bilde hentet fra www.helse-stavanger.no 



       

 

PROGRAM 2015-19          WWW.NEITILMERBOMPENGER.NO            KONTAKT@NEITILMERBOMPENGER.NO 

 

14 

RETTFERDIGHET | FRIHET | INNOVASJON | NYTENKING | FORNUFT | LIKHET | LIVSKVALITET | DEMOKRATI 

VÅRE 12 ØVERSTE KANDIDATER 

1 Frode Myrhol 2 Lars Peter Endresen 3 Leif Høybakk 4 Gro Vetaas-Høie 

Rådgiver Daglig leder IT sjef Adjunkt 

1972 1953 1962 1978 

 

5 Stian Tjensvold 6 Morten Malmin  7 Arild Nygård  8 Jan Henning Råke 
Økonom Konsulent   Ingeniør  Pensjonist 
1980 1978   1963   1948 

9 Ivar Berntsen 10 Viivika Ramsland 11 Zoumana S. Traore 12 Jan Inge Selvik 
Planlegger Student Student Innkjøper 
1980 1978 1977 1961 

Nok er nok!  
Stem på Folkeaksjonen nei til mer bompenger. 

Godt valg! 


