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FNB Øygard – Nye Øygarden kommune.

Innhold
2019 - 2023
NB - Folkeaksjonen nei til mer bompenger Øygard
Valgprogram 2019 – 2023
FNB hilser nye Øygarden Kommune velkommen. Politikerne sine avgjørelser påvirker oss alle
i hverdagen og vi ønsker at nye Øygarden kommune skal være en god kommune å bo i.
Mange opplever at politikere tar avgjørelser som velgerne er uenige i. Bompengebruken
som virkemiddel til finansiering av vei og infrastruktur, er dessverre underveis til å komme ut
av kontroll.
Derfor tilbyr FNB et politisk alternativ med basis i det politiske sentrum, uten at bompenger
skal brukes som virkemiddel.
Det politiske engasjementet starter dermed med utgangspunkt i bompengesaken.
FNB Øygard har ut fra dette utgangspunkt, satt sammen et valgprogram, innen de ulike
kommunale politiske områdene.
Godt valg!
1

Hovedmål for valgperioden:
● Arbeide for at Bompenger aldri skal finansiere andre tiltak enn vei.
● Arbeide for å begrense kostnadene for innbyggerne ved det nye fastlandssambandet.
● Nye veier i kommunen skal bygges uten bompenger.
● Unngå at nye Øygarden kommune etablerer byvekstavtale som medfører
bompengekostnader for innbyggerne
● At det aldri skal bli, eller videreføres eiendomsskatt for privatpersoner i den nye
kommunen.
● Eiendomsskatt for verk og bruk skal reduseres og på sikt avvikles
● Kollektivtransporten skal utvikles til det beste for innbyggerne i kommunen gjennom
hele døgnet.
● Stoppe og hindre økt parkeringsavgift på steder der det offentlige har parkering.
● Avvikle BIR tilskudd i nåværende Sund kommune, til Bergen kommunes avfalls-sug.
● Lavest mulig Renovasjon, Vann og Avløp kostnader for innbyggerne.
● Opprettholde og forbedre helsetilbud for innbyggerne for:
o Psykiatri til alle som trenger dette.
o Fysioterapi, øke offentlig kvote slik at alle får et tilbud.
o Fastlege, at alle har et legetilbud i rimelig avstand fra der de bor.
● Kommunale eiendoms selskap samhandler i forhold til sammenslåing og effektiv
drift.
● Lønnsutgifter og arbeidsoppgaver i den nye kommunen i forhold til effektiv drift.
● Effektiv kommunal administrasjon for innbyggerne.
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● Videreføre Sund kommunes plan for fastlandssamband, for øyene Bjelkarøy og Lerøy,
gjennom ferje avløsningsmidler.
● Øygarden kommune som innovasjons kommune for oppdrettsindustrien.
● Kultur historisk ombud for kommunene i samarbeid med museumsdrift.

2

Hvordan vi forflytter på oss i hverdagen

Nye Øygarden kommune er stort i areal og innbyggerne bor spredt. Det gjør at vi har behov
for å forflytte oss til arbeid- skole- fritidsaktiviteter- frivillig arbeid- omsorg for eldre og
funksjonshemmede, til handleturer og andre aktiviteter. Vi trenger fornuftige og rimelige
måter å bevege oss rundt på, uten urimelige restriksjoner og for høye avgifter.
Vi ønsker vi oss smart kollektivløsninger basert på digital teknologi. Vi vil bruke de ledige
setene som finnes i trafikken, for på denne måten redusere antallet av privatbiler til
arbeidsreiser.
FNB Øygard vil:
● Sikre et effektivt og rimelig kollektivtilbud.
● Sikre nok ekspressbussruter gjennom kommunen.
● Øke mengden av kommunale el-biler.
● Bruke anbudskriterier som stimulerer til lavutslipps løsninger for hurtigbåter.
● Arbeide mot eventuelle fremtidige urimelig høye nivå på parkeringsavgifter i
kommunen.
● Nei til GPS basert veiprising.
● El-ferje eller hurtigbåt samband til fastlandssamband blir etablert.

REDIGERT DATO: 07.05.2019 18.43.13

Side 3

FNB Øygard – Nye Øygarden kommune.

3

Naturvern, miljø og klima

Vi er opptatt av miljøet vi bor i – ren luft, jord og vann. Vi bør redusere utslipp og stimulere
bruk av alternative energikilder, ved å støtte utvikling av miljøvennlige løsninger.
Næringslivet langs kysten må ta inn over seg at et rent hav er en forutsetning for sunn
økonomisk vekst også i framtiden. Fler og fler forstår at det er viktig med rent hav og
betydningen av å unngå plast- og mikroplastforsøpling. Mange steder foregår det en
opprydding langs kysten, av frivillige på dugnad. Nye Øygarden kommune skal aktivt bidra i
denne dugnaden. Næringer som har ambisjoner om vekst skal i praksis demonstrere at de
forstår og respekterer viktigheten av ren sjø og rent vann.
FNB Øygard vil:
•
•
•

Ha samarbeid mellom fylke og kommune for innsamling av plastavfall.
Veibygging og -oppgradering skal i økende grad ta omsyn til landskaps- og naturvern.
Jobbe for klimanøytral oppvarming av kommunale bygg.

.
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4 Barn, familie og fritid
Alle innbyggerne i nye Øygarden kommune må ha gode levevilkår for læring, helse og en
fritid med et allsidig tilbud. Familier må ha rom for å utfolde seg og leve et aktivt liv, også der
privatbilen er en forutsetning for dette. Bilen er mange steder eneste transportmiddel.
4.1 Skolemiljø – barnehage
Et godt og trygt miljø er viktig for barns læring og utvikling. Det å ha oppdatert
undervisningsmateriell, motiverte lærere og trygge skoleveier er viktige satsningsområder.
● Det er nødvendig å styrke rådgivertjenesten i ungdomskolene. Det er også viktig med
et godt samarbeid med næringslivet for å sikre god tilgang på læreplasser.
● Vi ønsker at ungdom som bor i Øygarden kommune skal oppleve at de har et valg og
at det er et i arbeidsmarked å komme tilbake til på hjemstedet sitt, etter en fullført
opplæring eller utdanning.
Arbeidet mot mobbing skal intensiveres og fremdeles løftes som tema på alle nivå i
skolen.

4.2 Idrett og frivillig arbeid
I nye Øygarden kommune står idretten og det frivillige arbeidet sterkt. Den nye
storkommunen må samarbeide med alle lokalområder i kommunen, slik at det blir en
rettferdig fordeling av investeringsmidler, til idretts- og kulturanlegg. Det skal videre være
balanse mellom investeringer i idrett og kultur. FNB Øygard ønsker å prioritere bredde og
folkehelse, framfor toppidrettstiltak. FNB Øygard ser positivt på at det finnes lokale og
regionale private aktører, som ser verdien av å kunne bidra med del finansiering av ulike
typer anlegg.
FNB Øygard vil:
● Kultur (musikk, teater) skal ha likeverdige vilkår som idrett.
● Samlokalisere idretts- og kulturanlegg nær skoler og oppvekst-tun
● Flere helårsåpne idrettstilbud
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Næringslivet vårt

Samfunnet er avhengig av et lønnsomt næringsliv. Næringspolitikken skal stimulere til å øke
verdiskapingen, flere arbeidsplasser og et godt handels- og servicetilbud for innbyggerne og
tilreisende. Nye Øygarden kommune skal være en enkel, lønnsom og attraktiv kommune å
drive næring i.
Kommunal saksbehandling må forenkles og effektiviseres mest mulig.
Et velfungerende næringsliv er avhengig av god fremkommelighet og tilstrekkelig parkering.
Kommunikasjon og samferdsel er nerven i samfunnet. Rask, sikker og kostnadseffektiv
transport av menneske og varer er nødvendig, for å skape konkurransekraft, velstand og
skatteinntekter
FNB Øygard vil:
● Sette klare mål for kommunen for næringsutvikling.
● Gjøre kommunen attraktiv for nyetableringer.
● Vei-investeringer vil skje:
Når dette gir best samfunnsøkonomi.
Når det er til gagn for næringslivet.
Når det kan bidra til å redusere risiko for trafikantene.
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Når vi blir eldre

Nye Øygarden kommune skal være et godt sted å bo i for alle. Når vi blir eldre får vi andre
ønsker og behov, for å kunne leve et godt liv. Enten man klarer seg selv, eller trenger
offentlig omsorg, skal utfoldelse og livskvalitet være like selvfølgelig som for andre
aldersgrupper i kommunen. Et mangfoldig tilbud på alle områder er vårt mål for de eldre i
kommunen vår.
Eldre pleietrengende må ha mulighet til å bo hjemme, så lenge som mulig og ikke minst, så
lenge de selv ønsker det. Derfor må vi ha gode hjemmetjenester. Omsorgsstønad kan
stimulere til at pårørende kan bidra aktivt i omsorgsarbeidet. Beboere på sykehjem må få
styrket aktivitets- og kulturtilbud. Eldre par må få leve sammen, enten en må flytte inn i
tilrettelagt bolig, eller på institusjon. Kvaliteten på tjenestene til beboere på sykehjem må
være viktigere, enn billige tjenester. Vi ønsker å skape godt samarbeid mellom de eldre,
familie, og ansatte.
FNB Øygard vil:
•
•
•
•

Styrke aktivitets- og kulturtilbudet for eldre i kommunen bl.a. i samarbeid med
kulturskolen
Bygge tilstrekkelig med sykehjemsplasser
Styrke kompetanse og grunnbemanning på sykehjemmene
Middagsmåltidet er en viktig trivselsfaktor for våre eldre innbyggere. Det er derfor
viktig, at maten til de eldre, skal være tiltalende, velsmakende og sunn i alle
kommunale og private boliger som får tilskudd fra det offentlige.
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Kultur, identitet og historie

Frivillige lag, foreninger og enkeltpersoner er viktige aktører i opplæring og aktivisering av
unge, for å tilby et variert tilbud av kulturopplevelser.
Lokalavisene er viktige nyhets- og kulturaktører. FNB Øygard ser verdien av levedyktige
lokalaviser også i papirformat. Kommunen skal bidra til å opprettholde det økonomiske
grunnlaget for lokalaviser gjennom aktivt benytte disse til annonsering.
Drift av lokalradio er svært viktige for mange lokalsamfunn. Dette skjer fremdeles på FMbåndet. FNB Øygard ser dermed ingen grunn til å sette en dato eller årstall for nedlegging av
FM-båndet.
FNB Øygard vil:
•
•
•
•

Helårlig kulturtilbud for barn og unge
Styrke bibliotektjenesten sin rolle som kulturbærer
Organisere samarbeid mellom kulturskolen og sykehjem. Det gir elevene en arena
for framføring, samtidig som sjukeheims beboere får et stabilt kulturtilbud.
Arbeide for at lokale kulturtiltak er levedyktige.
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8 Folkehelse
FNB Øygard vil sikre at gode helsetilbud finnes der folk bor. Etableringa av nye Øygarden
kommune skal på ingen måte bli en pådriver for mer sentralisering av helsevesenet, med tap
av tilbud på tettstedene i kommunen.
Kommunen skal ha et godt forebyggende arbeid rettet mot ungdom, både innen rusmisbruk,
psykiatri og ellers for folkehelsen. Vi vil styrke psykiatrifeltet, for å gi rask behandling etter
behov.
FNB Øygard vil arbeide for økte kvoter for fysikalsk behandling i kommunen
Kommunen må opprettholde og styrke helsestasjoner og det generelle kommunale
helsetilbudet.
FNB Øygard vil:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ha dagtilbud og arbeidstilbud for brukere med psykiske helseutfordringer.
Opprettholde operativ psykologiske kriseteam og akuttilbud.
Ha nok antall psykiatriske døgnplasser.
Styrke det forebyggende arbeidet blant ungdom, spesielt innen rus og psykiatri.
Ha et godt samarbeid mellom fastlegene, psykologtjenesten, helsestasjonene og
skolen.
Ha en god dialog med alle berørte aktører for å sikre best mulig samhandling med
pasienter og pårørende.
Ha god kapasitet for akuttbehandling, rehabilitering og ettervern i forpliktende
avrusningsprogrammer.
Ha et godt tilbud for arbeidstrening og sosial mestring i ettervern
Ikke bidra til å legalisere nye rusmidler.
Ha en god helsetjeneste på skolene.
Styrke det forebyggende arbeidet spesielt innen rus og psykiatri
Styrke helsesøsterordning i skolene.
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‘Skap suksess der du bor’

Hjem og nærmiljø er det aller viktigste for hver og en av oss. Vi ønsker trygge bomiljøer med
kort avstand til det vi har mest behov for i hverdagen. Vi ønsker mulighet til å gå eller sykle
til skole, barnehage og butikk, i den grad det er praktisk mulig.
Boligutbygging i den nye kommunen må innrettes slik at folk fremdeles finner det attraktivt
å bo her. Det er uaktuelt å belaste innbyggerne i nye Øygarden kommune med veiprising.
Der det er dyrkbar jord ønsker FNB Øygard at en unngår boligbygging samt omregulering til
næringsvirksomhet. FNB Øygard stiller seg positive til alle som ser framtid i jordbruk for å
unngå nedlegging av bruk, igjenskoging og tap av matjord. Det skal være en liberal praksis på
søknadsbehandling for boligbygging der det satses på gårdsdrift, eller alternativ bruk av
gården til andre landbruksformål.
FNB Øygard vil:
● Verne om eiendomsretten og sikre familien, for å sikre den enkelte trygghet og
råderett over egen bolig og eiendom.
● Sterkt å redusere bruk av ekspropriering.
● Ha bærekraftige og verdiskapende bruk av utmarksområder framfor båndlegging og
freding.
● Nytte mest mulig resirkulering av eksisterende industriområde framfor omregulering
av nye areal til næringsområder.
● Ved utvikling av nye hoved-traseer for vei, må arealene for næringsområder settes av
slik, at en ikke blir stengt inne av boligutvikling i framtiden.
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Arbeid og velferd
Å ha en jobb og en arbeidsplass å gå til, må være
målet for alle innbyggere som har arbeidskapasitet.
Funksjonshemmede må ha tilrettelagte bo-,
arbeids- og aktivitetstilbud. Alle skal ha de samme
rettigheter og plikter i sine forhold i fellesskapet i
nye Øygarden kommune.
Innvandrere må få undervisning i norsk- og samfunnskunnskap. Videre må innvandrere få
muligheten til å lære norsk og ikke minst få arbeidstrening for å være godt rustet til å kunne
delta i arbeidslivet. Det er viktig at personer med utenlandsk bakgrunn blir inkluderte i
sosiale arenaer der de bor. Her har alle innbyggere i kommunen et ansvar, å se naboen i
nærmiljøet og kollegaen på arbeidsplassen.
Personer med behov for tilrettelegging, for å kunne studere og jobbe, har krav på særlig
oppfølging. Funksjonshemmede må ha tilrettelagt bo-, arbeids- og aktivitetstilbud
Å stå på utsiden av skole og arbeidsliv kan være ødeleggende for den det gjelder. FNB
Øygard vil aktivt jobbe for å forhindre frafall og ledighet i skole og arbeidsliv. Vi ønsker å
bruke de virkemidlene vi har til rådighet og å ha en tett dialog og samarbeid med NAV,
arbeidstaker- og arbeidsgiver organisasjoner.
Vi må ha gode tjenester for innbyggere med spesielle behov. Dette kan være krisesenter,
familiesenter og barnevern. Barnevernet bør unngå enesamtaler med barn, særlig i saker
vedrørende vold/seksuelt misbruk.
Ideelle organisasjoner driver i dag et godt arbeid blant ungdom, eldre og innenfor
rusomsorg. Slike tilbud må ivaretas på en god måte.
FNB Øygard vil:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Sikre god dialog mellom NAV, helsevesen og andre aktører for å etablere gode hjelpetiltak for alle
grupper, som faller utenfor utdanning og arbeidsliv.
Legge til rette for funksjonshemmede, utviklingshemmede og kronisk syke.
Arbeide med frivillige/ideelle organisasjoner om å bygge flere boligfellesskap der det er behov.
Opprettholde og videreutvikle gode tilbud for unge funksjonshemmede og utviklingshemmede.
Beholde og styrke avlastningstilbud.
Ha utleieboliger for innbyggere med spesielle behov i hele kommunen.
Vurdere hurtigløsninger for integrering av flyktninger i arbeidslivet.
Bedre kvalitet og effektivitet i barnevernstjenestene til det beste for de som trenger det.
Motvirke aldersdiskriminering i arbeidslivet.
Sikre en proaktiv og synlig barnevernsvakt.
Samarbeide med kriminalomsorg om oppfølging og jobbtrening for personer etter avsluttet
soning.
Arbeide for at nye Øygarden kommune skal bli attraktiv og jobbe i.
Sørge for forsvarlig drift og vedlikehold av kirkene kommunen har ansvar for.
Forenkle administrasjon og drive mer forebyggende arbeid.
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11 Kommunen vår
Å administrere den nye storkommunen blir en stor oppgave. Vi skal levere tjenester til alle
innbyggerne i kommunen.
Det er mange mennesker som har sin arbeidsplass i kommunen. Dette gjelder lærere,
helsepersonell, håndverkere og alle andre som yter tjenester og service til små og store.
Kommunen bruker innbyggerne sine skattepenger til å drive virksomheten. Da er det et krav
at kommunen har en effektiv drift slik at vi oppnår å få gode tjenester igjen for pengene.
11.1 Administrasjon og service
Alle kommuner bør ha potensial for forenkling, fornying og forbedring. Vi vil ha et stort fokus
på en effektiv bruk av kommunens midler. En veldrevet kommune koster mindre å drive, og
gir mer kapital til tjenester for innbyggerne.
FNB Øygard vil:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Gjeldsbyrden i kommunen må reduseres for å få en sunn økonomi og et godt
økonomisk handlingsrom.
Kommunen må ha gode ledere i alle ledd, de må få god oppdatering i
personalbehandling og omsorg, slik at alle ansatte får ta del i utforming av
arbeidshverdagen.
Kommunen må legge til rette for et godt arbeidsmiljø for sine ansatte. Godt
arbeidsmiljø reduserer sykefraværet.
Økt bruk av dialogmøte for å redusere sykefraværet.
Fortsette rasjonalisering, effektivisering og digitalisering av nye Øygarden kommune
Utvide bruk av digitale hjelpemidler som video/Skype/WhatsApp/ Messenger etc. for å redusere transport-krevende møter i kommunen.
Nye Øygarden kommune skal ha innbyggerne sitt beste som viktigste rettesnor.
Brukerne av kommunale anlegg og tjenester skal alltid møte hjelpsomme og
serviceinnstilte medarbeidere.
En effektiv administrering av kommunen, der en aktivt tar i bruk digitale løsninger,
gir raskere oppfølging, for den enkelte innbygger.
Informasjon til publikum om ulike tilbud og rettigheter må ha stor prioritet.
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11.2 Eiendomsforvaltning
FNB Øygard mener at nødvendig rehabilitering av kommunale bygg, skal være blant
kommunen sin viktige prioritering i årene som kommer. Vedlikeholdsbudsjettet må styrkes
for å unngå etterslep på vedlikeholdet. Kommunal eiendom skal ha kontinuerlig vedlikehold,
for å forlenge byggets levetid. Salg av eiendom skal kun gjennomføres, dersom kommunen
selv ikke identifiserer egnet bruk, eller finner nødvendige ressurser til nødvendig
vedlikehold.
FNB Øygard vil:
•
•
•
•

Gjennomføring av kontinuerlig verdibevarende vedlikehold av kommunale bygninger.
Kontinuerlige tilstands analyser som en av flere metoder for prioriteringer
Føre en kritisk kontroll av de aktører kommunen inngår avtaler med, for å sikre at
eksterne parter og underleverandører, oppfyller alle avtaler kommunen inngår.
Godt og forebyggende vedlikehold av kommunale bygg, gjennom en pålitelig og godt
fungerende vaktmestertjeneste, for alle kommunale bygg.
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12 Samferdsel
Bilen fyller et legitimt transportbehov og har effektivisert hverdagen til folk flest. Bilen
har også ført til helt nye bo-mønstre og boligmiljø i forhold til tidligere tider.
Trafikk, transport, infrastruktur og samferdsel må planlegges etter de behov innbyggere
og næringsliv har. Det må etableres rasjonelle løsninger, som gir best mulig resultat pr.
brukt krone.
Målet med samferdselspolitikken i nye Øygarden kommune må være hensiktsmessig og
billigere kollektivløsninger, samt redusere kø og forbedre flyten i trafikken. Bilen er
nødvendig for mange innbyggere som ikke bor i sentrumsnære områder og i mange
tilfeller eneste transport som er tilgjengelig.
Dersom en vil endre innbyggernes reisevaner, så må også det offentlige kollektivtilbudet
tilpasses bedre etter innbyggernes behov.
FNB Øygard vil:
1. Smartere og mer målrettet bruk av busser med god kapasitet til bruk i rushtrafikken.
2. Aktuelle kollektiv løsninger i nye Øygarden kommune bør tilpasses etter behov. Det
bør utvikles systemer med flere ekspressavganger, «shuttlebusser» og buss på
bestilling.
3. Bussavganger mellom boligområder og hoved ferdselsveier må utvides, eller
effektiviseres. Dette for å oppnå større omfang av ekspressbusser til og fra arbeid.
4. Videre utbygging av parkeringsanlegg ved kollektivpunkt i kommunen anbefales.
5. De reisende trenger bil på begynnelsen og slutten av dagen, for å bringe og hente
barn i barnehage og skoler. En trenger kanskje ikke bil til selve arbeidsreisen.
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