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KJÆRE VELGER! 
 
Kjære velger.  
Vi i Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB), ønsker at Stavanger skal bli en bedre plass å bo for 
alle. Om vi skal kunne bidra med nye og bedre løsninger for fellesskapets interesser, så trenger vi din 
støtte og din tillit på valgdagen 9.september. 
 
Vi i FNB vil fortsette kampen mot Bymiljøpakke Nord-Jæren og finansieringsløsningen med 
bompenger som er en usosial, urettferdig og tilfeldig måte å skattlegge befolkningen på, hvor de 
som tjener minst er de som får største belastningen. Infrastrukturtiltak som vei, kollektivfelt, sykkel 
og gangveier er et felles samfunnsgode, som alle bør bidra til å betale for.  
I forhold til bymiljøpakken er vårt hovedmål å få stoppet finansiering med bompenger, men vi vil 
også kjempe for flere delmål om ikke vi får flertall for hovedmålet med en gang. 
 
Vi i FNB stiller oss svært kritiske til veiprising, veiprising er bompenger med et litt annet navn. Ingen 
av de ordningene som har blitt lansert er enklere eller mer rettferdige enn at Staten finansierer 
infrastruktur. Hvorfor må vi gjøre ting vanskeligere enn nødvendig? For å få endring, da trenger vi 
din støtte.  
 
Når det gjelder kollektiv kommer vi til å jobbe for sidestilt løsning som i Madlaveien og Lagårdsveien, 
dette er en langt billigere, mindre arealkrevende og også mer trafikksikker løsning enn midtstilt 
bussvei, i tillegg tar den hensyn til god mobilitet for alle trafikanter, ikke bare bussene. Vi trenger 
bedre kollektivløsninger, men ikke for enhver pris. 
 
FNB ønsker også en større satsing på bysykler ut i bydelene, vi ser for oss at dette er beste måten å 
få ned de korte unødvendige bilturene. Tettheten må være høy, vi ser for oss maksimalt 400 m til 
nærmeste bysykkelstativ nærmest uansett hvor du måtte befinne deg i de sentrumsnære bydelene. 
Om du er enig med oss, så kan vi få til dette sammen om du gir oss din støtte.  
 
Manglende helhetlig og langsiktig planlegging i forhold til byutvikling er en av hovedårsakene til at vi 
har havnet i situasjonen vi har i dag. De køproblemene vi har i Stavanger i dag kunne enkelt vært 
unngått med bedre planlegging og bedre vedtak. Derfor er det viktig at vi nå får en endring i 
sammensetningen i Bystyret. 

De siste 30 årene har det blitt lagt til rette for en storstilt utbygging på Forus, der er ca 50.000 
arbeidsplasser pr i dag, men svært få boliger.  Boligutbyggingen har heller foregått steder med dårlig 
kollektivtrafikk og langt borte fra både Forus og sentrum. Den manglende helheten i planleggingen 
har ført oss hit vi er i dag. Vi har endt opp med landets dyreste bypakke av storbyene og vi betaler en 
mye større andel av prosjektene i pakken med bompenger enn de andre byene, hele 87%. Dette kan 
ikke fortsette, her må det endringer til. For å få til det, da trenger vi din støtte.  
 
 

 

 



 

 

      

PROGRAM 2019-23          WWW.NEITILMERBOMPENGER.NO            STAVANGER@NEITILMERBOMPENGER.NO 

 

4 

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

Stavangerskolen oppnår gode resultater, men den kan bli bedre. Gjennom hele våren har vi fått ene 
rapporten etter den andre om skoler som ikke får budsjettene til å gå opp, skoler trenger flere 
lærere, men har ikke penger til å ansette flere. Vi i FNB ønsker å satse på skolen, vi ønsker å 
prioritere skolen i budsjettene slik at vi kan ansette flere lærere. Det samme gjelder for 
barnehagene, hvor vi ser positive effekter i Sandvikveien barnehage hvor de har hatt et 
prøveprosjekt med flere ansatte per barn. Dette har slått veldig positivt ut både når det gjelder 
trivsel for barn og ansatte, i tillegg har det hatt veldig positiv effekt på sykefraværet. 

I tillegg vil vi satse på flere miljøarbeidere og miljøterapeuter i skolen som tiltak mot mobbing og 
forebygging av psykiske belastninger.  
 
Vi ønsker en felles klima- og miljøplan for hele regionen, det hjelper dessverre ikke om Stavanger 
setter seg høye mål så lenge vi brenner bosset vårt i Sandnes og flyr fra Sola. Klima og miljøsatsingen 
må være felles om vi skal få effekt ut av satsingen. 
 
Innenfor helse og velferd vil vi ha fokus på færre stoppeklokker og færre skjema, men heller mer tid 
til de pleietrengende. Vi vil styrke legevakten og sørge for at Stavanger har nok fastleger. Vi ønsker 
og flere faste stillinger innenfor denne sektoren. 
 
Stavanger skal fortsatt være ledende på olje og gass, samt leverandørindustrien, men vi skal også 
befeste posisjonen som landets energihovedstad. FNB vil legge til rette for grundere i 
oppstartsfasen, spesielt yngre grundere. 
 
Innenfor området fritid vil vi blant annet jobbe for å få realisert en familie/aktivitetspark i 
Mosvannsparken , vi vil jobbe for å få realisert et vannsportsenter i Møllebukta og vi ønsker å legge 
til rette for en klatrepark i Stavanger. 
 
Vi vil lansere «Mitt Nabolag» som vil være en ny måte å drive innbyggerinvolvering på i Stavanger, 
med deltagende budsjettering, der innbyggerne kommer med ideene og innbyggerne stemmer frem 
de beste forslagene. Det hele er inspirert av hva de har fått til på Island med «Better Reykjavik» 
modellen, en modell de to ganger har vært på Nordic Edge for å snakke om suksessen til. 
 
Om du ønsker å hjelpe oss med å få realisert disse tingene og alt det andre vi har med i programmet, 
da er vi avhengige av din støtte og tillit på valgdagen. 

Nok er nok! Stem Folkeaksjonen nei til mer bompenger 9.september. Godt valg! 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 
 
Frode Myrhol 

Ordførerkandidat 
Folkeaksjonen nei til mer bompenger
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SAMFERDSEL 
FNB skal jobbe for de beste og mest langsiktige løsningene når det gjelder samferdsel i Stavanger. Vi 
vil jobbe for et veltilpasset, bærekraftig og kostnadseffektivt samferdselstilbud til innbyggerne i 
kommunen. Vi skal bidra til fremtidsrettede løsninger samtidig som vi bidrar til nye løsninger for å 
rette opp feil gjort i tidligere perioder.  
 

Vi trenger et bedre veinett for å ta unna for den byspredningen vi 
har hatt i forhold til boligbygging i kommunen de siste 30 årene, 
samtidig trenger vi bedre kollektivløsninger for de som har 
muligheten å reise kollektivt.  
I dag er det alt for mange som er avhengig av dårlig tilrettelagt 
infrastruktur for å komme seg til og fra jobb, på grunn av lite 
langsiktig og lite helhetlig planlegging. 
 
Vi vil jobbe for et ekstra felt på motorveien og vi vil jobbe for at Tjensvollkrysset blir lagt om til et 
toplanskryss. Vi vil jobbe for å gjenåpne stengte veier og avkjørsler for å få bedre trafikkflyt. 
 
Midtstilt bussvei har vist seg å være en løsning som skaper unødvendig kaos for bilistene og dårligere 
trafikksikkerhet for passasjerene som må krysse veibanen uansett. I tillegg er der krav om at farten 
ikke kan være høyere enn 40 km/t på grunn av alle gangfeltene. Vi i FNB vil jobbe for sidestilt 
kollektivløsning, lik den de har i Madlaveien i dag. 
 
Vi vil fortsette å jobbe for å få flere bysykler ut i bydelene. Vi vil prioritere de sentrumsnære 
bydelene først, men alle bydeler skal få bysykler på sentrale steder. Målet er at uansett hvor du 
befinner deg i de sentrumsnære bydelene så skal du ikke ha lenger enn 400 meter til nærmeste 
bysykkelstativ.  

  

Vi er imot bompenger, 
bypakker og veiprising og 

mener at dette skal 
finansieres i sin helhet av 

staten. 
 

Vi er imot bompenger og 
veiprising og mener at dette 

skal finansieres i sin helhet av 
staten. 
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BYMILJØPAKKE NORD-JÆREN 
 
HOVEDMÅL 
 
Vårt hovedmål når det gjelder Bymiljøpakke Nord-Jæren er å trekke Stavanger ut av dagens 
bymiljøpakke og ut av byvekstavtalen som følger med. Vi er imot bompenger og veiprising. Vi mener 
at veier, kollektivfelt, sykkelveier og gangveier skal finansieres i sin helhet av staten. 
 
Bompenger og rushtidsavgift er en usosial, tilfeldig og urettferdig måte å skattlegge befolkningen på 
og stikk i strid med FNB sine verdier. Det er staten sitt ansvar å finansiere veibygging, i dette tilfellet 
E39, bussvei, kollektivfelt, gang- og sykkelveier.  

• Vi vil jobbe for at staten tar det fulle ansvar for utbygging av infrastruktur i Stavanger 
regionen og de store byregionene gjennom statsbudsjettet. Dette kan de gjøre gjennom 
omfordelinger innenfor dagens budsjettrammer, øke budsjettrammene med mer midler 
fra «Oljefondet» eller via en omprioritering i skatte- og avgiftsnivået med samme sosiale 
profil som det norske skattesystemet ellers er bygget opp rundt. 
 

DELMÅL 
Samtidig som vi hele tiden vil jobbe for hovedmålet vårt i forhold til bymiljøpakken, vil vi også prøve 
å oppnå flere delmål fram til vi blir kvitt bompenger som finansieringsmetode for infrastruktur. 
Disse delmålene er: 
 

• Snu innkrevingsretningen på bomstasjonen på Bybrua slik at innbyggerne på Hundvåg ikke 
får en særskilt negativ belastning sammenlignet med andre bydeler. 

• Flytte bomstasjonen i Randabergveien. 
• Flytte bomstasjonen i Chr. Bjellands gate. 
• Jobbe for reduksjon av maks antall passeringer fra 75 til 60. 
• Jobbe for lavere takster generelt. 
• Fjerne rushtidsavgiften. 
• Ikke betale bompenger for å kjøre innad i egen kommune.  
• Innføre tretimers regel. 
• Timesregel skal gjelde for alle, også de uten gyldig autopassavtale. 
• Gratis i helgene og ukedagene mellom 19:00 – 07.00.  
• Redusere utgiftene i prosjektene i bymiljøpakken. 
• Finnfast får felles timesregel med Bymiljøpakken, på lik linje med Hundvågtunellen. 
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VEI 

For mange er bilkjøring eneste mulige alternativ, det er 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: 
 

• Utvide motorveien mellom Stavanger og Forus med et nytt felt i hver retning. Begynne 
med strekningen Solasplitten –Diagonalen. 

• Toplanskryss i Tjensvollkrysset. 
• Pedersgata skal ikke stenges for biltrafikk fra kryss ved Bergelandsgata/Hospitalgata til 

Langgata. 
• Jobbe for at Breigata, Kirkegata, Klubbgata og Kongsgata fortsatt blir åpne for biltrafikk.  
• Utbedre flaskehalser for å gi en bedre flyt i trafikken. 
• Ikke stenge veier for å sikre best mulig trafikkflyt og mindre kø. Gjenåpne stengte gater 

som gir lange og unødvendige omkjøringsveier. 
• Et kartleggingsprosjekt av nye Stavanger i forhold til trafikksikkerhet, gangveier, 

sykkelveier og gatelys. 
• Biltrafikk i begge retninger i Pedersgata som er en av hovedgatene for trafikk på Storhaug. 

Flytte sykkelfelt til Nedre Dalgate. 
• Sikre gode forbindelser fra Lagårdsveien til Paradis når utbyggingen av Paradis starter. 
• Gode veiløsninger og kollektivløsninger skal være på plass før en gir klarsignal for større 

utbyggingsprosjekter i fremtiden. 
 

 

Fritt mobilitetsvalg 
handler om livskvalitet, 

og den har ingen politiker 
rett til å ta fra deg. 
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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. 

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 mener at en skinnegående løsning som ligger under jorden vil være det mest 
fremtidsrettede løsningen med tanke på videre befolkningsvekst i landets tredje største byregion, vi 
ønsker derfor en utredning av dette.  
 
Midtstilt bussvei har vist seg å være en dårlig løsning på de fleste områder, vi vil derfor jobbe for 
sidestilt løsning når det gjelder buss og vi vil se på muligheten til å omregulere de delene av 
bussveien som er ferdigstilt for å finne bedre løsninger. 

Vi vil jobbe for disse sakene:  
• Sidestilt løsning for bussveien, slik som på Madlaveien. Også for den delen av bussveien 

som står ferdigstilt. 
• Kollektivfelt i Gamleveien/Hinnasvingene, ikke i bru over jernbanen til Jåttå. 
• Det skal ikke lages kollektivfelt i Kannik. I sentrumssonen kombineres bil og 

kollektivtrafikk i eksisterende gateløp. 
• Bussene fra Madlaveien kjører Løkkeveien og ned Arne Rettedalsgate for å komme 

nærmere sentrumskjernen og på samme måte bedre kollektivdekningen i øvre del av 
sentrum. 

• Forbedre holdeplasstruktur for å få et mer effektivt system for overgang i sentrum. 
• Tilrettelegge for matebusser fra Jåttå stasjon til UiS/SUS. 
• «HentMeg» tilbud innad i Stavanger kommune der det er et dårlig busstilbud, eksempelvis 

Finnøy, Rennesøy, Austre Åmøy. 
• Bedre ruteplanlegging når det gjelder buss i forhold til å spre 

avgangene slik at en ikke får for lang ventetid til neste buss. 
• Bussruter langs Hafrsfjord, i dag er det kun X ruter og 

Flybussen som kjører strekningen til for eksempel Madlalia. 
• Billigere bussbilletter, månedskort til «HjemJobbHjem» takst 

for alle.  
• Gjeninnføre nærsonetakst. 
• Studentrabatt uavhengig av alder.  
• Fortsatt rimelig ungdomskort. 
• Innføre system for kontaktløs betaling med bankkort/mobilbetaling. 
• Ingen gebyr for kontant betaling på kollektiv. 
• Skinnegående løsning mellom Stavanger sentrum, UIS/SUS på Ullandhaug og flyplassen.  
• Åpne Forus stasjon, med linje til Stavanger Lufthavn og Risavika. 
• Gjeninnføre busslommer / fjerne innsnevringer i veibanen i forhold til busstopp for å få 

mer flyt i trafikken. 
• Fortsatt utbygging av sykkelveier. 
• Bysykler i alle bydeler, sentrumsnære bydeler prioriteres først. 
• Utredning av bane/Metro under jorden for mindre arealbeslag i storbyområdet. 
• Nattbåt (Nattfløtt) Stavanger til Ryfylke øyene. 
• Beholde båttilbudet til Finnøy men justere rutetider. 

 

"man kan ikke tvinge folk 
til å ta buss eller annen 

kollektivtransport" 
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BYUTVIKLING 
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. 
 
Vi ønsker å legge til rette for fremtidsrettede bolig- og næringsprosjekter med høy utnyttelsesgrad 
langs «bybåndet». Når vi skal bruke milliarder på å bygge ut kollektivtraseene, da er det vår plikt å 
legge til rette for at flest mulig kan bo og jobbe innenfor en 400 m gangavstand til holdeplassene 
langs kollektivtraseen. 
 
I områder hvor infrastrukturen ikke er på plass og kollektivdekningen er dårlig, vil vi være restriktive i 
forhold til å legge til rette for nye utbyggingsfelt. Byspredningen som bidrar til at bilen er det 
naturlige transportalternativet i områder hvor infrastrukturen ikke allerede er på plass vil vi ikke 
bidra til. 
 
Vi ønsker å gi utbyggere forutsigbare rammevilkår slik at reguleringsprosesser ikke drar ut for mye i 
tid, vi vil likevel stille strenge krav til kvalitet både når det gjelder utforming, bokvalitet, variasjon og 
uterom i de ulike prosjektene. Dette er vilkår vi ikke vil gå på akkord med. 
 
Vi vil være en garantist for at den private eiendomsretten blir respektert, ekspropriasjon tillates kun 
om det er høyst nødvendig i forhold til samfunnsnyttige formål. Kommunen skal strekke seg langt for 
å oppnå en løsning med innbyggerne og vi vil jobbe for at kommunene alltid tilbyr markedspris i slike 
tilfeller. At utbyggere eller privatpersoner regulerer annen manns eiendom uten forhåndsavtale vil 
være ensbetydende med at vi stemmer imot reguleringen før en avtale er på plass. 
 
I de sentrumsnære områdene ser vi at Løkkeveien har et stort uforløst potensial. Vi ønsker å bidra til 
at Løkkeveien får et løft. Når Eiganestunellen kommer på plass vil mye av trafikken i Løkkeveien 
forsvinne, da vil mulighetene være store for å legge til rette for langt mer handel og annen type 
virksomhet i gaten. Bare noe så enkelt som å la bussene som kommer fra vest kjøre Løkkeveien og 
ned Arne Rettedalsgate med holdeplass i Løkkeveien vil kunne bidra til å vitalisere gaten og øvre del 
av sentrum. 

Vi ønsker at alle innbyggerne i kommunens skal ha mulighet til å benytte seg av alle tilbudene 
Stavanger har å by på. De nye bomringene oppleves som en barriere for veldig mange og et viktig 
byutviklingsgrep vil være å fjerne dette hinderet for at alle skal kunne bevege seg fritt innad i sin 
egen kommune. 
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Vi vil ta vare på byens særpreg med den unike trehusbyen, men vi vil ikke bevare trehus innenfor 
trehusbyens grenser for enhver pris. Gammel og ny arkitektur bør kunne «leve» hånd i hånd, selv i 
Stavanger. 
 
Vi vil tenke nytt og innovativt for å sikre at Stavanger forblir et godt sted å bo og jobbe i, for 
enkeltpersoner og familier i alle livets faser og vil i stor grad legge til rette for «smarte» løsninger 
som kan bidra til å forenkle folks hverdag. 

 

Vi vil jobbe for disse sakene: 

• En mer helhetlig og langsiktig byplanlegging. 
• Bygge høyere og tettere, særlig rundt kollektivknutepunktene. I by- og tettstedsområder 

og rundt kollektivknutepunkter bør det legges særlig vekt på høy arealutnyttelse, 
fortetting og transformasjon. Samtidig bør hensynet til gode uteområder, lysforhold og 
miljøkvalitet tillegges vekt, i tråd med statlige normer og planretningslinjer. 

• Sørge for en bærekraftig infrastruktur, inkludert veier, kollektivtilbud og et godt flytilbud.  
• Vi skal gi utbyggere forutsigbare rammevilkår, samtidig som vi stiller høye krav til nye 

prosjekter. 
• Videreutvikle digital infrastruktur, digitale løsninger og støtte prosjekter som for eksempel 

smarte hus og grønne datalager. 
• Sette av areal til studentboliger i sentrumsnære områder. 
• Sikre et levende sentrum og gjøre torget mer attraktivt. 
• Fornye Nytorget, uten å legge hindringer i veien for de som allerede er etablert der. 
• Videreutvikle Geoparken for å skape et mer attraktivt familieområde som fortsatt 

beholder sin urbane stil. 
• Utvikle Byparken og området rundt Breiavatnet.  
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• Bevare grønne lunger i sentrum og få på plass flere benker og 
lekeapparater.  

• Opprette bobilparkering / godkjent døgnhvileplass.  
• Jobbe for at kommunedelplan for universell utforming blir realisert. 
• Holde kostnadsnivået nede på nye prosjekter, det vil si at en ikke 

trenger overdreven kunstnerisk utsmykning. Man må se på størrelsen 
på prosjekter og sette tæring etter næring. 

• I fremtidige bymiljøavtaler må det alltid gjennomføres 
konsekvensutredning i forhold til alle aspekter ved pakken, både 
sosiale og økonomiske for innbyggere, næringsliv, institusjoner og det 
frivillige arbeidet. 

• Bygge ut infrastruktur før en setter i gang med bolig og 
næringsutbygging. 

• Jobbe for å beholde korttidsparkering i sentrum og ikke stenge bygater i sentrumskjernen 
som Kirkegata og Breigata.  

• Beholde Pedersgata åpen for trafikk i begge retninger.  
• Beholde parkeringshuset på Jorenholmen og ikke bygge nytt på Fiskepiren.  Utvide 

kapasitet med å bygge på to etasjer med grøntanlegg på toppen. 
• Utjevne forskjellene mellom bydelene. 
• Vi er imot eiendomsskatt og ønsker å redusere den gradvis til den er borte. 
• Ekspropriasjon støttes kun til høyst nødvendige samfunnsformål. 
• En bedre blanding av boliger og bedrifter – mindre transportbehov. Utbygging rundt 

kollektivakser. Boliger må bygges der det er arbeidsplasser og omvendt. 
• Bysykkel/sykkelgarasje under Domkirkeplassen, med mulighet for garderobe og 

dusjanlegg. 
 

 

 

Vi er imot 
eiendomsskatt og 
ønsker å redusere 
den gradvis til den 

er borte. 
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SOSIAL BOLIGBYGGING OG ATTRAKTIVITET 
 
En av hovedutfordringene for Stavanger kommune i årene som kommer, er å gjøre oss til en mer 
attraktiv kommune å bli boende i, og ikke minst attraktiv å flytte til. Dette er en spesielt stor 
utfordring i forhold til barnefamilier i etableringsfasen eller 
nyutdannede generelt.  
 
Vi i FNB ønsker å stimulere til at vår attraktivitet blir større, spesielt for 
disse gruppene. Eldrebølgen er i ferd med å treffe oss hardt og vi 
trenger flere innbyggere som kan bidra til vekst, arbeidskraft og 
arbeidsplasser i kommunen. Dette vil forhåpentligvis bidra til en bedre 
kommuneøkonomi.  
 
For å bidra til å stimulere denne attraktiviteten, så satser vi i FNB på 
barnefamilier og andre i etableringsfasen. Vi legger bedre til rette for at 
barn og unge skal få en innholdsrik hverdag med gode tilbud i alle 
bydelene. 
 
Vi vil jobbe for å gjøre det billigere å ha barn i barnehagen, vi satser på flere uteområder som bidrar 
til fysisk mestring og motorisk læring og vi satser på bedre helse og bedre miljø i skolen.  
 
Telemarksforskning viste til Stavangers lave bostedsattraktivitet i en delrapport som ble presentert i 
september 2018.  
 
I rapporten kan vi blant annet lese dette.  
«Flere av kommunene i Stavangeregionen har hatt svært høy boligbygging, det vil si et stort antall 
fullførte nye boliger i forhold til folketallet. Boligbyggingen i Stavanger har vært lavere enn i de fleste 
andre kommunene i Rogaland den siste tiårsperioden. Potensialet for innflytting til Stavanger har 
vært stort, men potensialet har ikke kunnet la seg realisere fordi det ikke har blitt bygget tilstrekkelig 
mange boliger. Det virker derfor åpenbart at den svake bostedsattraktiviteten i Stavanger har sin 
årsak i at boligbyggingen har vært for lav til å dekke etterspørselen. De høye boligprisene i Stavanger 
bekrefter dette».  
 
Det rekker altså ikke bare å stimulere attraktiviteten ved å legge forholdene til rette for 
barnefamilier når det gjelder oppvekstvillkår, kulturtilbud, fritidsaktiviteter, arbeidsplasser og 
rimelige kommunale tjenester. Det aller viktigste er kanskje å legge til rette for at det blir bygget 
flere boliger som folk har råd til å kjøpe, både nåværende innbyggere og mulige innflyttere. 
 

 

«så satser vi i FNB på 
barnefamilier og andre i 

etableringsfasen» 
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Vi i FNB bidrar med å legge til rette for mer boligbygging, spesielt langs bybåndet/kollektivaksen, 
gjennom en forholdsvis liberal og forutsigbar politikk i reguleringssaker i disse områdene.  
Det er viktig at utbyggere har forutsigbarhet å kunne forholde seg til i regulerings og byggesaker. Det 
bidrar til at prosjekter kan bli realisert raskere, prosjektene blir rimeligere og dermed kan 
sluttproduktet, selve boligen til kjøper også bli rimeligere.  
 
I Stavanger har vi i en «etablererordning» for boliger som er ekskluderende for svært mange. 
Kravene for å bli med i denne ordningen gjør det vanskelig å tiltrekke seg folk fra andre kommuner 
og kriteriene er ikke helt i samsvar med den utviklingen vi har hatt i boligmarkedet i kommunen de 
siste fem årene med nedadgående priser.  
 
Tildelingskriteriene for etablererordningen er følgende:  
1. Du/dere skal ikke tidligere ha eid bolig eller fast eiendom.  
2. Du må ha minimum 5 års botid i Stavanger kommune, eller ha arbeidet/studert i Stavanger 
kommune i minimum 5 år.  
3. Du/dere må ha økonomi til å kunne betjene den lånebelastningen det blir å ha boliglån.  
4. Det fastsettes en øvre brutto inntektsgrense og formuesgrense i forbindelse med hvert utlyste 
etablererboligfelt.  
 
FNB vil jobbe for full gjennomgang av denne ordningen, dette er et verktøy Stavanger kommune må 
bruke aktivt, så da må vi være sikre på at vi har den beste løsningen eller en kombinasjon av 
løsninger som tilsammen gir det beste resultatet. 
 
Vi vil se på om Stavanger Utvikling KF kan ta en mer aktiv rolle i forhold til boligbygging i kommunal 
regi, om vi hopper over utbygger leddet som ønsker mest mulig profitt, da kan det gjøre boligene 
mer tilgjengelige for grupper som i dag står utenfor boligmarkedet. Vi vil utrede ulike konsepter for å 
finne den beste løsningen.  
 
Vi vil jobbe for disse sakene: 

• Legge til rette for mer sosial boligbygging, gjerne i kommunal regi. 
• Grundig gjennomgang av etablererordningen. 
• Se på muligheten for leie for eie.  
• Økt innsats når det gjelder rehabilitering og vedlikehold av den kommunale boligmassen 

for å bedre levestandarden for de som har minst fra før. 
• Sikre tomter i sentrumsnære områder avsatt til yngre grupper for å få en blandet 

bosetting. 
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NÆRING 
Vi vil legge til rette for et solid næringsliv, som igjen gir oss sikre arbeidsplasser. Vi vil jobbe for et økt 
fokus på et mer framtidsrettet næringsliv slik at arbeidsplasser kan sikres også i framtiden. Vi vil sikre 
at Stavanger forblir landets olje- og energihovedstad. Vi vil jobbe for å legge til rette for et attraktivt 
og levende bysentrum med et variert tilbud av handel, kafeer, restauranter og opplevelser for 
regionens beboere. Stavanger skal ta en enda klarere rolle som regionens lokomotiv. 
 
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.  
 
Vi vil i tillegg 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 
og konkurransen med nettbutikker om kundene. 

Vi vil jobbe for disse sakene:  

• En næringspolitikk som stimulerer til økt verdiskaping og 
bidrar til at attraktive arbeidsplasser beholdes i regionen. Vi 
vil ha et mer variert næringsliv og jobbe for alternative 
arbeidsplasser som ikke bare omhandler olje og gass. 
Stavanger skal være landets olje- og energihovedstad hvor 
det satses på alternative energiløsninger. 

• At kommunen styrker markedsføringen av Stavanger som 
konferanseby og turistdestinasjon  

• Kommunene skal ta en aktiv rolle for å tilrettelegge for nye 
næringer og arbeidsplasser i regionen. 

• Et attraktivt, levende og lett tilgjengelig bysentrum, blant 
annet ved å sørge for parkeringsplasser i nærheten av dit folk skal. 

• Gjøre byen mer attraktiv for statlige arbeidsplasser i kommunen, jobbe opp mot stat og 
regjering for å få til dette.  

• Tilrettelegge for arbeidsplasser knyttet til miljøsektoren som kommunen og fylket har 
ansvar for.  

• Avvikle kommunens engasjement i Stavanger Forum. Kommunen skal ikke være en 
konkurrent til den private reiselivsnæringen, men heller samarbeide med de ulike aktører 
for å styrke Stavanger som messe- og konferanseby i forhold til aktiv tilrettelegging. 

• Storkommune på Nord-Jæren. Sammenslåing av kommunene Stavanger, Sandnes, 
Randaberg og Sola. 

Stavanger skal være 
landets olje- og 

energihovedstad hvor det 
satses på alternative 

energiløsninger. 
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• Forutsigbar skjenkepolitikk. Det skal være enkelt å etablere skjenkesteder og vi ønsker å 
beholde dagens skjenkeretningslinjer. Jobbe for tarifflønn som et minstekrav. 

• Støtte til gründere i oppstartsfasen, med særlig fokus på unge grundere. 
• Legge til rette for selskaper som Green Mountain. 
• Foodtrucks får mobil salgsbevilling slik at de får mulighet til å stå ulike steder i kommunen. 

Kommunen får en koordinerende rolle i forhold til dette.  
• Sikre gode løsninger for distribusjon av varer i sentrum. Varelevering i sentrum til kl. 12 for 

å unngå tidspress for sjåfører og for allmenn sikkerhet for myke trafikanter. 
• Legge til rette for næringsdrivende og folk som har korte ærender ved å etablere 

korttidsparkering. 
• Jobbe for at Stavanger skal bli en foregangskommune innen havbruk. 
• Videreutvikle landbruk og havbruk i den nye kommunen, kommunen skal være en 

tilrettelegger ikke en bremsekloss. 
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MILJØ 
Vi går nå fra et lavutslippssamfunn og videre inn i nullutslippssamfunnet. FNB vil støtte studier og 
innovasjon rundt etablering av alternativ energi og miljøvennlige løsninger. Stavanger har vedtatt en 
svært ambisiøs klimaplan fram til 2030. For å nå målene må kommunen samarbeide med alle 
kommuner på Nord-Jæren for en felles plan med felles målsetninger. CO2-utslippene kjenner ingen 
kommunegrenser. Vi vil også avvikle piggdekkavgift når målene er nådd og på sikt forby gamle 
vedovner. Vi vil få på plass landstrøm for cruiseskipene og fase ut de som forurenser mest. FNB vil 
jobbe for å øke renholdet av gater og parker samt videreutvikle parker og friareal. Vil jobbe for at 
byen bruker renere energikilder. 

Vi vil jobbe for disse sakene: 
• Vi er imot vindmøller i Nye Stavanger kommune.  
• En felles klima- og miljøplan for regionen, kommunene må 

samarbeide bedre 
• Bevare og videreutvikle parker, friareal og idrettsanlegg - 

tilgjengelige for alle. 
• Styrke renholdet i byens gater og offentlige rom. Vi øker bruk av 

attføringsbedrifter og VTA bedrifter som sysselsetter personer 
med spesielle utfordringer.  

• Forbedre skilting av turstier i Stavanger og bedre belysning. 
• Stimulere til økt miljøbevissthet i skoler og barnehager. 
• Etablere landstrøm for cruiseskip i Vågen. Vurdere å flytte skipene ut av Vågen til nye 

kaier lenger ute. Samarbeid med de nærliggende kommuner.  
• Prioritere cruiseskip som kan dokumentere tilfredsstillende klima- og miljøtiltak. 
• Utvide tilbudet med bysykler til bydelene. Starte opp med prosjekter på Storhaug og 

Våland. 
• Økt bruk av fjernvarme. 
• Mer beplanting og vedlikehold av dette. 
• Søppelbil tilgjengelig for å dumpe hageavfall i sesong (faste tider i uken på 

ettermiddag/kveld, hvor folk kan komme og kaste ting fra faste oppsamlingsplasser). 
• Småbåthavn tilbake i Vågen. 
• Avvikle piggdekkavgift da målet om 85% er nådd. 
• Avvikle panteordning for gamle vedovner i 2020. Forby bruk av gamle vedovner på sikt. 
• Øke andelen kommunale utslippsfrie biler. 
• Fase ut engangs plastprodukter. 
• Bedre renholdet av veier for å redusere svevestøv. 
• Tillate solcellepanel i alle nye utbyggingsprosjekter, satse på energieffektivisering. 

  

 

Vi er imot vindmøller 
i Nye Stavanger 

kommune. 
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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 blant annet å fjerne bompenger. 
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. 
 
Bomringen skaper et økonomisk skille i forhold til mobilitet og det skaper større sosiale ulikheter i 
kommunen.  Vi vil jobbe for å få en konsekvensanalyse av effektene bomringene har hatt både 
økonomisk og sosialt for Stavangers befolkning. Vi vil få undersøkt hva som velges vekk, hvordan 
påvirker bomringen folks sosiale bevegelsesmønstre, skaper den mer ensomhet, økonomisk 
utrygghet, usikre levekår, og hvordan påvirker det muligheten til å få folk til 
å jobbe i lavtlønnede yrker.  

Vi vil jobbe for disse sakene: 

GENERELT 

• Øke bemanning på legevakt.  
• Sikre Stavanger nok fastleger, åpne for kommunalt ansatte fastleger. 
• Øke bemanning/tilskudd for å korte ned ventetid på familieterapeut/familievernkontor. 
• Øke antall driftslisenser i kommunal helsetjeneste: kiropraktorer, psykologer, 

fysioterapeuter og psykomotorisk fysioterapeut. 
• Utrede alternativer til dagens ordning med bestiller-/utførermodellen. 
• Ressurs «vikar pool» for å utnytte ressurser der det trengs – se digitalisering – mulighet for 

portal for å finne «stillinger» som det trengs hjelp til fra forskjellige kommunale etater. 
• Mindre byråkrati og administrasjon i helsevesenet og omsorgstjenesten. 
• Ensomhet – Oppsøkende tjeneste for eldre, men også andre grupper. Informasjon i 

kommunen om tilbud som finnes innen idrett, kultur, fritidsaktiviteter for å gjøre det 
lettere for unge å finne interessante tilbud og dermed få mer tid sammen med andre. 

• Styrke norskundervisningen for fremmedspråklige i offentlige virksomheter. 
• Øke fokus på preventive helsetiltak. 
• Styrke ordningen med omsorgslønn. 
• Bedre levekårene og omsorgssituasjonen for yngre demente. 
• Maksimere sikkerhet på databaser med sensitive personopplysninger. 
• Bygge ut flere dagsenterplasser for både yngre og eldre demente. 
• Legge til rette for musikkterapi for grupper som har behov for dette. 
• Jobbe for å styrke bruken av samhandlingsreformen. 
• Mer fokus på ernæringsrik og smakfull mat. 

Øke bemanning på 
legevakt og sikre 

Stavanger nok fastleger 
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ELDREOMSORG 

• Bygge ett nytt sykehjem i fireårsperioden. 
• Øke bemanning på sykehjem: sykepleiere, helsefagarbeidere, 

renholdspersonell, assistenter osv. Øke stillingsbrøker der det 
er behov og ønske om dette. 

• Lettere å få sykehjemsplass ved ønske og behov.  
• Rimeligere omsorgsboliger. Lage bofellesskap med 

støttefunksjoner. 
• Øke antall korttidsplasser på sykehjemmene. 
• Fokus på pleie og omsorg i helsevesen, ikke administrasjon. 
• Se på digitaliseringsløsninger for at flere skal få bo hjemme 

lengst mulig. Ønsker å jobbe for smarte hjem-løsninger der det er mulig og på brukerens 
premisser.  

• Tilbakeføring av matlaging på institusjonene (sykehjem). De som har kjøkken kan ta disse i 
bruk igjen. På nye sykehjem skal det legges til rette for at maten skal lages der. 

• Samboende par skal få bo sammen på sykehjem. Det må legges opp til at det også finnes 
dobbeltrom på sykehjem. 

• Prøveordning med kombinerte eldrehjem og barnehager for å øke trivselsfaktor for begge 
grupper.  

• Stimulere til frivillighet på sykehjemmene. 
• Øremerkede midler til flere aktiviteter og kulturtilbud på sykehjemmene. 

 
 

PSYKISK HELSE 

• Etablere et lavterskeltilbud til barn og ungdom med psykiske problemer. 
• Forbedre hjelp til de med store psykiske utfordringer – Mestringsenhet – sørge for at der 

finnes noen de kan snakke med til enhver tid. Pasienten må bli hørt.  
•  «Kommunal fadder/koordinator» for riktig oppfølgning fra alle etater. Bedre informasjon 

og hjelp til pårørende. 
• Styrke lærernes kunnskap i å se faresignalene knyttet til psykisk sykdom 

 
RUS 

• Forbedre ettervern rusavhengige – se på hvordan personer som trenger det får riktig 
bistand i etterkant. Gjennomgående oppfølgning. «Kommunal fadder/koordinator» for 
riktig oppfølgning fra alle etater. Mestringsenhet.  

• Økt støtte til rusarbeid overfor ungdom som blant annet lavterskeltilbudet til K46.  
• Bedre boforholdene for rusavhengige. 

 

FRIVILLIGHET 

• Styrke frivilligheten – Informasjon til innbyggerne om hva det vil si å være frivillig.  
• Styrke frivillighetskoordinator på sykehjem. Besøkstjeneste. 

Bygge ett nytt 
sykehjem i kommende 

4 års periode. 
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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 barnehage og 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.  

 I tillegg ønsker vi å legge til rette for bedre og mer aktiviserende 
uteområder i barnehager som bidrar til bedre motorisk utvikling. 
Uteområder som legger til rette for motorisk utvikling hos barn og unge 
er en viktig sak for oss i FNB. «Stavangerprosjektet – Det lærende 
barnet» viser at barn med god motorikk ofte har bedre forutsetninger 
for å bli gode i for eksempel matte. En tidlig innsats på dette området er derfor viktig.  

  

 

Uansett bakgrunn skal 
alle barn ha like 
muligheter, i en 

barnehage og skole som 
har en nulltoleranse mot 

mobbing. 
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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. Flere faste ansatte i barnehagene og redusert bruk av vikarer vil 
gi tryggere barn. 

Vi vil jobbe for disse sakene: 

• Full barnehagedekning og rullerende barnehageopptak. 
• Alle barn får garantert barnehageplass i nærområdet fra den dag 

foresatte skal tilbake i arbeid og at søsken får plass samme sted. 
• Søsken i offentlig barnehage og skolefritidsordningen (SFO) skal 

utløse søskenmoderasjon. 50% søskenmoderasjon for barn 
nummer to og gratis barnehage for barn nummer tre. Ordningen 
Stavanger har i dag er 30% for barn nummer to og 50 % fra barn 
nummer tre. 

• Følge bemanningsnormen igjennom hele dagen. 
• Prøveprosjekt åpnes for fleksibel åpningstid i barnehagene. 
• Øke kvaliteten gjennom fortsatt kompetanseheving. 
• Utbedre uteområdene i barnehagene, legge vekt på aktivitet som fremmer motorisk 

utvikling. 
• Trygghet og tilknytning i barnehagen og gode overganger. 
• For å gjøre barna trygge i vann vil vi arbeide for at alle barnehagebarn på «stor avdeling» 

får tilbud om et ukentlig besøk i svømmebasseng. 
• Vi vil arbeide for at barna skal få minst ett daglig måltid hvor barna deltar i forberedelsene 

til måltidet, fortrinnsvis lunsj. 
• Vi vil også sørge for kontinuerlig vedlikehold av barnehagene, ute som inne. 
• Gjøre barnehager oversiktlige ved å sette inn vinduer i dører og vegger til lukkede rom slik 

at man på en bedre måte kan ta vare på sikkerheten til barn og voksne. 
• Skape rettferdige oppvekstsvilkår og utjevne sosiale forskjeller. 
• Digitalisering for å øke kvaliteten på tjenesten. 
• Støtte at pedagognormen økes til 50% i perioden. 

  

Vi ønsker full 
barnehagedekning og 

rullerende 
barnehageopptak 
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SKOLE 
Skolen må være trygg og inkluderende. Skolehelsetjenesten er viktig og skal prioriteres, og det 
forebyggende arbeidet mot psykiske og fysiske lidelser må styrkes. Arbeidet mot mobbing må 
intensiveres - nulltoleranse er en selvfølge.  

Skolen skal også 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 arbeide for at skolene får 
nødvendige ressurser for å styrke arbeidet med individuelle opplæringsplaner 
(IOP). PPT må også på vegne av eleven/foresatte gis anledning til å søke om 
økonomisk støtte til ekstraundervisning i skolen. 

FNB mener at private skoler unntaksvis kan være et supplement til det 
offentlige skoletilbudet hvis det har en spesiell grunn for at de etableres, men vi satser først og 
fremst på den offentlige skolen. 

Skolehelsetjenesten er viktig og skal prioriteres. Det forebyggende arbeidet mot psykiske og fysiske 
lidelser må styrkes.  

Vi vil jobbe for disse sakene: 

• Styrke kvaliteten og øke antall lærere i skolen. 
• Skolehelsetjenesten skal forbedres.  
• Flere miljøarbeidere og miljøterapeuter i skolen. 
• Intensivere arbeid mot mobbing, nulltoleranse er en selvfølge. 
• Etablere prøveordning med leksefri heldagsskole. På sikt jobbe for heldags- og leksefri 

skole med statlige tilskudd. 
• 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. 
• Legge til rette for uteområder i skolen som stimulerer til motorisk utvikling, som igjen gir 

grunnlag til bedre læring.  
• Kutte unødvendig rapportering og administrasjon, ha fokus på undervisning. 

 

Utdanning er en prioritet. 
Vi vil øke antall lærere i 

skolen og styrke 
kvaliteten 
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• Søsken i skolefritidsordningen (SFO) skal utløse søskenmoderasjon. 
• Alle foresatte må få informasjon/kunnskap om kommunens mobbeombud. 
• For å heve elevenes mestringsfølelse vil vi også arbeide for at skolene får nødvendige 

ressurser for å styrke arbeidet med individuelle opplæringsplaner (IOP). Disse planene må 
sikres fulgt og utarbeides for elever med behov for enklere og mer krevende oppgaver.  

• Det er i dag ikke nok kapasitet på skolene, noe som fører til at ordningen med fritt 
skolevalg ikke fungerer. Det må bygges nok skoler slik at ordningen kan benyttes som 
vedtatt. 

• FNB ønsker at alle barn skal få et gratis måltid mat i skoletiden, forutsatt at dette er statlig 
finansiert. 

• For å stimulere til fysisk aktivitet og sosial utvikling vil FNB arbeide for å minimere bruk av 
mobiltelefon i skoletiden, også i frikvarterene. 

• FNB mener at gode undervisningsforhold/innemiljø og kontinuerlig vedlikehold av bygg og 
skolegård bør være en selvfølge og vi jobbe for at dette skal prioriteres høyere av skolene 
og kommunen. 

• Styrke aktivitetstilbud i skoleferier.  
• Styrke svømmeundervisningen. 
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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, hovedsakelig i sentrum, men vi utelukker ikke flere på 

campus. 
• Støtte opp om et godt faglig og sosialt miljø på universitetet og i byen. 
• Støtte til utvikling av 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. 
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KULTUR, IDRETT OG INNBYGGERDIALOG 
Kultur og idrett skal være tilgjengelig for alle uavhengig av økonomi og sosial bakgrunn. 
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. 
 
Tilskuddsordning til barn i lavtlønnede familier er noe som vi ønsker å 
utarbeide. Dette tilskuddet vil følge barnet, og ikke idretten. 
Valgmulighetene for barnet vil da ikke innskrenkes. 
 
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. 
• Bevare Metropolis og jobbe for fritidsklubber i alle bydelene. 
• Øke tilbud til kulturskole med flere plasser i bydelene. 
• Legge til rette for gode kulturtilbud i bydelene for ungdom. 
• Åpne skoler på kveldstid/ettermiddag til bruk i forbindelse med 

temakvelder/arbeidsverksted. 
• Støtte flerkulturelle tiltak. 
• Fortsatt styrke den kulturelle klyngen ved Tou scene 
• Fritidskort for barn og unge - Et betalingskort for aktiviteter, kino og lignende. 
• Sikre tilgjengelig lokaler for fritidsaktiviteter som ikke er idrett 
• Kartlegge og evaluere kommunens kulturtilbud til barn og unge. 
• Jobbe inn mot nasjonale myndighet for å få flere midler til Stavanger og Rogaland. 
• Utvikle digital løsning for formidling av kommunens kulturtilbud. 

 
 

Vi ønsker at kultur og idrett 
fortsatt skal være 

tilgjengelig for alle, 
uavhengig av økonomi og 

sosial bakgrunn. 
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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 88 kroner ekstra hver gang. 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. Derfor innfører vi en refusjonsordning inntil bomringen blir fjernet. 
 

Vi ønsker å legge til rette for en kommunal klatrepark i Stavanger. Fysisk aktivitet som bidrar til god 
motorisk læring og utvikling hos barn og unge er viktig. Slike klatreparker er veldig populære og kan 
bidra til å gjøre Stavanger en mer attraktiv plass å bo for småbarnsfamilier og det kan bidra til flere 
besøkende til kommunen. 

Vi vil jobbe for disse sakene: 

• Oppfordre hele byens befolkning til sport og aktivitet i et 
folkehelseperspektiv. 

• Økt støtte til rehabilitering, vedlikehold og drift av eksisterende 
kultur- og idrettsanlegg. 

• Rehabilitere flerbruksflatene, tennis, basket, beachvolley m.m. ved 
Mosvatnet som et tilbud til den frie idretten. 

• Bygging av flere idrettsanlegg i hver bydel. For å sikre 
flerbruksmuligheter er det viktig med kvalitet over kvantitet. 

• Forbedre forholdene for den uorganiserte idretten. 
• Interkommunalt 50-meters konkurransebasseng med stupetårn i Stavanger. 
• Flere kunstgressbaner ut i bydelene. 
• Gi idretten gode rammevilkår, både for eliteidrett og breddeidrett. 
• At Stavanger trekker til seg flere idrettsarrangementer av internasjonal størrelse. 
• Refusjonsordning for bompengeutgifter ved transport til kamper, trening mm. 
• Vannsportanlegg i Møllebukta. 
• Familie- og aktivitetsanlegg i Mosvannsparken. 
• Klatrepark i eksempelvis Sørmarka. 

  

«Fysisk aktivitet som 
bidrar til god motorisk 
læring og utvikling hos 
barn og unge er viktig» 
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INNBYGGERDIALOG 
 
Innbyggermedvirkning er viktig i en så stor kommune som Stavanger. Det er mange gode ideer som 
ikke blir gjennomført, grunnet manglende oppfølging eller vanskeligheter med å finne informasjon 
om hvordan en skal få egne ideer frem i lyset.  

Vi ønsker å introdusere konseptet «Vårt Nabolag» i Stavanger. «Vårt 
Nabolag» er innbyggermedvirkning på en helt ny måte i denne 
regionen. Konseptet vil bli basert på den islandske modellen «Better 
Reykjavik» hvor de har gjennomført denne typen innbyggerinvolvering 
siden 2011. Innbyggerne kommer med forslag, innbyggerne stemmer 
frem de beste ideene, administrasjonen i kommunen skriver 
saksfremlegg, bearbeider ideen sammen med forslagsstiller og de ser på 
kostnadskalkyler for å finne ut om forslaget er realiserbart innenfor de 
gjeldende rammene. Innbyggerne stemmer fram de beste ideene og 
politikerne må til slutt velge blant finalistene. Kommunen får eierskap til ideene og kan velge å 
benytte seg av forslag som ikke når helt opp i avstemningen om de ønsker det. 
 
Vi ønsker i tillegg å gjøre det enklere for innbyggerne i Stavanger å ha dialog med kommunen, vi vil 
tilrettelegge informasjonsflyt mellom kommune/innbygger på en mer oversiktlig og enkel måte 
gjennom digitale løsninger.  

Løsningen vil være online via f.eks. kommunenes hjemmesider i form av en portal og/eller en app 
med brukerpålogging, og man vil da kunne få all info man trenger på ett sted.  
 

 

 

 

 

«Enkel informasjonsflyt 
mellom kommune og 
innbygger på en mer 
oversiktlig og enkel 

måte.» 
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Vi vil jobbe for disse sakene: 

• «Vårt Nabolag», innbyggerforslag/deltakende budsjettering, 30 millioner årlig. 
• Utvikle Politikertorget og synliggjøre dette som en månedlig møteplass mellom politikere 

og befolkningen/organisasjoner.  
• Etablere en åpen dag for ulikeorganisasjoner til å komme i Bystyresalen for å legge fram 

sin sak og utfordringer foran det årlige budsjettarbeidet til politikere og administrasjon. 
• «Streame» alle møter i Bystyret, Formannskapet, Kommunalutvalget og de ulike 

kommunalstyrene slik at folk enkelt kan følge med på de politiske møtene. 
• Stavanger kommune appen, med oversikt over kommunale avgifter, status søknader og 

integrasjon av varsling om feil, VOF. 
• Bedre og enklere løsning for leie/låne av kommunale bygg, møterom, idrettsflater etc. 
• Online søk for tilbud i bydelene (kommunale/private og organisasjoner). 
• Idéforum. 
• Bruke innbyggerundersøkelser som aktive hjelpemiddel for en bedre kommune å bo i. 
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VÅRE KANDIDATER 

Frode Myrhol Lars Peter Endresen Leif Høybakk                     
Rådgiver Daglig leder IT sjef 
1972 1953 1962 

Viivika Ramsland Morten Malmin Stian Tjensvold 
Student Konsulent Økonom   
1978 1978 1980  

Marianne Isdal Jan Inge Selvik Konsulent Maria Stockfleth von Krogh 
Uføretrygdet Innkjøper Regnskapsfører 
1978 1961 1987 

 
Nok er nok!  

Stem på FNB! 
Godt valg! 
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