
9. Katrine Sægrov, Sandnes
10. Bente G. M. Slettebø, Bjerkreim
11. Henrik Hageland, Stavanger
12. Åse Berit Rolland, Tysvær
13. Roar Lima Grødeland, Klepp
14. Lillian Nordengen, Sauda
15. Willy Finnbakk, Time
16. Leiv Aril Lie, Sola

Dagny S. Hausken 
Rennesøy

Sigmund Slettebø 
Eigersund

Sandra Christin Skarholm 
Vindafjord

Jarle Bø 
Randaberg

Wenche Lindtner
Karmøy

Berit Søvik Østerhus 
Hjelmeland
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17. Tore Hans Mikkelson, Sandnes 
18. Anders Braut Ueland, Hå
19. Tonje Medhaug, Tysvær
20. Geir H. Rasmussen, Utsira
21. Odd Bleie, Finnøy
22. Øyvind L. Tveitane, Suldal
23. Margunn Nedrebø, Gjesdal
24. Alf T. Pettersen, Sokndal

25. Kjell A. Heskestad, Lund
26. Anders Nordbø, Kvitsøy
27. Olinn Henrikstad, Bjerkreim
28. Håvard T. Austvoll, Sandnes
29. Bente H. B. Norvalls, Haugesund
30. Bjørg J. Jondal, Eigersund
31. Ingvild Skare, Vindafjord
32. Per Inge Egeland, Hjelmeland

senterpartiet.no/rogaland

HELE ROGALAND

Fylkestingskandidater

Hele fylket er selvsagt representert, og du finner hele lista på senterpartiet.no/rogaland

HELE HAUGESUND
senterpartiet.no/haugesund

Lilly Charlotte Tvedt 
Instruktør

Siw Irene Bogshamn 
Gründer

Tor Inge Eidesen 
Bonde

1 2 3
Bystyrekandidater

4.  Arne Andreassen, 
fengselsleder
5.  Johannes Alne, 
seniorrådgiver
6.  Inger M. Eidesen, 
agronom
7.  Tor Inge Vormedal, 
forfatter/forlegger
8.  Anita Larsen Ask, 
fagansvarlig vernepleier

9.  Casper N. Krogsgård 
Brochmann, skoleelev
10. Anders Lindahl Eie, 
skog og landskapsansvarlig
11. John Egil Frøystad, 
servicemann
12. Knut Bendik Kvala, 
pensjonist

13. Bente Helen 
Bergstøl Norvalls, 
rådgiver
14. Asbjørn S. Velde, 
pensjonist
15. Jan Magne Vikse, 
pensjonist
16. Gunnlaug F. Vikse, 
hjelpepleier

Haugesund Senterparti vil arbeide for at kommunen vår skal 
levere gode tjenester til alle byens innbyggere. Kommunale 
tjenester, boliger i hele kommunen, gode nærmiljø, aktivt 
næringsliv, gode kulturtilbud og god infrastruktur er viktig 
for at det skal være attraktivt å  være haugesunder.

HAUGESUND 
en god by for alle
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Arne Bergsvåg, Vindafjord Hanne Marte Vatnaland, Gjesdal
Fylkesordførerkandidat 2. kandidat

1

2

Fullstendig program finner du på  
senterpartiet.no/rogaland

GOD FOLKEHELSE 
• Lik tilgang til grunnleggende 

helsetjenester i hele Rogaland
• Forebyggende helsetjenester gir god 

folkehelse
• Alle skal ha lik mulighet til å delta 

aktivt i kultur, idrett og friluftsliv
• Fysisk aktivitet og næringsrik mat i 

skolen
• Tannhelse blir en del av Folketrygden

MILJØET 
• Aktiv skogpolitikk for å binde CO2 
• Øke bruken av biogass 

produsert i fylket
• Arbeide mot havforsøpling 

og plastforurensing
• Miljøvennlige og energieffektive 

bygg basert på lokale råvarer
• Redusere CO2-utslipp fra transport

EN SKOLE FOR ALLE
• En mer praktisk skole 
• Tillit til læreren - mindre testing, 

og mer tid til elevene
• Videregående skoler med et 

variert tilbud i hele fylket
• En skole med vekt på livsmestring, 

god psykisk og fysisk helse
• En skole tilpasset elevene - ikke 

elever som må tilpasse seg skolen

NÆRINGSLIV I HELE ROGALAND
• Attraktive arbeidsplasser i hele fylket
• Gode ordninger for 

innovasjon og nyskapning
• Bruke deler av kompetansen i olje- og 

leverandørindustrien til nye næringer, 
for eksempel vindmøller til havs

• Fiske, havbruk, landbruk og skog 
skal brukes på en bærekraftig måte

• Et trygt arbeidsliv uten sosial dumping

TRYGG NORSK MAT
• Styrke matfylket Rogaland
• Trygg mat fra fjord og jord til bord 
• Nullvisjon for nedbygging 

av matjord 
• Legge til rette for urbant landbruk
• Redusere matsvinn

TRYGGE VEIER
• Øke rassikring og få flere 

sykkel- og gangveier
• Avskaffe dagens bompenge- 

ordninger
• Godt kollektivtilbud i hele fylket
• Reis med buss, båt og 

tog på én billett
• Øke bygging og vedlikehold 

av fylkesveier

Senterpartiet vil ha gode tjenester nær folk, et samfunn 
med små sosiale og økonomiske forskjeller. Jorden er en arv 
som vi forplikter å forvalte for våre etterkommere. Vi vil ta 
vår del av ansvaret for å løse miljø- og klimaproblemene, 
ved å gjøre de fornybare naturressursene til fundamentet i 
økonomien. Vi mener at vekst ikke er å forbruke mer, men å 
forvalte bedre. 

VÅR POLITIKK 
for hele Rogaland

MED HJERTE FOR 

Senterpartiet vil ta initiativ til en 
mulighetsstudie for et nytt kulturhus.
Senterpartiet mener plassering av ny 
svømmehall i idrettsparken må vurderes 
på nytt dersom Flotmyr medfører 
høyere kostnader enn budsjettert. 
Samarbeidet med, og støtten 
til frivilligheten skal styrkes.

OMSORG
Vi vil innføre trivselsgaranti i våre 
enheter. Vi vil legge til rette for 
gode aktiviteter som mobiliserer 
sanser, fysisk og psykisk helse 
i omsorgen. Vi skal ha gode 
hjemmetjenester som gjør det mulig 
å bo hjemme så lenge som mulig.
Senterpartiet vil vektlegge at alle 
som har behov skal få et tilbud.
Styrke rusomsorgen ved å tilrettelegge 
for forebygging og behandling.

SKOLE
Vi vil opprettholde dagens skolestruktur.
Skolens viktigste ressurs er lærerne. 
Vi trenger å ta i bruk nye 
hjelpemidler og ny teknologi. 
Vi vil at skolelokalene skal åpnes 
for aktiviteter utenom skoletid.
Alle barneskoler gis tilbud om skolehage.
En prøveordning med skolemåltid 
for alle i grunnskolen.

BYUTVIKLING
Senterpartiet vil jobbe for et aktivt 
og levende sentrum. Det må 
legges til rette for et variert tilbud 
av boliger med gode utearealer. 
Senterpartiet vil:
- ha en aktiv boligpolitikk for unge
- legge til rette for «minihus»
- stimulere til aktiviteter i sentrum
- ha torghandel med lokal mat
- økt vedlikehold av 
lekeplasser og parker

SPREDT BEBYGGELSE
Nordbygdene og Røvær bør få bedre 
muligheter for spredt utbygging 
i tilknytning til eksisterende 
lokalsamfunn og infrastruktur. Det 
bør vurderes boligfelt for eneboliger. 

VIBRANDSØY
Senterpartiet vil legge til rette 
for økt bruk av Vibrandsøy.
• Bedre båtforbindelse
• Vurdere en kabelferge
• Sikre viktige friluftsområder
• Miljølandsby og kolonihager
• Småbåtplasser

KULTUR, IDRETT OG  
FRIVILLIGHET
Senterpartiet ønsker å styrke 
tilbudene ved bydelshusene. 
Vi ønsker å styrke kulturskolen.

REGIONBYEN
Haugesund bør ha en lederrolle 
i utviklingen av regionen og 
legge til rette for samarbeid. 
Kommunesammenslåing er ingen aktuell 
sak nå. Haugesund Sp vil at Haugesund 
forblir en del av Rogaland fylke.

KOMMUNEN, STYRING 
OG ØKONOMI
Senterpartiet vil bidra til en tydelig 
politisk ledelse som setter klare 
mål og fatter beslutninger. 
Kommunen må tilpasse seg nye 
behov, ny teknologi og digitalisering. 

AREALBRUK OG JORDVERN
Landbruksarealer og dyrka jord 
skal skjermes for utbygging. 
Jordbruksarealene på 
Fagerheim må bevares. 
Viktige friluftsområdene skal ha 
forutsigbarhet mot ytterligere 
utbygging. Vi trenger en «markagrense» 
for Haraldsvang og Djupadalen.

INFRASTRUKTUR
Samferdsel er avgjørende for næringsliv, 
arbeidsplasser og verdiskapning. 
Senterpartiet mener staten bør ta 
et større ansvar for finansieringen. 
Et godt sykkelveinett er viktig for 
at flere skal velge sykkel. Vi vil øke 
satsingen på kollektivtransport. 

Fullstendig program finner du på  
senterpartiet.no/haugesund

VÅR POLITIKK 
for hele Haugesund

INVESTERINGER
Senterpartiet vil prioritere 
vedlikehold av eksisterende bygg. 
Vi må ta vare på det vi har!
Svømmehall og ny Haraldsvang 
ungdomsskole prioriteres først. 
Deretter ny idrettshall.

KLIMA, NATUR OG MILJØ
Senterpartiet vil arbeide for 
at kommunen tar miljø- og 
klimahensyn og velger bærekraftige 
løsninger i hele sin virksomhet.
Hensyn til klima, natur og miljø må veie 
tungt i kommunale planer og vedtak.
Bruk av fornybare ressurser 
skal vektlegges.

NÆRINGSLIV – HAV OG LAND
Senterpartiet vil lytte til næringslivet 
og legge til rette for gode rammevilkår 
og utviklingsmuligheter. 
Vår maritime forankring og 
beliggenhet gir muligheter for nye 
grønne næringer som for eksempel 
havvind og algeproduksjon. 
Landbruket i Haugesund 
representerer en stor verdiskapning. 
Bruk av beiteressursene er viktig både 
for kulturlandskapet, matproduksjon 
og karbonkretsløpet. 
Tenk lokalt og reduser klimaavtrykket


