ARBEID OG NÆRINGSLIV

Senterpartiet vil:
• Være en pådriver for å videreutvikle matproduksjon, industri og annet næringsliv, samtidig
som vi er en aktiv støttespiller ovenfor eksisterende bedrifter.
• Spille en aktiv rolle og stimulere til nyetablering av bedrifter blant annet ved rask, positiv og
velvillig saksbehandling.
• Prioritere by og tettstedsutvikling for å være en attraktiv bo- og etableringskommune.
• Arbeide for at flere reiselivsaktører setter Karmøy på kartet som et attraktivt reisemål.
• Si nei til søndagsåpne butikker.

BARNEHAGE OG SKOLE

Senterpartiet vil:
• Fortsette med å opprettholde en desentralisert barnehage- og skolestruktur i 5 soner.
• Arbeide for å øke pedagogtettheten for å sikre at hver enkel elev kan få tilrettelagt opplæring etter evner, interesser og behov.
• Stimulere barn og unge til aktivitet og lek ved å bedre barnehagens- og skolens uteområder.
• At lekser skal være et pedagogisk virkemiddel, og at det bør være opp til den enkelte skole
og lærer om det skal gis hjemmearbeid.
• Styrke kommunale og private barnehager.

KULTUR, IDRETT OG KIRKE

Senterpartiet vil:
• At biblioteket skal være vårt viktigste kunnskapshus, det må styrkes og fortsatt være gratis.
• Jobbe for å ta vare på våre kirker og kulturminner
• Gå inn for å prioritere skole og helse framfor kulturhus i denne valgperioden.

Kommunevalget 2019
Avaldsnes/Torvastad (sone 4):
• Å ivareta vårt største sammenhengende
landbruksområde på best mulig måte.
• Fullføre gang- og sykkelvei langs
Torvastadvegen og Storesundvegen
• Prioritere planlegging og bygging
av ny Karmsund bru.

Fastlands-Karmøy (sone 5):
• Videreføre arbeidet med
eldrelandsbyen
• Ny Eikevei må prioriteres
• Ny skole på Kolnes/Eike må
ikke utsettes.

SENT
Kopervik (sone 3):
ER
• Sikre utviklingen av havneområdetPA
i Kopervik
RTIET
• Styrke utviklingen av bysentrum
• Oppgradering av Sundvegen og
sykkel og gangsti må videreføres.
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GRØNN ENERGI OG KLIMA

Senterpartiet vil:
• At Karmøy skal være en foregangskommune innen grønn energi og klimatiltak ved blant
annet å satse på biogassanlegg.
• At kommunens energi- og klimaplan må utvikles slik at den er oppdatert og relevant.
• Arbeide for at Haugaland Næringspark blir et tyngdepunkt for energi- og klimavennlig
produksjon.
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Åkra (sone 2):
• Ta nødvendig hensyn til miljø og jordvern
ved bygging av ny hovedveg
• Sikre fortgang i skolebruksplanen
• Ferdigstille turveier med lys

Skudenes (sone 1):
• Beholde drift av sykehjem med kjøkken
• Tilrettelegge for trygge arbeidsplasser
• Bedre og sikrere samferdsel

Sammen vil vi jobbe
for hele Karmøy!

SENTERPARTIET VIL UTVIKLE OG FORNYE KARMØY

SENTERPARTIET VIL UTVIKLE OG FORNYE KARMØY

SENTERPARTIET VIL UTVIKLE OG FORNYE KARMØY

5 spørsmål: 1. Kva gjorde at du meldte deg inn? – 2. Kvifor valde du å engasjere deg i politikken? – 3. Kvifor stemmer du Senterpartiet?  – 4. Kva saker interesserer deg? – 5. Kva vil du jobbe med neste valgperiode?
Kandidat 1

Navn:
Tor Asle Grønningen              
Alder: 49
Bustad: Torvastad
Yrke:
Handelsmann og bonde

1.  EU kampen i 1994
3.  Senterpartiet
Kandidat nr 1ønsker en desentralisering av eiendomsrett, makt, kapital og
Tor
Asle Grønningen, Torvastad.
bosetting. Vi ønsker også større likestilling
45mellom
år. Grunder,
handelsmann
ulike grupper
i samfunnet.
mål for det politiske
ogSenterpartiets
bonde.
arbeidet er å utvikle et samfunn av frie,
Styreleder
for Karmøy SP og 1 vara
selvstendige mennesker, som med tro på
tilegne
kommunestyret.
8.for
kandidat
evner tar ansvar
sitt egettilliv, for
fellesskapet Viktig
og for natur
miljø. Et viktig
fylkestinget.
å økeoginnsatsen
redskapslik
herat
eralle
et nærmiljø
lagetlykkes
av og for
i skolen
elever kan
enkeltmennesket. Frihet for enkeltmeni skolehverdagen.
Foreldre
har
det
nesket er viktig, og alle har et medansvar
for å skape godeansvar
lokalsamfunn.
grunnleggende
for barnas
4.  Næringsliv,
jordvern,
skape
oppdragelse.samferdsel,
Derfor viktig
å styrke
gode oppvekstvilkår for barn og unge.
hjem-skole
Karmøy skal
5.  Jeg
ønsker åsamarbeid.
styrke det interkommunale
føre
en næringsvennlig
politikk.
samarbeidet
på Haugalandet.
Vi må i
størreinterkommunalt
grad tenke en felles
region, basert
Styrke
samarbeid
på at kommunene nå har tatt sitt standogpunkt
skrinlegge
planer om kommuvedr kommunestrukturen. Den må
nesammenslåing.
stå fast! « Det som er bra for Haugesund,
er bra for Karmøy! – og motsatt!»

Kandidat 4

Navn: Wenche Lindtner
Alder: 54 år
Bustad: Avaldsnes
Yrke: Ass. kirkeverge i
Haugesund

Kandidat nr en
4 anbefaling fra venner.
1.  Opprinnelig
Etterhvert
fant jeg
ut at Senterpartiet
Evelyn
Solvang,
Kopervik.
62 år. sine
kjerneverdier er viktig å framheve.
Omsorgsarbeider.
2.  Kjekt og lærerikt å få være med å påvirke.
Nestleder
Karmøy
SP. Opptatt
av atog
Masse kjekke
folk både
på kommune
fylkesnivå!
det
kan tilbys gode og tilfredsstil3.  Fordi
Senterpartiet
tanken
lende tilbud
til sykeivaretar
og gamle.
Vil om at
samfunnet bygges nedenfra. Senterpartiarbeide
for
å
få
etablert
en
godt
et vil ta hele Norge i bruk slik at alle deler
fungerende
oghakvalitetssikret
av landet skal
et næringsliv i legeutvikling.
4.  Aktiv
forvaltning
og bruk av naturen,
vakt felles
for Haugalandet,
men ikke
passivt vern. Alle viktige tjenester skal
med
tilbud også i Åkrahamn. Viktig
være tilgjengelige der folk bor.
heve grunnbemanningen
i pleie
5.åBeholde
møteplassen for ungdom
i
ogKopervik.
omsorg og å skrinlegge planer
Bygging av ny Karmsund bru.
om privatisering.

Kandidat 2

Kandidat 3

Navn:
Marit Sandve Risdal
Alder: 39
Bustad: Sandve
Yrke:
Regnskapskonsulent
1.  Engasjert i det som skjer i lokalsamfunnet. Ønsket
Kandidat
nr 2derfor å støtte det partiet jeg
sympatiserer med.
Siv
Elin
Ve,
Åkrehamn. 43 år.
2.  Spennende å kunne få være med å
Daglig
leder
av privat
barnehage.
påvirke
og gjøre
en innsats
for kommunen jeg bor
i.
Tillitsvalgt
i Utdanningsforbundet.
3.  Senterpartiet har den politikken og verdiHennes
kjernesaker er barnehageene som er viktigst for meg.
og
skolepolitikk.
«Tidlig
innsatsi ilokal4.  Alle skal ha tilgang
på tjenester
samfunnet.
omsorg,
barnehage
ogBarnehage,
skole» skalskole,
styrkes.
helse og politi.  Næringslivsutvikling.
Pedagogtettheten
i barnehage må
Jordvern og matsikkerhet.
økes til 50 %. Det må målrettet
satses på å gi barn og unge gode
oppvekstvilkår.

Navn: Jens Inge Ve
Alder: 48 år
Bustad: Åkrahamn
Yrke: Driftsleder Hydro
Aluminium Karmøy

1. Opptatt av at Karmøys utmark blir bærekraftig nr
utnyttet.
Kandidat
3
2. Kommunen bør stimulere til bærekraftig
Tollak
Mikal
Kaldheim, Kopervik.
industri , fiske- og ladbruksressurser.
25
Økonomistudent.
Senter3. år.
Opptatt
av infrastruktur og
vil derfor
arbeide for å bedreLeder
veinettet.
ungdomskandidat.
for
4. Kvalitet i skolen bør veie tyngre enn kort
studentparlamentet
ved Høgskulen
skolevei.
i Sogn og Fjordane og med flere
verv i speidaraktivitet og senterungdommen. Er opptatt av at barn
og unge i hele kommunen skal få ei
godt oppvekstmiljø med gode og
sunne fritidsaktiviter. Vil engasjere
seg mot kommunesammenslåing.
Ikkje løsningen for å skape livskraftige og levende bo- og arbeidsmiljø i fremriden.

Kandidat 5

Kandidat 6

Navn: Olaug Vikingstad
Alder: 63 år
Bustad: Torvastad
Yrke: Delt ufør, Fast
verge for Fylkesmannen i
Rogaland og Leder i dyrevernet Ytre Haugalandet,
jobber for Mattilsynet
Kandidat
nr 5 om jeg hadde lyst til å bidra Kandidat
6
1.  Jeg ble spurt
1.  Jeg fikknr
spørsmål
om hvem jeg stemte
til atBruaset,
Karmøy kunne
bli en enda
bedre
på og Lindtner.
svarte at Senterpartiet
Bjørn
Avaldsnes.
55 år.
Wenche
Avaldsnes.har fått min
kommune
bo og å vokse opp i.
stemme
,de fleste gangene.
Fikk da spørsTeknisk
sjef åi Tysvær.
51 år.
Ass.kirkeverge
i Haugesund.
2.  Jeg tror på hele Norge. Jeg tror at vi må
mål om å stille til styret i SP og svarte JA.
Opptatt
av jordvern
og åAtstoppe
51
år. Ass.kirkeverge
i Haugesund.
produsere
noe i Norge.
kommunene
2.  Det
er SP som samsvarer
MEST for min
må legge til rette
for gode tjenester der
del, NÆR
FOLK ogmenighet.
FOR FOLK.
sentraliseringen
i landbruket.
Klokker
i Avaldsnes
folk bor.landbruk
At vår generasjon
skal legge like Politiske
3.  Jeg ermål:
særligViktig
for saker
eldre og
Småskala
og kortreist
medforetdeutbygd
mye til rette for neste generasjon som
deres rettigheter og for de svake i sammattidligere
er fremtiden.
Dette
vil
sikre
helsevesen
i
en
tid
med
eldre
generasjoner har gjort, og da
funnet, folk og dyr.
noktrenger
tilgangvi på
mat
basert på lokale
befolkning.
Hjemmetjenesten
må nr
også
et jordvern.
4.  Jeg vil jobbe
med det jeg sa i punkt
3.  Barn og ungesDette
oppvekstvilkår,
sikre skole- styrkes.
3. ELDRE,
SPESIELLE beBEHOV OG
arealressurser.
er også viktig
Små DE
ogMED
mellomstore
veier. Det må være sykehjemsplasser med
DYRS RETTIGHETER.
av kjøkken
hensyn itil
landets beredskap. Vil
drifters driftsvilkår må bedres bl.a.
alle fem sonene i Karmøy.
arbeide
ogfor
gode
gjennom forenkling av regelverk.
4.  Jeg vil for
somtrygge
kandidat
Senterpartiet
jobbe for helefor
Karmøy,
noen trenger Grundere må stimuleres. Kommuoppvekstvilkår
barn men
og unge
å bli påminnet at fastlandssiden er en del
– i et tett samarbeid med
nen må spille en aktiv rolle overfor
av Karmøy, og det vil jeg passe på. I så
foreninger
og
lag.
måte er det viktig med Eikjevegen, Kolnes personer – gjerne yngre - som
skole og ny Karmsund bru.
strever med å komme seg inn på
Ragnar Vikshåland.

boligmarkedet.
KARMØY SENTERPARTI PÅ FACEBOOK – www.facebook.com/karmoysp

Kandidat 7

Navn: Gunnar Amland
Alder: 50.år
Bosatt: Veavågen
Yrke:
Inspektør Norsk
Sjømannsforbund
1.  Jeg gikk inn i politikken i 2005 da vi reiste
rundt for ånr
fortelle
Kandidat
7 alle politikerne hvor
viktig det var å ha norske sjøfolk.
Didrik
Opsal.
Skudeneshavn.
2.  Fordi det er det partiet som er nærmest
55
år.hjertesaker,
Anleggsmaskinfører
mine
og står for den beste
lokalpolitikken.
og
bonde.
3  Skole,eldrepolitikk og bedre samferdsel
Tillitsverv i grunneigarlag og
4.  Jeg vil jobbe for at karmøy skal være den
landbruk.
Aktivt åjordvern
til beste
beste kommunen
bo og jobbe
i.

for stabil og god matproduksjon –
også for små og mellomstore bruk.
Økt satsing på veiutbygging på
Karmøy og landet forøvrig, gjerne
med bruk av en større andel av
landets oljeformue. Videre utvikling og utbygging av kommunal
infrastruktur.

Kandidat 10

Navn:
Anne Grete H. Naley
Alder: 30
Bustad: Skudeneshavn
Yrke: Helsesekretær
Verv: Medlem i: FAU Skudeneshavn skole, Falnes
Menighetsråd,
Kandidat nrer
10det partiet som stemmer
1. Senterpartiet
best somVikshåland,
partiet for meg
da sakene til
Ragnar
Karmsund.
senterpartiet
er mye avvann
det samme som
47
år. Prosjektleder
jeg står for.
og avløp.
2.  Det
nytter ikke å sitte å klage sammen
med andre på
alt jeg/vi
er uenig i, skal
Mangeårig
politisk
engasjement
man bli
hørt må man
ogsåsaker
engasjere
med
lederverv.
Viktige
vil seg.
3.  Fordi jeg mener det er på tide vi våkner
være
gode
oppvekstvilkår
med
opp å ser hva vi holder på med, vi bygger
trygge
skoleveier.
ned matjord
å flytterKortreiste
alle ting til større
byer slik at det Derfor
ikke er noe
igjen av bygde
beslutninger.
er ikke
Norge. Norge gror igjen raskere og raskealltid
større
enheter
det
som er
re med den tankegangen vi har nå.. Dette
det
beste.
for gode
må snus
før Vil
detarbeide
er for sent..
4.  Jordvern,
desentralisering/beholde
bygdkommunikasjoner
som veistandard
enorge, eldreomsorg og skole
og kollektivtilbud på Karmøy og
5.  Jeg ønsker å bidra for at det ikke skal
Haugalandet.
bygges ned mer matjord, ta vare på barn
.og unge i skole og styrke eldreomsorgen.

Kandidat 8

Navn: Glynis Ramsay
Kristoffersen
Alder: 67 år
Bosted: Kopervik
Yrke: Pensjonist

1.  Fordi jeg mener det representerer mine
meningernr
og8tanker om samfunnet på en
Kandidat
god måte. Det er viktig å være opptatt av
Rebekka
Dickson,
Avaldsnes.
samfunnsutviklingen.
19 år.erStudent.
2.  Jeg
opptatt avSenterungdomslandbruk og fiskerier,
alt som harLeder
med matproduksjon
å gjøre.
kandidat.
av SenterungdomSkolepolitikk og distriktspolitikk, pluss
men
i Rogaland. Opptatt av helse
mye mer.
og sosialpolitikk
at helsetje- i Norge.
3.  Vi
bør ha en solidog
matproduksjon
Da måskal
vi legge
til tilgjengelig
rette for at folk
kan
nester
være
også
arbeide innen
landbruk og fiskerier.
i distrikter.
Studiefinansiering
og Vi må
ta vare på matjorda.
gode må
spareogbo
låneordninger
5.  Folk
kunne
trygt og godt ifor
distriktene. Dermed er det viktig
for samfunnet
førstegangsetablerere
er også
viktige
at vi opprettholder
desentralisert
saker
for henne. Vilenarbeide
for å
skolestruktur. Barn må få gå på skole i
senke
kravet til
og åEn god
sitt nærmiljø
så egenkapital
sant det er mulig.
bedre
skattefordelen
ved BSU.
skoledag
er viktig for barnas
trivsel.

Kandidat 11

Navn:
Ørjan Fjellkårstad
Alder: 27
Bustad: Åkrehamn
Yrke: kokk
Verv: Nestleder Karmøy
Senterparti.

Kandidat
1.  Etter
fleirenrår11
som leder i ungdomsråd og
Ungdomspolitisk
utval, vart 45
detår.
naturlig
Jens
Inge Ve, Åkrehamn.
å fortsette iieit
parti Hydro
for å ivareta
mine
Driftsleder
Norsk
Karmøy.
kjerneverdiar.
Han erangår
driftsleder
i Norsk
2.  som
ungdomog
varansatt
det første
steget
inn i den
politiske verden,
nesten alle
Hydro.
Styremedlem
Karmøy
saker omhandla
Senterparti,
Vestungdom,
Karmøyderfor er det
så viktig at ungdom tidlig engasjera seg,
Grunneigarlag.
Opptatt
av infrai Senterpartiet har vi eitt velfungerande
struktur
og at
vilungdommens
derfor arbeide
for blir
talerør slik
stemme
å høyrt.
bedre vei-nettet på Karmøy.
3.  Uavhengig av kor ein er i Norge skal du
Enkunne
må ha
fokus på fornuftig og god
etablere deg, stifte familie og
forvaltning
av de
finne yrke som
er ressursfortrinn
attraktivt. Ei stemme til
Senterpartiet
er ei stemme
for å ta heile
som
Karmøy kommune
har.
landet i bruk.
Det omhandler bærekraftig grønn
5.  Tilretteleggje for innovasjon som skapar
Industri,
ogkommune. Samt skape
ein meir fiskeattraktiv
trygge, gode
og attraktive arbeidsplassar
landbruksressurser.
som er framtidsretta. Å satse på ungdommen er å satse på framtida!

Kandidat 9

Navn: Bjørn Bruaset
Alder: 59
Bustad: Avaldsnes
Yrke: Teknisk sjef

VALGPROGRAM
VEDKOMMUNEVALGET
KOMMUNEVALGET
VALGPROGRAM VED
20152019
SAMFERDSEL
NÆRINGSLIV – JORDBRUK OG FISKERI

Senterpartiet
Senterpartietvil:
går inn for:
• •Gjøre
kollektivtilbudet
brukervennlig
og attraktivt
i tråd med forbedret
veinett
kan sikre
At kommunen
spiller mer
en aktiv
rolle og stimulerer
til nyetablering
av bedrifter
blantsom
annet
kollektivfelt,
samt
innføre
kommunal
kollektivbillett
på
10
kroner
og
trygt
hjem
for
en
50-lapp.
ved rask, positiv og velvillig saksbehandling
• •Prioritere
prøveprosjekt
enklere
standard
på bygging
av sykkelog gangstier for å få mer
At kommunen
skal væremed
aktiv
støttespiller
overfor
eksisterende
bedrifter
SENT
ERPA
pr. krone.
Skolevei
ha 1. prioritet.
1. Senterpartiet har et tydelig fokus på hele
Å sikre nok
og stabil
kraft tilmå
industrien
ved blant annet å påvirke sentrale myndigheter når
RTIE•sykkelvei
T PRO
landet, lokaldemokratiet,
grønne nærin• Arbeide
systematisk
for å oppgradere veinettet i kommunen, blant annet gjennom å aktivt bidra
Kandidat
nr 9
det gjelder
rammebetingelser
Fslike
ILM
ger, miljø, selvforsyning og forsvaret.
ANUA
til
at
prosjekter
i
Haugalandspakken
gjennomført.
stor fokus
på at natur, miljø, jordGlynis
R.
Kristoffersen,
Kopervik.
• At kommunen spiller en aktivLrolle blir
somraskt
ein stor
medeier i Ha
Haugaland
Kraft
1.  For å vinne gehør for Senterpartiets
og matjordressurser
på best mulig
måte i forbindelse med hovedveiutbygging.
63politikk.
år. Adjunkt voksenopplæring.
•vern
At kommunen
er en aktivblir
ogivaretatt
positiv medspiller
for fiskerinæringen
• •For
legge til rette
utvidet
bruk av kollektivtrafikk,
vi å starte planlegging av  bussterminal
2.  Samme
somfor
påKarmøy
første spørsmål.
Medlem isvar
styret
At åkommunen
bidrar
til videreutvikling
av Karmøyønsker
Fiskerihavn
3.  Finne nye svar på utfordringer innen milpå
Håvik
med
venterom
og
toalettfasiliteter
bygdekvinnelag. Vil arbeide for å
• Landbruk og matproduksjon på Karmøy er under press. Kommunen må bidra aktivt til
jø, ressursbruk og helse. Samferdsel er et
• Legge
til rette,
og jobbeblant
for el-ferje
på strekningen
Utsira-Karmøy.
opprettholde
ogløsninger
et
styrking
av næringen
annet gjennom
å ta vare
på jordbruksareal.
område der vigrendaskoler
må finne andre
•
Prioritere
planlegging
og
bygging
av
nye
Karmsund
bro.
enn å stadig bygge
nye veier. til
desentralisert
tjenestetilbud
• Å prioritere by- og tettstedsutvikling for på den måten å være en attraktiv
5.  At
bør finne
nye løsbesteKarmøy
for de kommune
som bor ute
i distrikbo- og etableringskommune
ninger på utfordringer innen helse, miljø
tene.
Opptatt av at kommunen skal
og samferdsel.
legge til rette for god og trygge
nærmiljøer og trygge skoleveier.
Jordvern er viktig for å sikre økt og
trygg matproduksjon i hele landet.

Kandidat 12

Navn:
Helga Engelina Alvsvåg
Alder: 62 år
Bustad: Kvalavåg
Yrke: Palliasjons
sykepleier
Verv: Tillitsvalgt for NSF

Kandidat
nr 12 av Bjørn Gilje og utfordra
1.  Eg
blei oppringt
til Kristine
å stå på Senterpartiet
si liste.»Listefyll»
Elin
Stølsvik, Vormedal.
eg og sa ija.
33tenkte
år. Sekretær
helseforetak.
3.  Senterpartiet sitt program er mest forenStyremedlem
i Karmøy SP. Viktig
lig med mitt verdisyn.
4.  Eg
brenn
for lokalmiljøer
dyrevelferd ogsom
bevaring
å skape
gode
«moder jord».
Økologiskfor
jordbruk.
haravlavterskel
fritidstilbud
alle,
Rettferdig behandling på alle nivå. Verdig
så avslutning
som bibliotek,
svømmehall
og
på livet, mest mulig hjemme
andre
møteplasser.
tilfor
tid for
døende. PlassFolkehelse
på sykehjem
dei dom
treng
bakken på
beste
for et
godtdet.
ogTangerud
meningsfylt
Karmøy for psykisk utviklingshemma.
friskt liv. Dette vil igjen gi inn5. Har ikkje tatt stilling til det, då det ikkje
sparing
på aktuelt.
våre helsebudsjetter.
har vært

KARMØY SENTERPARTI PÅ FACEBOOK – www.facebook.com/karmoysp

UNG I KARMØY

Senterpartiet vil:
• HELSELegge tilOG
retteSOSIALPOLITIKK
for å opprettholde og utvikle breddeidretten.
• Senterpartiet
Støtte opp omgår
ungdomstiltak
slik som Møteplassen i Karmøy.
inn for:
• •GiAtkommunale
startlån tilmå
unge
i etableringsfasen
sommulig
ikke har
tilstrekkelig
egenkapital.
alle pleietrengende
få mulighet
til å bo lengst
hjemme.
Kommunen
må tilby
hjelp etter den enkeltes behov
• Sør-Karmøy
må få tilfredsstillende legevaktdekning innenfor rammen av et større
HELSE
OG OMSORG
legevaktsamarbeid
for ytre Haugalandet
Senterpartiet vil:
•
Gi
omsorgslønn
til
pårørende
somogpåtar
seg omsorgsoppgåver
for eldre
og pleietrengende
• Sikre utbygging av omsorgsboliger
sykehjemsplasser
i alle 5 sonene,
samt
egne kjøkken på
•sykehjemmene.
Prioritere arbeidet med å sikre befolkningen fastlegetilbud
Senterpartiet
vilsyke
ikke og
gå pleietrengende
inn for å privatisere
nøkkeltjenester
innenfor
• •Sikre
midler til at
kan bo
hjemme så lenge
som helse
mulig.og
omsorgsfeltet.
Sp
støtter
ikke
privatisering
av
sykehjemsdrift
på
Karmøy
• Sikre god faglig kompetanse og rekruttering gjennom konkurransedyktige arbeidsvilkår.
Å sikre
rusmisbrukere nødvendig
behandling.
Ikke
minst må dette følges opp med
• •Styrke
barnevernstjenesten
gjennom
tilstrekkelig
ressurser.
tilstrekkelig
ettervern gjennom
bolig- og jobbtilbud
• Styrke
skolehelsetjenesten
og helsestasjonene
i tråd med nasjonale normer. Helsesykepleier på
alle skolene.
• Støtte opp om ideelle organisasjoner som driver omsorgsarbeid, spesielt blant rusmisbrukere og
KULTUR,
KIRKE
OG IDRETT
andre utsatte
grupper.
har kultur
som en av sine merkesaker.
Et godt nettverk og nærmiljø preget
• Senterpartiet
Jobbe for å styrke
folkehelsekoordinator
og folkehelsearbeidet
omsorg,
et allsidig kulturog fritidstilbud,
girsamtidig
et solid grunnlag
for enlegevakt
sunn på
• av
Jobber
for åsupplert
etableremed
interkommunalt
legevakt
på Raglamyr,
opprettholde
og
trygg oppvekst.
Åkra.
Senterpartiet går inn for:
KARMØY
ER EN DEL AV MATFYLKET ROGALAND
• Å støtte arbeidet for gjøre Karmøys historie kjent

Senterpartiet vil:
• Stimulere til et godt samarbeid mellom det frivillige og det offentlige kulturarbeidet
• Legge til rette for mer bruk av kortreist mat, og stimulere til etablering av tilleggsnæringer og
• Å minst beholde dagens driftstilskudd til lag og foreninger
nisjeproduksjon på gardsbruk i kommunen.  
gi kirke
og kristenliv
gode arbeidsvilkår
arbeide for å bevare
vår folkekirke
• •FåÅinn
begrepet
«kjerneområde
landbruk» og
i kommuneplanen,
for med
det å gi de beste sammenhengende jordbruksområdene et ekstra vern.
• Jobbe for at det drives aktivt skjøtsel av lyngheier for å hindre gjengroing.
• Være en aktiv medspiller for at satsing på fisk og fangstfartøyer skal gi virksomhet og arbeidsplasser på land, samt legge til rette for unge som vil inn i fiskeriene. Utvikle fiskerihavnen på Husøy i
takt med behovet, men i nært samspill med omgivelsene.
KARMØY SENTERPARTI PÅ FACEBOOK – www.facebook.com/karmoysp

