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Senterpartiet vil at folkestyret skal 
utvikles med grunnlag i ønsker og 
behov hos folk på grunnplanet. 
Vi ønsker at beslutningene fat-
tes nærmest mulig de det angår. 
Store enheter skaper ofte unødig 
byråkrati og unødvendig avstand 
mellom politikken og de politikken 
skal tjene. 

Senterpartiet vil gi folk flest 
muligheten til å påvirke utviklin-
gen innenfor kommunen og i sitt 
nærmiljø. Innbyggerne må sty-
re utviklingen gjennom valg av 
representanter til kommunestyret 
og gjennom deltakelse i politisk 
arbeid eller arbeid i frivillige or-
ganisasjoner. Et aktivt folkestyre 
vil medvirke til god fordeling og 
utnyttelse av ressurser. En bred 
folkelig deltakelse vil føre til at alle 
blir hørt.

Senterpartiet er opptatt av vårt 
felles forvalteransvar. 
Vårt forbruk og livsstil må tilpas-
ses de grensene naturen setter. 

De økologiske og miljømessi-
ge sidene av politiske saker må 
vurderes sidestilt med  økonomi, 
handel, energi, landbruk og andre 
forhold

Senterpartiet er et parti både for 
de som bor i byen og de som bor 
utenfor bykjernen.
Tilgang til offentlig tjenester må 
likestilles for begge. 

Senterpartiet stiller seg kritisk til 
det ensidige fokuset knyttet til 
byfortetting for enhver pris. Vi vil 
jobbe for at det skal være mulig 
for barnefamilier å etablere seg 
i sentrum til anstendige priser, i 
trygge nabolag med familievennli-
ge aktiviteter i grønne omgivelser. 
Bedre med tett og lavt enn høy-
hus.

Senterpartiet arbeider for et sam-
funn med små sosiale og 
geografiske forskjeller. Små 
forskjeller og sosial tillit henger 
tett sammen. 

ET GRØNT FOLKESTYRE                       

www.senterpartiet.no/sandnes
Lik oss på facebook Sandnes Senterparti



regi. Dette sikrer langsiktig-
het, samordning på tvers av 
enheter, trygge forhold for 
ansatte samt effektiv bruk 
av ressurser. Bestemor skal 
ikke ut på anbud. Skattepen-
gene bør brukes effektivt til 
velferd og ikke til avkastning, 
profitt og gevinst for private 
aktører. 

8. Ta ansvar. Det er ikke rom i 
den kommende fireårsperio-
den for store kommunale in-
vesteringer i bygg og anlegg, 
herunder ishall. Kjerneopp-
gavene må komme først, det 
vil si skole og omsorg.  

9. At overgangen til stadig 
mer bruk av digitale løsnin-
ger innen helse, skole og 
omsorg stiller krav om et 
helhetlig utbygd mobil, fiber 
og bredbåndstilbud i hele 
kommunen. 

10. Bruke den offentlige 
innkjøpspolitikken til å øke 
etterspørselen etter kli-
masmarte løsninger. Bruke 
tilgjengelige virkemidler i 
offentlige innkjøp til å etter-
spør lokale varer og kjøpe 
tjenester som støtter opp om 
lokalt næringsliv. 

Senterpartiet vil:

1.Ta vare på dyrka jord og 
andre naturressurser. Land-
bruket er en stor del av løs-
ningen i det grønne skiftet. 
Mer mat må dyrkes lokalt. 
Øke opptaket av karbon i 
skog gjennom en aktiv skog-
politikk. 

2.Satse på barn og unge. 
Skolen og SFO er en svært 
viktig arena for læring, fy-
sisk aktivitet og integrering. 
SP vil gradvis innføre gratis 
skolemat.
Både skole og SFO trenger 
et løft og må styrkes frem-
over, både i faglig innhold 
og i de fysiske omgivelser. 
SP vil innføre gratis SFO for 
første klasse.

3.Gradvis avvikle bompenge-
innkrevingen på Nord-Jæren, 
samferdsel skal finansieres 
av fellesskapet.
Jobbe for mer treffsikre 
måter å finansiere samferd-
sel på. Bompengeinnkreving 
rammer skjevt og krever sto-
re administrasjonskostnader. 

4.Gi mulighet for å bygge bo-
liger og næringsbygg utenfor 

sentrum. Sikre nærhet til 
gode offentlige tjenester og 
infrastruktur for alle kommu-
nens innbyggere. Sette folke-
styret og den enkelte innbyg-
gers deltakelse i sentrum. 
Styrke områdeutvalgene.

5.Styrke og støtte opp om 
den gode utviklingen og leg-
ge til rette for flere familiebo-
liger og barnevennlige omgi-
velser i sentrumsområdene. 
Starte et fireårig prosjekt om 
å systematisk plante bær-
busker, frukttrær, urter og 
andre nytteplanter ut i byens 
parker og i lekeplasser. Til fri 
benyttelse for byens innbyg-
gere. Sp vil bidra til å skape 
en vakker og grønn by som 
vrimler av gode møteplasser 
for fastboende og tilreisende.

6.Jobbe for at Sandnes fort-
satt skal være en attraktiv 
kommune for utvikling av uli-
ke landbruks og næringsin-
teresser. Vi ønsker å ha et 
spesielt fokus på samferdsel, 
utvikling av miljøvennlige 
næringer som bioindustri 
samt økt fokus på turisme.

7. At helse, skole og omsorg 
i hovedsak drives i offentlig 



Sandnes har en relativt ung be-
folkning.
Kommunen har påtatt seg et 
ansvar for å sikre regionen til-
strekkelig areal til boligbygging og 
næringsutvikling. I Sandnes er det 
mulig å bygge på lavproduktive 
areal. På denne måten kan utbyg-
ging i Sandnes bidra til å spare 
matjord andre steder på Nord-Jæ-
ren. Senterpartiet vil støtte opp 
under denne utviklingen.
Samtidig er det slik at veksten 
har sin pris. Stor befolkningsøk-
ning fører til at det er behov for 
flere nye barnehager og nye 
skolebygg. Veksten fører også til 
behov for bedre veier, og det vil 
være et økende antall eldre som 
har behov for pleie og omsorg. 
Økning av innbyggertallet fører til 
større skatteinntekter. Men be-
hovene melder seg straks – øk-
ningen i skatteinntekter kommer 
først om noen år. I sum fører dette 
til et sterkt press på kommunens 
økonomi. Sentrale myndigheter 
har også pålagt kommunene nye 
oppgaver, og dette trekker i sam-
me retning.

For å finansiere utbyggingen har 
kommunen gjennom de siste 
årene tatt opp betydelige lån. Stor 

lånegjeld medfører at renter og 
avdrag legger beslag på en øken-
de del av kommunens inntekter. 
Dette krever god økonomisk sty-
ring og streng prioritering. 
Det er ikke rom i den kommende 
fireårsperioden for store kommu-
nale investeringer i idrettsanlegg, 
herunder ishall.  Kjerneoppgavene 
må komme først, det vil si skole 
og omsorg.  

Senterpartiet har tatt ansvar og 
vært en del av det politiske flertal-
let i bystyret den siste  åtteårsperi-
oden. Senterpartiet har bidratt til å 
skape ny giv i Sandnes. 
Senterpartiet har videre påvirket 
kommunale arealplaner slik at 
noen omstridte utbyggingsområ-
der, som ville ha medført nedbyg-
ging av matjord, er blitt trukket ut. 
Men med større oppslutning, og 
flere representanter i bystyret, 
kunne vi ha oppnådd mer. 

Sandnes kommune er stor og 
blir større. I 2020 blir Forsand 
kommune en del av Sandnes. Da 
blir det særdeles viktig å jobbe 
langsiktig for reell påvirkning og 
medbestemmelse for områdeut-
valgene. SP vil jobbe for å styrke 
sosiale arenaer både fysisk, men 

SANDNES FREMOVER        
også på internett for å kompensere for økte reiseavstander. Kommu-
nes tjenester digitaliseres i likhet med nye arbeidsmetoder innen skole 
og omsorg. Alle elever har nå Chromebook til bruk i sin skolehverdag. 
Digitalisering er et middel for å bedre effektivitet, samhandling, trygghet 
og læring. 

-Senterpartiet vil jobbe videre de neste årene for å hente ut po-
tensiale i nye teknologier, samtidig så må vi være sikre på at de 
virker ideelt og er tilgjengelig for alle. 
-Senterpartiet vil også i kommende fireårsperiode søke samarbeid 
med andre partier for å ta ansvar for å utvikle Sandnes, og for å 
påvirke utviklingen i vår retning.
-Senterpartiet vil jobbe for mer bruk av digitale avstemninger 
knyttet til viktige saker.
-SP vil gi områdeutvalgene større innflytelse.
-SP vil se på nye samarbeidsformer mellom bystyret, ungdom-
mens bystyre og områdeutvalgene. 



Senterpartiet er opptatt av å 
fremme et aktivt folkestyre. Det 
innebærer at folk flest skal kunne 
påvirke styre og stell i egen kom-
mune. Et levende folkestyre forut-
setter videre kort avstand mellom 
innbyggerne og de folkevalgte, og 
kort avstand mellom innbyggerne 
og administrasjonen i kommunen.

Senterpartiet mener det er fornuf-
tig å bruke den offentlige inn-
kjøpspolitikken til å øke etterspør-
selen etter klimasmarte løsninger. 
Bruke tilgjengelige virkemidler i 
offentlige innkjøp til å etterspør lo-
kale varer og kjøpe tjenester som 
støtter opp om lokalt næringsliv. 

Private utbyggere og boligsamvir-
ket vil stå for boligutbyggingen i 
kommunen. 
Sandnes kommune, gjennom det 
kommunale foretaket Sandnes 
Tomteselskap, kan i noen grad 
bidra ved utvikling av tomteareal. 
Disse områdene bør også være i 
sentrum.
Senterpartiet vil medvirke til at det 
blir bygget ut forskjellige typer bo-

liger, med særlig vekt på rimelige 
boliger for ungdom. 
Det er iverksatt tiltak de siste åtte 
årene som har ført til en betydelig 
redusert saksbehandlingstid når 
det gjelder byggesaker og plansa-
ker. 
Kommunen må framstå som 
løsningsorientert i kontakt med 
næringslivets representanter og 
innbyggerne for øvrig. De ulike 
avdelingene innenfor kommunen 
må føle ansvar for å veilede inn-
byggerne når det gjelder formelle 
regler og krav.

Høyrepartienes stadige forslag 
om privatisering innenfor ulik kom-
munal virksomhet, bl.a. helse og 
omsorg, skaper utrygghet. Sen-
terpartiet vil bidra til at kommunal 
tjenesteproduksjon skjer så effek-
tivt som mulig. Men privatisering 
er ikke løsningen. Senterpartiet vil 
bidra til at kommunen tilbyr trygge 
arbeidsplasser og konkurranse-
dyktige arbeidsvilkår. 

Senterpartiet vil:
-Med bakgrunn i kommunens 
økonomi bør Sandnes innføre 
skatt på verk etter modell fra 
Forsand.
-Støtte frivillighetsprinsippet i 
kommunereformen.
-Bidra til ansvarlig pengebruk. 
Prioritere det vesentligste først, 
skole, helse og omsorg.
-Bidra til å styrke kommunens 
inntektsgrunnlag.
-Arbeide for at kommunen skal 
være en «servicekommune». 
-At innbyggerne skal ha krav på 
rask respons på ulike spørsmål. 
-At kommunen tilbyr trygge 
og attraktive arbeidsplasser. 
Fremme effektivitet, men avvi-
se privatisering av kommunal 
virksomhet.
-Sikre at offentlige tilbud, som 
omsorgssenter, skole og bar-
nehager må opprettholdes og 
styrkes i alle deler av kommu-
nen. Dette styrker den lokale 
tilhørigheten og lokale arbeids-
plasser.
-Vise respekt for privat eien-
domsrett. Det offentlige bør 
vise varsomhet i bruk av ek-
spropriasjon. 
-Støtte en lokalt forankret 
utbygging av vindkraft som 
ivaretar  
landskap, naturkvaliteter og 

eksisterende næringer, og sam-
tidig bidrar med  
inntekter til lokalsamfunnene. 
Ved utbygging på land må dette 
være i  
tråd med lokale ønsker og kom-
munestyrevedtak, og det må 
sikres  
nasjonalt eierskap. Sandnes 
Senterparti støtter NVE sitt for-
slag til en nasjonal ramme for 
vindkraft i det at det ikke er lagt 
opp til mer  
vindkraft i Sandnes kommune. 
Sandnes har allerede store  
arealkonflikter mellom jordvern, 
utbygging og friluftsverdier. 
Skal  
Sandnes ivareta disse verdiene 
kan vi ikke ta mer areal for  
kraftproduksjon.

-At offentlige anskaffelser ved 
bygging av infrastruktur som 
vei og jernbane skal etterspørre 
fossilfrie teknologier og løsnin-
ger.

KOMMUNAL FORVALTNING      
OG ØKONOMI



Vi skal bidra til at skolene i nær-
miljøet gjør at elevene lykkes, 
samtidig som hver enkelt elev skal 
få møte utfordringer og forvent-
ninger som inspirerer til innsats. 
Skoledagen skal være variert 
med rom for klassiske skolefag, 
praktisk estetiske fag og fysisk 
aktivitet. 

Sandnesskolen skal få utvikle seg 
videre og være en trygg og god 
læringsarena for barna våre. Vi 
ønsker å styrke og videreføre en-
hetsskolen og vil være restriktive 
til etablering av nye privatskoler. 
Privatskoler vil kunne føre til utar-
ming av enhetsskolen og utvikling 
av parallellsamfunn.
Vi vil sikre at det opprettholdes 
drift ved skolene våre i alle deler 
av kommunen.
Skolene skal ha en sentral rolle i 
nærmiljøet også i fritiden, i sam-
spill med frivillige lag og organi-
sasjoner. Skolen og barnehagen 
er en arena for integrering. For å 
sikre tilgang til SFO og barnehage 
for alle bør prisene reduseres. 

Senterpartiet vil:
-Styrke skole og SFO. 
-Sikre kontinuerlig vedlikehold 
av alle skolebygninger. 

-Trinnvis innføre gratis SFO for 
første klasse.
-Utvide forsøk med heldagssko-
len. Her må det samarbeides 
med kulturskolen, idrettslagene 
og andre ideelle aktører for å 
skape et fullverdig og variert 
skolehverdag. 
-Trygge tilstrekkelig bemanning 
i skolen, både pedagogisk og 
innen miljøarbeid.
-At Sandnesskolen skal være 
en god og attraktiv arbeids-
plass.
- Gi lærerne tillit, senk kravene 
til pålagt dokumentasjon og 
rapportering.
- At skolen også i framtiden 
skal få ta del i kunst og kul-
turopplevelser gjennom den 
kulturelle skolesekken.
-At alle barn i grunnskolen skal 
få svømmeopplæring.
-At skolehelsetjenesten i skolen 
og det psykiske helsetilbudet 
styrkes.
-Gi mulighet for innslag av 
praktisk arbeid i ungdomssko-
len
-At tilbudet til barn med spesiel-
le behov styrkes.
-Jobbe for bedring av kjønnsba-
lansen blant lærere i barnehage 
og skole.

BARN OG UNGE

-Bygge kompetanse på bruk 
av digitale hjelpemidler. Være 
kritisk til overdreven bruk.
-Arbeide for at alle elevene på 
5.-10.trinn i Sandnesskolen må 
tilbys opplæring og praktisk 
arbeid i sløydsal. 
-At opplæringen i praktisk-es-
tetiske fag må styrkes, slik at 
den er av like høy kvalitet som 
undervisningen ellers.
-Sikre at SFO skal gi et kvali-
tetsmessig godt og likeverdig 
tilbud til barna våre i hele kom-
munen. 
-At kommunen skal sikre nok 

tomteareal til utbygging av bar-
nehager.
-At det bør etableres to barne-
hageopptak i året. 
-Fortsette å styrke forebygging, 
tidlig innsats og nødvendige 
støttetjenester i barnehage og 
skole.
-At alle barnehagebarn og sko-
lebarn sikres mulighet for lek 
og fysisk aktivitet. 
-Gradvis innføre gratis skole-
måltid.



Produksjon av varer og tjenester 
(utenom offentlig tjenesteproduk-
sjon) skjer i hovedsak i regi av 
private foretak. Det offentlige bør 
ha som sin oppgave å tilrettelegge 
for gode rammevilkår for nærings-
livet, noe som i neste omgang 
bidrar til verdiskaping og syssel-
setting. Sandnes havn må utvikles 
i tråd med næringslivets behov. 
Det er videre vesentlig at annen 
infrastruktur som vegsystemet, 
bredbånd, mobildekning og vann/
avløp blir bygd ut ved behov.

Senterpartiet vil fortsette arbeidet 
for en bedre utnyttelse av eksis-
terende næringsareal.
Vi ønsker å legge forholdene til 
rette for etablering av næringsvirk-
somhet og arbeidsplasser i flere 
deler av kommunen, eksempelvis 
i Riska, på Høle, Sviland, Forsand 
og Figgjo. Sandnes har store, 
tilgjengelig friareal. Senterpartiet 
anser at en bør være varsom med 
å vedta vern av ytterligere om-
råder der dette kommer i konflikt 
med næringsutvikling og land-
bruksinteresser.
Regionen har pekt ut matproduk-
sjon og næringsmiddelindustri, 
samt olje/energi, som framtidige 
satsingsområder. Senterpartiet 

støtter opp om denne satsingen. 
Vårt næringsliv blir i stadig større 
grad avhengig av kunnskap og 
spesialkompetanse. Senterpartiet 
vil bidra til å utvikle universitets-
miljøet på Ullandhaug. Universi-
tetet har allerede i dag stor betyd-
ning for hele regionen.  Innenfor 
Sandnes kommune finner en blant 
annet NINA s forskningsstasjon 
på Ims (Norsk Institutt for Natur-
forskning) og NMBU s seksjon/av-
deling på Høyland. (Norges Miljø- 
og Biovitenskapelige Universitet). 
Senterpartiet vil styrke samarbei-
det mellom disse institusjonene, 
kommunen og lokalt næringsliv. 
Regionen må i større grad gjøre 
seg nytte av «ringvirkningene» fra 
ulike forskningsmiljø.

Vår politikk, også lokalt, må inn-
rettes slik at vi stimulerer til lavere 
energiforbruk og overgang til 
fornybar energi. 
Det er et stort overskudd av bio-
masse i Sandnes så vel som lan-
det forøvrig. Senterpartiet ønsker 
å tilrettelegge for økt uttak og bruk 
av biomasse som kan brukes til 
oppvarming av boliger, offentlige 
bygg og næring. Bioenergi er en 
klimanøytral form for oppvarming 
som svarer til FN`s klimamål nr. 

NÆRINGSLIV OG TURISME 13 og ved bruk av pyrolyse/bio-
kull teknologi vil en også oppnå 
Co2 fangst. Biokull vil også være 
et bra jordforbedringsmiddel for 
bonden.  
 
Økt bruk av bioenergi i kommunen 
vil da kunne skape grønne ar-
beidsplasser for fremtiden i tillegg 
til å redusere klimagassutslipp. 
Det er støtteordninger gjennom 
Enova m.fl som benyttes for å 
realisere flere gode prosjekter. 
Kommunen kan også øke etter-
spørselen etter biomasse ved å 
etablere flisfyrings - og biokullan-
legg for oppvarming av bygg.
 
I kjernen av SP sin politikk ligger 
aktiv forvaltning av våre produk-
tive områder. Dette gjelder både 
landbruk, skogsbruk og fisk. 
Arealer til produksjon av mat må 
sikres.
Forvaltning og produksjon av dis-
se områder vil også kunne hindre 
gjengroing og bidra til at kultur-
landskapet vedlikeholdes. Beite-
dyr er en miljøvennlig og effektiv 
måte å holde busker og kratt nede 
på. På områder som en ønsker å 
holde åpne, bør det arbeides for å 
få inn beitedyr.

Senterpartiet vil:
-Legge til rette for at sentrum 
blir styrket med flere arbeids-
plasser. 
-At Sandnes havnepark skal ut-
vikles til et attraktivt bolig – og 
næringsområde. 
-Videreutvikle og satse på sjø-
relatert næring på Forsand.
-Bidra til utvikling og satsing på 
turisme på Forsand og i Lyse-
fjord område.
-Bidra til å ivareta og utvikle 
næring på Forsand.
-Styrke det regionale samarbei-
det med sikte på fortsatt utbyg-
ging av vegnettet i regionen. 
-At næringstrafikken sikres 
bedre framkommelighet.
-At næringslivet skal oppleve 
kommunen som aktiv medspil-
ler. Kommunen må tilby forut-
sigbare rammebetingelser.
-Hindre nedbygging av dyrka 
jord.
-Sørge for at kulturlandskapet 
blir tatt vare på. 
-Bidra til bygging av flere lokale 
anlegg for varmeproduksjon 
basert på bioenergi.
-Sikre at kommunen skal være 
et forbilde i forbindelse med of-
fentlige anskaffelser, stille krav 
om lærlinger og maks antall på 
underleverandører. 



Byutvikling som knutepunktsfor-
tetting er god Senterpartipolitikk. 
Fortetting av bosetninger både 
i sentrum og på bygda, sikrer 
jordvernet. Spredning av boliger 
utover regionen som har vært 
vanlig de siste tiårene, reduserer 
areal som går til dyrking av mat. 
Det pågår en positiv utvikling med 
flere nye gode boligprosjekter i 
Sentrum. Senterpartiet vil jobbe 
videre for at sentrum blir et at-
traktiv område for barnefamilier å 
flytte til. 
Men, vi må ikke se oss blinde på 
at alt skal løses i sentrum.
Sandnes er en vidstrakt kommu-
ne. Kommunen har store upro-
duktive områder i Sandnes øst og 
Gramstad / Dale som med god 
arealplanlegging gir muligheter for 
langsiktig vekst. Dette gir Sand-
nes og regionen unike muligheter 
med tanke på nye flotte bo-områ-
der og næringsklynger. 

En god byutvikling med flere bo-
liger forutsetter mindre gjennom-
gangstrafikk i sentrum.
En ringvei rundt byen med krys-
sing over Gandsfjorden anser vi 
som helt nødvendig.  

Senterpartiet ser det som naturlig 
at regionen ser på dette som et 
fellesprosjekt. 

Senterpartiet vil:
-Styrke sentrumsatsingen, bru-
ke Sandnes Tomteselskap til å 
legge til rette for familieboliger 
og barnevennlige omgivelser i 
sentrum. Heller tett og lav be-
byggelse enn høyhus.
-Starte et fireårig prosjekt om å 
systematisk plante bærbusker, 
frukttrær, urter og  andre nyt-
teplanter ut i byens parker og i 
lekeplasser. Til fri benyttelse for 
byens innbyggere.
-Åpne gymsaler i helgene for 
barnefamilier og andre. Samar-
beide med idrettslagene.
-Senterpartiet er positive til at 
kommunen skal stille kommu-
nal tomt til disposisjon til et 
mulig utendørs badeanlegg.
-Forlenge Storåna og Sandved-
parken ut til Vågen. Skape et 
sammenhengende grøntareal 
som gir Sandnes en sterk iden-
titet.
-Legge til rette for at vernever-
dige bygninger kan benyttes til 
bolig, kultur eller næringsfor-

mål.  
-Redusere krav til parkering og 
gjøre flere gater bilfrie.
-Jobbe for å reduserte gebyrer 
for miljøvennlige byggeprosjek-
ter.
-Utvikle sentrumsområdet med 
god fordeling av bolig og næ-
ring.
-Etablere sikker gangveiforbin-
delse mellom Maxi og resten av 
sentrum.
 -Gi bolig og næringsutviklere 
forutsigbare retningslinjer og 
rammebetingelser.
-Tilby et variert botilbud i hele 
kommunen, med flere små 
enheter i tillegg til familieboli-
ger. Utvikle og legge til rette for 
områder hvor alle generasjo-
ner kan finne en mangfold av 
boligtype uten å måtte flytte ut 
området.
-At det utvikles gode boligløs-
ninger for innbyggere i kommu-
nen som ikke har tilgang til det 
ordinære boligmarkedet.
-Utvikle boligmodeller med 
lavere kapitalinnskudd, gjerne i 
samarbeid med boligsamvirke. 
-Videreføre arbeidet med kolo-
nihager, sentrumsparseller og 
andelslandbruk. 
-Jobbe for å bygge bolig på fjell 
ikke på dyrka mark. Dette er en 
klimavennlig byggemåte.

-Sikre jevn boligutbygging på 
Høle, Riska, Sviland, Figgjo og 
Forsand, som gir god utnyttelse 
av skole, barnehage og annen 
infrastruktur. Opprettholde 
tjenestetilbudet i alle deler av 
kommunen.
-Styrke bibliotekene.
-Etablere en Byggeskikkpris for 
å styrke bevisstheten om byut-
vikling og arkitektur.
-Vri byveksten på Nord-Jæren 
over til mindre produktive are-
aler.

Helse, skole og omsorg skal i ho-
vedsak drives i offentlig regi. Dette 
sikrer langsiktighet, samordning 

BYUTVIKLING OG MILJØ



på tvers av enheter, trygge forhold 
for ansatte samt effektiv bruk av 
ressurser. Bestemor skal ikke ut 
på anbud. Skattepengene bør 
brukes effektivt til velferd og ikke 
til avkastning, profitt og gevinst for 
private aktører. 
Helse og omsorgstjenesten må 
opprustes til å møte framtidens 
behov. Vi står overfor store utfor-
dringer når vi skal gi et godt helse-
tilbud til alle i alle faser av livet. Å 
skaffe nok fagutdannet personell 
blir en av de store utfordringene. 
Lærlingeplasser vil være et viktig 
rekrutteringstiltak.
Senterpartiet vil gi et botilbud som 
passer den enkelte, og legge bed-
re til rette for at de som ønsker 
det skal kunne bo hjemme. Vi vil 
bygge nok sykehjemsplasser og 
omsorgsboliger, samt sikre et godt 
aktivitetstilbud for alle.

Det forebyggende arbeidet innen 
helse og omsorg vil ha økt fokus 
på tidlig innsats og hverdagsreha-
bilitering.  Senterpartiet mener at 
det er viktig å støtte og tilretteleg-
ge for fysisk aktivitet i alle deler av 
helsesektoren. Det er behov for 
tilrettelegging for ulike typer om-
sorgstjenester og varierte boløs-
ninger for eldre.  Overgangen til 

stadig mer bruk av digitale løsnin-
ger innen helse, skole og omsorg 
stiller krav om et helhetlig utbygd 
mobil, fiber og bredbåndstilbud i 
hele kommunen. 
Det skal være et godt og ivareta-
kende omsorgstilbud til mennes-
ker i siste fase av livet, og deres 
pårørende.

Kommunens psykiske helsetilbud 
må styrkes, da antallet barn og 
unge med psykiske vansker øker. 
Flere eldre trenger også et tydeli-
gere definert psykisk helsetilbud.

Senterpartiet vil:
-At helse og omsorgstilbudet 
skal være en offentlig tjeneste.
-Ha full sykehjemsdekning i 
Sandnes kommune. Plassen 
skal være klar når du trenger 
den. 
-At det i den kommende fire-
årsperioden skal planlegges 
bygging av nytt BOAS. 
-At Sandnes kommune skal 
ha nok og kvalifisert personell 
med god kompetanse innen alle 
helseområdene. 
- Arbeide for å ha gode tilbud 
for fysisk aktivitet i alle livets 
faser.
-Arbeide for en prøveordning 

OMSORG
med praksis i omsorgsyrker 
som valgfag på ungdomssko-
len.
-Opprettholde satsing på hel-
tidskultur, få ned sykefravær, 
gode vilkår for den ansatte . 
-Øke inntaket av lærlinger innen 
helse og omsorgssektoren 
-Ha tilfredsstillende legedek-
ning ved sykehjemmene
-Utvikle og tilpasse hjemmetje-
nesten for å utnytte ny velferds-
teknologi
-At kommunen skal bidra til en 
organisering, slik at frivillige lag 
og organisasjoner, som ønsker 
det, kan ha ulike roller innen 
helse- og omsorgssektoren
-Utvikle et godt og differensiert 
omsorgstilbud for demente
-Følge opp boligsosial hand-
lingsplan for å sikre nok boliger
-Arbeide for å forenkle finansi-
eringsordninger for boligtilbud 
via husbanken, som ved ”forel-
dreinitiativet”
-Ha et godt og verdig tilbud til 
rusmisbrukere og deres pårø-
rende
-Sikre drift av Funkishuset
-Ha et godt tilbud i kommunen 
til ferdigbehandlede pasienter 
fra SUS
-Arbeide for et boligtilbud med 

omsorgstjenester for eldre i 
hele kommunen. Spesielt Høle 
og Figgjo.
-Prioritere forebyggende hel-
searbeid og tidlig innsats blant 
barn og unge. 
-Sikre et godt psykisk helsetil-
bud til barn og unge.
-At Helsestasjon og skolehelse-
tjeneste skal ha en sentral rolle 
i helsearbeidet med barn og 
unge
-At Skolehelsetjeneste-tilbudet 
til ungdom i videregående skole 
skal dimensjoneres slik at alle 
får et godt tilbud, og det bør 
samordnes med øvrige støtte-
tjenester i skolen 
-Sikre videreføring av samar-
beidsavtalen med ATV, alterna-
tiv til vold

v



Senterpartiet i Sandnes vil arbei-
de for en betydelig opprustning 
av vei og kollektivtilbud i kommu-
nen. Næringstrafikken skal fram, 
samtidig som kollektivtrafikken i 
innfartsårene må få egne kjørefelt.
Det må legges til rette for økt bruk 
av kollektivtransport. For å frem-
me bruk av buss og tog, bør det 
anlegges parkeringsplasser for bil 
og sykkel ved enkelte knutepunkt. 
Dette vil gi reisende mulighet for 
overgang fra bil/sykkel til buss 
og tog. Arbeidet med å anlegge 
særskilte kjørefelt for buss, eller 
egne bussveier, må videreføres. 
Dette vil bidra til at bussen kom-
mer raskere fram, og på sikt vil 
dette føre til at flere vil foretrekke 

busstransport framfor privat bil. 
SP vil også bygge flere gang og 
sykkelstier, både for å øke sikker-
heten for de myke trafikanter men 
også for å stimulere til at innbyg-
gerne i Sandnes har reelle alter-
nativer til bruk av bil til jobb. 

SP har i den den forrige fireårspe-
rioden bidratt sterkt til bygging av 
gang og sykkelsti langs Årsvoll-
veien.

Senterpartiet vil:
-Sikre mobil og bredbåndsdek-
ning i hele kommunen.
-Bidra til å legge til rette for 
elbiler.
-Arbeide for Gandsfjord bru. 

SAMFERDSEL
-Arbeide for tunnelen Espe-
dal-Frafjord. Kommunen skal 
være en pådriver for å sikre 
en tilstrekkelig forskuttering 
når fylkeskommunen har gjort 
forpliktende vedtak om finansi-
ering.
-Legge til rette for drift av ferje 
til Forsand.
-Sikre penger til nødvendig 
vintervedlikehold av sykkel, 
gangstier og veier.
-Jobbe for å bruke Ålgårdsba-
nen som en del av kollektivsat-
singen.
-Bygge flere bussfelt.
-Arbeide for dobbeltspor til 
Egersund.
-Samarbeide interkommunalt 
for bedre samferdsel.

-Gradvis avvikle bompengeord-
ningen, veier skal finansieres 
av fellesskapet.
-Vurdere matebusser til kollekti-
ve knutepunkt.
-Prioritere gang og sykkelvei, 
blant annet Skjeldbreidalen og 
fortau gjennom Figgjo.
-Etablere togstopp på Lura.
-Bedre mulighetene for å ta 
med sykkel på tog
-Vurdere bruk av ekspressbåt 
på strekningen Hommersåk 
– Jåttåvågen / Stavanger, 
Forsand-Sandnes, ved framti-
dig utbygging på Dale; Dale – 
Jåttåvågen. 
-Arbeide for et høyverdig 
kollektivtilbud til Ullandhaug.



KULTUR, NATUR OG FRITID
Kultur gir livskraft til både men-
nesker og samfunn. Senterpartiet 
sin kulturpolitikk skal gjenspeile 
at kulturlivet har en egenverdi, 
utover kulturen sin forebyggende, 
bevarende og utviklende funksjon. 
Frivillige organisasjoner er viktige 
partnere for å fremme lokal kultur 
og tradisjon i folkehelsearbeid 
og næringsutvikling. Vi ønsker å 
legge til rette for at frivillige lag 
og organisasjoner skal få gode 
utviklingsvilkår.

Senterpartiet vil stimulere til stor 
kulturaktivitet og et bredt mang-
fold av kultur og fritidstilbud i kom-
munen. Frivillig lagarbeid bidrar til 
å utvikle gode lokalmiljø og skape 
tilhørighet og samhold. Opplevel-
se og deltakelse vil gi gevinst i et 
forebyggingsperspektiv.

Senterpartiet vil:
-Støtte frivillige lag og organi-
sasjoner som bidrar til å enga-
sjere breie lag av befolkningen 
innen kultur og musikklivet, 
idrett, kristenliv og livssyn.
-Se til at det blir lagt til rette for 
idrett, kultur og organisasjons-
liv i forkant av nye utbyggings-
prosjekt.

-Sikre gode møteplasser i nye 
bo- og nærmiljø. Tilrettelegge 
innendørs fellesarealer for alle 
aldersgrupper i større bolig-
utviklingsområder. 
-Bevare og videreutvikle bibliot-
ektilbudet i hele kommunen.
-Bevilge tilstrekkelig midler til 
godt vedlikehold av kirkebygg.
-Styrke de eksisterende fritids-
klubbene og om mulig starte 
opp nye.
-Bidra til å videreutvikle Vitenfa-
brikken som kunnskapsarena, 
bymuseum og som møteplass.
-Støtte opp om Kulturskolen, 
L54 eller likeverdige tilbud for 
ungdom i Sentrum. 
-Legge til rette for at minori-
tetsgrupper skal delta aktivt i 
det frivillige lags- og organisa-
sjonslivet.
-Arbeide for at turområder og 
naturområder blir tilgjengelig 
for flest mulig, blant annet ved 
at det blir anlagt merkede stier 
og turveger.
-Gi frivillige lag og organisa-
sjoner muligheten til å bruke 
offentlig bygg, eksempelvis 
skolebygg på kveldstid, til lav 
eller ingen leie. Sp er særlig 
opptatt av å bedre tilbudet for 
frivillige organisasjoner, da 
spesielt skolekorps. 

Sp-kandidater

Henrik Nordtun Gjertsen
20 år
Student
Trones og Sentrum
5.kandidat

Jofrid Åsland
34 år
Bonde 
Sviland 
4.kandidat

Laila Espedal 
56 år
Konsulent og tillitsvalgt
Forsand
2.kandidat

Martin Håland 
56 år
Takstmann og bonde
Figgjo
Ordførerkanditat

Inger Helen Aanestad
46 år
Konsulent
Trones og Sentrum
6.kandidat

Håvard Tonning Austvoll
36 år
Arkitekt
Trones og Sentrum
3.kandidat



www.senterpartiet.no/sandnes

Lik oss på Facebook:
/Sandnes Senterparti


