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     SOKNDAL 

 

Program for 

Kommunestyrevalget 2019 
 

 

GRUNNSYN OG LOKALSAMFUNN 

 

SENTERPARTIET 

• vil arbeide for et godt og rettferdig samfunn for alle, der likestilling, 
rettferdig fordeling og rett til arbeid er overordna prinsipp. 

 

• mener at hjem og familie er de viktigste fundament i samfunnet, 
og vil derfor ta sikte på å styrke disse. 
 

• vil at forslag om kommunesammenslåing må underlegges 
folkeavstemming og at resultatet av denne må respekteres. 
 

• vil vektlegge helhetstenkning og bygge levende lokalsamfunn. 
 

• vil ta vare på naturressursene og miljøet, slik at livsgrunnlaget  
blir sikret for fremtiden. 
 

• vil samordne kommunale tiltak med den store innsatsen som blir  
utført av frivillige lag og organisasjoner. 
 

• vil at ungdommen skal tas med i beslutningsprosesser. 
 

• vil at kommunen skal styres nøkternt, slik at handlingsrommet 
i framtida ikke blir begrensa av gjeldsbyrder og tyngende renteutgifter. 

 

 

 

Med hjerte for heile Sokndal!  



NÆRMILJØ, OPPVEKST OG KULTUR 
 

SENTERPARTIET 

• mener at barnehagetilbudet må opprettholdes og utvides 
etter behovet i kommunen. 
 

• vil opprettholde og styrke kulturskolens musikk- og kulturtilbud. 
 

• vil arbeid for skolemat og for å tilby leksehjelp til elevene. 
 

• vil arbeide for å tilby skolefritidsordninger for å dekke gjeldende behov. 
 

• vil medvirke til flest mulig varierte lærlingeplasser i kommunen.  
 

• vil stimulere arbeidet i idrettslag, frivillige organisasjoner og fritidsklubber 
for å sikre mangfoldet i barne- og ungdomsarbeidet. 
 

• vil gi tilskudd til grendelokaler, andre forsamlingshus og  
til idretts- og kulturanlegg. 
 

• vil støtte bevaring av verneverdige kulturminner og øvrig museumsvirksomhet 

 

HELSE OG OMSORG 

 

SENTERPARTIET 

• vil prioritere arbeidet for eldre, funksjonshemmede, barn og voksne i 
en vanskelig livssituasjon. 
 

• vil styrke rusvernet med vekt på forbygging og ettervern. 
 

• vil fortsatt arbeide for en god jordmor- og helsesøstertjeneste. 
 

• vil legge forholdene til rette for lege- fysioterapi- og kiropraktortjenester. 
 

• vil prioritere tiltak som omsorgslønn og avlastningstiltak. 
 

• vil satse på ordningen med brukerstyrt personlig assistent for 
funksjonshemmede. 
 

• mener det må satses ytterligere på den åpne omsorgen med flere stillinger, 
korttidsopphold i institusjon med vekt på rehabilitering, matombringing, 
trygghetsalarmer og ny velferdsteknologi. 
 

• vil legge til rette for at psykiatriske pasienter kan få et tilpasset bo- 
omsorgs- og aktivitetstilbud. 
 

• vil arbeide for å sikre ambulansetjeneste i kommunen. 
 

• vil arbeide for at lokalsykehusene skal bestå. 
 



NÆRING, MILJØ OG LANDBRUK 

 

SENTERPARTIET MENER 

• at Sokndal bør legge til rette for mest mulig allsidig næringsliv, der både 
industri, servicenæringer og primærnæringene får utviklingsmuligheter. 
 

• at det må arbeides for etablering av småindustri, opparbeiding av tomter 
for slik industri og tilrettelegging for flere verna arbeidsplasser. 
 

• at det må arbeides for å få full mobil- og fiberdekning. 
 

• at turisme og reiselivsnæring må videreutvikles og at kommunens 
muligheter innen friluftsliv, jakt og fiske må aktivt markedsføres. 

 

 

 

BOLIGBYGGING 

 

SENTERPARTIET MENER 

• at det til enhver tid må være disponible tomter i alle deler av 
kommunen, både kommunale og private. 
 

• at det bør legges til rette for at det kan bygges små boligfelt 
de fleste steder i kommunen. 
 

• at kommunen bør ha tilrettelagte boliger til utleie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med hjerte for heile Sokndal!  



 

NATUR- OG MILJØVERN 

 

SENTERPARTIET VIL 

• prioritere kampen mot forurensning av natur og miljø på alle felt og 
sikre naturgrunnlaget for kommende generasjoner. 
 

• at de menneskeskapte klimaendringer må føre til at en også lokalt velger energikilder 
som bidrar til å stoppe denne utviklingen. Kommunen må legge til rette for å 
produsere kraft ved å benytte fornybare og ikke forurensende energikilder. 
 

• at kommunen må gå foran ved selv å benytte ikke forurensende energi 
til oppvarming og transport. 
 

• at Dalane Energi forblir i kommunalt eie som i dag. 
 

• at det blir fortgang med nødvendig flomsikring. 
 

• arbeide aktivt for å verne matjorda. 

 

  

 

 

SAMFERDSEL 

 

SENTERPARTIET MENER 

• at gode veier er grunnleggende for bosetting og næringsliv. 
 

• at det må legges fast dekke på alle kommunale veier. 
 

• at sikring av skoleveien må være en prioritert sak. Det må satses 
sterkere på gatelys, gang- og sykkelstier. 
 

• at kommunen må arbeide aktivt for en god veiforbindelse til nye E39 
 

• at akseltrykket og kjøretøylengden på kommunale og fylkeskommunale 
veier må tilfredsstille kravene til moderne transportmidler. 

 

 

 

 

Med hjerte for heile Sokndal!  


