
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

7 8
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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 SOLA
senterpartiet.no/sola

Mona Aksdal
Sola

Henning Røyneberg
Røyneberg

Alice Roseth Helleberg
Ræge

Bjarte Kristiansen
Tananger

Leiv Arild Lie
Røyneberg

1 2 3

4 5

Kommunestyrekandidater

6. Lars Aabø
7. Kristen Birkemo
8. Bent Ove Byberg
9. Bjørn Otto Byberg
10. Alf Jan Bysheim
11. Per Fosse
12. Erik Haga
13. Finn Hognestad
14. Jarle Horpestad
15. Trond Joa
16. Turid Harbye Joa

17. Tone Johansen
18. Ingrid Gillestad Lie
19. Linn Åse Lie
20. Kjetil Kildal
21. Joar Oltedal
22. Ivar Rege
23. Eivind Eide Reime
24. Oddbjørn Reime
25. Ove Jan Reime
26. Tom Reke
27. Susan Renshaw

28. Tor Arild Skogen
29. Jørund Ubøe Soma
30. Ruth Soma
31. Geir-Rune Stokkeland
32. Oddvar Sømme
33. Eva Helen Tjelta
34. Gordon Vatne
35. Vegard Voll
36. Sigbjørn Ølberg



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 

ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE
• Styrke aktivitetstilbud for eldre 

og funksjonshemmede.
• Det skal være varmtvannbasseng 

tilgjengelig i Sola.

ØKONOMI OG 
ANSVARLIG STYRING
• Økonomiske investeringer skal stå i 

forhold til behov og ikke «kjekt å ha».
• Redusere den høye kommunale 

gjelden som er blitt bygd 
opp over mange år.

NÆRING
• Næringsutvikling –  øke satsing 

på: reiseliv, handel, transport, 
jordbruk, fiske, grønne 
arbeidsplasser/grønn energi

• Satse på Sola sine havner
• Sola skal være aktivt med å gjøre 

våre handelssentre attraktive.
• Videre utvikle langtidsplan 

for Tananger.
• Risavika skal bli beste 

miljøhavn i Europa.
• Bidra til utbedring av Ølberg 

havn ved blant annet sikker 
tilkomst fra sjøsiden.

• Forbedre kollektivtrafikk tilbud i 
alle deler av kommunen, spesielt 
sørabygdå og sommer- strendene.

• Tilrettelegge for kitere, surfere 
o.l. med helårsgarderobe på 
Hellestø og Solastranden.

PLAN OG MILJØ
• Jordvern skal veie tyngst i 

alle  planprosesser, for å sikre 
behovet for økt matproduksjon 
og matsikkerhet.

• Bidra til økt bruk av grønne tak 
og solcellepanel på nybygg.

• Støtte tiltak for innsamling  
av landbruksplast, metall,  
strand/havrydding.

• Trafikksikring av kommunale 
veier og spesielt sikre 
skoleveien for våre barn.

• Forenkle byggeprosesser, 
like betingelser for alle.

Legge ned 
bompengeordningen

LEVEKÅR
• Styrke grunnbemanning 

i  institusjoner og 
hjemmebaserte tjenester.

• Mat til institusjoner skal 
fortrinnsvis være produsert 
av ferske råvarer, tilberedt 
i Sola kommune.

• Sørge for at frivillighetssentralen 
styrkes.

• Legge til rette for aktiviteter som 
fremmer fysisk helse til alle.

• Ha flere lærlinger innen 
helsefaget i Sola. 

• Sikre ressurser til videre- og  
etterutdanning innen helsefagene.

OPPVEKST / KULTUR
• Styrke tiltak som demper 

skolefrafall med mer 
innslag av praktiske fag

• Innføre skolemat.
• Styrke grunnbemanning på skoler.  
• Bidra med tiltak som motvirker 

vold, rus, ledighet og mobbing / 
press i barne- og ungdomsmiljøet 
for eksempel MOT.

• Følge opp ungdomstilbud for 
uorganiserte aktiviteter.

• Reversere privatiseringstrend 
av barnehager og skole ved 
blant annet støtte ny kommunal 
barnehage på Røyneberg.

• Ha flere lærlinger innen barne- 
og ungdomsarbeiderfaget.

Sola skal bestå som en egen kommune hvor det skal være 
godt å bo for alle. 
Målet er å gjøre Sola enda bedre og sterkere for unge og 
eldre i alle deler av kommunen. Kommunen skal driftes uten 
bruk av fordyrende og forsinkende byråkrati. Senterpartiet vil 
at kommunal drift og investeringer skal styrke fellesskapet. 
Senterpartiet står for tjenester nært folk og desentralisering.

VÅR POLITIKK 
for hele Sola

MED HJERTE FOR 

Fullstendig program finner du på  
senterpartiet.no/sola


