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små forskjeller
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GRUNNSYN
Senterpartiet har som mål å skape en trygg framtid på følgende grunnlag:
-

Å skape et fellesskap av frie og selvstendige mennesker, der den private
eiendomsretten står sentralt.

-

Vern om det enkelte mennesket, hjem, familie og lokalsamfunn som
grunnleggende sosiale enheter i samfunnet.

-

At Norge skal bygge sin framtid på vår nasjonale arv og vårt demokratiske
styresett, og på de kristne grunnverdiene og humanistiske verdier i pakt med disse.

-

Ressursforvaltning med vekt på forvalteransvar og miljøkvalitet slik at
livsgrunnlaget framover blir tatt vare på.

-

En aktiv offentlig innsats for å skape rettferdig fordeling og utjevning mellom
mennesker, grupper og distrikt.

-

Et aktivt folkestyre som gir den enkelte mulighet og ansvar til å påvirke sin egen
livssituasjon.

-

En desentralisert samfunnsstruktur basert på stabile og oversiktlige enheter.

-

By og land er avhengig av hverandre og må samarbeide om videreutviklingen av
regionen.
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VIKTIGE SAKER I KOMMENDE PERIODE:
-

Arbeide for et tillitsløft og redusert byråkrati

-

Bærekraftig utvikling med fokus på klima og miljø

-

Ingen kutt innen skole og barnehage

-

Innføre gratis skolemåltid

-

Realisere Øyfast

-

Aktiv næringspolitikk, omstilling og teknologiutvikling

-

Styrke jordvernet. Varig vern av matjorda

-

Alle som trenger det, skal ha rett på sykehjemsplass

-

Gode omsorgstilbud av god kvalitet

-

Legge til rette for urbant landbruk

-

Kommunedelsutvalgene skal være viktige for i ivareta lokaldemokratiet

MED HJERTE FOR HELE STAVANGER
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BY- OG BYGDEUTVIKLING
Stavanger kommune blir etter kommunesammenslåingen med Rennesøy
og Finnøy, landets 4 største kommune i areal.En utvikling av byen og
kommunen krever nøye planlegging for at den nye kommunen ikke skal
miste sitt særpreg.
Stavanger sentrum må tilby allsidig bolig- og handelsvirksomhet,
samtidig som sentrum skal være en aktiv møteplass. Vikevåg og
Judaberg må bygges opp til å bli gode senter med tjenestetilbud som gjør
at folk kan få ordnet sine vanlige gjøremål.
Trygge kommunedeler er viktig for den enkeltes trivsel.
Senterpartiet ser det som svært viktig med stor grad av
medbestemmelse for innbyggerne i kommunedelene.
Senterpartiet vil ta vare på resterende jordbruksarealer for å kunne produsere mat og
tilby et mangfoldig nærmiljø. Det er viktig å kunne tilby innbyggerne våre gode
friområder til lek og rekreasjon.

Senterpartiet vil:
-

arbeide for å styrke Stavanger sentrum, Judaberg og Vikevåg som handels- nærings- og
boområde.
ta vare på trehusbyen i Stavanger gjennom kommunale reguleringsbestemmelser.
legge til rette for bygging av varierte og fleksible sentrumsnære boliger.
gi barn og unge leke- og utfoldelsesmuligheter i nærmiljøet.
ta vare på parkområder, lekeplasser, friområder, strandsone og kystlynghei. Vi vil ha en aktiv
skjøtsel av kulturlandskapet.
utbygge og vedlikeholde det vedtatte turveinettet for å sikre tilgang til
friluftsarealene.Vi vil ha en utvikling av turstier i samarbeid med
grunneiere.
videreføre opparbeidelsen av gatetun og støtte initiativ om miljøgater.
arbeide for sammenhengende grøntkorridorer.
legge forholdene til rette for torghandel på Domkirkeplassen og for Bondens
Marked
realisere idéutviklingen for hvordan torget kan bli et bedre møtested.
arbeide for at Paradisområdet må utvikles. Målet er å få etablert et attraktivt
nærings- og boområde med et større grøntområde her.
utvikle Nytorget som kulturtorg.
arbeide for at Vålandstårnet kan bli et kulturelt møtested.
bygge flere sykkelstier og fremme tiltak for økt bruk av sykkel.
ha egne togvogner for syklister i rushtidene.
arbeide for sykkel på buss
arbeide for bedre kollektivtilbud for buss og båt i hele kommunen.
arbeide for direkteruter med buss fra Judaberg og Vikevåg,
til Forus, Tananger og UiS
arbeide for at «Hent meg» og hjem-jobb-hjem ordningen i kommunen.
arbeide for full mobildekning og utbygd bredbånd i hele kommunen.
sikre funksjonshemmede god tilgjengelighet til Stavanger sentrum gjennom
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-

universell utforming, og gjennom et godt tilbud av parkeringsplasser.
at alminnelig parkering i hovedsak bør være i underetasje og parkeringshus.
gi et godt offentlig servicetilbud på innbyggertorgene.
arbeide for døgnåpen forbindelse til alle bebodde øyer i
kommunen.
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BARNEHAGER
Det er viktig for Senterpartiet å legge til rette for at alle som ønsker det, skal få et godt
og variert barnehagetilbud. Dette må være faglig forankret, samtidig som
barnehagebyggene og uteområdene må ha høy kvalitet og gi rom for lek og aktivitet.
Senterpartiet vil:
-

at alle barn får tilbud om barnehageplass, uavhengig av
når på året de er født. Vi vil derfor ha løpende barnehageopptak.
opprettholde barnehage- og småskoletilbudet ved oppvekstsentrene
at barn får tilbud om barnehage i sitt nærmiljø.
at flere barnehager rehabiliteres hvert år.
ha et godt samarbeid mellom barnehage og skole for å gjøre overgangen mellom
disse så god som mulig.
legge til rette for gode utearealer for barnehagene.
at nye barnehager ikke bygges for store
gi økt veiledning til barnehager med tospråklige barn.
at barn med spesielle behov må sikres tilrettelagte opplegg i
barnehagene, og å tilføre nødvendige ressurser slik at dette lar seg gjennomføre.
videreføre satsingen på naturbarnehager.
at tilbudet med åpne barnehager finnes i hver kommunedel.
at private og kommunale barnehager blir likebehandlet, og at de har forutsigbare
rammevilkår.
aktivt legge til rette for å rekruttere fagpersonell.
gi ansatte mulighet til faglig utvikling.
øke grunnbemanningen og at minst 50% er utdannet barnehagelærere
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SKOLE
Enhetsskolen er en av de viktigste kulturbærerne i lokalsamfunnet.
Barn og unge skal ha trygge og stimulerende oppvekstvilkår,
og skolen skal ha en sentral plass i dette arbeidet.
Skolen skal formidle kunnskap og bidra til en positiv utvikling
for den enkelte. Skolen har både et opplærings- og omsorgsansvar.
Skal skolen makte denne oppgaven må den ha nok ressurser,
slik at både elever, lærere og andre ansatte har gode arbeidsbetingelser
som gir grunnlag for et godt arbeidsmiljø.

Senterpartiet vil:
-

arbeide for at skolene i hele Stavanger skal holde et høyt faglig
og sosialt nivå og være blant landets beste skoler.
at barna får et skoletilbud i nærmiljøet.
arbeide for maksimale klassestørrelser på 28 elever i barneskolen og 30 elever i
ungdomsskolen.
bidra til at skolen blir framtidsrettet med nye og oppdaterte læremidler.
arbeide for å få på plass et gratis skolemåltid for alle.
at alle elever har fysisk fostring hver dag.
sikre at lærerne får tilbud om kompetanseutvikling i alle fag.
ha oppstart på ny barneskole i Storhaug bydel.
trekke inn brukerne i prosjekterings- og byggefasen, ved rehabilitering og bygging av skoler.
oppgradere uteområdene rundt skolene, slik at disse blir viktige knutepunkt i
nærmiljøet.
at alle skolene har fokus på hvordan forebygge og stoppe mobbing, også den
mobbingen som foregår digitalt. Lærerne må ha nok tid til gode elevsamtaler.
satse på et godt vedlikehold og et godt inneklima på skolene.
bruke skolene til lokale kultursenter.
arbeide for å styrke de praktiske fagene i skolen
Tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid skal prioriteres
innenfor barnehage og skole.
ha obligatorisk leirskole for 7.klasse.
styrke omsorgsfunksjonen i skolen og prioritere nok ressurser til barn med
spesielle behov. Assistenter, miljøarbeidere, sosiallærere og skolehelsetjenesten
er viktige faggrupper i skolen.
styrke rådgivningstjenesten i skolen, blant annet ved å få til samarbeid mellom
grunnskolen, den videregående skolen og Universitetet i Stavanger.
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-

stimulere til aktiv bruk av fadderordninger i samarbeidet mellom arbeidsliv og
skole.
stimulere til at elevbedrifter settes i gang
bidra til at Kommunalt foreldreutvalg (KFU) kan være
et godt bindeledd mellom hjem og skole.
kulturskolen skal ha et godt og lokalt tilbud, med gode
arbeidsvilkår.
bidra til at kulturskolen har et tilbud til barn med
spesielle behov.
gi et kvalitativt godt SFO tilbud.
gi friplass til barn med spesielle behov i SFO/SFA fra 5. – 10. trinn.

BARNE- OG FAMILIEVERN
Styrking av familien, og forebygging er stikkord som er viktige for Senterpartiet.
Senterpartiet ser forholdene i hjemmet som avgjørende for barns utvikling og trivsel.
Det er foreldrene og storfamilien som har hovedansvaret for ivaretakelsen av barna.
En trygg familiesituasjon kan oppfylle menneskets behov for omsorg og tilhørighet.
Barnevernet skal være et sikkerhetsnett som er nødvendig når foreldreomsorgen av
ulike årsaker svikter, eller at familien trenger ekstra støtte.
Senterpartiet vil:
-

at det skal være godt og trygt å vokse opp i Stavanger kommne
styrke de forebyggende tiltakene i samarbeid med de frivillige organisasjonene.
styrke de forebyggende tiltakene mot vold og overgrep mot barn
at skole, barnehage, kultur og fritid samarbeider for å gi et best mulig tilbud.
støtte familien tidligst mulig for å gi hjelp til selvhjelp.
sette i gang tiltak snarest når omsorgssvikt avdekkes.
styrke bruken av familieråd som hjelpetiltak
styrke helsestasjonene og helsestasjonstilbudet for ungdom.
rekruttere flere støttekontakter og fritidskontakter.
styrke informasjonsarbeidet om barn og barns rettigheter
overfor foreldre av annen etnisk bakgrunn
styrke Ungdomsseksjonen.
gi tilskudd til drift av Natteravntjenesten.
styrke det psykiatriske behandlingstilbudet til barn og unge
styrke det tverretatlige samarbeidet mellom familievern, barnevern, psykiatri ,
rusvern og politi.
gi tilskudd til rådgivning og hjelpetiltak for gravide gjennom frivillige
organisasjoner.
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HELSE OG OMSORG
Alle mennesker har rett til medisinsk og sosial trygghet.
Ut fra behov hos den enkelte må det utvikles ulike
tilbud som ivaretar brukerens verdighet. Tilbudet skal
ivareta forebygging, behandling og rehabilitering. Åpen
omsorg må tilføres nok ressurser slik at brukerne får
tilbud av god kvalitet.
Stavanger vil fremover ha et stort behov for flere botilbud med heldøgns omsorg.
De som ber om hjelp, skal behandles med respekt og få god service. Hjelpetilbudet skal
i størst mulig grad utformes i samarbeid med den som søker hjelp.
Senterpartiet vil arbeide for at omsorgsoppgavene skal være et offentlig ansvar.
Vi vil derfor ikke konkurranseutsette eller privatisere byens sykehjem
Senterpartiet vil:
-

at det legges avgjørende vekt på enkeltmenneskets ønsker og ressurser ved
utforming av hjelpetiltak.
legge til rette for at eldre og funksjonshemmede kan bo hjemme så lenge de
ønsker det ved å styrke hjemmesykepleien og hjemmehjelpsordningen.
styrke rekrutteringen til alle faggruppene innen omsorgstjenesten.
ha en kontinuerlig utbygging av sykehjemsplasser i tråd med behovet.
opprette beboerråd/brukerråd på sykehjemmene, bestående av brukerne, pårørende
og ansatte.
gi omsorgslønn og avlastningstilbud til personer som har et spesielt pleieansvar.
støtte krisesenteret, incestsenteret og AMATEA.
støtte opp om arbeidet til Kirkens Bymisjon.
ha en sterkere folkevalgt styring av sykehuset og arbeide for å avvikle
foretaksmodellen
arbeide for at overgangen til nytt sykehus blir så god som mulig for
innbyggerne våre og ikke medfører et svekket tjenestetilbud.
styrke skolehelsetjenesten, helsestasjonene, fastlegeordningen og
frisklivsentralene.
sikre god faglig kompetanse gjennom konkurransedyktige arbeidsvilkår.
at flere skal få tilbud om heltidsstillinger, uønskede deltidsstillinger bør unngås.
sette av midler til kompetansetiltak og gi de som arbeider innen omsorgsyrkene
muligheter for etter- og videreutdanning.
opprettholde et godt og trygt legevaktilbud i hele kommunen, inkludert
legevaktbåten.
styrke og opprettholde voldtektsmottaket på legevakten.
arbeide for å dekke behovet for vernede arbeidsplasser for voksne med
funksjonshemming.
følge opp og videreutvikle hjelpe- og støtteapparatet for psykisk og fysisk
funksjonshemmede, deriblant et utvidet dagtilbud.
at lag og organisasjoner som driver omsorgsarbeid, gis støtte.
følge opp folk med rus/ psykiari problemer med vekt på bolig-, sysselsetting- og fritidstilbud.
gi gode kultur- og fritidstilbud til personer med spesielle behov
støtte tiltak for å få folk bort fra langvarig sosialhjelp.
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ELDRE
Alle mennesker representerer en ressurs, har innsikt og skapende
evner som må brukes til eget og fellesskapets beste.
Stavanger skal være en god by å bli gammel i.
Det er et mål at alle skal kunne bo hjemme så lenge de selv ønsker det.
Sykehjemsplasser skal gi trygghet, valgfrihet og være tilgjengelig i nærmiljøet.
Hjemmebaserte tjenester må derfor være av en slik art og
ha et omfang som gjør dette mulig.
Eldrerådet er en viktig medspiller i arbeidet med å få til en god eldrepolitikk.
Det er det offentlige som har ansvar for at eldre får en verdig alderdom.
Den frivillige innsatsen må komme i tillegg og være med på å skape en varmere og
triveligere hverdag som kan motvirke ensomhet og isolasjon.

Senterpartiet vil:
-

arbeide for å gi eldre en trygg livssituasjon.
legge til rette for boliger som er tilpasset eldres behov, f.eks. sykehjem,
bokollektiv, omsorgsboliger med bofellesskap og omsorgsboliger med heldøgns
pleie og omsorg.
arbeide for at det skal være kjøkken på alle sykehjem.
opprette dagsentertilbud i samsvar med behovet.
at pårørende skal sikres god informasjon og
nødvendig avlastning.
arbeide aktivt for å få med eldre i styrer, råd
og utvalg.
gi eldre mulighet til å bruke sine ressurser til nytte
og glede for andre. Dette kan være i barnehager, skoler,
aktiviteter i nærmiljøet og innen frivillig omsorgsarbeid.
opprettholde Den kulturelle spaserstokken.
støtte opp om arbeidet til Skipper Worse og ha frivilligsentraler i alle
bydeler.
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KULTUR, KIRKE OG FRITID
Kulturbegrepet dekker de fleste sidene ved menneskets daglige virke og livsinnhold.
Kultur blir skapt og må forvaltes.
Mange aktiviteter er et resultat av samarbeid, omsorg og frivillighet.
Dette kommer både unge, voksne og eldre til gode. Mange barn og unge får i dag gode
tilbud innenfor kirke og frivillige organisasjoner, kulturinstitusjoner og idrettslag.
Å gi barn og ungdom mulighet til en meningsfull fritid er viktig for å skape gode og
trygge oppvekstvilkår. Senterpartiet ser det som viktig med et allsidig fritidstilbud. Vi
vil arbeide for flere plasser i Kulturskolen.
Senterpartiet vil:
-

legge til rette for et allsidig offentlig fritidstilbud for barn og ungdom i kommunedelene.
ha fritidstilbud til personer med spesielle behov.
støtte opp om frivillige lag og organisasjoner.
arbeide for et variert og godt kulturtilbud, ved bl.a. å støtte Gladmat,
Maijazz, Humorfestivalen, Kammermusikkfestivalen, Tomatfestivalen
og Rennesøydagen.
legge til rette for utekonserter.
sikre et godt filmmiljø.
ha et godt kinotilbud for alle aldersgrupper.
arbeide for gode arbeidsvilkår for MUST Museum Stavanger AS,
Rogaland teater, Barneteateret og Symfoniorkesteret.
arbeide for å få på plass et nytt Rogaland teater.
ruste opp Stavanger domkirke, Utstein Kloster og middelalderkirkene, og få større andel av
statlige bevilgninger til dette.
bygge et Vikingsenter i Hafrsfjord for å formidle vikingehistorien i regionen.
opprettholde et godt hovedbibliotek, samt bibliotek på Rennesøy, Finnøy og Madla.
støtte det allsidige kulturarbeidet som drives på Sølvberget.
støtte videreutviklingen av Stavanger som friby for forfulgte forfattere.
arbeide for at Kapittel er en knutepunktfestival med økning i statsstøtten.
sette i gang rehabilitering av kirker i tråd med kirkevergens prioriteringer
bygge nytt kirkeskip i Hafrsfjordsenteret, for å utvide kapasiteten.
arbeide for at flere lag og organisasjoner får støtte til administrative sekretærer.
at de frivillige organisasjonene skal minimum være sikret å få kompensert
prisstigningen hvert år.
arbeide for gode vilkår for ridesentrene.
ruste opp og ta vare på de friområdene vi har.
videreutvikle Fjøløy Fort som universelt friområde.
ta beboerforeninger med på råd når nærområder skal rustes opp.
sikre videreføring av Ungdommens kulturmønstring og at flest mulig gis
anledning til å delta.
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IDRETT OG FRIOMRÅDER
Senterpartiet er en viktig støttespiller for idretten og vi vil fortsatt være en pådriver
for at kommunen stiller de økonomiske midlene som skal til, for å få gode
idrettsanlegg i kommunen.
Idrettslag og annet frivillig organisasjonsarbeid er av svært stor betydning for å
skape gode oppvekstvilkår. Vi vil derfor arbeide for at alle disse får gode
arbeidsbetingelser.
-

at alle saker som omhandler idrett skal ha vært på høring i idrettsrådet.
arbeide for at flere lag og organisasjoner får støtte til administrative sekretærer.
arbeide for å få relisert idrettsanlegga i Fagplan idrett 2019 – 2034.
ruste opp idrettens hus, Hansons Minde.
ha publikumsvennlige åpningstider og låge priser i svømmehallene.
ha godt vedlikehold av bydelshus, idrettsanlegg og svømmehaller.
bygge opplæringsbasseng som dekker skolenes behov i kommunedelene.
øke bevilgningene til nærmiljøanlegg og
miljøvennlige kunstgrasbaner i kommunedelene.
arbeide for gode vilkår for ridesentrene.
samarbeide med nabokommunene om spesialutstyr til idrettsanlegg.
følge opp Kommunedelplanen for idrett og friluftsliv.
følge opp Idrettsplanen, slik at målsettinger blir gjennomført og ved rullering påpeke behov som
ikke er tatt inn
bidra til at kommunen rydder opp i de mange støtteordninger som finnes til lag/foreninger i
Stavanger
videreutvikle og utnytte potensialet i Idrettspatruljen
sette fokus «på generasjon prestasjon» og de uheldige konsekvenser dette kan ha for doping i
sammenheng med kroppsfiksering
skaffe bedre oversikt over bruken av de forskjellige kommunale anleggene for å få en mest mulig
effektivt bruk av anleggene
arrangere og videreutvikle «den store idrettsdagen» jmf. arrangement i januar 2019
påse at kommunen følger opp og gjennomfører sine egne vedtak
bidra til å finne en løsning for 50 meters basseng m/stupanlegg
arrangere Idrettsutveksling i Stavanger 2020
følge opp samarbeidsavtalen mellom Stavanger kommune og Idrettsrådet
følge opp/følge med på etableringen av KS som skal styre idrettsanleggene på Tjensvoll
markere Idrettsrådet sitt 50 årsjubileum med involvering av Idrettslagene
ha fokus på kostnaden med å drive idrett, bl.a. på utenpåliggende kostnader som bompenger og
krav fra særforbund ang. utstyr, anlegg
ruste opp og ta vare på de friområdene vi har.
videreutvikle Fjøløy Fort som universelt friområde.
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ARBEID OG NÆRINGSLIV
Stavanger kommune vil være blant de største i landet på matproduksjon, og dette vil
vi ta vare på og videreutvikle. Det er viktig at Stavangerregionen har som mål om at
vi skal være det området nordmenn flest oppfatter med gode matprodukter og
matopplevelser.
Olje- og gassindustrien har vært og er et av fundamenta i Stavangers næringsliv.
Det er viktig å kunne utnytte den kompetansen oljeindustrien har tilført byen,
blant annet til fornybar energi, slik at ny næringsvirksomhet kan oppstå og bidra
til at Stavanger får flere bein å stå på.

Senterpartiet vil:
-

sikre at Stavanger og regionen fortsatt er ledende innenfor petroleumsindustrien.
at byens unike teknologikompetanse brukes til nyskaping og til ny verdiskapning i
regionen.
sikre at Stavanger- og Jærregionen også i framtiden vil være en pådriver innen
produksjon og videreforedling av mat som en del av matfylket Rogaland.
opprettholde det aktive jordbruket i kommunen.
verne om matjorda til produksjon av mat.
bedre primærnæringenes muligheter til videreutvikling av driftsgrunnlaget, bl.a. ved å ha et faglig
kompetent landbrukskontor.
arbeide for et blågrønt kompetansesenter med satsing på utvikling, forskning og forvaltning.
støtte kreativ og miljøretta næringsutvikling i landbruket
at Ryfylke Næringshage skal være en nær samarbeidspartner.
arbeide for en god og stabil ressurstilgang for Universitetet i Stavanger,
og bidra til at Stavanger blir en attraktiv studentby.
styrke Stavanger sentrum med tanke på handel og kulturaktiviteter.
Kommunen må bidra teknisk og økonomisk til arrangementer i sentrum.
ha en god utnyttelse av eksisterende næringsareal, og legge tilrette for nytt
næringsareal der det er hensiktsmessig.
sikre Stavanger sin posisjon som konferanseby.
fortsette å utvikle samarbeidet med industrien og forskningsmiljøet i fylket.
legge til rette for at Stavanger er en attraktiv kommune i reiselivssammenheng.
Dette gjøres bl.a. ved å bidra til markedsføring og å gi gode havnemuligheter for cruiseskip og
privatbåter.
følge opp kommunens servicetilbud til etablerere, bedrifter og næringsliv.
bidra til løsninger for å beholde hjørnesteinsbedriftene i kommunen.
arbeide for fortsatt å sikre et allsidig arbeidsmarked i hele Stavanger.
gi ungdom mulighet til yrkespraksis, blant annet ved at kommunen tilbyr
lærlingeplasser.
arbeide for at Forsvaret skal være til stede i Stavanger.
iverksette tiltak som kan gi arbeidsledig ungdom praktisk arbeidserfaring.
arbeide for å bedre ungdommens situasjon som lærlinger, arbeidssøkende og
arbeidstakere.
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-

legge til rette for arbeidsplasser for funksjonshemmede, og flere varige tilrettelagte
arbeidsplasser (VTA)
bidra til at Stavanger torg skal bli et levende midtpunkt i byen.
si nei til søndagsåpne butikker da dette vil svekke Stavanger sentrum.
styrke satsingen på Region Stavanger.

BOLIG
Senterpartiet ønsker å legge til rette for variasjon i boligtilbudet.
God planlegging må sikre kvalitet, estetikk og barns
oppvekstvilkår i boligprosjekter og boområder.
Senterpartiet vil:
-

arbeide for flere boligklynger og spredt bebyggelse på de ikke landfaste øyene i
kommunedelen Finnøy.
at Stavanger sentrum blir et attraktivt boområde og utnyttes bedre.
være åpen for bedre utnytting av sentrumsnære arealer.
prioritere rimelige og fleksible boliger for funksjonshemmede.
at kommunen skal kunne tilby flere unge boligsøkende startlån.
arbeide for at det bygges nok studenthybler.
aktivt støtte rehabilitering av kommunale boliger.
arbeide for at psykiatriske pasienter får et tilbud om egen bolig eller bofellesskap.
gi bostedsløse et verdig botilbud.
arbeide for trygghet, trivsel og tilhørighet i boområdene.
kreve sikre skoleveier i tilknytning til boligutbygging.
arbeide for ordninger som motvirker boligspekulasjon.
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MILJØ OG TRANSPORT
Et godt samarbeid med nabokommunene er viktig for å finne gode løsninger innen
samferdsel, miljø og andre kommunale tjenester.
Utfordringene innen vårt felles miljø har blitt så store at vi må ta omfattende grep.
Senterpartiet vil:
-

opprettholde en sterk satsing på sykkelstier i hele kommunen, og i
samarbeid med nabokommunene.
arbeide for realisering av Øyfast og broforbindelse til Vassøy.
arbeide for at veier og kollektivtrafikk skal finansierest over
skatteseddelen, eventuelt andre måter, og ikke gjennom
bompenger.
realisere gang- og sykkelveg fra Austre Åmøy til Sokn buss-stasjon.
arbeide for at Finnøy og Rennesøy forsatt for ta del i ordningen med tildeling av
trafikksikkerhetsimidler frå fylkeskommunen.
prioritere arbeidet med å gjøre skoleveiene trygge.
arbeide for bedre vedlikehold av kommunale veier og fortau.
at kollektivtilbudet blir et reelt alternativ til privatbilen.
at arbeidsruter blir satt inn i rushtiden.
arbeide for kostnadsreduserende tiltak og en mer effektiv bussveg.
redusere bilbruken i sentrum.
arbeide for bedre fremkommelighet for gående og syklister fra Møllebukta og langs Hafrsfjorden
arbeide for fortgang i flytting av parkeringen fra Møllebukta til Militærbrygga
skjerme boligområder for trafikkstøy og gjennomgangstrafikk.
at vegbygging i størst mulig grad må skje på uproduktiv jord.
arbeide for bru over Gandsfjorden.
arbeide for at kommmunen skal velge miljøvennlige løsninger i investeringer i sin daglige drift.
legge tilrette for ladestasjoner i hele kommunen.
legge opp til ordninger som gjør det enklere å sortere avfall med tanke på gjenbruk
og gjenvinning.
arbeide for et renere Stavanger. Tiltak må settes inn for å redusere forsøpling i
sentrum.
arbeide for at Stavanger kommune stiller krav til miljødokumentasjon ved alle
innkjøp.
at kommunen gjennom ENØK-kampanjer
går igjennom eget forbruk, med tanke på å spare energi,
både i nybygg og ved rehabilitering av kommunale bygninger.
støtte opp om tiltak i private hjem som ønsker å bruke alternativ energi.
samarbeide med Grønn by for et bedre bymiljø.
sikre kommunens innbyggere drikkevann av god kvalitet.
fortsette rehabiliteringen av kommunens vann- og avløpsanlegg.
styrke det holdningsskapende arbeidet for å redusere sløsing av mat.
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FLYKTNINGER OG INNVANDRERE
Krig, sult, etniske konflikter og miljøkriser tvinger folk
til å forlate sine hjem. Vi har alle et ansvar for å ta vare
på mennesker som er på flukt.
Senterpartiet er opptatt av hvordan vi integrerer våre nye
landsmenn. Vi mener at det er viktig med god integrering
i alle kommunedelene våre, men samtidig må vi sørge for
at vi har gode møteplasser.
Senterpartiet vil:
-

arbeide for at et kommunedelshus kan brukes til samlingsted for det internasjonale miljøet.
støtte tiltak som motvirker fremmedfrykt og diskriminering av etniske minoriteter.
støtte en rask ”komme i gang” prosess, for å unngå at nye flyktninger og
innvandrere blir klienter.
styrke opplæringen i norsk både i barnehage og grunnskole, og i tillegg
gi tilbud om mer videreutdanning av undervisningspersonell.
at voksne innvandrere som har en særlig svak førstegangsutdanning, kan få
eksamensrettet grunnskoleopplæring.
arbeide for en rask godkjenning/avklaring av utdanning og vitnemål fra
hjemlandet.
legge vekt på individuelle kvalifiseringsplaner i samarbeid med norsk arbeids- og
velferdsetat NAV.
gi voksne arbeidsledige yrkestilpasset opplæring som legger vekt på både teori og
praksis.
støtte samarbeidet med næringslivet for å gi flere innvandrere innpass på
arbeidsmarkedet.
rekruttere innvandrere til stillinger i Stavanger kommune.
arbeide for økt synliggjøring av innvandrere i hverdagslivet, og legge til rette for
at flere deltar aktivt i frivillige barne- og ungdoms organisasjoner.
gi innvandrerorganisasjonene mer ansvar overfor egne landsmenn i
integrasjonsprosessen. Her er arbeidet blant ungdom og kvinner spesielt viktig.
arbeide for at 2.generasjons innvandrere føler tilhørighet i det norske samfunnet.
støtte opp om integreringsarbeidet i idrettslagene.
Støtte opp om frivillig språkkafe og leksehjelp
sikre Johannes Læringssenter som et
ressurssenter i praktisk integrasjonspolitikk.
gi en god helsetjeneste.
støtte opp om kirkelig dialogsenter som en viktig
samtalearena for mennesker med ulike religioner.
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ALKOHOL OG NARKOTIKA
Stavanger har utviklet seg til en by med mye
uteliv. Som fylkets hovedstad er det naturlig at
byen derfor har et variert tilbud av restauranter
og andre utesteder.
Utelivet må være av en slik karakter at folk kan
ferdes trygt i byen, og at en unngår
rusproblemer.
Senterpartiet vil:
-

støtte alkoholfrie arrangement for ungdom i hele kommunen.
ta utestedene med på råd når nye forskrifter skal utarbeides.
ha streng kontroll med gitte bevillinger. Det skal være lett å miste en
bevilling ved skjenking til mindreårige eller berusede personer.
ha differensierte åpningstider på utestedene.
ha nattklubber med 21 års aldersgrense.
utvikle samarbeidet med utestedene og politiet for å få en best mulig
kontroll med rusproblemet.
følge opp Ruspolitisk handlingsplan, for å få ned alkoholkonsumet.
støtte forebyggende tiltak mot misbruk av alkohol og narkotika. Dette må
gjøres ved å legge vekt på informasjon og holdningsskapende arbeid i
skolen og på steder der barn og unge møtes på fritida.
styrke det tverrfaglige samarbeidet i forebyggende og behandlende
rusomsorg.
styrke Ungdomsseksjonen og Natteravnenes arbeid.
ha bedre belysning i sentrum.
arbeide for å finne måter en kan få ned bråk og uro på nattestid i
sentrum, blant annet støttet politiets arbeid med å nekte de som lager
bråk og uro opphold i sentrum.
støtte Foreldreforeningen mot
narkotikamisbruk, brukerstyrte
organisasjoner og Pårørendesenteret.
ha god kontroll med steder som selger
alkohol og tobakk.
styrke arbeidet innenfor rusomsorg og
psykiatri.
ha en bedre oppfølging av tunge
rusmisbrukere
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SENTERPARTIET I STAVANGER
Madlaveien 11
4008 STAVANGER
Tlf. 906 57 985
E-post: rogaland@senterpartiet.no
www.senterpartiet.no/stavanger
Facebook:
https://www.facebook.com/Stavang
er-Senterparti-131604116858017/

Grønne byer,
Levende lokalsamfunn,
små forskjeller
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