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Næring 
Venstre vil redusere skjemaveldet.                                                                                                                                        

All kommunikasjon med kommunen skal kunne foregå digitalt, og vi vil også arbeide for å forenkle 

det byråkrati man må forholde seg til. 

Venstre vil ha et lettere tilgjengelig servicekontor.                                                                                         

Vi ønsker å arbeide for lengre åpningstid på kommunens servicekontor, slik at den enkelte innbygger 

skal kunne oppsøke dem etter egen ordinær arbeidstid. 

Venstre vil ha rettferdige kommunale gebyrer.                                                                                        

Kommunale gebyrer skal bare dekke faktiske utgifter i forbindelse med sakshåndteringen. 

Venstre vil trekke ny næring til Sola.                                                                                                                      

Venstre vil arbeide for at Sola fortsatt skal være en attraktiv plass for næringsetablering. 

Venstre vil tilrettelegge for etablering av flere klimavennlige bedrifter.                                                  

Vi ønsker å etablere gode vilkår for de som ønsker å etablere klimavennlige bedrifter i Sola. 

Venstre vil sikre at det fortsatt skal drives aktivt jordbruk i Sola.                                                    

Vi vil arbeide, samt tilrettelegge for at det fortsatt skal være muligheter for aktivt jordbruk i 

kommunen. 
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Sosialt ansvar 
Venstre vil sikre verdige botilbud.                                                                                                            

Venstre ønsker at vi tar på alvor det sosiale ansvaret overfor vankeligstilte. Et viktig element er å 

arbeide for at alle har et verdig botilbud. Det må prioriteres å bygge omsorgsboliger, eller omregulere 

eksisterende boliger for mennesker med spesielle behov. Dette vil være spesielt viktig for mennesker 

med psykiske lidelser og/eller rusavhengige. Vi må være flinkere å ta på oss det sosiale ansvaret med å 

gi alle rett til en verdig boligsituasjon. 

 
Venstre vil ha et utvidet og variert tjenestetilbud innen eldreomsorgen, og da spesielt for de 

hjemmebaserte tjenestene.  

Antall eldre i kommunen vil øke drastisk, og samtidig er det en pågående samhandlingreform 

som vil flytte tjenester ut fra sykehusene over til kommunene 

Behov for hjemmebaserte tjenester vil øke betydelig, og tjenestene vil endre profil  de neste 

årene. Det blir  mer kompliserte tjenester, og utfordrende sykdombilder som må utføres og 

håndteres hjemme hos brukerne.  

Det vil være nødvendig med varierte tilbud for eldre som både ivaretar de syke og 

pleietrengende og som dekker behovet for å aktivisere de friskere eldre. 

 
Venstre vil øke den helsefaglige kompetansen innen syke- og eldreomsorg. 

Som en konsekvens av nye lovpålagte oppgaver vil det være nødvendig å øke den medisinsk 

faglige kompetansen både for planleggerne, og ikke minst for utøverne. 

Kompetanseoppbygging må derfor prioriteres, staten må øke bevilgningene til kommunen. 

Bestillerenhet må utvikles for å kunne være en effektiv koordinerende enhet, og det vil være 

nødvendig med stor grad av samarbeid mellom de ulike aktørene. 

 
Venstre ønsker individuelle løsninger i helsesektoren. 

Det må utvikles muligheter for å dekke individuelle behov, samtidig som kollektive tilbud 

som sansehage og lignende tiltak må prioriteres. 

Det må utvikles fleksible dagsenter/aktivitetssenter. På disse sentrene må det gis ulike tilbud 

både for fysisk og psykisk velvære, i tillegg til vektlegging av sosiale samhandlingsarenaer 

for å forbygge ensomhet og isolasjon. (Aktiviteter som kortspill, turer, forelesninger, 

matlaging osv). 

 
Venstre vil arbeide for at de blir opprettet flere og forskjellige arbeidsplasser for mennesker 

med spesielle behov 

Det må utvikles flere jobbtilbud for mennesker med spesielle behov. 

Mange mennesker med funksjonshemming, psykisk og/- eller fysisk, møter i dag store 

utfordringer i å tilpasse seg arbeidslivet. Venstre vil arbeide for å få flere jobbmuligheter/ 

arbeidsplasser for denne gruppen. Vi tror at det betyr mye for livskvaliteten at man faktisk har 

en jobb å gå til. 
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Venstre vil sikre mangfold, kulturelle impulser og arbeidskraft.  

Det er også avgjørende at vi viser solidaritet med forfulgte mennesker gjennom 

flyktningpolitikken.  

Venstres innvandringspolitikk baserer seg på to hovedprinsipper. For det første skal Norge 

overholde sine internasjonale forpliktelser overfor forfulgte ved å ta imot flyktninger som 

trenger beskyttelse. For det andre skal det være mulig å komme til Norge for mennesker som 

ønsker å bidra i det norske samfunnet. 

 
Venstre vil etablere Sola som fair trade kommune. 

Venstre vil kjempe for at Sola kommune skal delta i Fair Trade ordningen. Dette er en 

effektiv måte å vise solidaritet med vanskeligstilte i andre land på og viser at Sola tar sitt 

sosiale ansvar på alvor. 
 

Venstre vil sørge for at det innhentes kunnskap som setter kommunen i stand til å ta imot 

mindreårige flyktninger. 

Å ta imot mindreårige flyktninger og gi dem et verdig botilbud i Sola, er en enkel måte å vise 

medmenneskelighet på. Et godt tilbud krever kompetanse og erfaring i tilknytning til å ta imot 

mindreårige flyktninger. Dette må man enten opparbeide seg lokalt, eller hente inn fra andre 

kunnskapbaser. 
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Samferdsel 
Venstre vil kjempe for at det skal bygges bybane til Sola flyplass, videre til Hafrsfjord bru og 

Stavanger.                                                                                                                                                       

Bybane er en effektiv og miljøvennlig transportløsning, som vil løse mange av de utfordringer 

samferdselssektoren på Nord-Jæren opplever i dag.                                                                                                                                                                          

Venstre vil ha baneforbindelse mellom Risavika Havn og godsterminalen på Ganddal.                          

Store mengder gods losses daglig av i havnen i Risavika, og må sendes med tungtransport  gjenom 

Sola for å komme til godsterminalen på Ganddal , der den igjen settes på skinner. Vi ønsker å forenkle 

denne trafikkavviklingen ved å etablere en baneforbindelse fra Risavika. 

Venstre ønsker bedre kollektivtilbud med flere avganger, flere ekspressbusser og flere ruter.          

For at et miljøvennlig kollektivtilbud skal kunne konkurrere mot privatbilismen, ønsker vi flere 

avganger, flere eksrepssbusser samt nye tilbud i områder med dårlig bussdekning. Sørabygda bør 

tilgodeses med flere avganger også på kveldstid. 

Venstre vil ha gjennomgående sykkelveier i hele kommunen, samt samarbeid på tvers av 

kommunegrensene for å få gjennomgående sykkelveier til arbeidsplasser i nabokommunene.            

Det er et mål av flere skal velge sykkel som fremkomstmiddel, all den tid avstandene både i og 

mellom kommunene er såpass små. For å klare dette, er det viktig at vi tilrettelegger skikkelige 

sykkelveier som sikrer en effektiv og trygg sykkeltrafikk, men som også tar hensyn til de gående.  Av 

konkrete eksempler  på hvor Venstre ønsker sykkelveger kan vi nevne: Sykkelsti til Forus, og 

sykkelsti fra Håland skole ned til Ølberg og til Vigdel.  Sykkelsti ned til Ølberg. Sykkelsti ned til 

Ølberg og Vigdel vil gi en trygg skoleveg for ganske mange, og sikker adkomst for våre 

strandbrukere. 

Venstre vil arbeide for en utvidelse av Solasplitten.                                                                                    

For å skape en mer effektiv trafikkavvikling, er det ønskelig at utvidelsen av Solasplitten trår i kraft 

snarest. Det vil bedre fremkommelighet for både kollektivtransport og tungtrafikken fra Risavika 

havn. 
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Oppvekst 

Skole: 
Sola Venstre vil styrke tilretteleggingen av videre- og etterutdanning av lærere.                               

Sola kommune må i større grad benytte etter- og videreutdanningstilbudet ”Kompetanse for kvalitet”. 

Det må tilrettelegges i form av økte økonomiske midler, samt bedre tilrettelegging av vikarordning for 

dem som er ute i studiepermisjoner, enten det er for en kort eller lengre periode. Det er også viktig at 

kommunens lærere blir godt informert om tilbudet. 

Sola Venstre vil at mer av lærerens arbeidstid skal brukes på direkte elevkontakt.                

Lærerrollen må avbyråkratiseres. Sola Venstre ønsker å ha fokus på oppgaver som stjeler tid fra 

undervisningen og tar sikte på at deler av disse skal kunne reduseres. Vi ønsker en gjennomgang av 

rapporteringsrutiner og planarbeid, for å se om denne arbeidsbyrden kan minskes og derfor frigjøre 

mer tid for lærerne til elevkontakt. 

Sola Venstre vil forbedre tilbudet knyttet til etter- og videreutdanning av rådgivere i skolen. 

Elevene bør ha tilgang til kvalifisert yrkesveiledning og sosialrådgivning. Det må derfor sikres at de 

som tilbyr dette har den nødvendige kompetanse. 

Sola Venstre vil styrke Pedagogisk- psykologisk helsetjeneste samt skolehelsetjenesten.         

Dette er førstelinjeinstanser som elevene møter tidlig. Det er viktig at man allerede her, har kapasitet 

og ressurser nok til å kunne gripe fatt i de utfordringer som finnes. 

Sola Venstre ønsker at skolene skal bli nærmiljøsentra.                                                                      

Skolene bør være gode samlingssteder i kommunen vår ,og deler av skolebygningene bør kunne tas i 

bruk som nærmiljøsentra. Her kan innbyggere i alle aldre få rom og anledning til å treffes på 

ettermiddags/kveldstid for sosialt samvær. Dette gjelder spesielt for barn og ungdom som nå faller 

utenfor det eksisterende aktivitetstilbudet i kommunen. Ved økt romkapasitet i nærmiljøsentraene, har 

kommunen selv samt lag og organisasjoner rom for å opprette nye aktivitetstilbud. 

 

SFO: 

Sola Venstre ønsker å sikre at SFO har et godt pedagogisk tilbud som tilrettelegger for sosialt 

samvær og lek.                                                                                                                                                    

Ute- og innearealer må utvikles og tilpasses for å tilrettelegge for det pedagogiske tilbudet.  SFO må 

også kunne benytte andre fasiliteter i kommunen som idrettshaller, kulturhus osv. 

Sola Venstre ser positivt på at aktivitetene til frivillige lag og organisasjoner skal inkluderes og 

bli en del av SFO. Sola Venstre ønsker ikke at private bedrifter skal få selge inn sine tjenester 

som en del av SFO tilbudet.                                                                                                                                            

Ved at man åpner opp for at frivillige lag og organisasjoner kan gjennomføre sine tilbud innenfor SFO 

sine åpningstider sikrer man at godt tilbud til store barnegrupper. Disse tilbudene er rimelige i pris på 

de laveste barnetrinnene som benytter SFO. Dersom man tillater at private arrangører slipper til, vil de 

høye prisene disse krever føre til et klasseskille i SFO. 

Sola Venstre mener at SFO skal ha egne baseareal.                                                              

Skolefritidsordningene bør sikres egnede arealer som primært er forbeholdt de SFO- aktiviteter og -

utstyr som ikke kan sambrukes med ordinær skoledrift.  
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Barnehage: 

 Venstre vil ha likebehandling av alle barnehagebarn både i privat og offentlig barnehage.             

Nye statlige overføringsordninger skaper usikkerhet knyttet til finansiering av private 

barnehageplasser.  

 Venstre vil tillate flere barnehager med fleksible åpningstider kombinert med regler om 

maksimal oppholdstid.                                                                                                                                              

Skiftordninger gjør at ordinær barnehagetid ikke passer med arbeidsmønsteret. Vi ønsker derfor 

barnehager som i større grad enn nå, tilbyr fleksible åpningstider uten at dette skal gå ut over 

makstiden. 

 Venstre ønsker økt innsats for å sikre pedagogisk personale i alle avdelinger i barnehagene.         

Det er viktig å skape gode rekrutteringstiltak som sikrer bra faglige kvalifikasjoner hos de som skal 

jobbe i Solabarnehagene. 

 

Barnevern: 

Venstre vil vurdere ny kommunal organisering av barnevernet hvor man i større grad 

etterstreber interkommunalt samarbeid.                                                                                                                              

Sola Venstre vil arbeide for at det statlige og kommunale barnevernstilbudet i regionen 

samorganiseres.  

Venstre vil øke midler til tiltak og stillinger i det kommunale barnevernet.                                            

Vi ønsker å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling skal 

få kompetent hjelp til rett tid. Alle unge i Sola kommune skal ha en trygg oppvekst. Det er derfor 

viktig å sikre nok ressurser til barnevernet både i form av antall stillinger, og at en sørger for å inneha 

rett kompetanse.  

 

 

Barn og unges politiske medvirkning 

Venstre ønsker like regler for hvordan representanter til Barn og Unges kommunestyre i Sola 

(BUKIS) velges.                                                                                                                                                          

I et demokrati er det en forutsetning at man har like valgprosedyrer og dette bør også tilstrebes ved 

valg til BUKIS. 

Venstre ønsker et mer aktivt BUKIS.                                                                                                                   

Vi vil gå inn for at det skal være hyppigere møter i BUKIS og at representanter fra BUKIS i større 

grad dras inn som høringsinstans når saker vedrørende barn og unge behandles politisk i utvalg og 

kommunale styrer. 
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Helse 

Venstre ønsker å opprettholde helsestasjon for ungdom. 

I januar 2009 gjenåpnet ”helsestasjon for ungdom” i Sola, som er et lite kommunalt legesenter i Mega-

bygget i Solakrossen. I motsetning til den tidligere helsestasjonen har nå denne en lege, i tillegg til at 

det er en helsesøster samt en psykriatisk sykepleier som er tilstede i åpningstiden. Dette mener Sola 

Venstre er et bra tilbud for barn og unge som er halvveis voksne og halvveis barn. Her kan de komme 

med spørsmål om alt mulig innenfor både fysisk og psykisk helse, det er helt anonymt samt det er helt 

gratis. Vi tror dette er et veldig bra tiltak for ungdom i kommunen og vil kjempe for at dette tilbudet 

skal opprettholdes. 
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Fritid og kultur 
Sola Venstre kjemper for å etablere nærmiljøsentra ved alle skoler.                                   

Skolebyggene bør i større utstrekning kunne tas i bruk og være åpne på kveldstid. Her vil man kunne 

låne lokaler for å drive hobbyvirksomhet eller foreningsaktiviteter. Gymsalene som ikke allerede er 

tilgjengelige, bør bli tilgjengelige for aktiviteter. 

 Venstre arbeider for et bredere utvalg fritidsaktiviteter i kommunen.                                                

Dette gjøres ved å tilrettelegge arenaer både utendørs og innendørs hvor man kan samles og drive 

aktiviteter. Nå er knapphet på tilgjengelige rom, saler, haller og baner en av årsakene til at tilbudet 

ikke kan utvides. 

Venstre vil sikre flere nærmiljøanlegg.                                                                                                          

Barn og ungene som faller utenom det ordinære idrettstilbudet i Sola, bør ha tilgjengelige 

nærmiljøanlegg som åpner opp for mer uorganisert fysisk aktivitet. Disse vil komme alle innbyggerne 

til gode, da de kan benyttes uavhengig av stengetider eller baneregler. 
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Kultur 
Venstre vil fullføre byggingen av turvei rundt Hafrsfjord.                                                                           

De vakre naturområdene rundt Hafrsfjord bør gjøres tilgjengelig som turområder. Dette sikrer man ved 

å etablere turvei som skaper fremkommelighet,  og gir innbyggerne en mulighet for å ta både området 

og naturkvalitetene i nærmere øyesyn. 

Venstre vil ta hensyn til de prioriteringer som Idrettsrådet i Sola kommer med.                                          

Ved videre utviklingen av idrettens vilkår i Sola, er det for Venstre viktig å ta hensyn til de signaler 

som deres øverste råd i kommunen gir. 

Venstre vil jobbe for et bredere utvalg av fritidsaktiviteter i Sola.                                                                        

Å sikre et godt utvalg av fritidsaktiviteter, betyr å tilrettelegge for hallplass, øvingslokaler, 

nærmiljøanlegg samt fornuftige priser for leie av kommunale lokaler. 

Venstre vil videreutvikle et godt bibliotektilbud.                                                                                         

Bibliotekene er en av de viktigste lokale kulturformidlere og vi vil at bibliotekene både skal bli enklere 

tilgjengelige og mer effektive å bruke slik at fagpersonene kan bruke mer av sin tid til formidling. 

Venstre vil legge bedre til rette for samarbeid skole, sfo og kulturskolen.                                                   

Vi vil kopiere gode erfaringer fra Stavangerskolen og innføre liknende strategier hvor kulturskolens    

opplegg får innpass i SFO- tiden.     

Venstre vil styrke støtteordninger som gjør det enklere å drive frivillig arbeid.                                        

Vi vil arbeide for at man revurderer gjeldende støtteordninger og  åpner opp for at det skal bli enklere 

å utføre frivillig arbeid. 
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Miljø                               
     

Venstre vil legge til rette for og skjøtte friområder.                                                                                                            

Friluftsliv har en helsefremmende effekt gjennom forebygging, og ved at det gir gode opplevelser  for 

den enkelte. 

 

Venstre vil støtte opp om alternative miljøvennlige energikilder.                                                          

Vi vil styrke arbeidet for at både kommunale og private bygg i større grad ser verdien av å bruke 

miljøvennlige energikilder.                                                                                

Venstre vil sikre og videreutvikle kommunens klimaplan.                                                                                           

Venstre har vært aktive i utformingen av klimaplanen slik den er nå, og vi vil fortsette og bidra til at 

denne skal bli enda bedre. 

Venstre vil verne om sårbare naturtyper som kystlynghei for å bevare det biologiske 

mangfoldet.                                                                                                                                       

Kvithei er et godt eksempel på et slikt område. Her vil Venstre se på alternative løsninger  hvor vi 

jobber for å stoppe utbyggingen. Vi sier nei til planlagt vei gjennom Soldalen.  

Venstre vil arbeide for at alle boliger og fritidsboliger skal knyttes til offentlig kloakk eller 

private renseanlegg.                                                                                                                               

Vi vil forhindre forurensing av våre sjø- og landområder. Dette gjør vi med å kreve at alle boliger skal 

knyttes til offentlig kloakk eller renseanlegg.   

Venstre vil etablere flere ladestasjoner for el-bilder i Sola.                                                               

El-biler er mer miljøvennlig som fremkomstmiddel enn ordinær bilbruk. Vi bør derfor etablere flere 

ladestasjoner for el-biler i Sola. 

Venstre vil sikre at støyforskrifter overholdes.                                                                                       

Støy er også forurensing. Det er viktig at vi derfor er påpasselige med at støyforskrifter overholdes, 

samt at man foretar målinger som kontrollerer nettopp dette. 

Venstre vil oppjustere jordvernet i Sola.                                                                                                 

Kravet om stadig nye utbyggingsområder til bolig og næringsformål, vil i stadig stigende grad sette 

krav til at LNF-jord skal ofres. Venstre mener derfor at jordvernet i Sola må oppjusteres. 

 

 

 

 

 


