
Et liberalt Strand.

Venstre er Norges eldste parti og det eneste som bygger sin 
politikk på den liberale ideologien. Vi mener at det enkelte 
menneskets frihet, lykke og velferd er målet for samfunnet. 
Venstres politikk forener frihet med ansvar for hverandre.

Venstre er uavhengig av særinteresser; vi bygger vår 
politikk på et helhetssyn og vil at makt skal balanseres slik 
at ikke enkeltaktører i samfunnet får uforholdsmessig stor 
innflytelse på bekostning av andre. Vi mener at alle 
interesseorganisasjoner er verdifulle bidragsytere, men at 
viktige avgjørelser skal tas av folkevalgte i åpne 
demokratiske prosesser.

Personlig frihet er en forutsetning for å ta ansvar for egne 
handlinger og ta hensyn til sine medmennesker. I Venstres 
menneskesyn ligger en overbevisning om at vi alle har evne 



til å skape det gode liv både for oss selv og for andre. Vi tror 
at mer mangfold, individuell frihet og rom for livsutfoldelse vil 
gi et mer medmenneskelig samfunn.

Venstre er svært bekymret over klimaendringene og vil 
arbeide for at Strand tar sin del av ansvaret med å snu 
utviklingen. Mennesket har et forvalteransvar og skal 
forvalte og bevare miljø og samfunn på vegne av 
kommende generasjoner. Politiske avgjørelser må preges 
av hensynet til naturens tåleevne. Venstre er et 
fremtidsoptimistisk miljøparti som tar forvalteransvaret på 
alvor.

Strand Venstre vil alltid gå inn for å føre en økonomisk 
ansvarlig politikk. For høy gjeldsgrad kan gi kommunen 
strammere handlingsrom i det daglige. Strand kommune 
står foran store, og helt nødvendige investeringer innen 
skole, helse, idrett og kultur. Med slike investeringer vil det 
være vanskelig å fjerne eiendomsskatten. Venstre vil 
derimot heve bunnfradraget.

Vi vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor 
Strands befolkning har frihet og muligheter, og der vi tar 
ansvar for hverandre og miljøet. Samfunnet er preget av 
toleranse, rettferdighet og likeverd. Det offentlige er nøytralt 
i de forhold som tilhører menneskets privatsfære. Borgerne 
er frie og deltagende, og tar ansvar både for seg selv og for 
sine medmennesker.



Grunnlaget for vår politikk:
10 liberale prinsipper.
1. Friheten skal gjelde overalt, for alle
Liberalismens mål er enkeltmenneskets frihet. Venstre vil 
utvide den enkeltes mulighet til å ha makten i eget liv – 
uavhengig av kjønn, livssituasjon og bakgrunn. Vi hviler 
først når friheten gjelder overalt, for alle.

2. Det personlige ansvaret er ufravikelig
Alle har ansvar for egne valg. For Venstre er dette like 
grunnleggende som retten til frihet. Vi er overbevist om at 
den som gis anledning til å ta ansvar, griper muligheten – og 
gjennom det vinner økt verdighet og frihet. De som trenger 
samfunnets hjelp til å leve et verdig liv, skal få det.

3. Alle har ansvar for hverandre, for miljøet og for 
kommende generasjoner
Alle har ansvar for hverandre og for å sikre at kommende 
generasjoner har samme muligheter til frihetsutfoldelse som 
oss. Vi plikter å hjelpe andre med å sikre forutsetningene for 
frie liv, blant annet gjennom å bygge sterke felles 
institusjoner, ved å bekjempe fattigdom og ved å respektere 
naturens egenverdi og bærekraft.

4. Virkelig frihet forutsetter felleskap og rettferdighet
En fri verden kjennetegnes av rettferdighet, verdighet og 
muligheter for alle. Frie samfunn har lokale, nasjonale og 
globale felleskapsinstitusjoner og et godt sikkerhetsnett for 
alle. Frie samfunn er rettferdige og åpne – hvor enhver 



person med de nødvendige evner og innsatsvilje, skal 
kunne nå enhver posisjon i samfunnet.

5. Alle er likeverdige, men ingen er like
Liberalismen er raus. For Venstre er det en verdi i seg selv 
at mennesker er ulike og tar ulike valg. Respekten for 
ulikhet inkluderer fordi den innebærer nysgjerrighet i møte 
med det ukjente, og toleranse for at det gode liv ikke er likt 
for alle. Toleranse betyr respekt, ikke likegyldighet eller 
feighet.

6. Politikk skal fremme livskvalitet og menneskelig vekst
Det liberale engasjementet for frihet går lengre enn å sikre 
alle materiell trygghet og velstand. Overalt i verden 
kjennetegnes det gode liv av mer enn det materielle – av 
kultur og åndsliv, frivillig arbeid og læring. Liberal politikk 
skal sikre dette som reelle muligheter for alle i et samfunn.

7. Politisk makt skal komme nedenfra
Politisk makt og styring skal forankres i demokratiske 
institusjoner med stemmerett for alle. Demokrati, 
ytringsfrihet, organisasjonsfrihet, og trosfrihet er 
grunnleggende liberale rettigheter. De viktigste avgjørelsene 
som gjelder fellesskapet, skal tas av folkevalgte organer.

8. Makt skal spres og balanseres
Et liberalt samfunnssystem består av fire bærebjelker: 
Demokratiet, rettsstaten, det sivile samfunn og 
markedsøkonomien. Venstre er opptatt av å sikre disse 
institusjonenes åpenhet, uavhengighet og samspill. En slik 
spredning av makt og åpenhet om maktutøvelse er 
nødvendig for å hindre autoritær politikk, maktmisbruk og 
korrupsjon.



9. Den liberale staten er upartisk, sterk og begrenset
Den liberale staten må bygge sterke fellesskapsinstitusjoner 
for å sikre frihet og muligheter for alle, uten å frata den 
enkelte ansvar. Staten må være nøytral overfor livssyn. Den 
liberale statsmakten må respektere begrensningene i egen 
makt, og dens systemer skal være enkle og tilgjengelige for 
borgeren. Staten har et spesielt ansvar for å verne om 
mindretallets rettigheter. For liberale er det forskjell på det vi 
ikke liker og det vi vil forby.

10. Liberalismen er optimistisk og alltid underveis
Det liberale samfunnet er alltid underveis og åpent for bedre 
løsninger, skapt gjennom kraften i de bedre argumenter og 
gjennom mennesker som får brukt evnene sine. Venstres 
optimisme er grunnlagt på en sterk tillit til menneskenes 
skaperkraft og på en tro på at det i fellesskap er mulig å 
legge grunnlag for frie liv, overalt – for alle.



Alt starter i skolen.

Venstre er skolepartiet. Vi grunnla i sin tid den brede 
folkeskolen og ønsker en sterk offentlig skole. Den enkelte 
elevs faglige, menneskelige og sosiale utvikling skal stå i 
sentrum. Venstre ønsker at den offentlige skolen skal bli 
foretrukket av de aller fleste.

Skolen må ha økonomiske rammer som sørger for at den 
enkelte elevs læringsbehov imøtekommes. Strand Venstre 
vil jobbe for at alle barn skal ha en trygg og god oppvekst i 
eget nærmiljø med gode og fremtidsrettede skoler. En viktig 
oppgave for skolen er å bidra til elevenes dannelse gjennom 
opplæring i toleranse, demokrati og samfunnsansvar. 
Strand har en god skole og har hatt en langsiktig satsing på 
økt kvalitet i skolen. Skolen er, som samfunnet for øvrig, i 
stadig endring. Satsing på kompetente lærere, trygg 
skoleledelse, solid økonomi i skolesektoren og 



fremtidsrettede skolebygg er derfor nødvendig. Blant de 
kommunale oppgaver er ansvaret for et godt skoletilbud til 
alle viktig.

Skolene i Strand står overfor store utfordringer når det 
gjelder bygningsmasse. Etterslepet har vært stort i mange 
år. Ny barneskole på Tau er snart ferdig, og nye Fjelltun og 
Resahaugen skole på Jørpeland er i planleggingsfasen. 
Fremover blir det viktig å fullføre planlagte skolebygg og øke 
vedlikeholdsbudsjettet for å opprettholde en tilfredsstillende 
standard på dagens bygningsmasse. Tilfredsstillende 
innemiljø er viktig for trivsel og utbytte av undervisningen. 

Alle elever har rett til å gå på nærskolen og Strand Venstre 
vil jobbe for at alle barn skal ha en trygg og god oppvekst i 
eget nærmiljø. En viktig oppgave for skolen er å bidra til 
elevenes dannelse gjennom læring om toleranse og 
demokrati.

Skolen skal gi elevene lærelyst og skaperglede og skal 
være en arena for kunnskap, kompetanse og mestring. 
Dyktige og motiverte lærere er nøkkelen til en god skole. 
Lærere og skoleledere må få tilstrekkelig faglig oppdatering 
og etterutdanning, og mer av arbeidstiden må fristilles til 
skoleutvikling og kontakt med elevene. Strand Venstre 
ønsker å ha et kontinuerlig fokus på oppgaver som stjeler tid 
fra undervisningen, med sikte på å redusere disse 
oppgavene. Tester i skolen skal først og fremst brukes for å 
hjelpe elever og lærere til å tilrettelegge opplæringen bedre.

Skolene i Strand har i dag et økende innslag av elever med 
et annet morsmål enn norsk. For å utnytte denne ressursen 
og stimulere til videre språkutvikling hos alle våre elever 



ønsker Strand Venstre å videreutvikle språkundervisningen 
slik at vi i større grad kan tilby undervisning i et spekter av 
ulike fremmedspråk. Skolen har også en sentral posisjon i 
nabolaget og bør være et naturlig samlingssted, også etter 
skoletid. Deler av skolens bygningsmasse må kunne tas i 
bruk som nærmiljøsenter.

Venstre vil:
• styrke tilretteleggingen av systematisk videre- og 

etterutdanning av lærere, at læreren skal undervise, 
ikke administrere

• Ha tidlig innsats, spesialpedagoger inn tidligere
• ha gode og hensiktsmessige skolebygg. Sikre 

vedlikehold av eksisterende bygg.
• ha kontinuerlig fokus på arbeidet mot mobbing i skolen.
• styrke det digitale klasserommet på samtlige skoler og 

utvikle samarbeidet mellom bibliotekene og skolene.
• evaluere ordningen de kommunale skolene får tildelt 

penger på for å sikre at pengene blir fordelt mest mulig 
rettferdig

• ha en gjennomgang av tester og rapporter i skolen, for 
om mulig å redusere disse.

• følge opp arbeidet med skolegårdene. Det må legges til 
rette for fysisk aktivitet og skolegårdene må 
tilrettelegges slik at den kan brukes etter skoletid for 
nærmiljøet.

• følge opp styrket skoleledelse, slik at rektor gis mer tid 
til pedagogisk ledelse.

• tilby undervisning i flere fremmedspråk.
• legge til rette for at skolebyggene skal kunne benyttes 

som nærmiljøsenter.
• at alle elever skal oppleve mestring gjennom et godt 

læringsmiljø



• arbeide for å oppgradere alle skolebygg i kommunen 
slik at alle elever i Strand får et mest mulig likt tilbud.

• sikre at alle skoler har et godt inneklima
• arbeide for at byggetrinn to på Tau skole iverksettes
• videreutvikle tilbudet i kulturskolen
• at Strand skal ta i bruk muligheten til å prøve ut ulike 

modeller for fleksibel skolestart.
• øke fokuset på praktiske fag i skolen

Barnehage.
Strand har nå full barnehagedekning, noe Venstre er stolte 
av å ha vært med å bidra til. Dette har vi oppnådd gjennom 
et samspill mellom kommunale og private barnehager.
Strand Venstre mener det er viktig at de private 
barnehagene fortsatt sikres gode økonomiske vilkår og at 
samarbeidet mellom de private barnehagene og kommunen 
utvikles videre.

For Venstre er det viktig å sikre et pedagogisk godt tilbud i 
alle kommunens barnehager og Strand Venstre vil jobbe for 
å få flere førskolelærere i barnehagene.
Samtidig må assistentrollen defineres og utvikles og de 
ansatte må tilbys opplæring slik at de kan utføre den jobben 
de er satt til på best mulig måte.
I de avdelingene med de minste barna (0-2 år) er det 
spesielt viktig å ha fokus på tilstrekkelig med pedagogisk 
personale og at det er tilstrekkelig med areal.

Venstre vil:
● sikre pedagogisk kompetanse i hver avdeling.
● sikre at bemmaningsnormen overholdes i alle barnehager



● utvikle assistentrollen og tilby etter- og videreutdanning til 
ufaglærte.
● ha ordning om søskenmoderasjon.
● sikre gode leke- og uteområder.
● stimulere til at barnehagene kan ha ulik profil, som 
eksempelvis naturbarnehage, musikkbarnehage osv.
● bestrebe tilbud om barnehageplass i eget lokalmiljø.
● ha to barnehageopptak i året.

SFO.
SFO-tiden blir stadig kortere. Dette skyldes utvidelse av 
timeantallet i skolen og innføring av leksehjelp. Med store 
utfordringer med tanke på det innholdsmessige i 
skolefritidsordningen og uklarheter i forhold til om ordningen 
skal være en forlengelse av skolen eller et fritidstilbud, er 
det åpnbart at hele ordningen må gjennomgås. Det at 
foreldre i stor grad betaler store beløp for ordningen selv, 
gjør dette ytterligere påkrevd.

Det må sikres at SFO har et godt pedagogisk tilbud som 
tilrettelegger for sosialt samvær og lek. Ute- og innearealer 
må utvikles for å tilrettelegge for det pedagogiske. Det må 
sikres at ansatte i SFO har akseptable ansettelses- og 
arbeidsforhold. Ordningen med reduserte priser for barn 
med funksjonshemminger må opprettholdes og prisnivået i 
SFO bør reduseres for flere foreldre.

Venstre vil:
● at SFO organiseres til et nærmiljøsenter der alle barn har 
plass. Lokalene må brukes aktivt til andre positive aktiviteter 
på ettermiddag, kveldstid og helger for barn, foreldre og 
andre i nærmiljøet.
● at SFO kan kombineres med andre fritidsaktiviteter



● at SFO skal gjennomgås med fokus på differensierte 
priser, åpningstider
og pedagogisk opplegg.
● Fjerne tilleggstakster i SFO i skolens ferier
● Foreldremedvirkning i skole og barnehager skal 
videreutvikles, og denne skal også
omfatte SFO.

Et bærekraftig 
lokalsamfunn.

Strand er et Norge i miniatyr, med strender, fjell og fjorder. 
Venstre prioriterer å ta vare på lokalmiljøet vårt slik at 
kommende generasjoner også kan ha glede av flott 
kulturlandskap og urørt natur. Kollektivtilbudet i kommunen 



skal være et godt alternativ til bil, og Jørpeland og Tau bør 
utvikles slik at det er naturlig å parkere bilen i utkanten av 
sentrum og ha bilfrie handlegater.

Gevinstene ved å få innbyggerne i mer aktivitet er store, 
både for samfunnet og den enkelte. Venstre ønsker at det i 
større grad skal være naturlig å velge sykkel til småturer i 
lokalmiljøet og ønsker en kraftig satsing på tilrettelegging for 
syklende og gående. Det er både god helse- og 
miljøpolitikk.

Strand må ta sin del av ansvaret for å sikre det biologiske 
mangfoldet i all planlegging. Venstre vil at Strand skal aktivt 
støtte etableringen av Preikestolen nasjonalpark og avvise 
vindkraftutbygging i Ryfylkeheiene. 

Strand Venstre vil:
●  arbeide for en god kollektivtransport til Stavanger og 
innad i Strand.
●  at kommunale nybygg og store rehabiliteringer som 
hovedregel skal bygges etter passivhus- eller 
lavenergistandard.
●  at det ved nyanskaffelse av biler i kommunens tjeneste 
skal velges lavutslippbiler
●  bruke overordnet planverk for å sikre at arealpolitikken tar 
hensyn til biologisk mangfold, jordvern og vedlikehold av 
kulturlandskap.
● aktivt støtte etablering av Preikestolen nasjonalpark og ha 
et sterkere vern av Lysefjordområdet, med internasjonalt 
viktige naturattraksjoner som Preikestolen og Kjerag.
● ta vare på gjenværende våtmarksområder og 
vassdragene i kommunen og overvåke surhetsgraden i 
vassdragene.



● ikke akseptere nye store vannkraftutbygginger i 
kommunen, men heller oppgradere og optimalisere 
eksisterende utbygde vassdrag.
● arbeide for sykkelsti mellom Tau og Jørpeland som passer 
for tursykling, pendling og turister.
● Bevare Skyllevik og Tøgjevågen som friluftsområder.
●  Sikre godt vedlikehold av kommunens parker, 
badeplasser og friområder slik at disse fremstår innbydende 
for publikum.
●  Øke bevisstgjøringen ved valg av nytteplanter, både for 
kommunale beplantninger og for private aktører.
●  Etablere flere luftehundegårder i kommunen.
●  Stimulere til beplanting av nyttevekster som sikrer 
livsgrunnlaget for bier og andre nytteinnsekter.
●  Redusere bruken av vegsalt.
●  At kommunens innkjøpsmakt skal brukes til å akselerere 
grønn vekst og stimulere til innovasjon og grønn 
teknologiutvikling.
●  Stille strenge klima- og miljøkrav i alle kommunale 
anskaffelser.
●  Etterspørre nullutslippsløsninger fra tilbydere der det er 
mulig.
●  Av hensyn til det klassiske naturvernet vil vi si nei til 

vindmølleutbygging i Ryfylkeheiane.



Et enda mer mangfoldig 
næringsliv i Strand.

“Fremtidens velferdssamfunn avhenger av et 
nyskapende næringsliv.”
Strand har en lang industritradisjon med blant annet 
mølledrift og smelteverk. Ryfasttunnelen vil kunne medføre 
stor vekst både i folketall og bedriftsetableringer. Strand 
Venstre vil aktivt støtte næringsetableringer og leie ut 
kontorlokaler til kostpris til nye bedrifter.

Strand Venstre vil jobbe aktivt for opparbeiding av flere 
næringstomter i Nordmarka og vil at Strand kommune skal 
være en aktiv supporter av det lokale næringsliv og lytte til 
de behov bedriftene har.

Strand må markedsføres som inngangsporten til Ryfylke og 
Venstre vil legge forholdene til rette for opplevelsesturisme 



og båtturisme. Det inkluderer gode turistkontor og 
videreutvikle sykkel- og fotturisme som en viktig del av det 
lokale turisttilbudet. Sammen skal vi bygge et bærekraftig 
reiseliv. Jørpeland skal utvikles som den nærmeste byen til 
Preikestolen.

Venstre vil:
• at kommunens politikk skal være næringsnøytral og 

ikke favorisere enkelte aktører.
• vektlegge en allsidig næringsstruktur gjennom 

planarbeid, arealdisponering og utbygging av 
infrastruktur.

• arbeide for å gjøre flere næringstomter tilgjengelige i 
Nordmarka.

• satse på elevbedrifter i skolen, gjerne i samarbeid med 
utdanningsinstitusjoner og lokalt næringsliv.

• tilby lokaler og infrastruktur til virksomheter i 
etableringsfasen til kostpris.

• arbeide for gode kommunikasjonsløsninger i regionen.
• fremtidige industriområder må tilrettelegges slik at de 

ikke kommer i konflikt med
• boligområder.
• Utrede et kommunalt gründerfond



Fremtidsrettet 
samferdsel i Ryfylke.

Samferdsel er nøkkelen for utvikling av Strand og 
samarbeidet i Ryfylke. Ryfast vil binde kommunen tettere til 
Stavangerregionen, og skape muligheter og utfordringer for 
pendlere, innflyttere, turister og næringsliv. Hyppige 
bussavganger gjennom Ryfast og videre nord og sør i 
kommunen er essensielt. Venstre vil at pendlere skal få 
mulighet til rimelig, miljøvennlig transport ved at Strand 
innlemmes i Hjem-jobb-hjem ordningen. El-kjøretøy bør få 
fritak for bomavgift gjennom Ryfast. For å sikre et best mulig 
kollektivtilbud i bygdene i kommunen bør det etableres en 
Hent-meg ordning etter modell fra Sauda.



Venstre vil
• ha gode rabattordninger i Ryfast som kan ligge på nivå 

med dagens ferjepriser
• sikre et godt, bilfritt pendlertilbud gjennom Ryfast ved å 

ha hyppige bussavganger fra hele kommunen.
• forbedre veien mellom Tau og Fiskå.
• legge til rette for at det kommer sykkel og gangsti fra 

Tau til Nordmarka
• etablere en Hent-meg ordning med buss i hele 

kommunen
• legge til rette for at det kommer sykkel- og gangsti fra 

Tau til Bjørheimsbygd
• ha trafikksikringstiltak i Ryfast



Helse i Strand.

“Mer til de som trenger det mest!”
For Strand Venstre er det viktig at de grunnleggende 
velferdstjenester gis der den enkelte bor. Nærhet til 
omsorgstilbudene er et kvalitetstegn på en god tjeneste for 
brukeren. Strand kommune er såpass stor at vi fortsatt bør 
kunne tilby legevakt til våre innbyggere hele døgnet.
Kommunen skal være garantisten for at alle innbyggere, 
uavhengig av stand og stilling, gis et fullgodt velferdstilbud. 

Ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) skal 
sikre at personer med et praktisk assistansebehov skal 
kunne leve et mest mulig selvstendig og uavhengig liv. BPA 
skal være et likestillingsverktøy som gir makt over eget liv 
og bryter ned samfunnsskapte barrierer

Venstre mener det enkelte menneskets mulighet til å leve et 
godt liv må være målet for samfunnet. Mennesker er ulike, 



har forskjellige behov og ønsker ulike løsninger. 
Velferdstilbudene må alltid bygge på respekt for det enkelte 
menneskes integritet og i større grad tilpasses den enkeltes 
ønsker og behov. Som borgere skal vi kunne stille krav om 
mer fleksible og individuelt tilpassede tjenester som skal 
være tilgjengelige når vi trenger dem. For Strand Venstre er 
et individ som henvender seg til det offentlige for å be om 
hjelp en borger, et medmenneske, og ikke en klient.

Kommunen må få økonomiske rammer for å kunne 
gjennomføre de nødvendige velferdstiltak som sentrale 
myndigheter ber om gjennom Samhandlingsreformen. En 
forutsetning for å utvikle gode tilbud er å legge til rette for 
større fagmiljø – gjerne i en ny større kommune. 
Forebygging er den beste medisin og Venstre vil fortsette 
satsingen på frisklivssentral og hverdagsrehabilitering.

Venstre vil:
• styrke det forebyggende helsearbeidet i kommunen, 

særlig rettet mot barn og unge.
• tilby sykehjemsplasser til alle som trenger det.
• styrke rehabiliteringsfunksjonene ved de etablerte 

institusjonene slik at en kan avlaste sykehusene.
• styrke de hjemmebaserte tjenestene slik at eldre kan bo 

lengst mulig i egen bolig.
• øke tilbudet om dag- og korttidsplasser i kommunen.
• opprette pårørendeutvalg eller lignende ved 

helseinstitusjoner i kommunen
• tilby rusavhengige et forsvarlig behandlingsopplegg 

samt styrke ettervernet.
• styrke psykiatritjenesten og følge opp forslagene i 

opptrappingsplanen.



• at faste ansettelser skal være en hovedregel i Strand 
kommune, også i helsetjenestene.

• få montert hjertestarter ved alle kommunale idretts- og 
flerbrukshaller.

• sikre BPA som det likestillingsverktøyet det er ment å 
være. Det er brukeren selv som skal styre tilbudet.

• sikre at personer med et praktisk assistansebehov får 
rett til dette også etter fylte 67 år.

• starte planleggingen av en utvidelse eller et helt nytt 
sykehjem for å møte eldrebølgen.

• fortsatt ha legevakt i Strand – hele døgnet. 



Et rikt kulturliv.
“Ja til større kultursektor og et kreativt 
Strand”
Venstre mener kultur beriker hverdagen vår og er med å 
gjøre livet verdt å leve. Et mangfoldig og skapende kulturliv 
er uunnværlig i et liberalt samfunn. Venstre mener at 



kjennskap og kunnskap til kunst og kulturuttrykk gjør 
borgerne bedre rustet for å delta i debatt og 
samfunnsutvikling. Den lokale historien knyttet til fjorden må 
synliggjøres og bevares. Derfor vil Strand Venstre jobbe for 
at det i samarbeid med sentrale myndigheter blir etablert et 
kystkultursenter i Jørpelandsvågen.
Kommunen må bidra til å stimulere til et rikt kulturliv i alle 
deler av kommunen. De ulike kulturtilbud bærer med seg 
viktige verdier i lokalsamfunnet. Kultur skaper fellesskap og 
identitetsbygging.

Venstre vil:
• styrke støtten til lokale lag og organisasjoner.
• styrke driften av Folkets Hus
• utvide tilbudet i kulturskolen og sikre at minst 30 % av 

elevene i grunnskolen har et tilbud
• bedre vilkårene for musikkorps i kommunen
• drive fortløpende vedlikehold av turstiene i kommunen i 

samarbeid med grunneiere, lag og organisasjoner.
• sørge for at friluftstilbudene, så langt det er praktisk 

mulig, blir lagt til rette for funksjonshemmede brukere 
og etablere uu-fiskeplasser.

• styrke bibliotektjenesten slik at det skapes kulturelle 
møteplasser med mulighet for å få impulser fra ulike 
kulturer og bruke bibliotekene som debattarenaer.

• samarbeide med private aktører for å få bygget et nytt 
regionalt, kulturhus i Strand og selge Torghuset med 
leieavtale inntil nytt bygg står klart.

• arbeide for å etablere et kystkultursenter i 
Jørpelandsvågen

• legge til rette for musikk og kulturfestivaler på 
Jørpelandsholmen



By og bygd i Strand.

“En kommune med et mangfold av attraktive, 
levende og inkluderende tettsteder”

Strand skal bli Rogalands mest attraktive kommune å bo i! 
For å bli det må vi sikre et mangfold av boligtyper. Venstre 
vil bevare de store tomtene i de gamle byggefeltene fremfor 
å fortette i stor skala.

Jørpeland
Strand kommune må påta seg et større ansvar for å utvikle 
sentrumsfunksjonene på Jørpeland. Kommunen og de 
private aktørene må se verdien av et tettere samarbeid med 
det hovedmål å skape et fungerende bysentrum der myke 
trafikanter blir prioritert og det er korte avstander.
Venstre ser for seg et sentrum hvor en i byplanleggingen 
legger spesielt vekt på en variert bebyggelse. Siktemålet må 
være en avstemt blanding av forretningsbygg, enkle 



leilighetskompleks, kafeer, små møteplasser og grøntareal; 
og alt knyttet opp mot en gågate. En slik planlegging vil 
skape et pulserende liv også ut over ordinær åpningstid. 
Parkeringsanlegg bør lengst mulig søkes lagt bort fra 
gangareal. 

I de eksiterende byggefeltene vil Venstre føre en restriktiv 
politikk når det gjelder oppdeling av eldre boligtomter. Skal 
Strand bli Rogalands mest bostedattraktive kommune må vi 
sikre et fortsatt mangfold av boliger slik som en finner i eldre 
boligfelt med større tomter. Kommunen bør også bidra 
økonomisk der nabolag på dugnad vil ryste opp gamle 
lekeplasser.

STRAND VENSTRE VIL:
• legge til rette for en aktiv byplanlegging som tar 

utgangspunkt i å skape et moderne og fremtidsrettet 
bysentrum.

• arbeide for en helhetlig sentrumsplan hvor gågate blir et 
sentralt element.

• lengst mulig søke å anlegge fremtidige parkeringsareal 
utenom sentrumskjernen.

• skjerme de myke trafikantene ved å bygge fortau på 
gatene som fører til sentrum.

• i plansammenheng se nærmere på 
fortettingsproblematikken.

• i større grad enn tidligere vurdere estetiske forhold ved 
nybygg.

• forenkle og myke opp reglene som gjelder for 
arrangementer på Jørpelandsholmen

• bidra til at Vågen i større grad enn tidligere tas i bruk 
som bolig-og forretningsområde.



• arbeide for at et opplevelsessenter knyttet til 
Preikestolen legges til Jørpeland.

Tau
Kommunen må i sterkere grad enn nå involvere seg i 
arbeidet med utvikle Tau sentrum. For å oppnå et mer 
levende sentrum er det påkrevet med en sterkere fortetting 
av de naturlige sentrumsfunksjonene. Parkeringsanlegg bør 
lengst mulig søkes lagt bort fra gangareal. God 
tilgjengelighet mellom de ulike sentrumsfunksjoner er et 
stikkord her. Venstre mener det særlig viktig at en i den 
videre utbygging spesielt legger vekt på å skape sosiale 
møteplasser i sentrum. I de eksiterende byggefeltene vil 
Venstre føre en restriktiv politikk når det gjelder oppdeling 
av eldre boligtomter. Kommunen bør også bidra økonomisk 
der nabolag på dugnad vil ryste opp gamle lekeplasser.
Det skal fortsatt gå rutegående båttrafikk fra Tauvågen etter 
Ryfast åpner. Venstre vil ha fokus på havrettete næringer og 
sikre forutsigbare rammer for næringslivet som allerede 
driver her og Strand videregående skole sin satsning på 
akvakultur.

STRAND VENSTRE VIL:
• fullføre stien rundt Krossvatnet.
• vektlegge det estetiske aspektet ved utbygging i 

sentrum.
• arbeide for at Tauvågen videreutvikles som et 

regionsenter for utdanning og utvikling innen havretta 
næringer

• arbeide for at byggingen av ny svømmehall på Tau 
starter opp i løpet av perioden 2019-2023



Bygdene
Områdene utenfor Jørpeland og Tau har store deler av 
verdiskapningen i kommunen. Det er derfor viktig for Strand 
Venstre å tilrettelegge for økt bosetning også utenfor 
Jørpeland og Tau.

STRAND VENSTRE VIL:
• bygge ut kommunalt vann til alle i kommunen.
• tillate mer spredt boligbygging der dette kan 

gjennomføres uten å legge press på dyrket mark.
• arbeide for at bygdene i Strand får utbygget 

fiberbredbånd
• arbeide for trygge veger blant annet ved å få på plass 

gatelys på utsatte strekninger


