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Dette valgprogrammet ble vedtatt på 
Rogaland Venstre sitt fylkesårsmøte i 2019.

I forkant av fylkesårsmøtet var det en programkomite som 
arbeidet med utkastene til programmet. De mottok innspill 
fra en rekke forskjellige organisasjoner, lokallag i Venstre 
og medlemmer i Venstre. Programkomiteen la, etter siste 
runde med innspill, fram siste utkastet til behandling på 
fylkesårsmøtet.

Fylkesårsmøtet som vedtok programmet ble avholdt på 
Scandic Maritim Hotel i Haugesund 2. - 3. februar 2019.

Programkomiteen bestod av:
- Unni Fuglestad (leder)
- Eirik Tangeraas Lygre (nestleder)
- Mette Lothe 
- Jan Erik Søndeland
- Arild Helgøy
- Henrik Brown (Unge Venstre)
- Ine Torsvik Bertelsen (Venstrekvinnelaget)



Grønne, rause og skapende Rogaland 

Venstre satser på skolen. 
Rogaland skal ha en skole 
med høy faglig kvalitet og 
positivt læringsmiljø. Elever 
og lærlinger skal oppleve 
mestring og bli motiverte til å 
gjennomføre opplæringen.

I årene som kommer vil 
teknologi få en stadig større 
rolle på alle områder. 
Venstre vil legge til rette for 
sektorovergripende samarbeid 
i fylket, samt utnytte de 
store mulighetene som ligger 
i digitalisering. Rogaland skal 
bli en smartregion. 

Venstre er det sosialliberale partiet 
i Rogaland. Det betyr at vi bygger 
vår politikk på ideen om frihet for 
den enkelte og ansvar for hverandre.

Menneskeskapte klimaendringer er 
vår tids største utfordring. Klima- 
og miljøpolitikken må derfor legges 
til grunn for all annen politikk - vi 
må ta vare på livsgrunnlaget lokalt, 
nasjonalt og globalt for mennesker, 
dyr og planter. Rogaland sitter på 
uvurderlig kunnskap og bør være 
ledende i skiftet fra et fossilt til et 
fornybart samfunn.

framtida.

Venstre er Norges sosialliberale parti. Vi vil 
at våre barn og barnebarn skal ha minst like 
gode og trygge liv i morgen, som vi har i dag. 

Derfor er Venstre på lag med

Venstres toppkandidater.  
Fra venstre: Kjartan Alexander Lunde, Svein Abrahamsen, Susanna Bredenbekk og Unni Fuglestad



Venstre erkjenner at klimaendrin-
gene krever umiddelbar handling. 
FNs klimapanel anslår at økningen 
må begrenses til 1,5 grader for å 
unngå irreversible klimaendringer. 
Klima må derfor stå øverst på  
dagsorden for å bevare framtidige 
generasjoners livsgrunnlag. 
Rogaland sitter på uvurderlig 
kunnskap fra olje- og energisek-
toren, og bør derfor være ledende 
i skiftet fra et fossilt til fornybart 
samfunn. 

Arealpolitikk
Venstre vil utvikle byer og tettste-
der som bidrar til minimal nedbyg-
ging av matjord og naturressurser. 
Nye utbygginger bør alltid legges 
i nærheten av kommunesentra  
eller kollektivakser. Veksten i trans-
portbehovet i byområdene skal tas 
gjennom sykkel, gange og kollek-
tivtransport.

Venstre vil:
 ✔ Føre en restriktiv 

parkeringspolitikk og prioritere 
plass til utslippsfrie kjøretøy og 
sykler. 

 ✔ Videreutvikle en regional 
handelspolitikk som styrer veksten 
i nytt handelsareal primært til by- 
og kommunesentrene.

 ✔  Være svært restriktiv til etablering 
av besøks-/arbeidsplassintensiv 
virksomhet utenfor eksisterende 
tettstedssentre.

Naturen
Å bevare naturområder med liten 
grad av menneskelige inngrep er 
en forutsetning for innbyggernes  
naturopplevelser og for det biolo-
giske mangfoldet.

Venstre vil:
 ✔ Etablere Preikestolen nasjonalpark.

 ✔  Utforme en verneplan for myrer og 
våtmark.

 ✔  Ha en nullvisjon for nedbygging av 
dyrket og dyrkbar matjord.

 ✔  Lage en regional plan for vern 
av truede arter, og bekjempe 
svartelistede arter.

 ✔ Etablere belønningsordning for 
tiltak som kan redde truede arter, 
slik som vipa.

 ✔  Oppgradere og optimalisere 
eksisterende utbygde vassdrag 
framfor å ha nye store 
vannkraftutbygginger.

 ✔  Revidere fylkesdelplanen for 
vindkraft med sikte på en svært 
restriktiv praksis for naturinngrep. 

 ✔  Sikre utvikling av en bærekraftig 
havbruksnæring og stille strenge 
miljøkrav til oppdrettsnæringen.

 ✔  Fase ut bruk av unødvendig plast i 
fylkeskommunen, og stille krav til 
at alternativer benyttes der det er 
hensiktsmessig.

 ✔  At Rogaland skal være en ledende 
fylkeskommune på å forhindre 
plast på avveie.

 ✔  Etablere en marin verneplan for 
å ta vare på det marine sjøliv og 
artsmangfold.

 ✔  Lage en handlingsplan for 
opprydding av forurensede sjø- og 
badeområder.

Klima
Rogaland står for omkring 11 prosent 
av de nasjonale klimautslippene. 
Venstre vil at det skal tas kraftige 
grep for å redusere utslippene.

Venstre vil:
 ✔ At fylkeskommunen og kommunene 

skal søke samarbeid med 
næringslivet for å kutte klimautslipp 
med minst 20 prosent innen 2023 og 
50 prosent innen 2030, sammenlignet 
med 1990-nivå.

 ✔ Redusere utslippene ved å sette 
årlige mål for utslippskutt, med årlig 
klimabudsjett og klimaregnskap som 
virkemidler. 

 ✔ At fylkeskommunen som 
høringsinstans skal være en aktiv 
pådriver i kommunenes miljø- og 
klimaarbeid.

 ✔ At fylkeskommunen som innkjøper 
skal vende matforbruket i 
klimavennlig retning, og sikre gode 
alternativ til kjøtt i fylkeskommunale 
kantiner.

Ta vare på naturen.

Venstre vil ha
Preikestolen nasjonalpark

 ✔  Ha som hovedregel at det skal 
installeres solenergi på alle 
fylkeskommunale bygg.

 ✔  At alle nye, fylkeskommunale 
bygg skal ha pluss- eller 
passivhusstandard eller tilsvarende, 
og fortrinnsvis være bygget i tre.

 ✔  At alle fylkeskommunens 
virksomheter skal miljøsertifiseres.

 ✔  At det blir utarbeidet en 
handlingsplan for fossilfrie  
bygge- og anleggsplasser.

 ✔  At miljø anvendes aktivt 
som tildelingskriterier ved 
fylkeskommunale anskaffelser.

 ✔  At fylkeskommunen skal ha en grønn 
finansforvaltning. 

 ✔  Bygge ut infrastruktur for biogass.

 ✔  Trekke fylkeskommunens 
investeringer ut av fossil energi. 

 ✔  Erstatte fossil gass i 
veksthusnæringen med biogass fra 
primærnæringene.
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Et sterkt, mangfoldig og konkurran-
sedyktig næringsliv er avgjørende 
for å opprettholde et godt velferds-
nivå. Derfor er gode rammevilkår 
som stimulerer til bedriftsetablerin-
ger og nye arbeidsplasser helt sen-
tralt. 

Venstre vil sikre et tett og godt 
samarbeid mellom kommunene, fyl-
keskommunen og sørge for jevnlig 
og god dialog med det lokale næ-
ringslivet. Regionale næringsinitia-
tiv skal støttes opp om. Fylkeskom-
munen må jobbe opp mot nasjonale 
myndigheter for å legge til rette for 
og skape nye muligheter i Rogaland.

For at flere skal kunne skape sin 
egen arbeidsplass, må kunnskap om 
entreprenørskap og forretningsdrift 
være lett tilgjengelig. For Venstre er 
det en klar målsetning at Rogaland 
skal være blant landets mest at-
traktive fylker å starte en bedrift.

Venstre vil:
 ✔ Gjøre det enklere å starte ny 

bedrift, blant annet ved å øke 
tilgang til finansiering og jobbe for 
å bedre nasjonale rammevilkår.

 ✔ At fylkeskommunens innkjøp skal 
være innovative, gründervennlige og 
være tilgjengelige for små bedrifter. 

 ✔ Stimulere til økt forskningsbasert 
nyskaping og bruk av FoU i private 
og offentlige virksomheter. 

Energi og teknologi
I omstillingen til framtidens næring-
sliv er Rogaland unikt posisjonert til 
å utvikle nye arbeidsplasser innen 
teknologi generelt og energisektor-
en spesielt. Venstre vil utnytte den 
eksisterende kompetansen og legge 
til rette for at disse næringene skal 
vokse både lokalt, nasjonalt og 
internasjonalt. 

Venstre vil:
 ✔ Satse på utvikling av 

næringsklynger innen energi, IT og 
teknologi.

 ✔ Jobbe for å etablere raske 
fiberlinjer fra Rogaland til utlandet.

 ✔ Støtte at Met-senteret på Karmøy 
får status som nasjonalt testsenter 
for havvind. 

 ✔ Støtte opp om initiativer og 
selskaper for offentlig regionalt 
næringssamarbeid. 

 ✔ Styrke samarbeidet mellom 
næringslivet i Rogaland og 
akademia.

 ✔ Utnytte mulighetene 
fornybarfondet Nysnø sin 
tilstedeværelse i Rogaland gir, til å 
skape muligheter for næringslivet i 
fylket. 

 ✔ At Rogaland skal være ledende 
innen satsing på bioøkonomi. 

 ✔ Vurdere innføring av insentiver 
for å få etablert fyllestasjoner for 
biogass.

Flere nye jobber.
Maritim næring
Den maritime næringen er viktig for 
verdiskapingen i Rogaland, spesielt 
i Nordfylket. Vi vil legge til rette for 
den maritime næringen, blant annet 
ved å bidra til god tilgang til kompe-
tent arbeidskraft.

Venstre vil:
 ✔ Bidra til mer miljøvennlig og sikker 

skipsfart, blant annet ved å støtte 
opp om forskning og utvikling som 
skjer innen maritim sektor.

 ✔ Arbeide for landsstrøm og 
tømmingsanlegg for kloakk og 
spillvann for større skip og fartøy i 
regionale havner.  

 ✔ Utvikle en maritim 
kompetansestrategi for Vestlandet.

 ✔  Styrke den maritime utdanningen på 
videregående nivå, fagskolenivå og 
høyere nivå.

Matfylket
Rogaland skal være et foregangs-
fylke når det gjelder bærekraftig 
produksjon og miljøvennlig teknologi. 

Venstre vil:
 ✔ Styrke den bærekraftige 

matproduksjonen og prioritere helse, 
miljø og dyrevelferd.

 ✔  Være raskt ute med å ta ny 
teknologi og nye løsninger i bruk.

 ✔ Ha fokus på energieffektivisering og 
grønn omstilling i matproduksjonen.

 ✔ Fremme lokal mat og råvarer 
produsert i Rogaland – lokalt, 
nasjonalt og internasjonalt.

 ✔  Legge til rette for en variert 
bruksstruktur i hele fylket.

Reiseliv og turisme
Venstre vil videreutvikle reiselivet 
på grunnlag av Rogalands særegne 
natur og historie. Ren natur og rene 
fjorder gjør fylket attraktivt for et 
marked som etterspør grønt reiseliv 
og grønne reisemål. 

Venstre vil:
 ✔ Støtte opp om en infrastruktur 

som styrker tilgjengeligheten 
til Rogalands attraksjoner og 
aktiviteter.

 ✔ Jobbe for god og bærekraftig 
ivaretakelse av naturressurser for å 
unngå overbelastning.

 ✔ Legge til rette for bedre 
samhandling mellom ulike offentlige 
instanser som har innvirkning på 
utviklingen av reiselivet.

 ✔ Styrke Rogaland som destinasjon 
for økoturisme og kulturturisme.

 ✔ Videreutvikle sykkel- og fotturisme 
som en viktig del av fylkets 
turisttilbud.
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Rogaland skal ha en skole med høy 
faglig kvalitet og positivt lærings-
miljø.  Elever og lærlinger skal opp-
leve mestring og bli motiverte til å 
gjennomføre opplæringen.

En mangfoldig skole for alle
Ingen elever i skolen skal oppleve 
mobbing og krenkelser. Derfor er 
vi opptatt av å gi de videregående 
skolene i Rogaland god nok kunnskap 
om og ressurser til å sørge for at 
dette problemet gripes fatt i raskere 
og på en bedre måte enn det gjøres 
i dag.

Ingen skal falle utenfor. Tidlig identi-
fisering av elever som trenger ekstra 
oppfølging og samarbeidet mellom 
grunnskole og videregående skole 
må derfor styrkes. 
 

Venstre vil:
 ✔ Jobbe målrettet for økt 

gjennomføring i videregående 
opplæring.

 ✔  Styrke elevdemokratiet ved å 
opprette et eget forum for dialog 
mellom elevrådsledere, politikere og 
administrasjon.

 ✔  Videreføre ordningen med fritt 
skolevalg.

 ✔  Styrke arbeidet mot mobbing i 
videregående skole.

 ✔  Venstre vil sikre at det er nok 
lærerressurser og lokaler til å ivareta 
framtidens behov.

 ✔  Avvikle ordningen med å søke 
skoleplass i vg2 og vg3.

 ✔  Redusere tidstyver og unødvendig 
byråkrati i skolene.

 ✔  Sørge for bedre skolehelsetjeneste 
med psykososial oppfølging, flere 
skolepsykologer og helsesykepleiere 
slik at alle elever har lett tilgjengelig 
tilbud i skoletiden.

 ✔  Gi elever på videregående skoler 
egenmeldingsdager ved sykdom 

 ✔  Styrke rådgivertjenesten og ha 
krav om formell kompetanse for 
rådgivere.

 ✔  Jobbe for en leksebevisst skole, og 
be skolene evaluere bruken av lekser.

 ✔  Sikre tilgang til billig, sunn 
og næringsrik kantine på alle 
videregående skoler.

 ✔  Foreslå positive sidemålsforsøk 
med bruk av sidemål i andre fag enn 
norsk. 

 ✔ Bevisstgjøre skolene i overgangen 
mellom grunnskole og videregående 
for å motvirke skifte av skriftspråk.

Sats på skolen.

Kreativitet og nyskaping i opplæringen
Venstre ønsker å prioritere nyskaping i skolen. Vi vil styrke samarbeidet 
mellom lokale arbeidsgivere og skolene slik at kompetansebehovet og 
utdanningstilbudene kan utvikles i takt med hverandre. Vi må holde utstyret 
til yrkesfaglig opplæring oppdatert slik at utdanningen er relevant.

Venstre vil:
 ✔ Ha mer entreprenørskap og nyetablering med satsing på gründerkurs og 

elevbedrifter allerede fra vg1.

 ✔  Legge til rette for at skoler kan få utvikle egne linjer. 

 ✔  Arbeide for internasjonalisering i videregående skole med å styrke samarbeidet 
med andre europeiske utdanningsinstitusjoner. 

 ✔  Videreføre krav om lærlinger ved offentlige innkjøp, og krav om at offentlige 
arbeidsplasser må ta inn lærlinger. 

 ✔  Videreføre arbeidet med den teknologiske skolesekken, til utstyr for blant 
annet programmering. 

 ✔  Styrke fagtilbud innen kybersikkerhet.

 ✔  Tilby e-sport som studietilbud på minst en av de videregående skolene i fylket. 

 ✔  Stimulere til bruk av alternative undervisningsmetoder, som spillbasert læring.

 ✔  Videreutvikle nettskolen. 

 ✔  Videreutvikle strategiplan for IKT/skolebibliotek. 

 ✔  Styrke desentralisert tilbud innen voksenopplæring. 

 ✔  Satse på fagskoleutdanning gjennom å styrke finansieringen og øke antallet 
studieplasser. Opprettelse av nye studieplasser må skje i tett dialog med lokalt 
arbeids- og næringsliv.
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Venstre vil ha et transportsystem som både 
styrker næringslivets  konkurransekraft, 
reduserer klimagassutslippene og gjør det 
praktisk for  innbyggerne å reise. Ved å 
legge til rette for redusert reisetid og økt  
trafikksikkerhet vil det bli godt å bo, 
ferdes og drive næring i Rogaland.

Fylket må ha gode forbindelser både lokalt, 
regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Dette 
vil Venstre sikre gjennom en storsatsing 
på kollektivtransport, trafikksikre veier og  
regionutvikling gjennom statlige premissgi-
vere.

I Rogaland skal det være både enkelt,  
effektivt og billig å reise kollektivt. Det må 
satses på utvikling av ny infrastruktur og 
nye transportløsninger som kan bidra til å 
styrke tilbudet.

Venstre vil:
 ✔ Stimulere til at mer trafikk av gods går over 

fra vei til sjø.

Et attraktivt transporttilbud.
Sykkel og gange

Venstre vil:
 ✔ Prioritere bygging av gang- og 

sykkelveier.

 ✔  Bygge flere nye sykkelveier som er 
adskilt fra bilister og gående.

 ✔  Bidra offensivt inn mot kommunene 
i arbeidet med å etablere et 
regionalt sammenhengende 
sykkelveinett.

 ✔  At ungdomskortet også skal gi fri 
tilgang til bysykkel.

 ✔  Etablere ladestasjoner for el-sykkel 
ved alle større fylkeskommunale 
bygg.

 ✔  Gi kilometergodtgjørelse med 
samme eller bedre sats som for bil, 
for sykling til eksterne møter for 
fylkeskommunalt ansatte.

 ✔  Ha et prøveprosjekt med 
kilometergodtgjørelse til 
ansatte som sykler til/fra jobb i 
fylkeskommunen.

 ✔ Ha innendørs avlåst 
sykkelparkeringsanlegg 
og garderober i alle nye 
fylkeskommunale bygg.

 ✔ Vurdere muligheten for å bytte ut 
deler av fylkeskommunens bilpark 
med elsykler.

 ✔ At det skal være gratis å ta med 
sykkel på buss, tog og ferjer.

Ny transportteknologi

Venstre vil:
 ✔ Være en positiv og offensiv 

pådriver for utprøving og bruk av ny 
transportteknologi.

 ✔ Jobbe for å etablere landets første 
veistrekning for uttesting av 
førerløse biler i Rogaland.

 ✔ Være en pådriver for økt bruk av 
bildelingsløsninger og «mobility as a 
service»-løsninger.

 ✔ At Rogaland fylkeskommune skal 
jobbe aktivt opp mot regjering 
og EU for deltakelse i samarbeid, 
forskningsprosjekter og/eller 
pilot-tester innen framtidsrettet 
transport.

Trafikksikkerhet
Gående og syklister er spesielt sår-
bare i trafikken, og Venstre vil legge 
til rette for at det skal være trygt 
for alle. Trafikksikkerhetstiltak skal 
favne vidt og omfatte rassikring, 
flere møtefrie veier og fysisk adskil-
lelse for myke trafikanter.

Venstre vil:
 ✔  Arbeide for trafikksikringstiltak til 

alle skoler.

 ✔  Få bedre kartlegging av 
trafikkulykker som involverer 
fotgjengere og syklister.

 ✔  Etablere en digital portal for å varsle 
om forhold ved vegnettet som kan 
utgjøre en trafikksikkerhetsrisiko.

 ✔ Få på plass varslingssystem om 
syklende i tunneler.

Venstres toppkandidater.  
Fra venstre: Susanna Bredenbekk, Unni Fuglestad, Svein Abrahamsen og Kjartan Alexander Lunde.

 ✔  At tog, bane, buss, båt og 
veier skal planlegges slik at de 
samlet utfyller hverandre.

 ✔  Arbeide for å samkjøre de ulike 
delene av transporttilbudet 
slik at overganger mellom 
transportmidler fungerer 
effektivt for folk i hverdagen.

 ✔  Prioritere fotgjengere, sykkel,  
kollektivtransport og 
nyttetransport foran 
privatbilisme.

 ✔  Arbeide for at viktige 
samferdselsprosjekt i fylket 
blir prioritert høyere i Nasjonal 
Transportplan (NTP).

 ✔  At Rogaland fylkeskommune 
skal være en pådriver for 
at havnene i fylket skal 
tilby landstrøm og ha en 
betydelig differensiering 
av havneavgiftene i favør 
landstrøm.
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Vei og personbiltransport

Venstre vil:
 ✔ Bidra til bygging av lade/

fyllestasjoner for utslippsfrie 
kjøretøy i alle deler av fylket.

 ✔ Stille strenge miljøkrav til 
drosjenæringen og kun gi 
drosjeløyver til nullutslippsbiler. 

 ✔ Evaluere gjeldende ordning med 
drosjeløyver med formål å innføre en 
bedre modell hvor det tilrettelegges 
for økt konkurranse, bedre tilbud 
for forbrukerne, mer klimavennlig 
transport og mer effektiv bruk av 
bilparken.

 ✔ At det kun skal være 
nullutslippsbiler i fylkeskommunens 
bilpark.

 ✔ Opprettholde dagens fordeler 
for nullutslippsbiler. Når andelen 
utslippsfrie biler når 20 prosent skal 
betalingen på ferjer og bompenger 
gradvis økes til 50 prosent av full 
takst. 

 ✔ At alle nye veitraseer i tettbygde 
strøk skal ha gang- og sykkelfelt.

 ✔ At det skal benyttes rushtidsavgift 
som virkemiddel for å redusere 
trafikkbelastningen på Nord-Jæren 
og få flere til å velge gange, sykkel 
og kollektivtransport.

 ✔ Utrede alternativer til vegprising 
som kan erstatte dagens 
bompengesystem og har en mer 
sosialt rettferdig profil.

 ✔ Ta i bruk smarte trafikkskilt på 
hovedveiene i fylket for å gi viktig 
informasjon i sanntid, slik som 
trafikkhendelser, føreforhold og 
omkjøringer

Kollektivtransport

Venstre vil:
 ✔  Arbeide for at kollektivtransporten 

skal være utslippsfri innen 2025.

 ✔  Være en pådriver for å ta i 
bruk selvkjørende kjøretøy i 
kollektivtrafikken, og utvikle nye 
kollektivtilbud som i større grad er 
tilpasset den enkeltes behov i hele 
Rogaland.

 ✔  Etablere innfartsparkering og 
gode sykkelparkeringsanlegg ved 
viktige kollektivknutepunkter i hele 
Rogaland.

 ✔  Ha maks ti minutter mellom 
avgangene på de mest trafikkerte 
bussrutene, og opprette flere 
direkteruter langs hyppig 
benyttede transportårer.

 ✔  Bygge et hurtig skinnegående 
kollektivtilbud på Nord-Jæren, 
med første byggetrinn mellom 
Stavanger sentrum, Ullandhaug, 
Forus og flyplassen.

 ✔  Ta i bruk innovative 
transportløsninger for å tilby et 
bedre kollektivtilbud i distriktene. 

 ✔  Innføre HentMeg som 
forsøksprosjekt i flere kommuner i 
fylket.

 ✔  Opprettholde eller ytterligere 
redusere billettprisene. 

 ✔  Fase ut fossilt drivstoff i alle ferjer 
og hurtigbåter snarest mulig.

 ✔  At nye ferjeanbud kun skal gis til 
utslippsfrie ferjer.

 ✔ Opprettholde fergesambandet 
mellom Fogn – Judaberg- 
Nedstrand- Jelsa. 

 ✔ Bygge dobbeltspor for tog til 
Egersund.

 ✔  Arbeide for traséomlegging 
på Sørlandsbanen gjennom 
Drangsdalen.

 ✔  Utrede muligheten for selvkjørende 
busstransport av syklister gjennom 
Ryfast.

 ✔  Jobbe aktivt for å styrke 
samarbeidet med og påvirke 
nasjonale premissgivere som 
Jernbanedirektoratet og Bane Nor 
slik at fylkets transportutfordringer 
ivaretas i større grad enn i dag.

 ✔  Arbeide for å realisere 
Vestlandsbanen over Haukeli 
som høyhastighetstog mellom 
Stavanger, Haugesund og Oslo.

 ✔  At studentrabatter for 
kollektivtransport skal gjelde for 
alle studenter og videregående 
elever uavhengig av alder.

 ✔  Opprettholde og utvide 10-kroners 
busstilbud på Haugalandet og 
Dalane, og vurdere lignende tilbud 
flere steder i Rogaland.

 ✔  Beholde lav pris på ungdomskortet, 
og fjerne den nedre aldersgrensen.

 ✔  At ungdomskort skal gi fri reise på 
Kystbussen mellom Stavanger og 
Haugesund.

 ✔  Støtte opp om pilotprosjekt som vil 
gi elektrisk bybåt som trafikkerer 
mellom Haugesund sentrum, 
byøyene og Nord- Karmøy.

17
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Kultur og kulturuttrykk fyller menneskers 
liv med mening og innhold. Venstre vil sikre  
at alle i Rogaland skal ha tilgang til kul-
turopplevelser i et bredt spekter og med 
høy kvalitet.

Rogaland er det vestlandsfylket som bruker 
minst penger på kultur per innbygger. For 
å nå ambisjonen om et aktivt kultur- og 
idrettsliv må kunst- og kulturinstitusjoner i 
fylket ha gode arbeidsforhold, og rammene 
for tilskudd økes.

Venstre vil:
 ✔ Øke tilskuddene til det frie kulturlivet.

 ✔  Sikre gode økonomiske rammevilkår for 
sentrale kunst og kulturinstitusjoner i fylket.

 ✔ Arbeide for meråpne og søndagsåpne 
bibliotek over hele fylket.

 ✔  Videreutvikle bibliotekene som lokale 
møtearenaer, som også tilbyr digitale 
møterom og har utstyr og lokaler for å drive 
med skaperverksted-aktivitet.

 ✔  Sikre at bibliotekene også har et rikt utvalg 
av e-bøker og e-lydbøker.

 ✔  Se kulturarbeid rettet mot barn og unge i 
sammenheng, og styrke og videreutvikle 
både Den kulturelle skolesekken (DKS) og 
Ung kultur møtes (UKM).

 ✔  Realisere nytt Rogaland Teater og 
prøvelokaler til Haugesund Teater.

 ✔  Sikre gode utviklingsmuligheter for Filmkraft 
Rogaland og filmfestivalen i Haugesund.

 ✔  Bidra med støtte til studentkulturelle 
arrangementer, og bidra til å styrke 
studentkulturen.

Kultur og frivillighet.
Sikre gode forhold for frivilligheten
Frivillighet er en bærebjelke i kultur-
livet, og skaper aktivitet, tilhørighet 
og styrker den lokale identiteten. 
Venstre vil at det skal være enkelt å 
være frivillig, og at lag og organisa-
sjoner må få operere fritt, på frivil-
lighetens premisser.

Venstre vil:
 ✔  Utvikle en fylkeskommunal 

frivillighetspolitikk i samarbeid med 
lag og foreninger.

 ✔ Gjøre det enkelt og oversiktlig 
å finne fram til og søke 
fylket om støtte til kultur- og 
frivillighetsarbeid.

 ✔ Ha gode og forutsigbare 
tilskuddsordninger for frivillige lag 
og organisasjoner, og prioritere 
barne- og ungdomsarbeid.  

Kulturhistorie, samtidskunst og kul-
turminnevern
Museer, arkiver og kulturarvsinsti-
tusjoner gir oss tilgang til historien, 
og er viktige på samme vis som vi 
trenger kulturarenaer som spei-
ler samtidskunsten. Rogaland har 
mange kulturminner som må sikres 
for at framtidige generasjoner også 
får glede av kulturhistorien. 

Venstre vil:
 ✔  Støtte opprettelse av et musikkarkiv 

for Rogaland, som kan samle inn og 
ta vare på Rogalands sang, musikk 
og sceneliv.

 ✔ Arbeide for at et nasjonalt senter 
for Street Art skal etableres i vår 
region. 

 ✔ Kartlegge hvordan 
kunstgjenstander oppbevares rundt 
i kommunene og vurdere behovet 
for å få etablert et magasin til 
sikker oppbevaring av disse.

 ✔ Støtte videre utvikling av Avaldsnes 
som fylkets 1000-årssted.

 ✔ Støtte opp om markeringen av 
rikssamlingen ved slaget på 
Hafrsfjord.

 ✔ Bidra til at et representativt utvalg 
av verneverdige bygg, fartøy og 
kulturmiljø blir bevart gjennom ny 
bruk.

 ✔ Videreutvikle dagens båttransport 
til Vibrandsøy for å sikre tilgang 
til et viktig kulturhistorisk 
utfartsområde på Haugalandet.

 ✔ Støtte vern og bruk av tidligere 
industribygninger som i dag er 
viktige både som kulturhistorie og 
turiststeder.

 ✔ Øke kompetanse i antikvarisk 
vedlikehold av gamle og 
verneverdige bygg.

Nynorsk kulturarv
Rogaland er hjem for både nynorsk- 
og bokmålsbrukere og skal være et 
fylke der det er like naturlig å skrive 
nynorsk som bokmål. Fylkeskom-
munen må bidra til at nynorskbru-
kere får oppfylt sine språklige ret-
tigheter. 

Venstre vil:
 ✔  Utarbeide en språkbruksplan og 

språkregler for fylkeskommunen, 
med mål om å styrke nynorskens 
posisjon.

Idrett og friluftsliv for alle
Å sikre alle tilgang til grønne  
turområder og løypenett i 
sine nærområder er en viktig 
del av regional planlegging. 
Venstre vil legge til rette for 
gode vilkår for idretten over 
hele fylket, og støtte både 
den organiserte og egenor-
ganiserte idretten. 

Venstre vil:
 ✔  Legge spesielt til rette for 

idrett for barn og unge.

 ✔  Sikre alle tilgang til opplyste 
stier og turløyper nær 
hjemmet. 

 ✔  Sørge for at idrettsanlegg 
som får tildelt spillemidler 
bygges etter miljøbevisste 
retningslinjer.

 ✔  Videreføre Folkepulsen for 
å stimulere til økt fysisk 
aktivitet for inaktive unge 
og voksne, mennesker med 
nedsatt funksjonsevne og 
innvandrere.

 ✔  Bygge flere toaletter 
ved badeplasser og 
friluftsområder i fylket.

 ✔  Legge til rette for at e-sport 
i større grad blir en del av 
det lokale idrettstilbudet.



     Svein Abrahamsen           Kjartan Alexander Lunde         Unni Fuglestad      Susanna Bredenbekk
         3. kandidat            fylkesordførerkandidat             2. kandidat              4. kandidat
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Regionen Rogaland.
Personvern og  
informasjonssikkerhet
Trygge og gode IKT-systemer er 
avgjørende for å opprettholde 
rettsstatens og demokratiets 
grunnleggende verdier. Både 
offentlig sektor og næringslivet 
må være sikre, motstandsdyk-
tige og årvåkne for å unngå at 
viktige opplysninger og verdier 
havner på avveie.

Venstre vil:
 ✔ Ha en årlig gjennomgang 

av personvernet i 
fylkeskommunens IKT-
systemer.

 ✔  Styrke fylkeskommunens 
kompetanse på 
informasjonssikkerhet. 

 ✔  At nye offentlige IT-systemer 
skal ha et planlagt livsløp som 
inkluderer avviklingsfasen og 
eksport av data i en form som 
enkelt kan lese inn systemet 
som overtar.

Smartregion
I sentrum av «Smart-samfunnet» 
står mennesket. Men rundt men-
nesket er det teknologi som gjør liv-
ene våre bedre gjennom økt valgfri-
het, og som gir oss god informasjon 
når vi ønsker det. Teknologien skaper 
fantastiske muligheter, men også 
utfordringer som krever nye svar. 

Venstre vil:
 ✔ Få vurdert opprettelse av en ny 

enhet i fylkeskommunen med ansvar 
for sektorovergripende samarbeid og 
digitalisering.

 ✔ At fylkeskommunen blir en aktiv 
deltaker i arbeidet som foregår i 
innovasjonsprosjektet DigiRogaland 
og søker samarbeid med nettverket 
Smartbyene.

 ✔ At fylkeskommunen skal være 
en aktiv samarbeidspartner for 
forskningsmiljøer, universitet og 
høyskole i arbeidet med innovasjon, 
entreprenørskap og nyskaping.

 ✔ Legge til rette for utvikling av 
5G-nett som kan håndtere og 
forsterke digitaliseringen av 
samfunnet. 

Digital teknologi har endret måten 
vi arbeider, kommuniserer med hver-
andre og tar til oss kunnskap. Det 
betyr også at vi må tenke annerle-
des om organisering. Vi må bygge 
kompetanse på tvers, vi må utvikle 
teknologier som fungerer på tvers, 
og vi må sørge for at forvaltningen 
også kan operere på tvers.

Moderne offentlige tjenester
Venstre vil at Rogaland skal være 
et foregangsfylke på fornying av 
offentlig sektor. Digitale og effek-
tive offentlige tjenester gir ikke 
bare økonomiske besparelser, men 
kan også gi bedre tjenester og være 
med på å gi mennesker bedre sty-
ring i egne liv. 

Venstre vil:
 ✔ Ha åpenhet og innsyn i forvaltning 

og beslutningsprosesser.

 ✔ At det skal brukes et 
forståelig, konkret og klart 
språk i alle saksframstillinger i 
fylkeskommunen.

 ✔ Digitalisere offentlig sektor.

 ✔ Arbeide for at regionene får 
overført enda flere oppgaver innen 
næring, samferdsel, utdanning og 
kultur.

 ✔ Lokalisere nye fylkeskommunale 
arbeidsplasser i ulike regionsentra. 

Folkehelse
Grunnlaget for god folkehelse leg-
ges utenfor helsevesenet. Alle i Ro-
galand skal ha muligheten til å velge 
å leve sunne og aktive liv.

Venstre vil:
 ✔ Ha en ny fylkeskommunal 

handlingsplan for likestilling, 
inkludering og mangfold.

 ✔  Vektlegge psykisk helse i 
folkehelsearbeidet for å unngå at 
unge blir uføre.

 ✔  Styrke arbeidet med nullvisjonen 
mot selvmord.

 ✔  Stimulere til utvikling og bruk av 
velferdsteknologi.

 ✔  Ha en tannhelsestruktur som gir et 
godt tilbud i hele fylket.

 ✔  Være pådriver for å utrede 
endringer i finansieringen av 
tannhelsen, inkludert ordninger 
som sikrer tannhelsetjenester til 
personer med svak økonomi. 

 ✔  Innføre 50% rabatt for 
studenter ved fylkeskommunale 
tannlegekontor.

 ✔  Styrke opplysningsarbeidet om 
skadevirkninger ved narkotikabruk 
blant barn og unge.
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Om 30 år kan hun være 
en av verdens fremste 
klimaforskere...

...om hun får noen av verdens beste lærere
Politikk handler om å prioritere, og Venstre prioriterer skolen.  
Det er nødvendig hvis vi skal være et fremtidsrettet samfunn.

Bli medlem.
Som Venstre-medlem støtter du ditt lokallag 
og bidrar til at Venstre blir sterkere og gjør en 
enda større forskjell for folk.  Du blir en del av 
et større nettverk av flinke folk som deler det 
samme verdigrunnlaget som deg selv, samtidig 
som du støtter Norges eldste og viktigste parti.

Betalt medlemskontingent gir deg stemmerett 
og innflytelse på årsmøter, medlemsmøter og 
interne prosesser. Du får rett til å være med på 
å bestemme hvilke saker og politikk vi i Venstre 
skal kjempe for. Og det er helt opp til deg hvor 
aktiv du vil være, og mye tid du vil bruke.

Bli medlem ved å gå til:
www.venstre.no/blimedlem



Valglista til fylkesvalget 2019
1 Kjartan Alexander Lunde, Stavanger
 1987, Sivilingeniør

2 Unni Fuglestad, Time
 1970, Universitetslektor 

3 Svein Abrahamsen, Haugesund 
 1970, Høgskolelektor

4 Susanna Aske Bredenbekk, Sandnes
 1998, Student

5 Johan Aakre, Eigersund
 1955, Selvstendig næringsdrivende

6 Mia Bruvik, Klepp
 1995, Miljøterapeut

7 Jan Erik Søndeland, Stavanger
 1983, Sivilingeniør

8 Nina Østebø, Suldal    1970  Selvst. næringsdrivende
9 John-Arvid Eik, Lund    1983 Agronom
10 Stian Lie Hagen, Sola    1985 Trafikklærer
11 Mette Lothe, Haugesund   1969 Adjunkt
12 Henrik Holmen Brown, Stavanger 1997  Student
13 Kari Vevatne, Sola   1952 Førsteamanuensis
14 Arild Enge Helgøy, Sandnes   1975 Lektor
15 Atle Grimsby, Utsira    1965 Miljø- og jordbrukssjef
16 Mohamed Fuard Ali, Stavanger  1956 Selvst. næringsdrivende
17 Anne-Marthe Basso, Stavanger  1966 Rektor
18 Børge Brunes, Klepp   1972 IKT-rådgiver
19 Eivind Enoksen, Stavanger  1976 Jurist
20 Anette Frøyland, Stavanger  1967 Statsviter
21 Erik Hammer, Stavanger  1975 Daglig leder
22 Sølve Hatteland, Strand  1977 Selvst. næringsdrivende
23 Kristoffer Nåden Havn, Strand  1997 Elev
24 Rune Hetland, Vindafjord  1955 Generalsekretær
25 Bjørn Gunnar Husby, Haugesund 1975 Lektor
26 Laila Igeh, Sokndal   1993 Sivilingeniør
27 Harald Jåsund, Lund   1990 Maskinfører
28 Brit Larssen Kvassheim, Eigersund 1957 Kulturkonsulent
29 Øivind-Andreas Kolstø, Karmøy  1983 Fysioterapeut
30 Astrid Larsen, Gjesdal   1968 Frisør
31 Christer Bu Mathiesen, Sokndal  1988 Lærer
32 Lene Røkke Mathisen, Haugesund 1980 Seniorrådgiver
33 Inger Anita Merkesdal, Forsand  1964 Selvst. næringsdrivende
34 Eskil Nerheim, Suldal   1978 Lærer
35 Hege Eriksen Nordbøe, Stavanger 1970 Lærer
36 Knut Norddal, Time   1950 Rådgiver
37 Iselin Nybø, Stavanger   1981 Jurist
38 Erik Nyman-Apelset, Strand  1987 Rørlegger
39 Renate Ollestad, Eigersund  1984 Konsulent
40 Julian Fransisco Osorio, Sandnes 1991 Student
41 Birgit Rodvelt Stavanger  1991 Fylkessekretær
42 Tom-Henrik Rosseland, Hå  1970 Økonom
43 Alexander Sjursæther, Sandnes  1991 Kundeveileder
44 Anders Skaarer, Sauda   1978 Sivilingeniør
45 Hege Blom Stene, Stavanger  1962 Fagleder
46 Malin Elisabeth Sviland, Sandnes 1998 Student
47 Hanne Sønderland, Stavanger  1973 Internal control manager
48 Pauline Vik Vestly, Tysvær  2000 Student
49 Ingebjørg Undheim, Time  1964 Førstekonsulent
50 May Britt Vihovde, Haugesund  1958 Varaordfører
51 Borgny Berge Øvrebø, Bokn  1953 Selvst. næringsdrivende
52 Vidar Johannes Aarhus, Tysvær  1946 Pensjonist
53 Tove Frantzen, Sandnes   1962 Lærer



RogalandLes mer på: 
www.rogaland.venstre.no 
facebook.com/RogalandVenstre


