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«Venstre vil gi mer makt til 
kommunene. Beslutninger skal fattes 
nærmest mulig folk, fordi borgerne 
selv finner de beste løsningene lokalt. 

Lokaldemokratiet er bærebjelken i  
et levende folkestyre. Et reelt lokalt 
selvstyre vil kunne skape mange ulike 
løsninger basert på ulike behov.»
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Den moderne liberalismen er en sosial libera-
lisme. Frihet og rettferdighet er to likeverdige 
og sentrale begreper for Haugesund Venstre. 
Friheten må gjelde alle mennesker, uavhen-
gig av tid og rom, økonomisk og sosial status, 
kjønn og alder. En viktig oppgave i politikken 
er å sikre alle borgere en rettmessig del av fel-
lesskapets goder. Det krever at vi er villige til 
å prioritere dem som har størst behov. Mer til 
dem som trenger det mest er vår rettesnor. Ver-
dighet for alle er vårt mål. 

Med frihet følger også ansvar og plikter. Det er 
avgjørende for et velfungerende samfunn at 
disse pliktene fordeles på en slik måte at de 
står i forhold til den enkelte borgers mulighet 
til å innfri sine forpliktelser. Den som velger 
løsninger som er negative for fellesskapet skal 
så langt mulig dekke kostnadene ved å rette 
opp de negative virkningene av de samme val-
gene. 

Haugesund skal være en åpen og inkluderende 
by der alle kan finne sitt eget gode liv. Politi-

kerne skal være borgernes ombud, og det skal 
være kort avstand og åpne linjer mellom fol-
kevalgte og borgerne. Offentlige tjenester skal 
holde et høyt faglig nivå, og borgerne skal mø-
tes med velvilje og respekt. Hensynet til miljø 
og framtidige generasjoners valgmuligheter 
skal være styrende for alle viktige avgjørelser 
som tas. 

I møtet mellom det enkelte mennesket og 
samfunnets ulike organer og systemer er det 
viktig at vi alltid tar hensyn til individets mu-
ligheter og behov. 

Venstre setter derfor alltid folk først!

En by med rom for alle!

Haugesund Venstre er et liberalt parti som arbeider for den enkeltes frihet 
til selv å velge det gode liv. Vi tror på menneskets evne til å ta gode valg 
på egne vegne. Samtidig erkjenner vi at den enkeltes valg også kan ha 
avgjørende innvirkning på andres frihet og valgmuligheter. For oss er det 
nettopp dette spenningsfeltet mellom den enkeltes frihet og hensynet til 
andre som er politikkens virkeområde.
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Venstre har arbeidet for å bevare byens grønne 
lunger og for å skape et levende bymiljø med et 
sentrum der byens borgere både kan bo og ar-
beide. Venstre ønsker å gjøre Haugesund til en 
miljøvennlig by. Vi vil at Haugesund skal være 
best på klima, best på bymiljø og best på kol-
lektivtransport. 

Vi ønsker også å gjøre Haugesund til en ren by. 

Lokale klimatiltak
Det siste året har utslippene av klimagasser 
I Norge økt med nesten 5%. Dette er alvorlig. 
Klimaproblemene er globale men skal vi løse 
dem må vi handle lokalt. Venstre ønsker at Hau-
gesund skal ta sin del av ansvaret for at Norge 
skal nå sine internasjonale forpliktelser. For å få 
dette til må vi føre en aktiv politikk for å redu-
sere utslipp av klimagasser og legge tilrette for 
en bærekraftig energibruk. 

For å nå dette målet må vi få sluttført arbeidet 
med en lokal klimaplan. Planen skal gjelde for 
all kommunal virksomhet, også kommunale 
selskaper og interkommunale selskaper der 
Haugesund er deltaker. 

Venstre vil: 
• arbeide for at vi får sluttført arbeidet med en 
lokal klimaplan så snart som mulig 
• at klimaplanen skal gjelde for kommunens 
virksomhet og kommunale og interkommunale 
selskaper. 
• at Haugesund kommune reduserer sine ut-
slipp av klimagasser med minst 30% fra dagens 
nivå innen 2020
• at Haugesund kommune blir en klimanøytral 
kommune innen 2040 
• miljøsertifisere all kommunal virksomhet 
• ha økt innsats for energisparing i kommunale 
bygg og gjennomføre bruk av ren energi i of-
fentlig virksomhet 
• stille miljøkrav til alle nye kommunale bygg 
med hensyn til energibruk, materialvalg, vedli-
keholdsbehov m.m. 
• at alle biler som brukes av kommunen bru-
ker lav-/nullutslippsteknologi som biodrivstoff, 
elektrisitet eller hydrogen innen 2015
• aktivt bruke kommunal markedsmakt gjen-
nom å stille krav til leverandører om tilgjenge-

Haugesund Venstre har lange tra-
disjoner som miljøparti i byen 
vår. Vi har arbeidet for viktige lo-
kale saker som avfallshåndtering, 
vern av Byheiene, jordvern og en 
skånsom arealbruk i mange år. Vi 
har også vært en pådriver for ar-
beidet med å gjøre strandsonen 
og områdene langs Karmsundet 
og Smedasundet tilgjengelige for 
alle.

Framtida kan bli
en ren fornøyelse!
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lighet av miljøvennlige og klimavennlige pro-
dukter. 
• når vilkår og betingelser ellers er like, velge 
varer og tjenester fra virksomheter som er mil-
jøsertifiserte 
• bruke eiermakt i HIM til å sikre en effektiv 
avfallshåndtering som reduserer utslipp av 
klimagasser og som sikrer en energisparende 
gjenvinning av avfall. 
• vurdere renovasjonsavgiftene slik at disse pre-
mierer abonnenter som på ulike måter bidrar til 
å redusere avfallsmengden 
• innføre kildesortert renovasjon med gradert 
avgiftssystem også for næringsvirksomheter 
• vurdere kommunal tilskuddsordning for inn-
kjøp av rentbrennende vedovner og luftbaserte 
varmepumper.
• bruke eiermakt til å påvirke Haugaland Kraft 
til større lokalt engasjement i forhold til pro-
duksjon og distribusjon av ren energi
• arbeide for bedre kollektivtilbud og bedre for-
hold for syklister i byen, med sikte på å reduse-
re bruken av privatbil, særlig i forbindelse med 
transport til og fra jobb 
• digitalisere kommunens administrative og 
politiske arbeid for å redusere bruken av papir i 
saksbehandlingen og politiske organer.
• kartlegge Haugesunds samlede potensial for 
energiøkonomisering
• kartlegge Haugesunds samlede potensial for 
produksjon av fornybar energi
• arbeide for at nullutslippsteknologi blir tatt I 
bruk i kollektivtrafikken, og sette krav om bio-
drivstoff eller hydrogenbusser i Haugesunds-
regionen
• arbeide for at det blir satt krav om lav-/null-
utslippsteknologi ved utlysning og utsteding av 
taxiløyver
• etablere flere ladestasjoner og hurtigladesta-
sjoner for el-biler i Haugesund

Bymiljø og byutvikling
Områdene langs strandsonen må disponeres 
på en slik måte at vi får en god balanse mel-
lom boliger, næringsvirksomhet, transport og 
friområder. Det betyr at Venstre vil gå imot en 
ytterligere fortetting av områdene langs sjøen. 
Vi ønsker å verne og bevare gjenværende all-
menninger langs sjøen. 

Arbeidet med å utvikle sentrumsnære boområ-
der må videreføres. I dette arbeidet vil Venstre 
legge vekt på å utnytte eksisterende bygninger 
framfor nybygg. Vi vil ha fleksibilitet i utnyttel-
sen av eksisterende bygningsmasse i sentrum. 
Revisjonen av sentrumsplanen må gi rom for 
variert bruk av den eksisterende bygningsmas-
sen. Dette er en forutsetning for at eksisterende 
bygg i større grad kan tas i bruk til nye formål.

Kvadraturen i Haugesund sentrum represente-
rer en viktig del av byens identitet. Det er vik-
tig at vi i arbeidet med overordnede planer tar 
hensyn til dette. Haugesund sentrum kjenne-
tegnes av store individuelle forskjeller innenfor 
en streng ramme. Slik bør det fortsatt være. I 
arbeidet med å fornye sentrum må vi ta vare på 
både unike enkeltbygg og større bygningsmil-
jøer. Vi må sikre at ulike perioder i byens histo-
rie gjenspeiles i arkitektur og struktur.

Venstre vil: 
• opprette en “vernesone” for områdene langs 
sjøkanten. 
• bruke resterende arealer langs sjøkanten til 
andre formål enn bolig
• sikre allmenn ferdsel langs sjøkanten også for 
sentrumsnære områder, evt. ved utvidelse av 
nåværende kaianlegg. 
• stille krav om høy estetisk kvalitet, både i for-
hold til utforming og materialvalg ved nybygg 
i sentrum 
• ha en restriktiv fortolkning av reguleringspla-
ner ved søknad om nybygg 
• prioritere bruk av dagens bygningsmasse ved 
boligfortetting i sentrumsnære områder 
• åpne for fleksibel bruk av eksisterende byg-
ninger i sentrum, herunder også bygninger i 
bakgårdsrom 
• etablere flere gatetun i sentrumsnære områ-
der 
• bevare og utvikle sentrumsnære grøntområ-
der 
• bevare den grunnleggende bystrukturen og 
verne gjenværende byrom og allmenninger mot 
utbygging
• arbeide for å utvikle forbindelsene mellom 
sentrum og Flotmyrområdet, slik at dette områ-
det knyttes tettere til det eksisterende sentrum 
• sikre at den sentrumsnære delen av Karm-
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sundsgata utvikles på en slik måte at den ikke 
deler sentrale deler av byen i to
• gå i mot at det etableres åpen firefelts veg i 
hele Karmsundsgatas lengde
• etablere alternative trafikkakser som av-
lastning for den sentrumsnære delen av 
Karmsundsgata, 
• etablere alternative øst/vest trafikkakser for 
å redusere trafikkmengden i Karmsundsgatas 
lengderetning

Kollektivtransport og trafikkutvikling 
Presset på veier og gater i sentrale deler av 
byen er svært stort. Biltrafikken har hatt en be-
tydelig økning de siste årene. Derfor er det vik-
tig at vi finner løsninger som reduserer denne 
trafikken, samtidig som vi ruster opp og forbe-
drer veinettet. Gjennomgangstrafikk må ledes 
utenom bykjernen, slik at belastningen på sen-
trale veier reduseres. 

Vi må få en øket satsing på kollektivtranspor-
ten i distriktet generelt, og i Haugesund spe-
sielt. Flere avganger, bedre regularitet og et 
rutemønster som samsvarer med lokale behov 
er nøkkelord i denne sammenhengen. Det må 
legges bedre til rette for kollektivtrafikken i sen-
trum. Vi må sikre stor grad av framkommelighet 
for busser og syklister.

Venstre vil: 
• arbeide for bedre kollektivtransport med hyp-
pigere avganger, bedre regularitet og et rute-
opplegg i tråd med lokalt reisemønster 
• bedre framkommeligheten for kollektivtrafik-
ken i sentrum f.eks. ved opprettelse av kollek-
tivfelt. Sørhauggata bør bli kollektivgate.
• at det ved etablering av nye bområder lages 
kollektivtraseer som gir beboerne kort vei til 
buss 
• innføre sonesystem for parkeringsavgift med 
lavere avgift for parkering i utkanten av sen-
trum. 
• i samarbeid med nabokommunene vurdere 
ulike alternativer for kollektivtransport som en 
del av den regionale kollektivsatsingen
• sikre at det opprettes gode kollektivtilbud i 
forbindelse med utviklingen av større regionale 
næringsarealer
• stimulere til andre transportformer enn pri-
vatbil for arbeidsreiser, bl.a. gjennom å øke 
godtgjørelsen for bruk av sykkel i jobbsammen-

heng for kommunalt tilsatte.

Sykkelbyen Haugesund 
Haugesund Venstre har hatt et langvarig en-
gasjement for å gjøre byen vår til en god by for 
alle som er glade i å sykle. Sykkelen er mer enn 
et framkomstmiddel. Den er helsebringende, 
miljøvennlig og den gir glede til såvel voksne 
som barn og unge. 

Haugesund har svært gode forutsetninger for å 
bli en attraktiv sykkelby. Topografi og nærhet 
mellom boområder, sentrum og arbeidsplasser 
er ideelle. I tillegg har vi et mildt klima som gjør 
det mulig med en lang sykkelsesong. Det må 
imidlertid legges langt bedre til rette for syk-
kelbruk.

Venstre vil:
• Arbeide for at hensynet til sykkelbruk inn-
arbeides som en del av alle offentlige regule-
ringsplaner, også i private reguleringsforslag, 
der dette er naturlig.
• Oppgradere den kommunale normen for par-
keringstilbud for sykler i tilknytning til oppfø-
ring av næringsbygg og boligbygg med flere 
boenheter.
• Innføre en endring i frikjøpsreglementet for 
parkeringsplasser, der et antall frikjøpte parke-
ringsplasser kan innløses ved opparbeidelse av 
sykkelparkering i stedet for biloppstillingsplas-
ser.
• Forhøye godtgjørelsen for bruk av sykkel til 
tjenestereiser i kommunen, slik at denne blir lik 
satsene for bilgodtgjørelse.
• Utbedre krysningspunkter mellom sykkelve-
ger og det ordinære vegnettet, bl.a. ved forbe-
dret skilting og utbedring av underganger/krys-
ninger som utgjør en fare.
• Knytte sammen eksisterende sykkelvegnett 
med særlig fokus på sykkelveger i tilknytning 
til skoler og over kommunegrenser.
• Etablere sykkelvegnett i sentrum.
• Bedre framkommeligheten for syklende, gå-
ende og bevegelseshemmede ved nedsenkede 
og merkede fortauskanter i tråd med prinsip-
pene for universell utforming.
• Etablere overbygde sykkelparkeringsplasser i 
sentrum og se på mulige løsninger for overbyg-
de og tyverisikre parkeringsplasser for sykkel 
ved kollektivknutepunkt som Flotmyr.
• Bedre vedlikeholdet av sykkelvegene gjen-
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nom hele året. Det er særlig viktig å klargjøre 
sykkelvegene ved feiing av løv om høsten og 
strøsand etter kuldeperioder om vinteren.
• Etablere rutiner for asfaltering av sykkelveger 
helt eller delvis etter behov.
• Ha en grundig gjennomgang av belysningen 
langs sykkelvegene for å sikre god sikt i den 
mørke årstiden. Etablere rutiner for skifte av ut-
gåtte lyspærer gjennom sesongen.
• Pålegge grunneiere å fjerne hindringer langs 
etablerte sykkelveger.
• Vurdere ordning med bysykler i Haugesund
• Regulere akser for gjennomgående hurtig 
transportsykling både mellom nord og sør og 
mellom øst og vest.
• Etablere særskilte sykkel- og kollektivakser 
gjennom sentrum.
Andre miljøtiltak 

Venstre vil: 
• iverksette tiltak for opprydding av søppel fra 
uteområder i kommunen 
• utplassere flere avfallsdunker i byen og ha 
ordninger med regelmessig tømming av disse 
• vurdere straffegebyr for forsøpling på offent-
lig sted 
• sikre Byheiene mot utbygging 
• arbeide for universell utforming av offent-
lige friområder som Djupadalen, Haraldsvang, 
Kvalsvik m.m. 
• verne om grøntstrukturen og gjenværende fri-
områder i de ulike delene av kommunen. 
• arbeide for et tett samarbeid mellom kommu-
nen, fylkeskommunen og statlige etater for å 
realisere reguleringsplanen for Vibrandsøy
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Elevenes læring skal stå i sentrum for utvik-
lingen av grunnskolene i byen. Lærerne er den 
viktigste ressursen i arbeidet for en best mulig 
skole. Deres faglige og pedagogiske kompetan-
se er nøkkelen til en opplæring der hver enkelt 
elev blir gitt den undervisningen som er best for 
eleven. Kommunen må gjennom den politikk 
som føres bidra til å synliggjøre lærernes rolle 
og gjenreise respekten for lærerne.

Opplæringen i grunnskolen dreier seg ikke bare 
om å forberede kommende generasjoner til yr-
keslivet. Skolen skal også gi elevene kunnska-
per og ferdigheter som skal bidra til personlig 
vekst og utvikling. Skolens oppgave er å bidra 
til elevens dannelse. I dette ligger at elevene 
skal ha kunnskap om og forståelse for det sam-
funnet de er en del av. Elevene skal gjennom 
undervisningen utvikle respekt for kunnskap, 
respekt for hverandre og respekt for grunnleg-
gende verdier i vårt demokrati. Det forutsetter 
at elevene også blir møtt med respekt.

Målsetninger for skolen
Haugesund Venstre ønsker en skole for kunn-
skap og like muligheter. Skolen skal gi alle elev-
ene mulighet til vekst og utvikling. En god skole 

er en skole der alle elever blir sett og der alle 
elever får utfordringer i tråd med sine forutset-
ninger.

Haugesund Venstre har følgende overordnede 
mål for skolen:

• Alle skal få tilpasset opplæring
• Alle skal oppleve mestring og utvikling
• Alle skal oppleve trygghet og tilhørighet

Sammenheng mellom mål og midler
For at skolen skal kunne nå disse målene må 
både de økonomiske og organisatoriske ram-
mene stå i forhold til de oppgaver skolen er 
pålagt. Vi må sørge for at skolens ledelse og 
lærerne har nødvendig handlingsrom til å løse 
oppgavene skolen står overfor.

Haugesund Venstre vil arbeide for at skolen skal 
ha økonomiske rammer som gjør det mulig å nå 
de målene som bystyret setter for skolens virke. 
Vi vil også arbeide for at skolene skal ha stor fri-
het til å organisere sitt arbeid på en hensikts-
messig måte. Vi vil ha en systematisk satsing 
på tiltak for å heve kompetansen i skolen.

Grunnskolen er samfunnets vik-
tigste institusjon for å forberede 
våre barn på et liv som voksne. 
Gjennom opplæringen som blir 
gitt i grunnskolen skal våre barn 
og unge legge grunnlaget for sine 
egne selvstendige valg om videre 
utdanning og yrkeskarriere.

En skole for kunnskap 
og like muligheter!



10

Haugesund Venstre vil arbeide for at både sko-
len som helhet, og den enkelte skole i kommu-
nen, følges opp både administrativt og politisk. 
Endringer i de økonomiske rammene må også 
få konsekvenser for målene kommunen setter 
for skolen.

Haugesund Venstre vil:
• Sikre at skolene får nødvendige ressurser til å 
nå sine mål
• Sikre at skolene har stor frihet til å organisere 
sitt arbeid på best måte
• Arbeide for en kontinuerlig oppfølging av alle 
sider ved skolens virke

Utfordringer denne perioden
I den kommende perioden står vi overfor en 
rekke utfordringer. Det er ikke mulig å løse alle 
disse fullt ut innenfor de økonomiske rammene 
kommunen har for øyeblikket. Det er derfor 
nødvendig med klare prioriteringer, både mel-
lom de ulike tjenestene kommunen tilbyr, og 
mellom ulike tiltak innenfor skolesektoren.

Etter Haugesund Venstre oppfatning er det sær-
lig behov for innsats innenfor følgende områ-
der:

• Øke ressursene til skolen slik at de står i for-
hold til målsetningene
• Intensivere arbeidet med tidlig innsats
• Heve kvaliteten på spesialundervisningen
• Innføre en systematisk kompetanseheving 
for lærere
• Sikre at alle skoler har lærebøker og læremid-
ler tilpasset gjeldende læreplaner
• Redusere klassestørrelsene og øke voksen-
tettheten i klassene

Rammer for skolens arbeid
Vi må sikre at rammene for skolens arbeid er 
best mulig. Haugesund kommune kommer 
svært dårlig ut når det gjelder deler av ramme-
verket for undervisningen. Dette gjelder særlig 
antallet timer pr. elev til ordinær undervisning. 
Også klassestørrelsene er et problem ved man-
ge skoler. Ennå er det flere skoler som ikke har 
oppdatert sine lærebøker og læremidler i for-
hold til gjeldende læreplaner som ble innført i 
2006.

Haugesund Venstre vil:
• Øke antallet årstimer pr. elev til 40 i denne 
perioden
• Øke antallet årstimer pr. elev til 44 i løpet av 
neste periode
• Ha maksimum 22 elever pr. klasse på barne-
trinnet i løpet av denne perioden
• Ha maksimum 26 elever pr. klasse på ung-
domstrinnet i løpet av denne perioden
• Ha maksimum 20 elever pr. klasse på barne-
trinnet i løpet av neste periode
• Ha maksimum 24 elever pr. klasse på ung-
domstrinnet i løpet av neste periode
• Sørge for at  alle skoler har oppdaterte lære-
bøker innen 2013
• Innføre veiledende standarder for IKT og til-
hørende infrastruktur og for det fysisk skole-
miljøet.

Styrke lærernes kompetanse
Læreren er den viktigste enkeltfaktoren for 
gode læringsresultater. Faglig og pedagogisk 
dyktige lærere er avgjørende for at elevene skal 
få den nødvendige kunnskap og kompetanse. 
Skolepolitisk melding for 2010 viser at svært 
mange lærere underviser i fag uten å ha formell 
kompetanse i disse fagene. Det er derfor nød-
vendig å få på plass et systematisk arbeid for å 
heve lærernes kompetanse.

Videre må vi arbeide for at alle lærere har gode 
arbeidsforhold. De må ha tilgang til nødvendig 
utstyr, og kunnskap om bruk av slikt utstyr. Læ-
rerne må gis mulighet for samarbeid, både med 
hverandre, med andre tilsatte ved skolene og 
med foreldre.

Det er også viktig at vi arbeider for å beholde 
funksjoner som rådgivingstjeneste, sosialrådgi-
ving og skolebibliotekene.

Haugesund Venstre vil:
• Stille krav om minimum 60 stp for relevante 
fag ved nyansettelse
• Stille krav om minimum 30 stp for relevante 
fag ved undervisning på barnetrinnet
• Stille krav om minimum 60 stp for relevante 
fag ved undervisning på ungdomstrinnet
• At det innføres et systematisk kompetanse-
hevingsprogram for å sikre at tilsatte lærere får 
nødvendig kompetanse i de fagene de under-
viser i. 
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• At Haugesund kommune søker om statlig 
støtte til et kompetansehevingsprogram der 
10% av lærerne gis 20% reduksjon i leseplikten 
for å ta 30 stp  (10-20-30 modellen)
• Opprette et program for lærere som ønsker å 
ta en masterutdanning
• At alle lærere skal sikres egnede arbeidsplas-
ser, herunder møterom
• Evaluere bruken av læringsplattformer, og 
innføre hensiktsmessige systemer for digital 
kommunikasjon, både internt og eksternt ved 
skolene.
• At lærerne sikres tid til samarbeid med læ-
rere/foreldre/assistenter
• Ha en gjennomgang av ulike funksjonstillin-
ger med sikte på effektiv ressursbruk
• Sikre best mulig kompetanse innen ulike 
funksjoner
• Styrke det tverrfaglige samarbeidet om elev-
ene

Elevenes rettigheter 
Elevene må gis anledning til å påvirke sin 
egen skolehverdag. Deltakelse i demokratiske 
prosesser er en viktig del av dannelsesarbeidet 
i skolen. Arbeidet med å skape en trygg skole-
hverdag er avgjørende for elevenes læringsut-
bytte. Vi må også sikre at alle elever opplever 
mestring og glede ved å lære.

Haugesund Venstre vil:
• At elevrådene skal fungere som hørings-
innstans i skolesaker 
• Forsterke arbeidet med tidlig innsats
• Etablere eget tilbud til elever som står i fare 
for å bli skolesluttere i videregående skole. Til-
budet bør gis hele 10. skoleår
• Arbeide for at ordningen med trivselsinspek-
tører innføres på alle barneskoler
• Ha økt fokus på anti-mobbearbeid
• Innføre regler for skoleflytting ved alvorlig 
mobbing, der mobberen flyttes til annen skole
• Arbeide for at flere elever sykler eller går til 
skolen

Økt foreldredeltakelse 
Foreldredeltakelse er viktig for elevenes læ-
ringsutbytte og sosiale vekst. Venstre vil at 
Haugesund kommune skal være en foregangs-
kommune i forhold til aktiv foreldredeltakelse. 
Det må legges tilrette for slik deltakelse både 
på den enkelte skolen og i kommunen som hel-
het. 

Slik tilrettelegging må både omfatte organise-
ringen av skole/hjem samarbeidet og kompen-
sasjonsordninger for foreldre som må bruke av 
arbeidstiden for å delta i skoleutviklingspro-
sjekter. Kommunalt foreldreutvalg (KFU) må 
styrkes og det må gis systematisk opplæring 
av klassekontakter/FAU medlemmer ved alle 
skolene. 

Haugesund Venstre vil: 
• Styrke FAU-arbeidet ved den enkelte skole
• Innføre kompensasjonsordninger for foreldre 
som deltar i skolerettet utviklingsarbeid i ar-
beidstida
• Innføre kurs for nyvalgte klassekontakter
• At planleggingen av skole/hjemsamarbeid 
skal inngå som en del av skolens planlegging 
av semesteroppstart
• At barneskolene skal tilby «Kvelds-SFO» ved 
arrangementer på kveldstid
• At alle foreldre skal få tilbud om deltakelse i 
undervisningen fra 1. til 4. klasse
• styrke kommunalt foreldreutvalg (KFU) ved 
frikjøp/ansettelse av KFU-leder i inntil 50% stil-
ling
• vurdere talerett for KFU i kommunale utvalg 
som behandler skolesaker

Assistentenes rolle 
Skolen har i større og større grad tatt i bruk as-
sistenter i undervisningen. Assistentenes rolle 
er svært variert. Assistentene i skolen har svært 
ulik kompetanse. De har også svært varierende 
oppgaver, og de må ofte forholde seg til mange 
ulike situasjoner. Det er viktig at assistentene 
sikres gode arbeidsvilkår.

Haugesund Venstre vil:
• Kreve utdannelse tilsvarende «Barne- og ung-
domsarbeiderfaget» ved nyansettelser av as-
sistenter
• Tilby kompetanseheving for assistenter som 
alt er tilsatt
• Arbeide for at assistentene har gode rammer 
for sitt arbeid, bl.a. ved å sikre arbeidsplasser og 
møterom for assistentene
• Innføre planleggingstid for assistenter 
• Sikre at assistentene tas med i planleggin-
gen av ILP-er, samt den daglige planleggin-
gen av arbeidet i klassene/med enkeltelever 
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Spesialundervisning 
Haugesund kommune bruker store ressurser 
på spesialundervisning. Andelen elever som 
mottar slik undervisning er høyere i Haugesund 
enn ellers i landet. Samtidig ser vi at det na-
sjonalt har vært en eksplosiv økning i antallet 
elever som mottar spesialundervisning.

Utfordringene vi står overfor i forhold til spesi-
alundervisningen er todelt. Det er et klart mål 
å redusere behovet for spesialundervisning. 
Haugesund Venstre er positive til innføringen 
av ressursteam ved skolene, og vi tror at stadig 
forsterket arbeid i forhold til tidlig innsats, vil 
kunne bidra positivt til dette.

Hvor store reduksjoner i tallet elever som tren-
ger spesialundervisning dette vil gi er imidlertid 
usikkert. Haugesunds funksjon som regionsen-
ter gir oss typiske storbyproblemer. Dette påvir-
ker også behovet for spesialundervisning. Når vi 
ser dette i sammenheng med den generelle na-
sjonale økningen i behovet for spesialundervis-
ning, tyder mye på at vi også i årene fremover 
vil ha en stor andel elever med særskilte behov.

Samtidig står vi overfor utfordringer knyttet til 
kvaliteten på spesialundervisningen. Skolepoli-
tisk melding for 2010 viser oss at svært mange 
av lærerne som underviser elever med særskilte 
behov ikke har spesialpedagogisk kompetanse. 
Vi vet også at svært mange av timene som til-
deles elevene er assistenttimer. Dette står i 
kontrast til kunnskapen om at det er faglig og 
pedagogisk kompetente lærere som gir best 
læringsutbytte.

Haugesund Venstre vil:
• Sikre tilstrekkelig antall spesialpedagoger ved 
den enkelte skole 
• Sikre et minimum antall timer med spesialpe-
dagog ved tildeling av spesialundervisning 
• Stille krav om et minimum antall lærertimer 
ved tildeling av spesialundervisning 
• Skjerme timer til spesialundervisning, slik at 
ikke disse brukes til vikartimer o.l. 
• Stille krav til assistentenes kompetanse/opp-
læring ved bruk av assistenter i spesialunder-
visningen 
• Vurdere egen enhet med ansvar for tilbud til 
elever med store atferds/tilpasningsvansker

Overgang mellom skoleslag 
Overganger mellom ulike skoleslag er ofte kri-
tiske perioder for mange elever. Slike overgan-
ger faller ofte sammen med store endringer hos 
den enkelte eleven. Det er derfor særlig viktig 
å fange opp de elevene som vil kunne oppleve 
faglige og sosiale problemer knyttet til disse 
overgangene.

Haugesund kommune har allerede på plass et 
opplegg for overgangen mellom barnetrinnet 
og ungdomstrinnet. Venstre ønsker å kvalitets-
sikre og forbedre arbeidet mot barn og unge 
som er i slike faser. 

Haugesund Venstre vil:
• Evaluere innhold, organisering, ressursbruk 
og arbeidsfordeling i forhold til overgangen 
mellom barnetrinn og ungdomstrinn
• Styrke rådgiverfunksjonen på ungdomstrin-
net 
• Styrke samarbeidet mellom ungdomsskolene 
og de videregående skolene 
• Etablere eget tilbud til elever som står i fare 
for å bli skolesluttere i videregående skole. Til-
budet bør gis hele 10. skoleår

Skolebruksplanen 
Skolebruksplanen er et viktig dokument i for-
hold til kommunens investeringer i skolesek-
toren. Skolebruksplanen må både gi forutsig-
barhet og langsiktighet, samtidig som den må 
være fleksibel nok til å fange opp «akutte» situ-
asjoner. Skolebruksplanen bør utvikles til også 
å bli en plan for systematisk vedlikehold av sko-
lene. Videre må skolebruksplanen gi kunnskap 
om framtidige behov basert på befolkningsut-
viklingen i de ulike bydelene, og den effekten 
dette har for skolegrensene.

Haugesund Venstre vil:
• ha årlig revisjon av skolebruksplanen
• se rehabiliteringsbehov i sammenheng med 
utbyggingsbehov 
• ha en plan for systematisk vedlikehold av sko-
lene 
• ha framskriving av befolkningsutviklingen i 
bydelene som del av skolebruksplanen 
• gi rektorene myndighet til å avgjøre søknader 
om overflytting fra andre skoler når det ikke 
foreligger særskilte grunner til slik søknad
• vurdere en prøveordning med driftsstyrer ved 



13

enkelte av skolene i Haugesund. Driftsstyrene 
skal også fungere som samarbeidsutvalg

Barnehager 
Barnehager er et godt pedagogisk tilbud til de 
yngste. Samtidig er det et viktig tilbud som gjør 
det mulig for småbarnsforeldre å etablere seg i 
kommunen. Haugesund Venstre ønsker å legge 
tilrette for at vi også i framtiden har et godt bar-
nehagetilbud til alle som ønsker det. Det må 
legges vekt på at barnehagene gir et tilbud med 
høy kvalitet og at foreldre kan være sikre på at 
deres barn tas i mot av kompetente voksne.

Kommunen må sørge for at det er tilstrekkelig 
barnehageplasser i kort avstand fra der folk bor. 
Ved inntak bør barna tas opp i sin «nærbarne-
hage» i så stor grad som mulig. Barnehagene 
må gi et variert og fleksibelt tilbud.

Haugesund Venstre vil:
• sikre barnehagedekning for alle som ønsker 
det 
• sikre at alle kan få tilbud om barnehageplass i 
rimelig nærhet til bosted 
• arbeide for at kommunen har nødvendig bar-
nehagefaglig kompetanse 
• arbeide for at barnehagetilbudet er variert og 
fleksibelt 
• stille krav om kvalitet i barnehagetilbudet og 
sikre høy faglig kompetanse i barnehagene 
• vurdere organiseringen av de kommunale 
barnehagene, og vurdere behovet for flere kom-
munale barnehager i perioden
• Arbeide for en samordning av planleggings-
dager i skolen og barnehagene

Venstre setter 
elevene først, 
derfor satser 
vi på læreren!
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Det er i oppveksten mye av evnen til å ta kon-
troll over eget liv og grunnleggende følelse av 
trygghet og verdighet legges. Venstre er derfor 
svært opptatt av å hindre at barn opplever sosi-
al eksklusjon og nød. Barnevernet skal ha nød-
vendige ressurser og skolen skal kunne gi ster-
kere tilpasning av undervisning til den enkelte.

De fleste av byens borgere tar vare på seg selv 
og sine nærmeste uten noen form for offent-
lig støtte. Slikt personlig ansvar og omsorg er 
den bærende kraften i det sosiale arbeidet i vårt 
samfunn. Kommunen har som oppgave å bistå i 
dette arbeidet. Den skal også ha ordninger som 
fanger opp dem som har behov som er større 
enn det pårørende er i stand til å bidra med, el-
ler som ikke har pårørende som kan bidra.   

Den kommunale omsorgen skal sikre at alle by-
ens borgere har et verdig liv. Den som har behov 
for hjelp fra det offentlige skal behandles med 
omtanke og respekt. Hensynet til den enkeltes 
integritet skal være rettesnor for kommunens 
sosiale arbeid. Det må legges stor vekt på å ta 
i bruk den enkeltes ressurser og evner. Den of-
fentlige omsorgen må drives ut fra et prinsipp 

om at kommunen skal gi mer til dem som tren-
ger det mest. 

Venstre vil legge til rette for et nært og forplik-
tende samarbeid med de frivillige organisasjo-
nene der brukerens behov for et helhetlig tilbud 
blir ivaretatt.

Eldre og pleietrengende  
Kommunen skal sørge for at alle som trenger 
det får nødvendig pleie og omsorg, og den en-
kelte bør i størst mulig grad få mulighet til å ha 
innflytelse på innholdet i tjenestene de får fra 
det offentlige. For å sikre dette, trengs et bedre 
og mer fleksibelt tilbud som fanger opp ulike 
ønsker og behov. Kommunen skal bl.a. tilby 
gode hjemmetjenester som gjør at eldre og 
pleietrengende som ønsker det kan bo lengst 
mulig hjemme.   

Eldre med mer sammensatt sykdomsbilde enn 
tidligere medfører kompetansemessige utfor-
dringer. Koordinering og samhandling rundt 
enkeltbruker blir viktigere – det vil bli stilt store 
krav til kompetanse og kommunikasjon i frem-
tiden.  

Haugesund Venstre mener at alle 
skal ha frihet til å bruke sine evner 
til beste for seg selv og samfunnet 
– men like selvsagt er det at de 
som virkelig trenger samfunnets 
hjelp til å leve et verdig liv, skal få 
det.

Varm velferd når du
trenger det!
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Venstre har forventninger til samhandlingsre-
formen – og vil bidra til at Haugesund kommu-
ner møter utfordringene i reformen på en best 
mulig måte.  Vi ønsker at Haugesund kommune 
skal framstå som en attraktiv arbeidsgiver som 
er godt forberedt til å møte disse utfordringene.     

Haugesund Venstre vil:
• Bygge omsorgboliger til eldre med heldøgns 
bemanning. 
• Sikre god samhandling med spesialisthelse-
tjenesten.
• Planlegge for fremtidige behov innen eldre-
omsorgen ved blant annet å sikre rehabilitering 
og godt vedlikehold av eksisterende institusjo-
ner.
• Sikre god balanse mellom tilbud på ulike trinn 
i «omsorgstrappen».
• Kunne tilby bolig med oppfølging for dem 
som trenger det. Dette gjelder blant annet inn-
byggere med rus/psykiatri problemer og eldre 
funksjonshemmede
• Ha gode dagtilbud for eldre og demente slik at 
de kan bo lengst mulig hjemme
• I et samarbeid med Helse Fonna må kommu-
nen sikre nødvendig kompetanse for en best 
mulig drift av forsterket sykehjem som skal 
etableres ved Haugesund Revematismesyke-
hus.  
• Sikre nødvendig kompetanse, godt arbeids-
miljø og økt kvalitet i tjenesten ved å arbeide 
for større stillingsandeler i omsorgssektoren, og 
støtte tiltak som reduserer omfanget av ufrivil-
lig deltid i kommunen.

Tiltak for funksjonshemmede 
Venstre er spesielt opptatt av å sikre støtte 
til foreldre og familier med funksjonshemmede 
barn.  Dette kan være nødvendig avlastning el-
ler hjelp i hjemmet. 

Støttekontakter er helt vesentlig for å sikre 
gode avlastningsordninger.  For å sikre nok støt-
tekontakter er det vesentlig at disse har gode 
ansettelsesvilkår og en avlønning som gjør det 
attraktivt å jobbe som støttekontakt.

Funksjonshemmede må sikres gode fritids-
tilbud, og dette innebærer også mulighet for 
å reise på ferie. Vi må sikre gode botilbud for 
voksne funksjonshemmede.

Rusomsorg 
Venstres utgangspunkt er at vi skal bekjempe 
rusmiddelavhengigheten, ikke de rusmiddelav-
hengige.

Våre rusmiddelavhengige har ulike hjelpebe-
hov. Noen vil ved økt hjelp, kunne slutte eller 
redusere bruken av rusmidler.  Andre vil ikke 
klare dette. Venstre ønsker at alle skal sikres et 
hjelpetilbud som gjør at den enkelte for et best 
mulig liv.  

Mange rusmiddelavhengige har også psykiske 
lidelser. Hvordan kommunen har organisert 
sine enheter, skal ikke være til hinder for at dis-
se får nødvendig hjelp.  Helse Fonna er også en 
viktig medspiller i dette arbeidet, både innen-
for LAR og psykiatri. Hvordan hjelpetilbudet er 
organisert skal ikke hindre at den rusmiddelav-
hengige ikke får den hjelp som denne trenger. 

Derfor er det viktig at det er god samhandling 
mellom Haugesund kommune og spesialisthel-
setjenesten.  Haugesund kommune kjøper tje-
nester av private institusjoner for å sikre et godt 
tilbud til våre rusmiddelavhengige.  Det betyr at 
kommunen også må sikre samhandling med de 
private aktørene og kunne kontrollere at de gir 
et godt tjenestetilbud. 

Haugesund Venstre vil:
• Organisere omsorgssektoren slik at ulike en-
heter samarbeider for å sikre den enkelte rus-
middelavhengige et best mulig hjelpetilbud. 
Dette innebærer også samhandling med de pri-
vate organisasjoner som kommunen har avtale 
med.
• Sikre optimal oppfølging av rusmiddelav-
hengige som har psykiske problem ved å gå 
sammen med Helse Fonna om etablering av 
oppsøkende team.
• prioritere tilbud om bolig og bo-trening for de 
som trenger det. Kommunen må sikre et tilbud 
som gjør at den enkelte kan lære å bo i egen bo-
lig.  Dette vil kreve heldøgnsbemanning for en 
del av boenhetene.
• Ha en ”omsorgstrapp” som sikrer at rusmid-
delavhengige kan få ansvar for egen bolig.
• Gi rusmiddelavhengige et tilbud om aktivitet, 
som arbeidstrening og utdanning.
• For rusmisbrukere som ikke klarer å bryte ut 
av rusbruken må det finnes et lavterskeltilbud. 
Venstre ønsker å få vurdert etablering av sprøy- 
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terom i Haugesund som en del av et helhetlig 
tilbud. 
• Vurdere døgnåpent akutt-tilbud for rusmid-
delavhengige, i samarbeid med private organi-
sasjoner.

Barn og unge  
Kommunen skal sikre barn og unge gode opp-
vekstvilkår. Det er viktig at vi skaper helhetlige 
oppvekstmiljøer der de unge gis muligheter 
for utfordringer og utvikling. Vi ønsker at fore-
byggende arbeid skal vektlegges, og at det 
skal være gode samarbeidsrutiner mellom alle 
instanser som arbeider med barn og unge. Fri-
tidstilbud for barn og unge i alle bydeler og SLT 
arbeidet er eksempler på gode tiltak. 

En skole som gir sterkere tilpasning til den en-
kelte elev er et viktig forebyggende tiltak for å 
hindre sosial eksklusjon.

Haugesund Venstre vil:  
• jobbe for at Haugesund kommune skal ha et 
helhetlig og oversiktlig hjelpetilbud for barn og 
unge med psykiske problemer 
• Støtte tiltak for tidlig innsats, som for eksem-
pel Basen, barne- og familiesenter – lavterskel-
tilbud til utsatte foreldre, og spesialpedagogisk 
team i barnehagene
• Sikre barnevernet nødvendige ressurser og 
kompetanse
• Videreføre og kvalitetsikre SLT-arbeidet
• Prioritere fritidstilbud til barn og unge, både 
ved styrking av bydelshusene og frivillige lag/
organisasjoner
• Økt innsats mot barnefattigdom. Barnetryg-
den skal ikke regnes som del av familiens inn-
tekt ved tildeling av sosiale ytelser
• Styrke gjeldsrådgivingstjenesten i Haugesund

Forebyggende arbeid:
Mange av de sykdommer og problemer som er 
økende i dagens samfunn sykdommer kan fore-
bygges, og samfunnet vil i det lange løp spare 
mye på økt satsing på forebygging.  Dette er 
også sentralt i samhandlingsreformen. Det vik-
tigste forebyggende helsearbeidet skjer ved at 
det enkelte menneske tar et personlig ansvar 
og innretter sin livsstil med tanke på å forhin-
dre sykdom og skade. Samfunnet kan tilrette-
legge for gode kunnskaper hos folk gjennom 
at informasjon om forebygging er tilgjengelig.  
Helsestasjoner, jordmødre og skolehelsetjenes-
ten er viktige aktører og arena for forebyggende 
helsearbeid.  

Venstre ønsker å øke innsatsen og oppmerk-
somheten knyttet til forebyggende arbeid, og 
vil fortrinnsvis at det satses på tiltak som har 
dokumentert effekt.      

Haugesund Venstre vil:
• sikre at sosialhjelpesatsene minst er på nivå 
med statens normer
• arbeide for bedre bemanning ved Haugesund 
Politikammer, og mer synlig politi i gatene
• ha et samarbeid med politi og næringsdri-
vende i sentrum som sikrer trygghet for de som 
oppholder seg i sentrum, og verdige forhold for 
våre rusmiddelavhengige.
• Ha en skjenkepolitikk med varierte skjenke-
tider og et regelverk som sikrer likebehandling 
for utelivsbransjen. 
• Gå i mot nattklubb-bevilling for 18-åringer
• At vedtatte skjenketider skal gjelde for alle, 
uansett arrangement.
• Arbeide for nytt fengsel på Haugalandet
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Det er en nøye sammenheng mellom et rikt og 
aktivt kulturliv og et tilsvarende rikt og aktivt 
næringsliv. 

Samtidig er kultur også viktig uavhengig av det 
økonomiske bidraget den gir til samfunnet. I en 
eller annen form bidrar kulturen til å berike våre 
liv, både når vi er kulturkonsumenter og når vi 
er aktive deltakere. Kulturopplevelser er i seg 
selv viktige for byens borgere.

Kulturbygg og idrettsanlegg
Venstre mener at kommunens viktigste opp-
gave er å sørge for at det finnes arenaer for ulike 
kultur- og fritidstilbud. Kommunen skal i første 
rekke legge til rette for et omfattende kulturliv 
gjennom å bidra til at det finnes bygg og anlegg 
for ulike aktiviteter. Det er avgjørende at offent-
lige kulturbygg er tilgjengelige for alle som øn-
sker å bruke dem. 

Det store antall barn, unge og voksne som dri-
ver ulike former for idrett må også sikres gode 
og tidsriktige anlegg. Det er særlig viktig å sør-
ge for at kommunen legger til rette for aktivite-
ter som fremmer folkehelse og en sunn livsstil 
blant byens borgere.

Kunstnere og kulturarbeidere må sikres gode 
arbeidsvilkår bl.a. gjennom tilgang på lokaler 
for sin aktivitet. Kommunen har også et ansvar 
for at det finnes kunstnerisk utsmykking av det 
offentlige rom. 

Venstre vil: 
• arbeide for at det etableres en videregående 
skole der de kreative fagene samles, og i sam-
arbeid med fylkeskommunen etablere et tverr-
faglig kunstmiljø i samme lokaler som denne 
skolen. Dette kultursenteret kan også huse kul-
turskolen
• styrke bydelshusene økonomisk og adminis-
trativt 
• sikre at bydelshusene får utvikle seg på egne 
premisser og I samarbeid med brukerne
• arbeide for at det skal være rusfrie tilbud til 
ungdom i alle bydeler 
• prioritere breddeidrett ved nybygging av 
kommunale anlegg og tildeling av tider i kom-
munale anlegg
• sikre tidsriktige idrettsbygg og anlegg i til-
knytting til skolene ved framtidige rehabilite-
ringer
• legge tilrette for ulike former for uorganiserte 

En levende og
pulserende by!
Kultur er en viktig del av hverda-
gen for de fleste av oss. Mange har 
barn som er aktive innen ulike lag 
og organisasjoner, og mange del-
tar selv på ulike kulturarenaer. Un-
dersøkelser viser at kulturtilbudet 
ofte er svært avgjørende når unge 
i etableringsfasen skal velge bo-
sted og arbeidssted.
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idrettsaktiviteter
• at utleie av kommunale kulturbygg til skoler 
og liknende skal skje til kostpris 
• få utredet opprettelsen av et Rabinowitzsen-
ter i Haugesund
• få på plass drift av et bydelshus i Skåredalen
• arbeide for å få opprettet en formidlerstilling 
ved Billedgalleriet
• ha en gjennomgang av åpningstidene ved by-
ens kulturbygg, slik at disse er åpne når publi-
kum har anledning til å benytte dem

Kulturadministrasjon og frivillig arbeid 
Venstre mener at den kommunale kulturadmi-
nistrasjonen bør rettes inn mot to områder, drift 
av kommunale kulturbygg og administrasjon 
av ikke-kommersielle aktiviteter. 

Kommunen skal sikre borgerne et godt tilbud 
innen folkebibliotek, billedkunst, museums-
virksomhet og teater. Arbeidet skal særlig være 
rettet mot tilbud for barn/unge og eldre som på 
grunn av sin livssituasjon har vansker med å 
benytte seg av kulturtilbudene. Kulturskolens 
arbeid må styrkes, og det må etableres ordnin-
ger som gir et helhetlig tilbud til eldre på insti-
tusjoner o.l. 

Det er viktig at kulturadministrasjonen har et 
godt samarbeid med enkeltpersoner, ulike fri-
villige lag og organisasjoner, skoler og institu-
sjoner for å sikre et bredt tilbud av kulturaktivi-
teter både for eldre og unge. 

Frivillige lag og organisasjoner må gis gode vil-
kår for sitt arbeid, både økonomisk og i forhold 
til tilgjengelige lokaler og andre ressurser de 
har behov for. 

Haugesund Venstre vil: 
• satse på det frivillige lags- og organisasjons-
arbeidet gjennom å prioritere kulturtilbud for 
barn og unge og aktiviserende kulturtiltak ved 
tildeling av kommunale midler 
• støtte og videreutvikle «Kulturnatt» som by-
ens viktigste kulturfestival
• vurdere dagens støtteordninger for lag og or-
ganisasjoner og frivillige grupper, med tanke på 
å dreie mer av kommunens kulturbudsjett over 
til støtteordninger for disse gruppene
• øke ressursene til kulturskolen, i første rekke 
prioritere tilbud til flere barn og unge før en re-
duksjon i egenbetaling 

• at kulturadministrasjonen aktivt skal mar-
kedsføre tilskuddsordninger og tjenester over-
for lag, organisasjoner og privatpersoner
• utvikle det regionale samarbeidet innen kul-
tur, reiseliv og opplevelser i regionen 

Festivaler og kommersiell kultur 
Kommunen skal være en samarbeidspartner 
for dem som driver kommersielt kulturarbeid. 
Kommunen skal bidra gjennom å stille lokaler/
arenaer til rådighet, salg av administrative tje-
nester og kjøp av innhold og tjenester til f.eks. 
“Den kulturelle skolesekken” og “Den kulturelle 
spaserstokken”. Kommunen bør også i stor grad 
være en samarbeidspartner i forhold til å koor-
dinere og samordne ulike kommersielle aktivi-
teter og kulturlivet forøvrig. Det er særlig viktig 
å stimulere til samhandling som gir økt lokal 
aktivitet. 

Haugesund Venstre vil: 
• aktivt støtte etablering og drift av ulike for-
mer for kommersielle kulturtilbud bl.a. gjen-
nom å stille lokaler, kunnskap og administrati-
ve og tekniske tjenester til rådighet, til kostpris 
for nye tilbud. 
• vurdere en overføring av det økonomiske og 
administrative ansvaret for de etablerte festi-
valene til private aktører gjennom etablering av 
uavhengige driftselskaper. 
• innføre innkjøpsordninger fra festivalene, der 
kommunen kjøper innhold til bruk i skoler, bar-
nehager og andre institusjoner 
• stille lokaler til rådighet for kommersielle ar-
rangementer 
• tilby tekniske- og administrative tjenester til 
kommersielle arrangementer 

Annet kulturarbeid 
Kulturlivet i Haugesund kjennetegnes først og 
fremst av sitt mangfold, og av et sterkt enga-
sjement fra både publikum og kulturarbeidere. 
I en slik sammenheng er det kommunens opp-
gave å støtte oppunder dette mangfoldet, og å 
sørge for at grunnleggende kulturtilbud er til-
stede.

Slike grunnleggende tjenester er blant annet 
bibliotek og museumstilbud. Både bibliotek og 
museumstilbudene må utvikles, slik at de fram-
står som attraktive også for et publikum som er 
vant med dagens digitale formidlingsarenaer.
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Kommunen er også en viktig aktør som kjøper 
av ulike kunst og kulturtjenester. Utsmykking 
av offentlige nybygg er en viktig del av kommu-
nens kunstformidling. I tillegg bør det vurderes 
i hvilken grad andre kommunale bygg kan fun-
gere som utstillingslokaler for deler av den om-
fattende kunstsamlingen som nå er plassert i 
magasin.

Haugesund Venstre vil: 
• sikre gode bibliotektjenester i kommunen 
• arbeide for at Haugesund Folkebibliotek skal 
ha hensiktsmessige og gode lokaler
• arbeide for å styrke rammene for innkjøp ved 
Haugesund Folkebibliotek
• arbeide for et godt museumstilbud og vurdere 
opprettelsen av et Vitensenter
• arbeide for å styrke rammene for tildeling av 
midler til frie kunstnere og kunstnergrupper
• at kommunen ikke skal styre innholdet i kul-
turtilbudet, men stimulere profesjonelle og 
amatører til å bruke sin kreativitet til å skape 

bredde og mangfold.
• lage en strategi for å skaffe flere lokaler til 
atelierer, verksteder og øvingslokaler for kunst-
nere og kulturarbeidere.
• lage en samlet plan for kunst i det offentlige 
rom, som åpner for et tettere samarbeid med 
kunstnerne om utforming av ny bebyggelse, 
oppgradering av gater og plasser.
• prioritere kultur- og idrettstilbud til barn og 
unge
• styrke arbeidet med Haugesund som friby for 
forfulgte forfattere
• arbeide for å videreutvikle Haugesund som 
filmby, med særlig fokus på arbeidet blant 
unge filmskapere, gjerne i samarbeid med, og 
etter modell av prosjektet «Young Film Entrepe-
neurs» ved Vardafjell videregående skole
• arbeide for å styrke og videreutvikle utdan-
ningstilbudet ved HSH, med tanke på å at høg-
skolen skal kunne tilby kulturrelaterte studier i 
Haugesund



20

Dette gjør at vi har et spesielt ansvar for frem-
tiden.  Vi må balansere forvaltningen av en stor 
og viktig petroleumssektor opp mot de nye mu-
lighetene for et grønt energiskifte, og opp mot 
det ansvaret vi har for fremtidige generasjoners 
klima og livsgrunnlag. 

Fostre kreativitet
Alle mennesker har noe kreativt i seg. Skal en 
utvikle et godt næringsklima, må en stimulere 
skaperkraft og det å våge å prøve.  Haugesund 
Venstre vil arbeide for at det i våre barnehager 
og skoler, elev- og ungdomsbedrifter, og gjen-
nom kulturskole og frivillige foreninger blir gitt 
muligheter til å dyrke frem kreativitet og ska-
perglede, hånd i hånd med takhøyde og tole-
ranse.

Uavhengighet og likebehandling
Haugesund kommune skal være næringsnøy-
tral.  Det vil si at alle skal bli møtt med samme 
serviceinnstilling uansett hvilken næring de 
representerer.  Like saker skal behandles likt, 
og Haugesund kommune skal ved kjøp av va-

rer og tjenester, sørge for at flere bedrifter får 
anledning til å konkurrere om å levere de beste 
løsningene.

Servicekommune 
Rask og god saksbehandling er viktig for våre 
bedrifter.  Haugesund Venstre vil sikre at plan 
og byggesaksavdelingen og andre enheter som 
behandler henvendelser fra publikum, har nok 
kapasitet og kompetanse til at saker blir ferdig 
innen rimelig tid.  

Lytte og teste
Noen av våre bedrifter er flinke til å kontakte 
Haugesund kommune, og noen er også så store 
at det er viktig at kommunen har god kontakt 
med disse. Haugesund Venstre ønsker å sikre at 
de små bedriftene, som ofte verken har tid eller 
ressurser til å påvirke kommunale rammevilkår, 
også skal bli hørt.  Dette kan skje gjennom for 
eksempel åpne dialogmøter.  

Haugesund Venstre ønsker at kommunen tes-
ter ut forslag til regelverk på mange bedrifter, 

Norges situasjon, med en liten, 
åpen og velfungerende nordisk 
markedsøkonomi, lav arbeidsle-
dighet, gode velferdsordninger 
og robuste statsfinanser gir oss 
et av verdens best tenkelige ut-
gangspunkt for å forme vår egen 
fremtid. I Haugesund har vi et om-
stillingsvillig næringsliv med høy 
kompetanse og lang erfaring. 

En kreativ, og
verdiskapende by!
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og bruker responsen til å forenkle og for bedre 
dette før det blir vedtatt.

Kapital – fond som fødselshjelper
Etableringsstipend, utviklingstilskudd og fram-
for alt tilgang på risikovillig kapital kan være 
avgjørende for om en god kommersiell idé blir 
prøvd ut i praksis.  Haugaland Vekst IKS skal 
sørge for at offentlige virkemidler er kjente og 
tilgjengelige for bedriftene i Haugesund Kom-
mune. 

Forsking og utvikling
Høgskulen Stord/Haugesund er viktig for å si-
kre nødvendig kompetanse til både kommunen 
og næringsvirksomhet i kommunen.  Hauge-
sund kommune må legge til rette for å skape 
møteplasser mellom næringsliv og høgskolen. 

Haugesund Venstre vil arbeide for at Hauge-
sund fastholder visjonen ”Norges Maritime 
Hovedstad” - og for at HSH  tar mål av seg til 
å utgjøre hovedinstitusjonen i Norges Maritime 
Universitet, i samarbeid med andre utdan-
ningsinstitusjoner. 

For å sikre at regionens forskingsinstitusjon, 
Stiftelsen Polytec kan bli kvalifisert til basisbe-
vilgning fra Norges Forskningsråd, må Hauge-
sund Kommune bruke forskingsinstitusjonen 
aktivt. Haugesund Venstre vil videre arbeide for 
at Polytec i en begrenset periode på 3-5 år skal 
få midler fra Universitetsfondet til å kvalifisere 
seg til slik basisbevilgning.     

Forberede seg på grønn framtid
Alle enheter i Haugesund kommune skal bli 
sertifisert som Miljøfyrtårn.  Haugesund Ven-
stre vil forslå at kommunen skal stille krav om 
miljøsertifisering til de bedrifter som kommune 
skal kjøpe inn vare og tjenester fra.  Kommunen 
må legge til rette for at bedrifter som ønsker 
slik sertifisering får mulighet til dette.

Haugalandet har unik kompetanse innen trans-
port og prosess av naturgass, såvel som anven-
delse og har en historisk mulighet til å spille 
en nøkkelrolle i CO2-fangst og lagring. Venstre 
mener at den såkalte månelandingen bør skje 
på Kårstø.  

God infrastruktur 
Infrastrukturen må bidra til at næringsvirk-
somheter har mulighet til etablering og utvik-
ling i kommunen.  Haugesund Venstre vil ha 
en oversikt over disponibelt areal i Haugesund 
Sentrum for å se hvilke muligheter en har for 
bruk av dette til næringsformål.  For større 
næringsvirksomhet vil Gismarvik næringspark 
være et alternativ. Haugesund Venstre mener at 
en må sikre at det blir etablert gode kollektive 
transportmuligheter mellom næringsparken og 
kommunene i regionen. Ved etablering av næ-
ringsarealer i kommunen må infrastruktur som 
fremmer kollektivtransport være et krav. Kom-
munal næringshage
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Åpenhet
Haugesund skal være en åpen kommune. Bor-
gerne skal kunne få innsyn i det arbeidet som 
gjøres, både administrativt og politisk. Det er 
viktig at vi har systemer som sikrer at den en-
kelte politikers habilitet og integritet er synlig 
for borgerne. Ansattes koblinger til ulike andre 
grupperinger må også være synlige.

Venstre vil:
• Innføre et lobbyregister i kommunen 
• Følge opp at folkevalgte, styrerepresentanter 
og ansatte registrerer alle verv og økonomiske 
interesser i Styrevervregisteret til Kommune-
nens Sentralforbund 
• At alle kommunale virksomheter skal prakti-
sere meroffentlighetsprinsippet, dette gjelder 
også virksomheter som er helt eller delvis eid 
av Haugesund kommune
• Gjøre all kommunal informasjon som ikke er 
unntatt offentlighet gratis tilgjengelig og lett 
søkbar på kommunens nettsider 
• Ha lyd-/videooverføring av møtene i bystyret, 

formannskapet og alle de andre politiske utval-
gene i kommunen.
• Opprette åpne e-postlister knyttet til kommu-
nens datasystem over alle folkevalgte 
• Ha åpne styremøter i kommunale og inter-
kommunale selskap som ivaretar samfunns-
messige oppgaver 
• Gjennomføre en evaluering av hvor godt lokal-
demokratiet fungerer i kommunen

Deltakelse
Borgerne skal kunne delta aktivt i utviklingen 
av byen. Vi må ha ordninger som gjør at den 
enkelte borger kan presentere sine saker for et 
samlet politisk miljø.

Venstre vil:
• Innføre “Åpen spørretime” i bystyret der alle 
borgere kan stille spørsmål om aktuelle saker 
• Informere om og oppfordre til innbyggerini-
tiativ
• Gi lokale velforeninger, frivillige organisasjo-
ner og andre aktører bedre mulighet til å kom-

Den enkeltes borgers mulighet til 
å orientere seg om de kommunale
beslutningsprosessene og til å del-
ta i utformingen av sin egen kom-
mune er bærebjelken i det lokale 
demokratiet. Vi trenger engasjerte 
borgere for å utvikle Haugesund til 
en stadig bedre by å leve i, også 
utenom valgene hvert fjerde år.

Et levende og åpent
lokaldemokrati!
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me med innspill i saker som angår dem 
• Innføre Ungdomsråd og videreutvikle Barnas 
bystyre 
• Bruke åpne høringer i saker som gjelder store 
grupper av innbyggere og/eller der det er kon-
flikt mellom særinteresser og fellesskapets be-
hov.

Kommunen som arbeidsgiver
De ansatte i kommunen er byens ansikt utad. 
Det er gjennom deres innsats at kommunens 
tilbud blir effektuert og vurdert. Det er viktig at 
våre ansatte får så gode arbeidsvilkår som mu-
lig. Kommunen skal være en aktiv arbeidsgiver.

Venstre vil:
• At de kommunalt ansatte skal gis gode mulig-
heter til etter- og videreutdanning. 
• At kommunen skal være ledende innen helse, 
miljø og sikkerhet, f.eks. ved å tilby ordning 
med trening i arbeidstida. 
• At kommunen jobber målrettet for å redusere 

sykefraværet, gjennom blant annet tiltakene i 
IA–avtalen.
• Legge til rette for at eldre arbeidstakere kan 
stå i arbeid utover dagens pensjonsalder 
• Ha et inkluderende arbeidsliv som gir tilgang 
til og tilrettelegger for at mennesker med funk-
sjonshemminger kan være i arbeid. 
• At kommunen skal arbeid for økt rekruttering 
av innvandrere ved ansettelser i egne virksom-
heter.
• Fremheve at tilstrekkelig grunnbemanning er 
det viktigste tiltaket for å redusere behovet for 
vikarer, ekstrahjelp etc. 
• Vi vil ha en gjennomgang av ulike former for 
turnus innen de helserelaterte virksomhetene. 
• I betydelig større grad ta i bruk ordningen 
med tidsubestemt lønnstilskudd (TULT) i sam-
arbeid med NAV slik at personer som ellers ville 
kvalifisere til varig uførepensjon, kan delta i ar-
beidslivet.
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Haugesundregionen er et felles bo- og arbeids-
marked for innbyggerne i regionen.  De geogra-
fiske avstandene er korte, og det gir store mu-
ligheter til samhandling og samarbeid. Tiltak 
som gir vekst i en kommune, vil også skape 
muligheter for vekst i andre. Med så korte av-
stander er det også muligheter for gode kollek-
tive transportløsninger.  

Haugesund, Karmøy og Tysvær kommune ”vok-
ser seg sammen” og i her må en sikre samar-
beid for å gi innbyggerne gode tjenester, enten 
det er skole/barnehage eller omsorgstjenester.  
Det samme ser en skjer når det gjelder utvikling 
i nordre bydeler, og i forhold til Sveio kommune.

Flytting av oppgaver fra stat til kommune gjør 
at det vil være behov for enten sammenslåing 
av kommuner eller økt samarbeid mellom kom-
munene.  For Venstre er det en demokratisk 
utfordring at interkommunale samarbeidssel-
skap ikke sikres nok folkevalgt styring og kon-
troll.  Samtidig ser vi at det er flere oppgaver 
som kan løses bedre ved at flere kommuner går 
sammen om tjenesten.

I vår region har vi mange bedrifter som er svært 
følsomme for internasjonale konjunkturer, og 
da er det helt vesentlig at regionen står samlet 
for å kunne sikre disse gode rammebetingelser. 
Haugesund kommune må være en pådriver for 
å sikre et best mulig regionalt samarbeid.  

Venstre vil at Haugesund kommune skal:
• Være en pådriver i det interkommunale sam-
arbeidet
• Gå i dialog med Tysvær og Karmøy kommune 
for å se på muligheter for å samarbeide om 
velferdstjenester for de som bor i ”grenseområ-
dene” mellom kommunene.
• I et samarbeid med de andre kommunene – 
søke om midler i belønningsordning for kollek-
tivtransport, og sikre gode kollektive transport-
muligheter i regionen.
• Sikre etablering av pendlerrute mellom Kar-
møy og Haugesund sentrum
• Være lydhør i forhold til de andre kommunen 
slik at en kan tilby de tjenester som det er na-
turlig at et regionssenter skal kunne gi.

Haugesund er ikke den største 
kommunen i regionen, men byen 
er et naturlig regionsenter.  Dette 
gjør at Haugesund må være sin 
rolle bevisst som regional utvi-
klingsaktør, og vise stor romslig-
het i forhold til de andre kommu-
nene i regionen.

Regionalt samarbeid for
felles beste!
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• Få etablert arenaer der næringsliv og politi-
kere kan møtes for dialog i forhold til sikring av 
gode rammebetingelser for regionens bedrifter
• Støtte utviklingen av prosjekter som fremmer 
samarbeid innen reiseliv og turisme 
• Støtte opp viderutvikling av et MET-senter på 
Karmøy
• Arbeide aktivt for etablering av næringsvirk-
somhet ved Gismarvik Næringspark
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Etter vår oppfatning er det flere ulike grep som 
må tas for å få kontroll på kommunens økono-
mi i den kommende perioden. Vi må både redu-
sere driftsutgiftene og investeringsutgiftene. 
For å få til dette, samtidig som vi opprettholder 
et forsvarlig nivå på tjenestene, må vi prioritere 
de primære oppgavene kommunen har.

Haugesund kommune har en høy lånegjeld. 
Det betyr at vi bruker en uforholdsmessig stor 
del av driftsmidlene til å betale renter på lån. 
Nye investeringer som øker den samlede låne-
gjelden, vil gjøre denne situasjonen verre. Vi 
må derfor redusere investeringstakten, slik at 
vi klarer å redusere kommunens gjeld.

Dette vil frigjøre midler som kan brukes til tje-
nester for byens borgere. I en periode vil det 
likevel være fornuftig å bruke disse midlene til 
ekstra nedbetaling av lån. Dette vil gi en lang-
siktig virkning, og det vil bidra til å gi kommu-
nen en langt mer robust økonomi.

Vi må også ha en nøye gjennomgang på hvilke 
tilbud det er naturlig at kommunen gir borger-
ne, og hvilken kvalitet disse tilbudene skal ha. 
Kommunens primære oppgaver er etter Ven-
stres mening knyttet til skole og velferd. Dette 
er områder som i så stor grad som mulig må 
skjermes for kutt i tjenestene.

Det er også viktig at vi forsøker å effektivisere 
bruken av skattebetalernes penger. I den sam-
menhengen må vi også se på hvilke tjenester 
som kan utføres av andre enn kommunalt 
ansatte, og om dette lar seg gjennomføre av 
private, med samme kvalitet, men med lavere 
kostnader.

Venstre mener at realistiske budsjetter og øko-
nomiplaner gir den beste økonomistyringen. Vi 
har i hele forrige periode levert alternative bud-
sjetter innenfor rammene av rådmannens for-
slag og vurderinger. Det vil vi fortsette å gjøre 
også i den kommende perioden.

Bedre økonomistyring 

For at vi skal kunne gi byens borgere de beste tjenestene og sørge for at de 
som trenger offentlige tjenester mest, får disse, er det avgjørende at vi har 
kontroll på kommunens økonomi. Venstre har i hele forrige periode tatt til 
orde for bedre økonomistyring i Haugesund. Det vil vi fortsette med også i 
denne perioden.
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I dette programmet har vi tatt til orde for en 
vesentlig endring av den politiske kursen i Hau-
gesund. Vi har bevisst fokusert på det vi mener 
er de viktigste områdene for kommunens virke. 
Mange av disse tiltakene vil medføre økte kost-
nader for kommunen. Skal vi klare å gjennom-
føre dette, må det reduseres i andre kostnader, 
på andre områder.

Bedre økonomistyring og en bedre kommunal 
økonomi er derfor en forutsetning for at vi skal 
kunne gjennomføre den politikken vi går til 
valg på. Erfaringene etter denne valgperioden 
gjør at vi er optimistiske i forhold til at vi skal 
klare dette. 
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