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Vi gir deg de lokale forskjellene 
mellom partiene

www.klepp.venstre.no
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Våre kandidater
1. Børge Brunes
Grunnen til at jeg har valgt Venstre er fordi de fører den 
mest helhetlige politikken. Spesielt begeistret er jeg 
for Venstres miljø-, nærings-, kunnskaps- og IT-politikk.  

Helheten slutter ikke alltid ved kommunegrensene. Både 
når det gjelder boligbygging, skoler, fagmiljø etc.  må  vi 
våge å være litt visjonære ved å tenke Jæren under ett. 
 
Jeg vil utfordre de andre partiene til å gjøre det samme!

2. Ingrid Reve
Grunnen til at jeg har valgt Venstre er at de tar vare på 
mangfoldet og friheten til selv å velge.

Jeg støtter Venstre sin kamp for at  nærings- og velferds-
utvikling fremover alltid skal ha fokus på et bedre klima 
og ta hensyn til mulighet for jordvern. 

Velferdssamfunnet måles etter hvordan vi tar vare på de 
svakeste!

03. Lars Sigve Meling 
04. Solveig Sæbø 
05. Ole Tobiesen 
06. Liv Kristin Sola 
07. Gunleik Sandsmark 
08. Linda Hjemgård 
09. Vegard Ankarstrand 
10. Gro Karete Bråtveit 
11. Anders Reve 

12. Astrid Steinhovden 
13. Georg Gaard 
14. Reidun Oline Skadsem 
15. Kåre Arvid Petersen 
16. Ingeborg Kristiansen 
17. Arne Sæbø 
18. Gro Reve 
19. Sivert Skår 
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La oss se på Bryne/Tjøtta/Tu og 

Kverneland/Orstad fra et fugle-

perspektiv. Har vi organisert oss 

på den beste måten? Er vi godt 

nok rustet for framtidige 

utfordringer? 

Venstre mener at en må tenke nytt i samar-
beidet  mellom   Klepp  og  Time.  Vi  må løfte 
blikket og se Jæren med nye briller. 

Ny ungdomsskole på Tu
Hva med å se på muligheten for  en ung-
domsskole på Tu som vil avlaste både Klepp 
og Bryne ungdomsskole som begge har 
sprengt kapasitet ? 

2 nye skoler og ikke 4 på Orstad/
Kverneland/ Bybåndet sør
Hvis det bygges 4 nye skoler på et så lite 
område er noe alvorlig galt.  Hva med felles 
svømmehall som både Orstad og Kverneland 
kan benytte ?

Felles arealpolitikk
Klepp kan ikke bygge stort mer uten å ta 
av dyrbar jordbruksjord. Samarbeid med 
andre kommuner er nødvendig.
 
Større valgfrihet 
Vi vil jobbe for å øke muligheten til å velge 
skole/kulturskole på tvers av kommunene. 

 
Sterkere fagmiljø
Flere fagetater har ytret ønske om et større 
fagmiljø både for egen utvikling og for 
å bedre rekrutteringen. Flere forsøk har 
strandet pga. politisk vilje og uenighet om 
økonomi.
  
Kommunesammenslåing?
Kommunesammenslåing er ikke et mål 
i seg selv, men dersom det viser seg som 
den mest hensiktsmessige måten å få løst 
store interkommunale utfordringer på er  vi i 
Venstre for dette.

Dagens politikk der en ikke samarbeider 
bra pga. frykt for framtidig sammenslåing er 
uansett ikke fruktbar!

1. Se mer helhet og 
mindre grenser
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Sammenslåing av skatteoppkreverkontor
Hvert enkelt skattekontor har små ressurser  og har vært sårbare ved sykefravær. De ansatte øn-
sket selv å slå seg sammen. Administrasjonen argumenterte med at sammenslåing ville  være 
effektivt for driften. 

For sammenslåing av skatteoppkreverkontor
Venstre, Ap, Sp og Krf stemte for.

Mot sammenslåing (flertall)
Høyre, Frp og SV stemte mot sammenslåing av skatteoppkreverne på Jæren.
Frp kom senere på banen med at de kunne stemme for dersom det ble gitt garanti for at kontoret 
ble på Klepp.
Les sak: http://bit.ly/mpdT2E 

    Forskjell mellom partiene på samarbeid 

    Frøyland og Orstad kirke har fått det til

Det er ikke ofte en kirke kan sies å være nyskapende, 
men Frøyland og Orstad var først i Norge til å få en 
menighet som strekker seg over 2 kommuner.

Dette har vært stor suksess. Kirken er nå blant Norges 
mest besøkte kirker.  Har vi noe å lære?

    Eksempel: Time og Klepp i pengekrangel

For noen år siden sa plutselig Time kommune opp avtalen om fritt skulevalg mellom Klepp og 
Time. Time krevde penger som Klepp mente at de ikke hadde økonomi til å innfri. 
Les mer: http://bit.ly/ilrpaG

Etter nye forhandlinger ble det satt et tak på maks 3 elever hver vei. Dersom flere elever så må det 
avgjøres om avsenderkommune er villig til å betale mottakerkommune

Venstre mener at det bør være mulig for elever å kunne velge når avstand, vennekrets osv. tilsier 
det. Vi må sammen være konstruktive og finne den samfunnsmessige beste løsningen.  
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Vi ønsker å bidra positivt til 

utviklingen av friluftsinteressen 

hos kleppsbuen. I tillegg må vi 

verdsette nærmiljøet der våre 

unger får utfordringer. 

Visjon: Fra bygd til hav
Venstre sin visjon sammen med Jæren 
friluftsråd er å lage en natursti ifra Klep-
peloen helt ut til havet.  Den vil i stor grad 
bruke eksisterende gardsveier og traktorveier. 
Bøndene vil få en årlig godtgjøring for bruk 
av veiene mens vi andre vil få en tursti som 
kan forbinde Klepp/Verdalen med havet.

Gangbru Frøylandsvannet
Midgardsormen vil føre til at Njåskogen 
vil bli mye mer tilgjengelig. I tillegg åpner 
dette for mange flere turløyper. Venstre vil 
jobbe for at Brynes Vel sitt prosjekt får den 
støtte de trenger for å få fullført prosjektet. 
Kjøp en planke du også! 
 

Beholde “ustrigla”  plasser
Prøve i størst mulig grad å beholde små 
grønne lunger i nærheten av boligfelt. 
Viktig at barn får en oppvekst preget av lek og 
utfordringer i “ustrigla” terreng. 

Kjærlighetskogen på Tu
Vil jobbe fram en god løsning for skogen for å 
sikre skolen og nærområdet en unik tilgang.

2. Få kleppsbuen ut i 
grønt nærområde

    Forskjell mellom partiene på samarbeid 

    Frøyland og Orstad kirke har fått det til

    Eksempel: Time og Klepp i pengekrangel
    Forskjell: Kilehaugen

Deler av Frp og Høyre ønsket 
først å  bebygge hele Kilehau-
gen.

Til slutt ble det flertall for et 
kompromissforslag der Høyre, 
Ap, Frp og Krf ønsket å bebygge 
deler av Kilehaugen. 

Venstre, Sp og Sv stemte for å 
beholde hele Kilehaugen som 
friområde.
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Skal vi lykkes i framtiden trenger 

vi barn med evne og vilje til å ten-

ke annerledes. 
 
La lærer være lærer
Læreren er nøkkelen i skolen. De må få mer 
tid til elevene, mer tid til undervisning og 
mindre papirarbeid og administrasjon. 

Samtidig har vi  barn og ungdom som kan 
slite med å finne seg til rette i skolen. For å 
sikre en god og trygg skolehverdag går vi i  
Venstre inn for å rekruttere andre yrkesgrup-
per som barnevernspedagoger og verneplei-
ere m.m. inn i skolen

Tilpasset opplæring 
At skolen har hevet de dårligste elevene er 
flott, men målet må ikke være at alle blir A4-
elever der ingen skiller seg ut. De flinkeste 
elevene blir ofte glemt

Bruke andre læremetoder enn 
lesing og skriving
Når all læring skjer ved hjelp av lesing/skri-
ving, blir de som ikke mestrer dette enda mer 
demotiverte. Mer bruk av praktiske ting som 
spill, lego, memory etc.  vil øke læringen.

Hindre frafall
Vi  vet  alle hvor kjedelig det er å ikke lykkes.  For  
noen vil et tilbud med praktisk arbeid gi 
mestringsfølelse  og dermed svar på hvilken 
utdanning en bør velge.

3. Utvikle våre barns 
talenter

    Horpestad teknolab

Horpestad skole er med på 
banebrytende satsing på 
teknologi og realfag i skolen. 

Målsetting: 
I steden for å gi dem enda et 
svar å huske, gi dem heller et 
problem å løse! 

Resultater fra andre skoler har 
vist at jenter som er med har 6 
ganger så stor sannsynlighet 
å velge ingeniørbasert 
utdannelse.
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Areal tilsvarende 18 fotballbaner 

blir omregulert i Klepp hvert år. 

En slik utvikling dersom den fort-

setter kan bety at det ikke vil være 

jordbruk i Klepp om 200 år. Har 

vi evne og vilje til å se fremtiden 

allerede i dag?

Stort press og stort ansvar
Norge har lite jord som er egnet for matpro-
duksjon. Totalt er 3 % av Norge dyrkbart.  Det 
er viktig å bevare dette slik at Norge opprett-
holder sin selvforsyningsgrad.

Hvor skal vi bo?
En kombinasjon av samarbeid med 
andre kommuner om nye boligområder samt 
fortetning skal redusere nedbygging av mat-
jord Dessverre kan vi ikke lengre love alle 
som vokser opp i Klepp en enebolig innenfor 
våre kommunegrenser.

Vekst i eksisterende tettsteder
Videre utbygging i kommunen må skje som 
fortetting i de eksisterende tettsteder og ikke 
ved nedbygging av dyrket jord. Fortetning 
vil gi tettstedene bedre kultur, handel og 
kommunikasjon. 

Se klepp.venstre.no for tall og statistikk over 
hvor mye landbruksjord som forsvinner.

4. Vi skal ha jordbruk 
også om 200 år

    Redusert befolkningsvekst

Venstre, Sp, Krf, Ap, Sv øn-
sker i løpet av 3 år å få ned den  
årlige befolkningsveksten i Klepp 
til 1,5 %

Høyre og Frp (mindretall)
stemte mot forslaget. 

Høyre mente at politikerne ikke 
kunne stoppe vinden å blåse

Venstre mener at gjennom leveg-
ger kan denne vinden ledes til 
uproduktive områder i samarbeid 
med andre kommuner.

Les mer: www.bit.ly/r1YFGs
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Natur og miljø har en egenverdi, 

og miljøpolitikken bør ikke uteluk-

kende ta utgangspunkt i mennes-

kenes behov 

SMS varsling dagen før innhenting
Et lett og billig tiltak er å tilby en SMS mel-
ding kvelden før om hvilke avfallsdunker som 
skal hentes. Dette vil øke avfallssorteringen 
samt gi innbyggerne en god service.

Innsamling av glass og metall
En egen dunk for glass og metall vil øke 
gjenvinningen dramatisk da mange ikke 
leverer dette til miljøstasjonene.  Gjesdal 
kommune har gjennom økt gjenvinningsgrad
ikke hatt ekstra utgifter  med ekstra dunk. 
Målet er billigere renovasjonsavgift.

Biogass koblet med veksthus
Landbrukskommunen Klepp har et stort 
potensial i biogassproduksjon.

Et tiltak som kan ha stor effekt er å stimu-
lere til kobling mellom veksthusnæringen og 
husdyrnæringen gjennom biogass. Kombine-
rer vi dette med lokal matavfallshåndtering 
oppnår vi mer biogass og redusert transport.
 
Bevare artsmangfoldet
Naturen i kommunen har endret seg stort 
de siste tiårene, og en del arter klarar ikke 
endringene. Et eksempel er vipa, som er et 
viktig  symbol på Jæren.  Bestanden av den
kjære fuglen går nå sterkt tilbake. Vi  vil gjøre 
grep for å ta vare på vipa og artsmangfoldet.

5. For jorden vil vi slåss

    Markå Barnehage 

Venstre gratulerer Markå 
barnehage med å ha kvalifisert 
til  Grønt Flagg  
 
Målet med Grønt Flagg er å gi 
barna kunnskap  til å ta miljø-
ansvar både hjemme, i nærmil-
jøet og i samfunnet for øvrig

Sertifiserte skoler og barne-
hager får rett til å heise det 
grønne flagget.

Da Gjesdal kommune  innførte henting 
av glass og metall økte gjennvinnings-
graden fra 50% til 95%.   Foto: LOOP
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6. Hjelpe de som ikke 
går til avisen
Skal alltid de som roper høyest og 

klager mest få gjennomslag ? Skal 

ressurssterke som bruker media 

ha fortrinnsrett  ?

Hvem kjemper for:

•	 Foreldre med funksjonshemmet barn? 
•	 Barn som blir mishandlet ?
•	 Rusavhengige familiemedlemmer ?
•	 Ungdom som har gått seg vill ?
•	 Psykisk syke?
•	 Minoriteter ?
•	 Barn i fattige familier ?

Venstre ønsker å tale for de som 
ikke kan gjøre dette selv.  Det er 
politikernes jobb å se til at alle hensyn blir 
ivaretatt uavhengig av media og gruppepress. 

Venstre er uavhengig av særinteresser og 
jobber for et godt samfunn for alle borgere.

Vi  må klare å bry oss om andre som 
ikke har det så bra.
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Samfunnet blir ikke bedre enn det 

hver enkelt er villig til å bidra med.

Vi må støtte opp om ildsjelene 
I idrettslag, korps, speider, vellag, 17.mai 
komiteer, Norsk folkehjelp, Frivillighetssen-
tralen etc.  er det hver dag folk som gir timer 
av sitt liv til samfunnet.

Frivillig innsats er nøkkelen
Dette arbeidet fordrer at frivillige stil-
ler opp. Venstre vil legge til rette for at  
rammevilkårene for lag- og organisasjoner 
gir tilstrekkelig økonomi og forutsigbarhet.  
Private og frivillige organisasjoner i sam-
arbeid med kommunen utgjør et betydelig 
potensiale. Vi må få det til å fungere! 

Facebook og Twitter
Dagens Lokaldemokrati-dag må utvides til 
365 dager i året og det gjøres ved at Klepp 
kommune blir mer aktiv i sosiale medier 
som Facebook. Dette muliggjør dialog med 
innbyggerne på en helt annen måte enn i 
dag.

Politikerne har ansvar
Vi har et ansvar for å engasjere dere! 
Vi i Venstre håper at vi gjennom dette 
programmet klarer å synliggjøre at det er for-
skjell på hvem du stemmer på. 

Ved å delta i valget sier du JA til demokra-
ti. Han brukte våpen, vi svarer med å bruke 
stemmeretten!

7. Øke det lokale enga-
sjemenet

    Kleppetunnelen

Uten engasjementet og viljen til 
Marie Storhaug, Arne Sæbø, 
Odd Andersen, John Fosså og 
Sigmund Bråtveit med flere 
hadde vi hatt en vei igjennom 
Kleppeloen. Tenk det!

Engasjement og troen på det 
umulige kan flytte fjell. Takk!

    Stemmerett for 16 åringer

Venstre ønsket som eneste par-
ti å søke om å innføre stemme-
rett for 16-åringer i Klepp. Ved 
å invitere ungdom kan vi også 
engasjere dem. 

Høyre, Frp, Ap,  Sp og Krf ønsket 
å beholde dagens ordning
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8. Bidra til kulturelt 
mangfold
Kultur er viktig for samhold og gle-

de. Samfunnet vil være et rikere 

sted med mangfold i kulturlivet.

Sommerkultur på Klepp
Her har næringsliv, frivillig innsats sammen 
med Klepp kommune fått til noe som enga-
sjerer og skaper samhold i hele kommunen. 

Kulturstiene var fulle av artige og 
flotte  kulturinnslag. Det var en 
fryd å delta. Venstre ønsker å 
bidra til at dette arrangementet kan bli 
en årlig begivenhet dersom nærings-

liv og innbyggere stiller opp slik som i år. 

Verdenslandsbyen Klepp
Markere Klepp som et flerkulturelt, mangfol-
dig og positivt lokalsamfunn. I Klepp bor det 
folk fra 80 forskjellige land.  Det er viktig at 
en sår holdninger om andre kulturer allerede 
i barnehagen. 

Kombinere lek og kunst
Ved å kombinere kunst og utfordrende leke-
apparater vil en kunne gjøre Kleppeloen enda 
mer attraktiv for både voksne og barn.

Eksempler på hvordan en kan kombinere lek 
og kunst kan du se på klepp.venstre.no

”svaner, sies det, synger”, var en av 32 opplevelser på kulturstien.



9. Varm velferd når du 
trenger det
Antall eldre er økende og det vil bli 

en utfordring både rent finansielt 

og når det gjelder å få nok hender 

i arbeid.

Ja til fleksible turnusløsninger
Med lengre arbeidsdager flere dager etter 
hverandre samt påfølgende fri har erfaringer 
vist at ansatte er roligere når de er på arbeid 
og  brukerne er roligere pga. mindre perso-
nalskifte.

Venstre er for at de som ønsker det kan få 
jobbe mer fleksibelt. Erfaringer fra andre 
kommuner har vist at rekrutteringen blir let-
tere og  at sykefraværet går ned. 

Aldri for gammel til å trene
Fysisk inaktivitet er en av de viktigste 

risikofaktorene i eldre alder. Vi ønsker å legge 
til rette for at eldre kan bli mer fysisk aktive 
om det så bare betyr å ta en ekstra runde i 
gangen. 

Eldre besøker eldre
Mange eldre er ensomme og en må jobbe for 
å aktivisere dem. Kan vi invitere de eldre som 
en ressurs for å få til nettverksbygging har vi 
kommet  veldig langt!  

Velferdsteknologi
Velferdsteknologien er på full fart inn i 
omsorgstjenestene. Venstre mener at en stor 
utnyttelse av denne teknologien handler om 
at eldre og deres nærmeste kan føle seg tryg-
gere.

Målet må være god og verdig omsorg til alle, 
tilpasset deres ønsker og behov.

      
iStockphoto.com
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10. Trygge møteplas-
ser for ungdom
Gode ungdomstilbud er viktig 

fordi alternativet i noen tilfeller er 

parkeringsplasser eller et 

gatehjørne.

Ungdomskultursenteret Axis
er en arena der mange ungdommer opple-
ver mestring gjennom frivillig arbeid med 
bl.a. mannskapsarbeid, dans, trommer, foto, 
maling, spille i band,  m.m. 

Kommentarer fra ungdom fra Axis
« Bare det at eg hadde ein plass å gå 
te viss eg trengte å komma meg vekk 
fra hjemma eller nogen andre plassa» 

«...kver gong eg komme der , så e det alti folk 
så smile eller seie noge te deg >

«etter Axis ble jeg mer sikrere på meg sjøl 
og møtte mangen folk som har lært meg 
masse.»

Venstre sitt hovedfokus er å opprettholde 
det kommunale ungdomsarbeidet som Axis 
tilfører.

Lag og organisasjoner
Det er mange gode veldrevne lag i 
kommunen. Det yrer av liv alle steder både 
ettermiddag og kveld. Takk til dere som legger 
til rette for aktivitet med gode sportslige og 
sosiale oppvekstsvilkår - så kan vi politikere og 
administrasjon legge til rette for
infrastruktur og vedlikehold.

Styrke ungdomstilbudet i de 
lokale bygdene
Støtte opp om møteplasser med gode voksne 
hvor ulike aktiviteter kan igangsettes. 

På Klepp stasjon, som har hatt en stor vekst 
i antall ungdommer, må en prøve å få til et 
fungerende nærmiljøutvalg

 

  Oppsøkende ungdomstjeneste  

Anne Jorunn D. Friestad, 
Venstre,  har etter mange års 
jobbing lykkes med å få 
etablert en ungdomstjeneste 
som jobber med atferdspro-
blemer,  familieforhold, rus,  
voldsbruk , følge med i ung-
domsmiljøene etc.

Dette er et prosjekt som i første 
omgang  varer til 2012. Venstre 
vil være en forkjemper for at 
prosjektet videreføres.
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11. Slipp kreativiteten og 
skaperkraften løs
Venstre ønsker å skape  en 

enklere hverdag for småbedrifts-

eiere, og legge til rette for at flere 

kan utvikle nye bedrifter.

Kompetansesenter på Særheim
Vi ønsker å samle alle Jæren sine landbruks-
kontorer sammen med forskningsmiljøet på 
Særheim. Sammen med landbrukshøg-
skolen kan vi skape landets fremste 
kompetansesenter innen landbruk. 

Økt entreprenørskap
Venstre ønsker å støtte arbeidet med aktiv 
hjelp til gründere  og andre  nyetableringer  
gjennom Jæren produktutvikling, Ipark Jæ-
ren m.m.

Lokale næringsklynger
Klepp har flere mekaniske lokomotiv 
som ligger i fremste rekke når det gjel-
der kompetanse og teknologi bl.a. Øglend 
System, Malm Orstad og Kverneland. 

Klepp kommune må jobbe for et godt 
utviklingsmiljø i de lokale næringsparkene. 

12. Stoppe forfallet av kom-
munale bygg.
Penger spart på vedlikehold må 

ofte betales dobbelt tilbake i 

nybygging senere. 

Dårlig vedlikehold gir dårlig arbeidsmiljø 
og vanskelige forhold for de med astma og 
allergiplager

Dagens form for vedlike-
hold gjennom «skippertak» er en 
dårlig form for vedlikehold. God drift og 
kontinuerlig vedlikehold lønner seg alltid. 
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Det finnes alternativ til sosialisme 

og høyrepopulisme. Heldigvis!
Venstre er det partiet som ikke 

retter seg mot noen spesiell 

religion eller særinteresse. 

Venstre er Norges frie, grønne og 

liberale parti.

Frihet fra sosialisme og 
høyrepopulisme
Å tro at fellesskapet bare innskrenker 
friheten vår og at markedene bare setter 
oss fri er like naivt som å tro at en stor og 
mektig stat kan vite hvordan vi vil leve livene 
våre bedre enn oss selv.  Derfor en tredje vei.

Du er et menneske - ikke kategori
For liberalere er det grunnleggende at alle 
skal ha de samme rettighetene uansett 
kjønn, religion,  hudfarge, livssyn etc. 

Ja, vi lever ulike liv
Heldigvis er samfunnet fullt av ulike men-
nesker.  Derfor er liberalere sterke motstan-
dere av venstresiden ensretting med statlige 
løsninger som mange ikke passer inn i. 

Derfor er vi også motstandere av høyresidens 
trangsynte verdier som bl.a. gjør religion og 
seksuell legning om til politiske spørsmål

Liberalere ser alle mennesker for den de er. 
Alltid enkeltmennesker - aldri grupper. 

Styret  Klepp Venstre 

Ingrid Reve, Arne Sæbø, Anne Jorunn D. Friestad, Børge Brunes og Vegard Ankarstrand
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1.  Se mer helhet og  mindre grenser
2.  Få kleppsbuen ut i grønt nærområde
3.  Utvikle våre barns talenter
4.  Vi skal ha jordbruk også om 200 år
5.  For jorden vil vi slåss.
6.  Hjelpe de som ikke går til avisen. 
7.  Øke det lokale engasjementet
8.  Bidra til kulturelt mangfold
9.  Varm velferd når du trenger det
10. Trygge møteplasser for ungdom
11. Slippe kreativiteten og skaperkraften løs
12. Stoppe forfallet av kommunale bygg

www.klepp.venstre.no

12 oppgaver der  
Venstre gjør en 
forskjell


