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RANDABERG«Mennesker er viktigere enn systemer. 
Venstre prioriterer folk først.»  

Folk først
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Den gode visjonen er også et godt 

motto: Vi ønsker å ta vare på 

Randaberg!

Det som går godt skal få de beste vilkår – det som 
er problematisk vil vi gjøre noe med. Politikken 
kan ikke gjøre alt for alle, men den skal sørge for 
at folk flest får anledning til å ta ansvar for sine 
egne liv. Vi legger til rette der det er nødvendig. 
Og vi gir noen områder mer oppmerksomhet 
enn andre. Vi vil være bedre enn andre partier 
der det trengs mest. Den jobben gleder vi oss til! 

Lokaldemokrati betyr at vi alle skal kunne delta 
i det politiske liv. Nærhet til kommunen skal gi 
folk de beste muligheter for å ta direkte kon-
takt om saker og prosjekter. Vi vil beholde vårt 
lokale selvstyre og utvikle et levende demokrati 
– korte ned avstanden for folks innflytelse, og 
utvikle nærhet. Det skaper trygghet når folk gis 
anledning til å bry seg i det offentlige rom. Ran-
daberg er med sine 10.000 innbyggere en ideell 
kommune. Venstre vil i økende grad følge opp 
de mange henvendelser og forslag partiet får. 
Et åpent samfunn skal ha lave terskler for en-
gasjement, og kort avstand til maktens senter.
 
Demokratiets muligheter:
•	 Nærhet til kommunen
•	 Åpenhet for innflytelse
•	 Det folkelige engasjement

 

Prioriterte områder:
•	 Oppvekst
•	 Omsorg
•	 Jordvern
 
 
 
 
 

 

Ta vare på Randaberg
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Kultur i Randaberg har til alle tider 

vært mye kirke og mye idrett, mye 

sang og mye musikk. Det er også 

der folk bidrar med stor aktivitet.

Vårt tradisjonsrike kulturliv er i stor grad et 
resultat av det sivile samfunns innsats: de 
flotte personlighetene og de aktive organisa-
sjonene. Kommunen støtter foreninger og lag, 
og større prosjekter. Det skal vi fortsette med. 

Vekselvis har kommunen skiftet på å støtte 
kirke og idrett. Først den ene, så den andre. 
Kommunen har nylig påtatt seg et stort øko-
nomisk løft med Randaberg Arena, og vi står 
foran et tilsvarende økonomisk løft når Ran-
daberghallen rehabiliteres. Behovet for kirke-
stue er også meldt ut fra voksende aktivitet. 

Venstre vil også videre ut i bredden: Vi har 
lenge ønsket et kulturhus for et bredere til-
bud.  Randaberg Kulturhus bør bygges sen-
trumsnært, og det bør gjerne bli et pro-
sjekt ut fra et samarbeid mellom kultur og 
næring. Det allmenne kulturlivets behov 
for sal og scene har her ventet lenge nok. 

Kommunen kan være stolt av kulturskolen. Der 
får barn og unge en meningsfull oppvekst med 
positive verdier. Kulturskolen gir opplæring. Her 
har Venstre i mange år vært i forkant for å av-
vikle ventelisten. Vårt ønske er kulturskole for 
alle. Skal vi lykkes med det, må vi ikke øke kon-

tingenten. Venstre vil også her fortsette i frem-
ste rekke.

Prioriterte områder:
•	 Kultur for tilhørighet
•	 Kulturskole uten venteliste
•	 Kulturhus for alle

Et kulturliv i bredden
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Barn og unges oppvekst er på vikti-

ge områder et kommunalt ansvar. 

Barnehage, skole og skolefritid er 

steder for oppdragelse og sosiali-

sering, kunnskap og utdannelse.

Det er her barn og unge tilbringer svært mye tid 
av oppveksten. Gode skoler og barnehager vil 
alltid by på store utfordringer. Her skal Venstre 
vinne hver eneste kamp i lokalpolitikken! 
Vi er stolt når vi kan vise til full dekning i barne-
hagene, og samtidig gode meldinger fra barnas 
foreldre. Vi ser i dag for oss større voksentetthet 
når vi vet at den voksne kompetansen er den bes-
te ressursen for oppveksten i barnehage og skole. 

Skolebyggene gir rom for 10 år – til beste 
for barns oppvekst og læring. Rehabilite-
ring og vedlikehold skal fortsette. Dette 
er likevel ikke nok når elevtallet vokser. 

Hver skole skal ha klasserom nok til sine elever 
innenfor skolekretsen.
 
Venstre vil snarest bygge ny Harestad skole 
innen eksisterende skoleområde. Vi vil foreslå 
plannemnd for ny skole opprettet i 2012.
Dessverre har det politiske flertallet kuttet 10 
millioner på skolens innhold de siste 10 år. 
Dette tilsvarer 20 lærerstillinger. Og kuttene 
går i stor grad utover de elevene som trenger 
ressursene mest. Dette skal vi snu, og vi vil 

fortsette arbeidet med å styrke lærertetthe-
ten. Venstre vil jobbe for et maksimum elevtall 
på 20-24 i klassene. Mindre ressurser betyr at 
hjelpen uteblir der hvor hjelpen trengs mest – 
tidlig innsats med lav klassedeling og tilpas-
set opplæring. Klassene skal være faglig og 
sosialt håndterbare – for både elever og lærere. 

Venstre ønsker at Randaberg skal bli en bedre 
skolekommune – derfor støtter vi lærernes årli-
ge kompetanseplaner. Elevene skal være stolte 
av sine flinke lærer!

Prioriterte områder:
•	 Økt lærertetthet
•	 Skoleklasse på maks 20-24 elever
•	 Ny Harestad skole i 2013

Oppvekst                  
Barn og unge 
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Randaberg kommune har et fin-

masket velferdsnett innen pleie 

og omsorg. Vi makter å bygge ut 

både plasser for bofellesskap og 

institusjon.
 
Det sivile samfunn med foreninger, lag og en-
keltpersoner har gode tradisjoner som supple-
rer velferdskommunen. Randaberg har mye å 
være stolt av, og det skal vi bygge videre på. 
Venstre vil bygge videre på det privat-offentlige 
samarbeidet for eldre.

Planen ”Omsorg 2020” har en liste med gode 
tiltak. Vi mener likevel at politikken i dag iverk-
settes for langsomt: Programmet skal gjen-
nomføres til vedtatt tidspunkt. Venstre ser fram 
til at vi får flere hybler, leiligheter, bokollektiv 
og bofellesskap – i samsvar med folks behov. 
Det eksakte behovet vet vi aldri sikkert til en-
hver tid. Behovene kan også endre seg. Venstre 
ønsker at ombyggingen på Vardheim fortsetter 
snarest mulig.

Det er uverdig at eldre pleietrengende over 
lengre tid står på venteliste. Det er viktig for 
kommunestyret å få vite folks hjelpebehov til 
enhver tid. Derfor må søknader og ventelister 
bli kjent for politikerne, slik at ressursene kan 
bevilges når behovet er til stede.

Den statlige samhandlingsreformen fra 2012 

vil gi kommunen større utfordringer når pasi-
enter skal skrives ut tidligere fra sykehusene. 
Dette blir et kommunalt ansvar – med oppgaver 
nesten tilsvarende sykehuset. Pasienter ut fra 
sykehuset er ikke uten videre klare for å ta det 
nødvendige private ansvar. Da skal kommunen 
stille opp. Det avgjørende er at folks behov dek-
kes med god faglig hjelp til rett tid! 

Barnevernet har store utfordringer. Behovet for 
omsorg er også voksende for stadig flere fami-
lier som ikke strekker til for barnas oppvekst. 
Venstre vil også i neste periode være i forkant 
og bevilge flere ressurser til barn som sliter mer 
enn de skal. Det handler om hjelp til de som for-
sømmes og trenger det mest.

Prioriterte områder:
•	 God faglig hjelp til rett tid
•	 Holde framdrift på omsorgsplanen
•	 Flere ressurser til barnevernet

Velferd
Pleie og omsorg  
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Randaberg er i dag et mangfoldig 

kulturlandskap hvor over 60 % be-

står av grønne områder. Dette skal 

vi ta vare på fordi det gir en beri-

kende livsverdi.

Vi ta ansvar for matproduksjon, friluftsliv og 
rekreasjon, og vi opprettholder biologisk mang-
fold. Derfor er det viktig med økologisk vern, na-
turvern for spesialområder og grønn omsorg. Vi 
vil forvalte den grønne kommunen på den beste 
måten.

I det lengre perspektiv er det grønne Randaberg 
alvorlig truet og presset. Vi lar oss derimot ikke 
presse av de som ønsker nedbygging. Utfordrin-
gene er de interessene som vil nedbygging til 
andre formål enn grønne verdier – nedbygging 
av matjord til næringsområder, boliger, veier og 
annet.
 
 Randaberg kan oppleves som et pressom-
råde. Når kommunen kjøper arealer til bo-
liger, næring og annet, er kostprinsippet 
mest rettferdig – overfor både kjøper og sel-
ger. Vi sier nei til både privat og kommunal 
”spekulasjon” ved omsetning av områder. 
 Venstre vil ha et skånsomt arealforbruk i sam-
svar med visjonen ”grønn landsby”: Vi vil at 
kommunen skal føre en restriktiv politikk innen 
boligbygging. Hensynet til landbruk, matjord 
og friområder gjør at Venstre holder halve byg-

getempoet sammenlignet med de andre parti-
ene. Vi vil også gjenoppta det interkommunale 
boligsamarbeidet for å bygge på uproduktive 
områder i Sandnes øst. Vi vil også ha et skån-
somt arealforbruk til næringsformål: Det finnes 
arealreserver i Mekjarvik og ved Næringspar-
ken. Det kan også bygges noe fra Harestadvika 
til Mekjarvik, og det kan utvikles noe i Sentrum. 
Vi har ansvar for våre lokale bedrifter.

Venstre velger vernetanken, økologisk bære-
kraft og en grønn profil – den kommunale vi-
sjonens grønne profil forplikter! Randaberg skal 
ikke bli en industrikommune og et stort vei-
kryss med nye veier i alle retninger.
 
Prioriterte områder:
•	 Halvere byggetempoet
•	 Stimulere grønn omsorg
•	 Nei til store veiprosjekter

Landskap og jordvern 
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Stem Venstre  
"Mennesker er viktigere

enn systemer.

Derfor setter Venstre

folk først."

 
Demokratiets muligheter:
•	 Nærhet til kommunen
•	 Åpenhet for innflytelse
•	 Det folkelige engasjement

Prioriterte områder:
•	 Oppvekst
•	 Omsorg
•	 Jordvern
 
Prioriterte tiltak:
•	 Økt lærertetthet
•	 Skoleklasse på maks 20-24 elever
•	 Ny Harestad skole i 2013
•	 God faglig hjelp til rett tid
•	 Holde framdrift på omsorgsplanen
•	 Flere ressurser til barnevernet
•	  Halvere byggetempoet
•	 Stimulere grønn omsorg
•	 Nei til veiprosjekter
•	 Kultur for tilhørighet
•	 Kulturskole uten venteliste
•	 Kulturhus for alle

www.randaberg.venstre.no
les mer om våre saker på



Våre kandidater

Thor Geir Harestad (62)
Lektor
Varen

Inger Aspelund (48)
Adjunkt 
Solhadle

Gunvor K Harestad (33)
Vektoperatør
Varen

Markus M Junge (37)
Tømmermegler
Varen

1   Harestad, Thor Geir (62) Varen 
2   Aspelund, Inger (48) Solhadle
3   Tunge, Leif H (43) Torset
4   Harestad, Gunvor K (33) Varen
5   Lerang, Ingve (36) Rygg
6   Pettersen, Anne S (55) Hagafjell 
7   Beyer, Kristin  (41 ) Viste Hageby
8   Bø, Odd (64) Rygg 
9   Bø, Oddbjørn (62) Hagafjell
10  Ellingsen, Stig (53) Grødem
11  Gustavson, Cecilie (23) Bø
12  Harestad, Snorre Alm (20) Student
13  Johnsen, Anders Rygg (20) Student
14  Junge, Markus Mario (37) Varen
15  Jåtun, Halldis (69) Sentrum 
16  Larsen, Laila (63) Viste Hageby 
17  Nybø, Jostein (70) Sentrum
18  Nybø, Olav (55) Sentrum
19  Randeberg, Gunvor Børve (67) Hagafjell
20  Vistnes, Elsa Johanne (71) Sentrum

www.randaberg.venstre.no




