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Innledning

Innledning 
”Individet har verdi, ikke på grunn av  

arvede privilegier, rikdom eller lærdom,  
men fordi det er et menneske”

                                  Olaf Kortner 

Venstre er Norges eldste parti og det eneste som bygger sin politikk på sosialliberalismen. For et liberalt parti er det 
enkelte menneskets frihet, lykke og velferd målet for samfunnet. Venstres politikk forener frihet for den enkelte med 
ansvar for fellesskapet og for hverandre.
Det liberale system er basert på demokratiet, rettsstaten, markedsøkonomien og det sivile samfunn. Venstre vil at 
makt skal balanseres slik at ikke enkeltaktører i samfunnet får uforholdsmessig stor innflytelse på bekostning av 
andre. 
Venstre er uavhengig av særinteresser; vi bygger vår politikk på et helhetssyn. Vi mener at alle interesseorganisas-
joner er verdifulle bidragsytere men at viktige avgjørelser skal tas av folkevalgte i åpne demokratiske prosesser. 
Vi er opptatt av å styrke lokaldemokratiet som vi ser på som bærebjelken i et levende folkestyre. Venstre mener 
avgjørelser skal tas på et lavest mulig nivå. Kortest mulig avstand fra de som tar avgjørelsene til de som avgjørelsen 
gjelder, sikrer gode avgjørelser. 
Frihet er en forutsetning for å ta ansvar for egne handlinger og ta hensyn til sine medmennesker. I Venstres men-
neskesyn ligger en overbevisning om at vi alle har evne til å skape det gode liv både for oss selv og for andre. Vi tror 
at mer mangfold, individuell frihet og rom for livsutfoldelse vil gi et mer medmenneskelig samfunn.  
Venstre er svært bekymret over verdens miljøtilstand og vil arbeide for at Stavanger tar sin del av ansvaret med å snu 
utviklingen. Venstres fellesskapsperspektiv går på tvers av generasjonene. Mennesket har et forvalteransvar og skal 
overlate et godt livsmiljø og et godt samfunn til kommende generasjoner. Politiske avgjørelser må preges av hensy-
net til naturens tåleevne. Venstre er et fremtids optimistisk miljøparti som tar forvalteransvaret på alvor.

Venstres visjon
Venstre vil et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape 
sin egen vei til det gode liv, og der vi tar ansvar for hverandre og miljøet. 

Venstre har visjoner for en liberal framtid: 
Samfunnet er preget av toleranse, rettferdighet og likeverd. Det offentlige skal preges av full nøytralitet i de forhold 
som tilhører menneskets privatsfære. 
Borgerne er frie og deltagende, og tar ansvar både for seg selv og for sine medmennesker. 
En bedre verden der godene fordeles mer rettferdig, og der mennesker har frihet fra sult, krig og undertrykking. 
Venstres folkevalgte forplikter seg til å arbeide for dette der vi kan. Vi kan begynne i det små, vi kan begynne i 
Stavanger.  
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Byen vår – bymiljø og samferdsel 

Byplanlegging inkl. samferdsel
Stavanger er en svært tettbygd by med knapphet på arealer. Det bor nå rundt 117.000 mennesker innenfor byens 
grenser som har et areal på 71 km2, av dette er 54 km2 fastland, resten er landareal på byøyene eller innlandsvann. 
Til sammenligning har Oslo 508.000 innbyggere på 454 km2 og Sandnes rundt 60.000 mennesker bosatt på et areal 
på over 302 km2. 
Prognoser viser at befolkningstallet i Stavanger kan passere 122.000 i 2013. Å sørge for at innbyggerne i Stavanger 
også i framtiden har et godt bomiljø og tilgang til gode og nære friområder er derfor en stor utfordring. 
Det er viktig at det også i framtiden bygges boliger av forskjellige typer som tilfredsstiller de ulike behov som for-
skjellige individer og familier har. Nye boligområder skal ha høy kvalitet, og det må sikres gode lekeområder for barn. 
Like viktig er det barn og unge har en god skole og et godt fritidstilbud. Venstre tror også at god arkitektur er viktig 
for menneskers trivsel. Ønske om kortsiktig økonomisk utbytte fra boligprosjekter må ikke gå på bekostning av men-
neskers mulighet til å leve et godt liv i sine egne hjem. 
Det må tas et krafttak for å bedre kollektivtransporten i Stavanger-regionen. Dette tilbudet skal være godt og enkelt 
å forholde seg til. Venstre vil arbeide aktivt for å få realisert planene om bybane som kombibane i Stavangerregion-
en. Dette vil knytte de ulike delene av storbyområdet sammen ved hjelp av moderne skinnegående kollektivtransport. 
Vår mål er at byggingen av den første etappen mot Forus og Sola er i gang i løpet av kommunevalgperioden 2007-
2011. 
En god kollektivtransport båndlegger ikke arealer i så stor grad som privatbilismen som krever store arealer til 
parkering og nye veier. En god kollektivtransport vil være et viktig bidrag til å sikre best mulig forvaltning av de 
gjenværende arealer i Stavanger. Venstre vil at de gjenværende grønne områdene opprettholdes til bruk som nære 
fri områder, men også som opprinnelig kulturlandskap og til bruk for landbruksvirksomhet.
Venstre vil beholde industrien som fortsatt finnes i kommunen, den representerer viktige og integrerte arbeidsplasser 
og utgjør også et viktig bidrag til en levende by. Ved å tilrettelegge infra struktur samt å reguleringsmessig holde 
boligområder på ønsket avstand gir vi virksomhetene nødvendig spillerom.

Venstre vil:
arbeide for å øke kollektiv- og sykkelandelen hos de reisende i regionen. Det skal satses på sykkelveier og et •	
enkelt og godt kollektivtilbud og en fortsatt restriktiv parkeringspolitikk. Transportplanen for Nord-Jæren må 
revurderes i perioden i forhold til prosjekter, prioriteringer og finansiering. 
arbeide for at det snarest mulig etableres skinnebasert kollektivtransport i Stavanger (bybane som kombibane). •	
Denne skal i første omgang etableres mellom Stavanger sentrum, Forus og Stavanger lufthavn, Sola. Dette tilta-
ket vil være det viktigste for å løse den akutte trafikksituasjonen og må derfor vurderes forskuttert lokalt.
gjennomgå alle arealer som ligger til bybanetraséene slik at disse benyttes til boligbygging og arbeidsintensiv •	
næring og på den måten legge til rette for optimal utnyttelse av kollektivtilbudet. 
at det skal vurderes å legge biltrafikken gjennom Hillevåg i en kulvert under bybane traséen. •	
at det etableres en gratis ringbuss i bykjernen.•	
at det skal vurderes å utvide bybanetunnelen under Hinnasvingene til å også ta biltrafikken. •	
vurdere å la storbyregionen overtar styringen av kollektivtransporten fra fylkeskommunen. Dette vil gi byen mu-•	
lighet til å føre en offensiv kollektivpolitikk, som for eksempel målrettede tilbud om rimelig buss, gode tilbud for 
ungdom, og kraftig forbedret frekvens. 
etablere en «sykkelmotorveg» mellom Forus, og bykjernene i Sandnes og Stavanger. •	
at bydelene skal betjenes med hyppige bussavganger. •	
arbeide for at prinsippene jordvern og miljøvennlig boligutbygging i Fylkesdelplanen for langsiktig byutvikling •	
realiseres. 
at det skal legges til rette for bygging av forskjellige boligtyper i gamle industriområder og disse skal ha gode •	
store lekearealer for barn og tilstrekkelig med grønne lunger. 
beholde sjønære arealer til bruk for næringsvirksomhet. •	
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beholde eksisterende industriområder, som verftsvirksomheten Buøy. Det skal ikke tillates ny boligbebyggelse så •	
nært at virksomheten ikke sikres gode rammebetingelser.
E-39, Eiganestunnelen, skal bygges som en lang tunnel under byen. Motorvegen ved Vålandskogen / Mosvatnet •	
skal minimaliseres i størrelse. Trafikken ved Smiene, i nord-enden av Byhaugtunnelen, skal kun være veianlegg til 
bruk for lokaltrafikk. Kommunedelplan 118K for E39 må om nødvendig revurderes. 
at Ryfast om Hundvåg skal, dersom den bygges, ta maksimalt hensyn til boliger og frilufts områder. •	
at kostnad for å få kulvert(er) over motorveien fra Madlaveien til Auglendstunnelen, skal utredes. Dette vil gi •	
grøntareal til friluftsliv for hele byens befolkning og bedre luft- og støyforholdene for beboere på Våland og 
Auglend samt gi mulighet for nye trivelige boligområder. 
utrede muligheten for en kryssing av Gandsfjorden lenger nord, ved Forusstranden Nord, som i dag er regulert til •	
industri, slik at krysnings punktet betjener Forus-området bedre og slik at regionen får tilgang til nye boligom-
råder i Sandnes øst. 
arbeide for at området ved den gamle godsterminalen i Paradis får en variert utbygging. Det bør gjennomføres •	
arkitektkonkurranse for bygging av nye sentrumsnære boliger med høy kvalitet.
prioritere trafikksikkerhetsarbeidet i Stavanger. Venstre støtter nullvisjonen som slår fast at det ikke skal gå liv •	
tapt i trafikken. 
se til at vedlikeholdet at kommunale veier og sykkelstier økes ytterligere. •	
at Stavanger interkommunale havn IKS skal konsentrere seg om maritime havneoppgaver. Områder som ikke be-•	
nyttes til havneformål skal etter en gjennomgang tilbakeføres til kommunen. 
at det skal finnes parkeringsplasser tilgjengelig i sentrum for beboere på byøyene som mangler brotilknytning. •	
at boligområder bør avlastes for trafikk og parkering ved at dette legges i grunnen under bebyggelsen. •	
at busser og offentlige kommunikasjonsmidler skal ha en universell utforming og dermed kunne benyttes av alle. •	
Dette må selvsagt også gjelde av- og påstigningsplasser.

Bymiljø – arkitektur og bygningsvern
Stavanger sentrum er det viktigste området for byens identitet. Venstre vil stå vakt om det kulturelle uttrykk tre-
husbyen er og som gjør Stavanger forskjellig fra mange andre byer. Kulturminneplanen, som forteller om Stavangers 
arkitektoniske og historiske kvaliteter, skal legges til grunn for den by planlegging som skjer. Når kulturminneplanen 
revideres skal det legges inn sterke virkemidler for vern av den gamle bebyggelsen. På områder der det kan tillates ny 
bebyggelse skal det stilles strenge krav til at denne er tilpasset den eksisterende i forhold til materialvalg og volum. 
Venstre vil motsette seg forsøk på å rasere den eksiterende kulturhistoriske bebyggelsen i sentrum. Venstre vil derfor 
ta opp reguleringsplanen for Nytorget til ny behandling. Venstre skal sikre at den historiske bebyggelsen vernes, at 
trærne og jugendmuren beholdes. Nytorget skal opprustes gjennom forsiktige byplanmessige grep, i tråd med plas-
sens historiske kvaliteter.   
Middelalderbyen med Domkirken, og vår bypark med historie helt tilbake til 1200-tallet skal vernes for ettertiden. 
Venstre er fornøyd med å ha fått til en nennsom utbedring av parken, og sikret vern av alléen fra 1750-tallet.
Stavanger skal fremstå som en ren og velholdt by. Dette krever en økning av tildelinger til den delen av driftsbuds-
jettet som angår byens generelle renhold men også kontinuerlig fokus på holdninger og adferd, fremst hos de unge 
der det er mest å vinne. 

Venstre vil:
sikre at tusenårstedet Torget vedlikeholdes slik at det fremstår på en presentabel måte. •	
arbeide for at det etableres en ringbuss eller etableres andre tiltak som ivaretar kollektiv dekningen i sentrum. •	
Dette vil også øke aktiviteten ytterligere i Holmen-området. 
se til at Byparken forvaltes på grunnlag av dens historie som det eldste kjente hage- / parkanlegget i Norge. Det •	
skal ikke tillates noen store radikale grep som endrer parkens uttrykk. 
arbeide for at Stavanger opprettholdes og videreutvikles som trehusbyen. Kvalitetene ved å være Europas største •	
trehusby må aktivt profileres som del av byens særpreg. 
arbeide for at intensjonene i kommunedelplanen for sentrum oppfylles, spesielt ved å unngå nye bygg som bryter •	
med anbefalte regler for høyder og dermed endrer Stavangers profil. 
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foreslå arkitektkonkurranser som del av bestemmelsene for bygg i områder som er av særlig signalbetydning for •	
byen. 
etablere Byhallen parkering under Bergeland, men tilknytting til et overordnet veinett for å dekke behovet for •	
sentrumsparkering og parkering for beboere uten at verneverdig bebyggelse må vike.  Som en konsekvens av 
dette skal parkeringshuset på Jorenholmen fjernes og at det skal arrangeres en arkitektkonkurranse om framtidig 
bruk av området. 
at det skal stimuleres til restaurering av bygninger innen trehusbyen i privat eie ved at det avsettes midler til en •	
belønningsordning for dette. 
at det skal være effektiv brannsikring for alle kulturminner i Stavanger. Tiltak mot brann, som tilpassede søppels-•	
pann, skal gjennomføres i historisk, karakteristisk bebyggelse i trehusbyen. 
at karakteristisk bebyggelse i bydelene, som for eksempel den gamle møllen i Møllebukta, skal restaureres. •	
at det offentlige uterom skal være tilgjengelig for alle uansett funksjonshemning, altså må reglene om universell •	
utforming også gjelde byens uterom. Pr. i dag medfører for eksempel fortaukanter og skilt store hindringer for 
blinde og rullestolbrukere.
støtte opp om det holdningsskapende arbeid som gjøres av for eksempel Ren By-prosjektet.•	
innføre flere bosspann i det offentlige rom, både i boligområder og i friområder. Disse må tømmes regelmessig og •	
byttes ut når de blir ødelagt.
øke driftsmidlene til renhold av det offentlige uterom.•	
at vedlikeholdet av kommunale veier og sykkelstier forbedres.•	
at jevnlig oppsikt og opprydding i byens underganger prioriteres i driftsbudsjettet.•	

Grønt- og friområder
Naturområdene i Stavanger er små og under sterkt press. Naturvernhensyn og interesser knyttet til utbygning, 
landbruk og friluftsliv kjemper om de samme arealene. Bevaring av større naturområder med liten grad av tekniske 
inngrep er en forutsetning for innbyggernes naturopplevelser og for biologisk mangfold. 
Når mennesker søker rekreasjon og avkopling, er stillhet viktig. Det gjelder særlig for opplevelse av natur- og kul-
turlandskap. Støy ødelegger opplevelsen av de lyder vi ønsker å høre, som sus av vind, rasling i lauv, fuglesang og 
bølgeslag. 
Venstre skal være i fremste rekke for å sikre stilleområder ved friområdene ved Litle Stokkavatn, Store Stokkavannet 
og Hålandsvatnet, sør-østre del av Storhaug, Mosvatnet og Vålandsskogen.

Venstre vil:
at vannkvaliteten i byens innsjøer skal være så god at dette innbyr til vannaktiviteter, som bading og fiske. •	
at de gjenværende ubygde arealene rundt Store Stokkavannet skal vernes og ikke nedbygges. Det skal legges til •	
rette for badesteder ved Store Stokkavannet som kan kombineres med vannets formål som krisevannforsyning. 
at det skal være sammenhengende turstier langs hele Gandsfjorden og rundt hele Hafrsfjord. Disse skal tilpasses •	
kulturlandskap og terreng. 
at byens viktigste friområder skal skjermes mot uønsket støy. •	
arbeide for at høyspentledningene over Madla legges i jord. •	
sikre tilgjengeligheten til Stavangers skjærgård – byøyene - og være svært restriktive i forhold til å tillate •	
bygninger i strandsonen som kan hindre folks ferdsel. 
gå imot forslaget om en bro til Vassøy da dette er et inngrep som ikke kan tillates i kystland skapet. •	
at det etableres flere lokale hundeluftegårder. •	
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Skole og barnehage
Stavanger Venstre ønsker en sterk grunnskole som tar hensyn til at alle elever har ulike sterke sider. Stavanger Ven-
stre er for den offentlige grunnskolen. Venstre var i sin tid fødselshjelper for denne, og den må videreutvikles ved å 
sikre lærerne høy kompetanse slik at de ivaretar elevene på en god måte.
Skolene må ta individuelle hensyn samtidig som man bygger opp toleranse og demokratidannelse. Venstre vil ha et 
stadig fokus på skolens innhold, gjennom oppgradering av lærerkrefter, bøker og utstyr. 
Den offentlige grunnskolen må bli så sterk og god at den blir foretrukket av de aller fleste foran fri- og privatskoler. 
Stavanger Venstre vil at den offentlige grunnskolen skal skape lærelyst blant elever slik at disse blir best mulig i 
stand til å ta egne valg og stå for egne meninger som også er tuftet på å ta hensyn til andre. 
Stavanger Venstre ønsker en prøveordning hvor elever med sammenfallende interesser kan settes sammen i lærings-
grupper med blandet alderssammensetting. 
Venstre mener at skolen har en sentral posisjon i nabolaget / bydelen. Dette må utvikles positivt videre slik at 
skolen blir et naturlig samlingssted alle i bydelen også utenom skoletiden. Deler av skolens bygningsmasse, som for 
eksempel områdene som benyttes av SFO, må kunne tas i bruk som nærmiljøsentra med allsidig bruk. 

Skole
Venstres mål for skolene i Stavanger er todelt:
Skolene skal ha rammer for undervisningen som sørger for at den enkelte elevs behov for læring imøtekommes. 
Skolene skal ha fysiske vilkår, gjennom bygg, utstyr og utearealer, som sikrer best mulige lærings- og arbeidsforhold 
for lærere, elever og øvrige ansatte. 
Venstres initiativ til å skaffe bedre utstyr, som for eksempel innen IKT, har i stor grad blitt iverksatt. Vi vil nå sikre 
at dette arbeidet føres videre.  
Venstre har foreslått et kompetanseår for lærerne i Stavanger-skolen, for å sikre etterutdanning og nødvendig kom-
petansehøyning. Denne ordningen innebærer at lærere etter for eksempel syv år, kan få permisjon inntil ett år med 
opp til full lønn for å ta relevant videreutdannelse eller praktisere i annet relevant arbeid. Denne modellen bygger 
på ordningen for vitenskapelig ansatte, som gir disse rett til ett års forskningstermin etter seks års tjeneste, eller 
et halvt års forskningstermin etter tre års tjeneste. Venstre vil sikre at dette tiltaket gjennomføres i valgperioden, 
forhåpentligvis også ved statlige bidrag.

Venstre vil:
at det skal gjennomføres en ordning med kompetanseår som videreutdanningstiltak for lærerne i Stavanger -•	
skolen. Alle lærere skal ha rett til ett års videreutdanning hvert syvende år. 
at rammetimetallet skal gi rom for en reell grad av tilpasset opplæring. Spesialundervisning skal gis etter sakkyn-•	
dig anbefaling. 
fortsette å støtte gjennomføringen av skolebruksplanen og rehabiliteringsplanen slik at Stavanger-skolen er godt •	
utbygd og at byggene fremstår som likeverdige. Det er vesentlig at ressursene til daglig vedlikehold økes slik at 
Stavanger ikke igjen setter seg i en situasjon der store vedlikeholdsmessige skippertak blir nødvendig. 
at barn og ungdom som har behov for tilpasset opplæring skal få det i den bydelen de hører hjemme.•	
at tospråklige elever skal gis forsterket norskopplæring av kompetente lærekrefter og sikres et tilbud om •	
morsmålsopplæring. 
at alle barn primært skal ha tilbud om å gå på sin nærmeste skole. •	
vurdere forskjellige tiltak for å redusere antall elever i klassene på barnetrinnet. •	
at obligatoriske skoleaktiviteter som leirskoler og ekskursjoner skal være gratis. •	
vurdere å innføre enkel lunsjbespisning i småskolen.          •	
at det fortsatt skal legges stor vekt på IKT-kompetanse i skolen.•	
videreutvikle den tilrettelagte undervisningen for barn med spesielle behov. •	
at elever med psykososiale problemer må sikres hurtig utredning og hjelp. •	
fortløpende vurdere behovet for større lærertetthet, gruppestørrelser tilpasset elevenes behov og lavere deling-•	
stall (mindre klasser) for å sikre best mulige læringsforhold. Småskolen skal prioriteres i forhold til dette. Dette 
kan også ha positiv effekt i forhold til bruken av spesialundervisning.
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at det psykososiale arbeidsmiljø skal vektlegges i skolen både for elever og lærere. Skolene bør vurdere å lage •	
egne tiltaksplaner for dette arbeidet. Barns psykiske og fysiske helse skal ha en sentral plass i planene.
at det skal etableres skolebibliotek på samtlige skoler og det skal utarbeides en helhetlig plan som blant annet •	
sikrer minimumsstandarder.
legge til rette for fysisk aktivitet i skolen.•	

Skolefritidsordning (SFO)
Det statlige tilskuddet til SFO reduseres stadig og dette blir et stort paradoks sett i forhold til diskusjonen omkring 
maksimumspris og statlig overtakelse av barnehagene. I SFO blir det stadig dyrere plasser og mindre fleksible løs-
ninger. SFO har behov for å styrke det pedagogiske programmet ytterligere. Det må sikres at ansatte i SFO også har 
akseptable ansettelses- og arbeidsforhold.
Med så store utfordringer i forhold til det innholdsmessige i skolefritidsordningen og uklarheter i forhold til om 
ordningen skal være en forlengelse av skolen eller et fritidstilbud er det åpnbart at hele ordningen må gjennomgås. 
Det at ordningen også er selvfinansierende, at foreldre i stor grad betaler store beløp for ordningen selv, gjør dette 
ytterligere påkrevd. Ordningen med reduserte priser for barn med funksjonshemminger må opprettholdes. 
Venstre er bekymret over en utvikling der SFO blir en forløper for en form for heldagsskole. Venstre vil også motsette 
seg at aktivitetene til de frivillige lag og organisasjoner skal inkluderes og bli en ordinær del av SFO. 

Venstre vil:
at SFO organiseres til et nærmiljøsenter der alle barn har plass. Lokalene må brukes aktivt til andre positive •	
aktiviteter på ettermiddag og kveldstid for barn, foreldre og andre i nærmiljøet. 
at SFO skal gjennomgås  med et gjennomgående fokus på differensierte priser, åpningstider og pedagogisk •	
opplegg. Foreldremedvirkning i skole og barnehager skal videreutvikles, og denne skal også omfatte SFO. 
motarbeide at SFO utvikles til del av en heldagsskole. •	

Barnehage
Venstre er stolt av å ha bidratt til at Stavanger har bortimot full barnehagedekning. Samspillet mellom kommunale 
og private barnehager, med og uten kommunale garantier, har gitt oss dette resultatet.
Venstre har hele tiden støttet en politikk der prisene på barnehageplassene differensieres ut fra foreldrenes inntekt, 
slik at de med høye inntekter betaler mer enn de med lave inntekter. Venstre har alltid arbeidet for lavere pris på 
barnehageplassene, men er uenig i at alle skal betale like mye. Det vesentlige for Venstre er at det skal være barne-
hageplass til de som trenger det.
Venstre i Stavanger er villig til å fortsatt være med å ta ansvaret for gode barnehager i Stavanger, med nok plasser 
og lavest mulig pris. Venstre vil også sikre godt vedlikehold og rehabilitering der det er nødvendig, samt ordninger 
som sørger for at de barnehageansatte sikres god etterutdanning innen sine fagfelt. 

Venstre vil:
gjeninnføre differensiert foreldebetaling i barnehagen. Lavlønte skal betale mindre for barnehageplass enn høy-•	
inntektsgrupper. 
sikre at det er et pedagogisk tilbud i barnehagen. Barnehagene skal ikke bare være en oppbevaringsplass. •	
at det skal være fagutdannete ansatte i barnehagene slik at hvert enkelt barn gis den oppfølging som er nødven-•	
dig. 
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Sosialt ansvar, helse og omsorg
Det enkelte menneskets mulighet til å leve et godt liv må være målet for samfunnet. Mennesker er ulike, 
har forskjellige behov og ønsker ulike løsninger. Velferdstilbudene må alltid bygge på respekt for det en-
kelte menneskes integritet og i langt større grad tilpasses den enkeltes ønsker og behov. Som brukere skal 
vi kunne stille krav om mer fleksible og individuelt tilpassede tjenester som skal være tilgjengelige når vi 
trenger dem.
Vi lever i en tid hvor flertallet lever i materiell velstand, mens et mindretall faller utenfor. Barn lever 
fremdeles i fattigdom i velferds-Norge. En voksende gruppe uføre og langtidsledige har for dårlige levekår. 
I Stavanger lever bostedløse og mennesker med rusproblemer og psykiske lidelser under dårlige forhold. 
Mange mennesker faller mellom to stoler fordi de ikke «passer inn» hos noen av de offentlige tjenestene 
som yter hjelp. For Venstre i Stavanger er det et særlig ansvar å se og lytte til disse når det skal prioriteres 
i bruken av samfunnets ressurser, og det er her den sterkeste velferds satsningen nå må komme. Stavanger 
er ikke bedre enn det tilbudet vi klarer å gi våre svakeste. 
Sosialt ansvar – mer til dem som trenger det mest
Den enkelte borger skal ha klare plikter og rettigheter i møte med det offentlige.
Den enkelte i et velferdssamfunn har ansvar for seg selv og for fellesskapet. Ofte er det i vanskelige livs-
situasjoner behovet for offentlige velferdstilbud er størst. Samtidig er det gjerne da man som menneske 
opplever å være på sitt svakeste. Det tilbudet som gis skal hele tiden bygge opp under respekten for det 
enkelte menneskets integritet og spesielle situasjon og behov. Praktiske hensyn eller bekvemmelighetshen-
syn for den ansatte må ikke gi adgang til å bryte med denne målsettingen.
Målsettingen med opprettelsen av Ny Arbeids- og Velferdsreform (NAV) der kommunens sosialtjenester er 
slått sammen med trygdekontor og Aetat, er å gi borgeren én skranke, ett system å forholde seg til. Denne 
intensjonen vil Venstre se til at oppfylles. Systemet skal være enkelt og forutsigbart for den enkelte å for-
holde seg til.
I situasjoner der mennesker er ute av stand til å ivareta sine egne interesser er det nære pårørende som i 
første rekke må kunne stille krav på vedkommendes vegne, og bli kontinuerlig konsultert om det tilbudet 
som gis. 
For Stavanger Venstre er et individ som henvender seg til det offentlige for å be om hjelp en borger, et 
medmenneske, og ikke en klient. 

Venstre vil:
at NAV-kontorene skal utvide åpningstiden til klokken 19.00 én dag i uken og at ett kontor har døgn-•	
vakt og åpent i helgen, for å kunne vurdere akutt nødhjelp. 
at alle som kontakter NAV for hjelp skal ha rett på å bli behandlet med verdighet og respekt. Det skal •	
være mulig å forholde seg til samme saksbehandler. 
prøve ut en ordning med borgerlønn i Stavanger, der mennesker som ikke tar del i det ordinære arbeids-•	
markedet har rett på en minsteinntekt til livsopphold. 
at den som ønsker det skal ha rett til en personlig plan for hjelp fra det offentlige og mulighet for •	
kvalifisering og videreutdanning til ny yrkesaktivitet. 
at sosialhjelpen baseres på en konkret vurdering av hva stønaden faktisk skal dekke. Venstre vil øke so-•	
sialhjelpsatsene i valgperioden, slik at ingen enkeltpersoner skal måtte leve på mindre enn tilsvarende 
2,5 G. 
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Omsorg, verdighet og respekt
Mye av omsorgssektoren handler om tilbudet som gis de eldre og utviklingshemmede.
For Stavanger Venstre er det åpenbart at forskjellige individer har ulike behov. Tilbudene og ytelsene som 
eldre mennesker mottar må derfor i størst mulig grad tilpasses den enkelte. Eldre som etter hvert får van-
skeligheter med å klare seg selv, må så langt som mulig få velge mellom hjemmebasert omsorg, eldrebolig i 
tilknytning til fellestjenester eller institusjon, eller institusjonsbasert omsorg. 
Enkelte utviklingshemmede med stort hjelpebehov har ikke et godt nok tilbud i dag. De som fungerer dår-
ligst og som har store atferdsavvik har behov for omfattende tverrfaglig innsats. Det er vanskelig å bygge 
opp kompetente og stabile fagmiljøer rundt disse brukerne. Dette gjør det nødvendig å ha et sterkt fokus 
på hvordan tilbudet organiseres og at medarbeidere har god kompetanse.
Det er den største selvfølge at mennesker med utviklingshemming har den samme verdi, de samme grunn-
leggende behov og rettigheter som alle andre mennesker. Det kan likevel virke som det trengs en påmin-
nelse om dette når de kommunale tjenestene for denne gruppen utformes. 
Hovedutfordringen i arbeidet med psykisk helsevern er å utvikle samarbeidet på tvers av profesjoner, kom-
muner, fylke og stat for å skape et fleksibelt sett av tilbud. De veggene vi ser i dag mellom fag miljøene 
og mellom ulike deler av det offentlige støtteapparatet må bygges ned og hjelpetiltak må utvikles etter 
brukernes egne behov. Det må fortsatt legges vekt på opplysningsarbeid om psykiske lidelser og om hvilken 
hjelp som tilbys. 
Barn av psykisk syke foreldre skal gis spesiell oppmerksomhet. Disse kan ha behov for hjelp og støtte til å 
mestre en vanskelig hverdag. Kommunen skal også ha et målrettet og aktiv arbeid rettet mot barn som har 
foreldre som sliter med psykiske problemer og rusproblemer.
Stavanger Venstre er også svært opptatt av at de pårørende har et medansvar. Ensomhet skyldes ofte at 
noen ikke tar sitt ansvar som medmennesker og familie på alvor. Det offentlige kan aldri overta den omsorg 
nær familie kan gi. Det offentlige kan aldri gi den varme den nære familie kan gi. 

Venstre vil:
at det skal brukes ressurser på å legge forholdene til rette for en trygg alderdom. Dette kan skje ved at •	
det legges til rette for boliger og bomiljø tilpasset eldres behov. Bokollektive løsninger kan gi et sosialt 
fellesskap som kan erstatte nettverket man mister når man må flytte fra boligen sin. 
at eldreomsorgen skal ha kapasitet til å møte dem som rammes av alderdomsvekkelse og sykdommer. •	
Venstre vil sikre at det er tilstrekklige plasser ved sykehjem og i omsorgsboliger for de som trenger det. 
Det skal være kvalifisert bemanning tilknyttet omsorgsboligene. 
vurdere å etablere et sentrumsnært sykehjem på gamle Stavanger sykehus.•	
at det skal legges fram en egen plan for aktivitetstilbud ved sykehjemmene slik at beboerne gis en •	
meningsfylt hverdag.
stanse videre plan for etablering av sentralkjøkken for sykehjemmene; det skal være operative kjøkken •	
på alle sykehjem. 
at det skal være dagsenterplasser ved alle sykehjem. •	
foreta et betydelig løft for å bedre livsvilkårene for de alt for mange demente som lever hjemme alene, •	
hos pårørende eller i sykehjemsavdelinger som ikke er tilpasset deres spesielle behov. Det skal gjen-
nomføres tiltak som gir mer sanseinntrykk. Dette bedrer den enkeltes mulighet til mestring og dermed 
livskvalitet. 
at det skal være lett å få avlastning og hjelpemidler. Pårørende som ønsker det skal få tilrette lagte •	
ordninger som gjør det mulig å ta vare på sine nærmeste på en velegnet måte. 
at verdigheten skal stå i sentrum også ved livets slutt. Venstre vil se til at det offentlige imøte kommer •	
de ønsker det enkelte menneske har. 
at bemanningen ved sykehjemmene skal økes.•	
at det skal opprettes en egen kultur-/fritids-/frivillighetsleder ved alle sykehjem.•	
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at det skal opprettes en døgnbemannet krisetelefon for pårørende.•	
arbeide for at mennesker med utviklingshemming skal få individuelt tilrettelagte tjenester og botilbud i •	
sitt nærmiljø. 
etablere et interkommunalt rådgivingssenter for hørselshemmede. •	
at familier med psykisk utviklingshemmede barn skal støttes i sin innsats og få gode tilbud om avlast-•	
ningsordninger. 
gjennomgå organiseringen av tilbudet som gis til brukere med utfordrende adferd. Det skal være  fokus •	
på et best mulig faglig tilbud. Det er vesentlig at brukerne og ansatte ikke utsettes for fare. 
arbeide for at nybakte foreldre til funksjonshemmede barn får snar tilgang til en kontaktperson med •	
kompetanse om hvilke tjenester og tilbud som finnes tilgjengelige. Denne tjenesten må være tilgjenge-
lig i hele oppvekstperioden. 
at det skal være gode og fleksible ordninger for foreldre med funksjonshemmede barn slik at også pri-•	
vate avlastningstilbud kan velges. 
som et supplement til ordningene med personlig assistent utvide ordningen med flere ledsagere og se •	
dette i sammenheng med arbeidet på frivillighetssentralene. Frivillige ledsagere må kunne gis et offent-
lig bevis som sikrer adgang til en del offentlig støttede kultur- og idrettsarrangementer. 
innrette samfunnet slik at mennesker med psykiske lidelser kan skape seg en tilværelse der de opplever •	
tilhørighet, mening og mestring For. Vi må unngå et samfunn med liten kontakt mellom mennesker, 
med et tøft arbeidsliv der mange ikke klarer å henge med og store økonomiske forskjeller som gjør at 
mange føler seg mislykket og utstøtt. 
øke de kommunale bevilgningene til psykisk helsearbeidet når den statlige opptrappingsplanen for •	
psykisk helse opphører i 2008.
etablere en egen kommunal prøveordning med kommunepsykologer som skal ha et terapeutisk ansvar •	
for barn og unge som sliter med psykiske vansker og lidelser.  
være garantist for at det pågående etableringen av et støtte-og bistandssenter for mennesker som •	
opplever vold i nære relasjoner skal være en realitet i løpet av høsten 2007.  Det skal være et spesielt 
fokus på barn som er vitner til, og som blir utsatt for vold.
gi brukerne frihet til å velge private løsninger også på områder der kommunen har et tilbud.•	

Forebyggende arbeid og tiltak
Mye lidelse og for tidlig død skyldes sykdommer som lar seg forebygge. Det viktigste forebyggende helsear-
beidet skjer ved at det enkelte menneske tar et personlig ansvar og innretter sin livsstil med tanke på å 
forhindre sykdom og skade. Samfunnet kan tilrettelegge for gode kunnskaper hos folk gjennom at informas-
jon om forebygging er tilgjengelig. Venstre ser på helsesøstere i skolen og jordmødre som viktig bidragsy-
tere til dette.
Det er svært viktige at både offentlige og private arbeidsgivere legger til rette for et godt arbeidsmiljø. Det 
er videre viktig å stimulere til fysisk aktivitet, blant annet gjennom skolen og gjennom støtte til frivillige 
lag og organisasjoner.
Det forebyggende helsearbeidet må ha konkrete målsettinger om å redusere støy, forurensing, stress, 
arbeidsskader og trafikkulykker. Dette krever at forebyggingsperspektivet er en integrert del av samfunns-
planleggingen og følges opp i kommunens egne handlingsplaner.
I lov om barnevernstjenester heter det at formålet med loven er å sikre at barn og unge som lever under 
forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Loven skal også 
bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. Dette fordrer et godt utbygd barnevern, høy kompetanse 
hos barnevernsarbeiderne og godt samarbeid med de ulike offentlige aktørene som er involvert. Det fordrer 
fokus på forebygging spesielt og det fordrer fokus på barns oppvekstvilkår generelt.
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Organisering, samarbeid, kompetanse og kontinuitet er viktige stikkord for et vellykket barnevern. Venstre 
ønsker at det skal vurderes en kommunal sentralisering av barnevernstjenestene, vi ønsker bedre videre-
utdanningsmuligheter for personalet, bedre støttekontaktopplæring, god ivaretakelse av fosterhjemforeldre 
og at det avsettes mer midler til kurs og opplæring.
Et av samfunnets store utfordringer i dag er misbruk av rusmidler. Mange mennesker klarer ikke å takle 
hverdagen uten å ruse seg. Alkohol er fortsatt det rusmiddelet som er opphav til klart flest problemer. 
Rusmiddelmisbruk gir en rekke problemer: for tidlig død, sykelighet, vold, kriminalitet og i tillegg store 
utgifter for helsevesenet. 

Venstre vil:
styrke det forebyggende arbeidet, blant annet gjennom økt støtte til organisasjoner som arbeider med •	
rusforebyggende arbeid. Samtidig må det være tilgjengelige behandlingsplasser for rus misbrukere. 
Målet skal være at alle skal kunne få behandlingsplass når de er motivert for det. Mennesker som søker 
kontakt med det offentlige for å få hjelp til å hanskes med sitt problem, for eksempel til å få utstedt 
nødvendige garantier eller henvisninger til ulike helse- og behandlings tilbud, skal ha krav på enkel og 
personlig tilpasset saksbehandling. 
gi rusmisbrukere tilgang på helsetjenester på lik linje med andre pasienter. Det må særlig fokuseres på •	
gravide rusmisbrukere og mennesker som lider av både rusproblemer og psykiske lidelser. Det må være 
et særlig fokus barn og ungdom av foreldre med rusproblemer. 
arbeide for konstruktive og realistiske kommunale løsninger som bidrar til at konsumet av rusgifter kan •	
reduseres. 
gjøre barnevernsarbeid til et satsingsområde de neste årene, med fokus på bemanning, organisering, •	
forebyggende tiltak, fattigdomsbekjempelse, oppfølging av kommunens rusplan, fosterhjemordning 
samt støttekontakter.
styrke skolehelsetjenesten i skolen.•	
styrke jordmortjenesten.•	
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Kultur, idrett og fritid
Kultur beriker hverdagen vår og er med å gjøre livet verdt å leve. Et mangfoldig og skapende kulturliv er 
uunnværlig i et liberalt samfunn.
At Stavanger er en kulturby er viktig for at byen skal fremstå som attraktiv å bo i. Dette gjør byen inter-
essant og det vil også være positivt for nye bedriftsetableringer. Stavanger Venstre fremhever likevel at 
kulturlivets mange uttrykk har en egenverdi som ikke kan måles i penger. 
Venstre vil sikre at Stavanger går inn i det europeiske kulturhoved stadåret i 2008 med store ambisjoner. 
Venstre vil bidra til at det finner sted prosjekter som gir internasjonal opp merksomhet, samtidig som bred-
dekulturen gis stor plass. Venstre ønsker å videreføre kultursatsingen utover kultur hovedstadsåret.
Stavanger er en internasjonal by og skal ha en gjennomtenkt minoritetspolitikk som tar opp forholdet mel-
lom kulturelle minoriteter og majoritetskulturen. Et bidrag til å fremme gjensidig toleranse og respekt er 
å styrke kunnskapen om hverandres kultur. Det er helt grunnleggende for at nye medborgere skal kunne ta 
del i samfunnslivet på lik linje med andre, og at kunnskapen om Norge, kultur og språk styrkes. Respekt for 
andre kulturer innebærer at det skjer en åpen og vedvarende meningsbrytning om hva som skal være ret-
tigheter og plikter i det som skal være en felles kultur med allmenn tilslutning.
For Venstre er det viktig at interessen og engasjementet for kunst og kultur stimuleres og vokser fram 
nedenfra. I massekommunikasjonens tidsalder har det skapende kulturlivet særlig betydning fordi det er en 
ytring direkte fra menneske til menneske.
Nye kunst- og kulturformer må ha de samme mulighetene for støtte som tradisjonelle kulturelle uttrykk. 
Det er viktig for å sikre vitaliteten og spennvidden i kulturlivet, og den offentlige kultur politikken skal 
bidra til dette. Kulturpolitikken må støtte frittstående kulturarbeidere og kunstnere, kulturbedrifter og 
institusjoner. Disse sikrer bredden i kulturlivet, og har ut fra en liberal oppfatning en særlig verdi ved at de 
er organisert uavhengig av det offentlige.

Kulturlivet
Stavanger har sterke kulturinstitusjoner innen musikk, muséer og teater. Disse institusjonene er bærebjelk-
ene i vårt lokale kulturliv og skal sikres gode rammevilkår. Stavanger har også et sterkt folkelig kulturliv 
som kommer til uttrykk gjennom byens festivaler. Venstres hovedsatsinger i det kulturpolitiske arbeid er 
festivalbyen Stavanger og at det frivillige kulturlivet sikres gode rammevilkår.
Stavanger Venstre ønsker å snarest mulig få realisert det nye konserthuset slik at Bjergsted-miljøet får 
mulighet til å bli et nasjonalt knutepunkt for musikk. Venstre vil arbeide for en konserthusutbygging som 
virker berikende for byens kulturliv, innenfor ansvarlige økonomiske rammer.
Bydelshusene er en viktig tilgang for det lokale kulturlivet og de må sikres nødvendige midler til vedlike-
hold.

Venstre vil:
ikke at støtte til hovedinstitusjonene og det nye konserthuset skal gå utover støtten til breddekulturen. •	
tilrettelegge i best mulig grad for byens barne- og ungdomsaktiviteter i tråd med barn og ungdoms •	
egne ønsker. 
sikre at det nye moderne konserthuset og Bjergsted-visjonen gjør Stavanger til Norges musikksentrum.  •	
etablere et fast Ungdommens symfoniorkester. •	
styrke arbeidet til Metropolis og spesielt integreringsarbeidet blant ungdom.•	
sikre at det er tilgjengelige lokaler for billedkunstnere, kunsthåndverkere og andre utøvende kunstnere •	
etter en nærmere plan.
se til at det er tilstrekkelig med øvingslokaler for unge musikere. •	
at Eiganes / Våland skal få et velegnet bydelshus.•	
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videreutvikle de etablerte festivalene i byen, og legge til rette for etableringen av nye. Venstre ønsker å •	
etablere en felles festivalorganisasjon som ivaretar markedsføring og gjennomføring. 
arbeide for å få etablert et eget Kielland-senter i Stavanger. •	
støtte gjennomføringen av Hafrsfjord-spillet, og ønsker å bidra til å utvikle et nasjonalt viking senter i •	
Hafrsfjord. 
at Blå promenade skal bli en kulturakse. Promenaden strekker seg fra Bjergsted med musikkmiljøet, •	
rundt Vågen med festivalene, via Oljemuseet med et byrom definert av og for ungdom, til Jorenholmen 
der ny kino skal bygges etter en gjennomført arkitektkonkurranse. 
støtte kystkulturen og sikre slike bygningsminner for ettertiden. Det bør arbeides for at det opprettes •	
et eget kystkultursenter. 
Ha en idekonkurranse om bruk av den gamle Jernbanetunnelen mellom stasjonen og Vågen.•	
føre en konservativ stedsnavnpolitikk ved å ivareta byens reelle stedsnavn. Gatenavn skal heller kalles •	
opp etter steder, enn etter personer. Bydelsutvalgene skal få sterkere innflytelse innen gatenavn-
bestemming.

Idrett og fritid
Venstre vil legge til rette for til mer fysisk aktivitet. Regelmessig fysisk aktivitet gir viktige helse fordeler 
og forebygger sykelighet og en for tidlig død. Følgene av lite fysisk aktivitet er negative for den enkelte 
og svært kostbare for samfunnet. Fysisk aktivitet har stor betydning for folks mestrings evne, selvtillit og 
psykiske helse.  
Det skjer store endringer i unges trenings- og mosjonsvaner i alderen 15-25 år. Dette henger delvis sammen 
med prestasjonskravene og elitetenkning i dagens idrettsmiljø. Venstre vil legge til rette for å bedre tilbu-
det til eldre barn og ungdom som har vokst ut av nærmiljøets lekeplasser. Det dreier seg blant annet om å 
tilrettelegge for aktiviteter som basketball, håndball, skating, turn, klatring og sykling. 
Fysisk aktivitet har stor betydning for å opprettholde funksjonsnivå og selvstendighet hos eldre. Universell 
utforming, trygge uteområder, møteplasser og strukturer som bygger sosiale nettverk er en forutsetning for 
eldre menneskers livsutfoldelse og fysiske aktivitet.
Venstre støtter tiltak som utvikler breddeidretten. Venstre har stått i bresjen for idrettsanlegget i Sør-
marka, der skøyteanlegg, curlingbaner og klatrevegg blir etablert. Også eliteidretten har en naturlig plass 
i Stavanger. Venstre ønsker å stimulere til at det er mulig å oppleve ulike typer toppidrett i byen.  Venstre 
skal bidra til at den planlagte storsatsningen på idrett og friluftsliv skal realiseres. 

Venstre vil:
at det skal bygges treningsbassenger ved byens skoler slik at alle bydeler har dette.  Kvernevik / Madla •	
og Hundvåg skal prioriteres først.  
at det skal etableres ny en innendørs arena med stupetårn og 50-meters svømmestadion, anlegget bør •	
gjøre bruk av tilgjengelig spillvarme. 
at det skal anlegges et utendørssvømmeanlegg. Venstre vil ha vurdert om dette kan innpasses i det nye •	
friområdet på ”Esso-tomten” i Hillevåg og om spillvarme fra tilstøtende bedrifter kan brukes til formålet. 
etablere flerbrukshaller for idretter som badminton, tennis, skateboard, volleyball mm•	
påse at byens kunstgressbaner blir skikkelig vedlikeholdt. •	
oppdatere friluftslivsplaner i samarbeid med omkringliggende kommuner.•	
legge til rette for et eget friluftslivssenter i Flørli i Lysefjorden.•	
opprette flere småbåtplasser. •	
at deler av den innerste delen av småbåthavnen i Hillevågsvatnet flyttes til området utenfor Strøms-•	
brua slik at området rundt Hillevågsvatnet blir mer attraktivt som sentrumsnært friområde.
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Næringsutvikling og småbedrifter
Stavanger er en norsk suksess i forhold til næringsetablering og utvikling. Svært få regioner kan vise til 
en liknende økning i arbeidsplasser og verdiskaping som vår. Dette pågangsmotet og entreprenør skapet vil 
Venstre dyrke.
Det samtidig klart at Stavanger er sårbar, i og med avhengigheten av olje- og gassnæringen. Det ligger en 
stor utfordring i å ivareta Stavangers posisjon som oljehovedstad samtidig som vi arbeider for å få utviklet 
nye bedrifter og arbeidsplasser. Norsk petroleumindustri skal ha Stavanger som sin hovedlokalisering, men 
Venstre vil tilrettelegge for at Stavangers posisjon blir like sterk innen alternativ energi og CO2-nøytral 
teknologi.
Venstre i Stavanger er stolte over å være en del av det partiet som først forpliktet seg nasjonalt til å la 
Høgskolen i Stavanger utvikle seg til universitet. Stavanger har også sterke forsknings- og kompetanse-
sentra, kunnskapsbedrifter med sterke internasjonale kontakter og flere sentrale offentlige etater. Dette 
gjør oss til et av de mest spennende kunnskapssentrene i Norge.
Venstre vil at fagmiljøene og næringslivet, sammen med Stavanger kommune, fremmer og videreutvikler 
byen. Det er gjennom satsing på utdanning og samarbeid mellom næring, forskning og det offentlige at vi 
kan skape flere levedyktige bedrifter med flere arbeidsplasser.
Venstre erkjenner at kreative mennesker skaper bedrifter som er grunnlaget for vårt samfunns velferdsord-
ninger og materielle trygghet. 
Venstre vil at Stavanger skal føre en næringsvennlig politikk slik at både industri-, handels- og service-
bedrifter finner det attraktivt å være lokalisert i byen. Ved bedriftsutvidelser eller nyetableringer kan det 
være avgjørende for lokaliseringen at det finnes tilgjengelige næringslokaler. Det er derfor etter Venstre syn 
avgjørende at det til en hver tid er et tilstrekkelig utvalg av ulike typer nærings arealer tilgjengelig i kom-
munen.
Det er vanskelig å skaffe seg oversikt over alle offentlige lover, regler og reguleringer som må over holdes 
når man skal etablere en bedrift. Det er nødvendig at det eksisterer gode ordninger for å hjelpe etablerere. 
Hjelpen bør være fleksibel og mest mulig tilpasset den enkelte.
Venstre i Stavanger vil også arbeide overfor sentrale myndigheter for å sikre at bedriftsetablerere gis nor-
male sosiale rettigheter som syke- og dagpenger dersom etableringen skulle slå feil. Dette er vesentlig for 
at flere skal tørre å skape seg sin egen virksomhet uten fare for å miste alt dersom det ikke skulle lykkes.
Stavanger Venstre ser at mulighet for entreprenørskap blant ungdom, som elevbedrifter i skolen, gjør flere 
i stand til å starte for seg selv senere. Venstre tror det er vesentlig for framtidens verdiskapning at dette 
skjer. Prosjekter med elev- og ungdomsbedrifter må derfor støttes og utvikles. 

Venstre vil:
ha et særlig fokus på innovasjon og entrepenørskap.•	
gi etablererveiledning tilpasset den enkelte med forretningsidè.•	
forenkle forholdene for de næringsdrivende i kontakt med det offentlige.•	
arbeide for at næringsdrivende skal ha de samme sosiale rettigheter som ordinært ansatte.•	
sikre at det er tilstrekkelige arealer avsatt til næringsformål. •	
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Miljøpolitikk
Miljøpolitikk er det å ta vare på naturmiljø, artsmangfold og å bekjempe forurensing. Mye av Venstres gjen-
nomarbeidede miljøpolitikk finnes uttrykt i andre deler av dette programmet. I Venstres miljøpolitikk ligger 
det et helhetssyn til grunn.
Den største utfordringen vi har er at klimaet på jorda er i endring, og det er på grunn av menneskelig 
aktivitet. De utslippene som kommer fra bilene våre, industrien vår og avfallet vårt har fått den globale 
temperaturen til å stige, og allerede nå begynner det å få alvorlige og merkbare effekter. Det blir mer eks-
tremvær, isbreer smelter, havstanden stiger og millioner av mennesker får sitt livs grunnlag truet. Dette er 
den dårlige nyheten. Den gode nyheten er at det går an å forhindre dette om vi gjør nok. Spesielt dyrt er 
det heller ikke. 
Vi kjenner allerede mange av løsningene, og vi har evnen. Venstre er ikke redd for å gå foran og ta kli-
maansvar, verken på nasjonalt eller lokalt plan. Vi vet vi kan vinne klimakampen, om vi løfter sammen og 
begynner med en gang. Det er Venstres utgangspunkt. Venstre er et optimistisk parti, som tror det finnes 
håp hvis vi handler nå! 
En konsekvent gjennomført avfallssortering er et nødvendig miljøtiltak i forhold til kretsløpstanken. Ven-
stre vil bruke ressurser på å legge til rette for avfallssortering fra både husholdninger, det offentlige og det 
private næringsliv. Også som et holdningsskapende tiltak er det viktig at avfalls sortering innføres på skoler 
og barnehager. 
Statens Forurensingstilsyn (SFT) viser til meget sterk forurensning av PCB og PAH (polysykliske aromatiske 
hydro karboner) i deler av Stavanger havn. Bangarvågen ved Rosenberg er et område som er sterkt belastet 
av industriavfall og analyser viser at faren for spredning fra Bangar vågen til Byfjordsystemet er stor. Det er 
viktig at tilførselen av forurenset materiale til Byfjorden stanses. 
Flere steder i Stavanger er grunnen forurenset av tidligere bedrifter, industrier eller deponier der kjemikalier 
og andre giftige forbindelser ligger lagret i grunnen under oss. Venstre vil at disse områdene skal kartleg-
ges for å forberede opprydding. 
Landskapsvern og biologisk mangfold skal omtales i alle reguleringsplaner, bebyggelsesplaner og større 
byggesaker. Ved konsekvenser for natur- og miljøverdier skal «føre var»-prinsippet legges til grunn. Venstre 
ønsker å kartlegge de undersjøiske områdene i kommunen slik at vi vet hvilke naturmiljøer og biotoper som 
må tas hensyn til også her. 
Stavanger kommune har vedtatt en klimaplan. Denne planen skal revideres og må følges opp med budsjett-
midler og faktiske handlinger.

Venstre vil:
at kommunens klimaplan skal bli et styringsredskap som bidrar til å bedre den globale miljøsituasjonen. •	
Venstre skal se til at alle tiltak er konkrete og at ansvaret for handling blir plassert. Venstre vil gjen-
nomføre Lavutslippsutvalgets forslag i Stavanger. 
ikke tillate sjenerende lukt, utslipp og støy fra næringsaktivitet. Regelverket om luftkvalitet, forurens-•	
ing til sjø og støy må overholdes. 
at informasjon om luftkvaliteten i byen skal gjøres tilgjengelig for publikum slik at utsatte grupper kan •	
ta forhåndsregler på ekstremt forurensete vinterdager.
kartlegge forurenset grunn og sjøbunn for å forberede opprensing.•	
at nye byggeprosjekter i Stavanger skal alltid bruke den til en hver tid mest CO2-nøytrale energien som •	
er tilgjenglig til oppvarming som vannbåren varme og andre Co2 nøytrale energibærere i nye utbyg-
gingsområder.
stimulere til at nye bygg bygges som lavenergi- og passivhus. Alternative CO2 nøytral oppvarming som •	
solenergi og vannbåren varme må benyttes i større grad. Miljøvennlig materialer som tre må benyttes 
i stor grad. Det skal vurderes lavere plan- og bygge saks gebyrer til byggherrer som forplikter seg til å 
bygge i tråd med best mulige miljøløsninger. 
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at det skal etableres ett ENØK-fond i Stavanger etter modell fra Oslo. •	
snarest etablere plastinnsamling fra husholdningene.•	
oppfordre til avfallsortering i det private næringsliv.•	
følge opp miljøsetifiseringen av kommunens virksomheter og utvide den til blått flagg-ordning for of-•	
fentlige badeplasser og småbåthavner.
at kommunen, i samarbeid med Mattilsynet og Dyrebeskyttelsen, skal være med på å utarbeide og fin-•	
ansiere tiltak mot løskatter.
at «føre var»-prinsippet skal gjelde i forhold til elektromagnetisk stråling fra kraftledninger og trans-•	
formatorstasjoner. Disse skal ikke tillates i umiddelbar nærhet til boliger, skoler og arbeids plasser eller 
frekventerte friområder.
at skip som ligger til kai i Stavanger havn skal i størst mulig grad få sin kraftforsyning fra land og •	
dermed redusere uønskede utslipp og minimalisere støyplagene.
at Stavangers undersjøiske naturmiljø skal kartlegges og danne grunnlag for planleggingen, slik at •	
naturverdier og biotoper ikke går tapt. 
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Lokaldemokrati – politisk organisering
Stavanger skal være et åpent demokratisk samfunn. Venstre vil i alt sitt arbeid alltid vurdere hva som 
tjener innbyggerne best. Ingen strukturer skal opprettholdes for sin egen del men fordi de tjener innbyg-
gernes behov.
For Stavanger Venstre er det åpenbart at gode boligområder og fine grøntarealer er viktigere for en har-
monisk utvikling av regionen enn det å beholde eksisterende kommunegrenser. Utfordringene knyttet til 
miljø, samferdsel og arealbruk er nå så sammenfallende på Nord-Jæren at Stavanger Venstre går inn for å 
starte utredninger rundt effektene av en sammenslåing av kommunene Randaberg, Rennesøy, Sola, Sandnes 
og Stavanger. 
I et demokrati er det viktig at alle gis muligheter til å formidle sine behov og krav overfor bevilgende og 
besluttende myndigheter. Det er nødvendig at også personer med utviklingshemming har muligheter for å 
bidra til verdi- og holdningsskapning i samfunnet, og til å øve påvirkning på ulike måter overfor lokale og 
sentrale myndigheter. 

Venstre vil:
at politikertorget skal opprettholdes. Kontakten mellom byens politikere og innbyggere skal ytterligere •	
styrkes. 
kjempe mot gjennomgående representasjon slik at flest mulig kan ta del i det politiske arbeidet. •	
innføre direktevalg på ordfører. •	
ikke at antallet politisk valgte representanter skal reduseres. •	
at det skal etableres en administrativ organisering som står i forhold til den politiske. •	
at det skal etableres et system med åpne høringer i bystyret. •	
bruke rådgivende folkeavstemninger når 5% av befolkningen ønsker dette. •	
at brukerundersøkelser skal benyttes ofte og følges opp systematisk. •	
at Ungdommens bystyre skal gis reell makt og disponere over egne budsjetter. Det skal innføres •	
demokratiske valg til dette organet. 
gi makt til bydelsutvalgene slik at innbyggerne kan påvirke sitt eget lokalmiljø. Demokratisk valgte •	
bydelsutvalg må bestå av folkevalgte representanter. 
at alle møter skal være åpne og det skal alltid føres et offentlig tilgjengelig referat. Regelverket for •	
forhandlings utvalget skal gjennomgås. 
at Utbyggingsavdelingen skal forholde seg til Kommunalavdelingen for byutvikling på lik linje med •	
andre aktører som har næringsinteresser i Stavanger. 
at byantikvaren skal gis selvstendig myndighet. I saker som rører trehusbyen og andre områder med •	
antikvariske interesser, skal byantikvaren ha innstillingsrett ovenfor politikerne. 
at det skal opprettes et diskrimineringsombud som informerer og griper inn når menneskers grunn-•	
leggende rettigheter tilsidesettes. Utseende, seksuell legning, tro, kjønn, alder, funksjonshemminger, 
nasjonal eller etninsk opprinnelse skal ikke være grunnlag til noen form for forskjellsbehandling.
at det skal være reell mulighet til deltakelse i det demokratiske Stavanger. Dette betyr at alle politiske •	
besluttende møter skal være lett tilgjengelig også for mennesker med funksjonshemminger. Det skal 
etableres teleslyngeanlegg i bystyresalen. 
etablere en ordning der de viktigste politiske møter i Stavanger gjøres tilgjengelig for innbyggerne, •	
gjennom overføring på Internett og eventuelt lokalradio og -TV. 
at dagens kommunalutvalg skal utgjøre blant annet kommunens forhandlingsutvalg.•	
sikre åpenhet rundt de folkevalgtes bindinger og vil derfor at folkevalgte skal registrere sine verv og •	
økonomiske interesser i styrevervregisteret.no . Dette må også gjelde ansatte i ledende stillinger i 
Stavanger kommune, samt de som har avgjørelsesmyndighet.
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Styring av kommunens virksomhet

Et enklere Stavanger 
Venstre vil se til at kommunale regler, forskrifter og skjemaer alltid skal være basert på tanken om samord-
ning og forenkling.
Stavanger Venstre er fornøyd med at saksbehandlingstiden i byggesaker er redusert til fire uker. Venstre vil 
også bidra til å få behandlingstiden på plansaker betraktelig ned. Dette skal imidlertid ikke skje på bekost-
ning av byplanavdelingens kompetanse og faglighet, men ved at avdelingen tilføres ressurser til nye still-
inger.
Stavanger Venstre vil ta initiativ slik at Stavanger Parkeringsselskap i større grad innvilger tidsbegrensede 
parkeringstillatelser til håndverkere og vareleverandører, der dette ikke kommer i konflikt med andre over-
ordnende forhold.

Kommunen som arbeidsgiver
Rapporter viser at trygde- og sosialutgiftene øker. Dette kan tyde på at arbeidslivet blir hardere og dette 
bekymrer Venstre. Venstre tror dette kan motvirkes gjennom et inkluderende arbeidsliv. Det er vesentlig 
at Stavanger kommune som arbeidsgiver driver en politikk som ikke medfører at mennesker mister sin 
lønnsinntekt og i stedet for må motta inntekt til livsopphold over et annet offentlig budsjett. Det er viktig 
med dialog med de ansatte og at det er rom for fleksibilitet i forhold til for eksempel arbeidstid.
For at det øvrige næringsliv skal tenke i samme retning bør samarbeidet styrkes mellom bedrifter og of-
fentlige myndigheter som har det økonomiske ansvaret for den sosiale sikkerheten. Det bør være et mål at 
mennesker skal kunne stå i et arbeidsforhold også ved høy alder og ved delvis uførhet. 
Som arbeidsgiver skal Stavanger kommune foregå med godt eksempel innen helse, miljø og sikkerhetsområ-
det (HMS). Dette skal også gjelde interkommunale selskaper og kommunale foretak.
Venstre tror at den enkelte kommunale arbeidstaker kan påvirke arbeidsmiljøet positivt ut fra egne erfar-
inger og opplevelser. Det må finnes åpne kanaler slik at forbedringer finner sted. Gode ideer til et bedret 
arbeidsmiljø i Stavanger kommune skal belønnes. 
Venstre vil stimulere til at arbeidstakere kan stå i arbeid utover dagens pensjonsalder. Ingen skal påtvinges 
midlertidige arbeidsforhold. Som hovedregel skal arbeidstakere i deltid ha tilbud om fulle stillinger.

Ansvarlig økonomistyring
I forvaltningen av Stavangers økonomi vil Venstre alltid være et ansvarlig politisk parti. Stavanger Venstre 
mener staten bør gi kommunene friere økonomiske rammer, rett til å foreta større deler av beskatningen og 
sikre at en større del av overføringene gis uten noen form for øremerking. I påvente av at dette skjer vil 
Venstre likevel forholde seg til de rammene som eksisterer.
I forhold til tiltak Venstre ønsker å gjennomføre skal det skaffes inndekning. Å forvalte den offentlige 
økonomi på en annen måte enn dette vil både være uansvarlig i øyeblikket og direkte usolidarisk overfor 
de som kommer etter oss. De vil også trenge en god skole og gode omsorgstiltak.
Venstre er svært skeptisk til at Stavanger kommune selv opererer som en næringsaktør. Som eiendomsbe-
sitter og samtidig plan og bygningsmyndighet blir rollene svært uklare. Det har vært eksempler der kom-
munen ikke har vært i stand til å ivareta sin oppgave i henhold til plan og bygningsloven fordi kommunen 
selv har hatt tunge økonomiske interesser selv. Dette kan undergrave borgeres respekt for kommunen som 
offentlig myndighet og utvikle mistenksomhet i forhold til om det er likhet for loven. 
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Venstre vil:
søke å få til en samordning av salgstider for alkoholholdige drikker slik at det ikke er ulike regler fra •	
kommune til kommune på Nord-Jæren. 
se til at kommunale regler, forskrifter og skjema alltid skal være basert på tanken om samordning og •	
forenkling. 
at det skal innføres en solnedgangslov også i Stavanger, som medfører at inaktive regler automatisk •	
fjernes etter en viss tid. 
at alle offentlige dokumenter skal offentliggjøres etter fem år, for å sikre innsyn og kontroll for offent-•	
ligheten. 
motarbeide alle forsøk på å selge Stavanger Kommunes andeler i Lyse Energi. •	
vurdere om det er mulig å omdisponere midlene som passivt står plassert i Forus Næringspark, eventu-•	
elt om disse kan brukes til fornuftige infrastrukturtiltak som for eksempel utbygging av bybane i Forus-
området. 
ikke øke eiendomsavgiften, vårt mål er tvert imot å avvikle hele ordningen når Stortinget tillater at •	
kommunene kan få bestemme egen beskatning lokalt. 
benytte konkurranseutsetting som et middel på noen utvalgte områder spesielt innen de teknisk relat-•	
erte ansvarsområdene. For Venstre er konkurranseutsetting aldri et mål i seg selv.
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Visjoner for en liberal framtid

Samfunnet er preget av toleranse, rettferdighet og likeverd. Det offent-
lige skal preges av full nøytralitet i de forhold som tilhører menneskets 

privatsfære. 
Borgerne er frie og deltagende, og tar ansvar både for seg selv og for 

sine medmennesker. 
En bedre verden der godene fordeles mer rettferdig, og der mennesker 

har frihet fra sult, krig og undertrykking. 
Venstres folkevalgte forplikter seg til å arbeide for dette der vi kan. Vi 

kan begynne i det små, vi kan begynne i Stavanger. 

Du finner mer på våre internettsider:

stavanger.venstre.no
e-post: stavanger@venstre.no

tlf. 51 89 30 95


