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Arbeiderpartiets mål er frihet, muligheter og 
trygghet for alle. Det oppnår vi best i felles-
skap.

Vi ønsker et lokalsamfunn hvor alle har 
 mulighet til å leve gode liv. Kommunen, nær
miljøet og  lokalsamfunnet er rammene for 
 livene våre. Vi tror på sterke fellesskaps-
løsninger, fordi vi får til mer sammen enn hver 
for oss. Det gir større trygghet og flere mulig
heter for den enkelte hvis vi  bidrar sammen 
og stiller opp for hverandre. 

Vårt mål er at kommunen skal være et sterkt 
og solidarisk fellesskap som gir større frihet 
og trygghet for enkeltmennesket og familien. 
 Arbeid og kunnskap er nøkkelordene for 
 økonomisk vekst og skaper grunnlaget for 
 velferden. Vi vil fortsatt videreutvikle et godt 
regionalt samarbeid for å få til gode løsninger 
for innbyggerne og  næringslivet. 

Frihet for alle mennesker krever rettferdig 
 fordeling av goder og byrder. Store økono
miske og sosiale forskjeller, diskriminering  
og ute stenging skaper utrygghet og ufrihet. 
 Solidaritet er vilje til å fordele slik at det 

 oppnås frihet og  likeverd for alle. Solidaritet 
er også evne og vilje til å ta ansvar for hver
andre og å bidra til fellesskapet. Vi oppnår 
mer når vi står sammen enn hver for oss. 

Solidaritet med kommende generasjoner 
 krever et bærekraftig samfunn. Vi må ta vare 
på  naturen og miljøet og sikre våre etter
kommere gode muligheter. Gjennom å skape 
gode  oppvekstsvilkår for barn og unge gir vi 
den  oppvoksende slekt gode framtidsutsikter. 

Rettferdig fordeling og solidaritet gir mang-
fold og sterke fellesskap, der menneskene 
kan  påvirke sine egne liv. 

Den 9. september er det valg. Det er et viktig 
valg for Karmøy kommune og et viktig valg for 
deg og dine. Vi ber om din tillit til å fortsette 
det gode arbeidet vi har startet.

Vi stiller med et topp motivert lag som både har 
evne og vilje til å videreutvikle kommunen og 
Haugalandet. Sammen kan vi gjøre Karmøy 
 kommune til et bedre sted for alle.

Kjære velger

Jarle
Alder: 53 år 
Bosted: Åkrehamn
Sivilstatus: Gift, 3 barn, 1 barnebarn 
Yrke: Ordfører 
Aktuelt: Ordførerkandidat og  
5. periode i kommunestyret

Ordførerkandidat
Jarle Nilsen



Vår fremtid skapes gjennom et godt folkestyre og 
inkluderende lokaldemokrati. En god velferd for 
alle sikrer vi gjennom et tett og godt samarbeid 
mellom offentlig virksomhet, næringsliv og ideelle 
organisasjoner. De store oppgavene løser vi best 
i fellesskap. Det skal være kort avstand mellom 
innbyggerne og de folkevalgte. Sammen skal vi 
skape arenaer for folks engasjement og for at 
 ulike stemmer skal bli hørt.

Karmøy kommune skal legge til rette for og 
 respektere forskjellighet og vi skal ha positiv 
 holdning til å leve sammen i fellesskap uansett 
bakgrunn. 

Kommunen har for lav valgdeltakelse av unge, 
flerkulturelle og kvinner. Disse gruppene er også 
underrepresenterte i kommunestyret. Vi vil stimu
lere til at flere skal bruke stemmeretten og bli 
motivert til å engasjerte seg i nærmiljøet.  

Karmøy Arbeiderparti vil:
• sikre at tjenestetilbud og velferdsoppgaver 
 utføres av det offentlige i samarbeid med frivillige 
og ideelle private organisasjoner.

•  inngå interkommunalt samarbeid til det beste for 
våre innbyggere og næringsliv.

•  overføre formannskap og kommunestyre på nett.

•  opprette innvandrerråd og videreutvikle  «Barnas 
kommunestyre», «Ungdomsråd», «Idrettsråd», 
«Eldreråd» og «Råd for mennesker med nedsatt 
funksjons evne».

• sørge for årlig kommunalt arrangement den 8. 
mars for å fremme kvinners rettigheter.  

• jobbe for økt forståelse og respekt for vårt 
 demokrati.

Åpenhet og demokrati
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«Alle skal med»



Nøkkelen til god helse er forebygging og tidlig 
 innsats. Ditt behov skal stå i sentrum for plan
legging, organisering og tilbud av tjenestene.  
God helse skapes ikke i helsesektoren alene, 
men i hele samfunnet for hele mennesket. Vi 
 trenger godt folkehelsearbeid for å legge til rette 
for at alle kan bidra til sin egen gode helse.  
 Psykiske plager er vår tids folkesykdom. Med 
 tidlig hjelp kan mange psykiske lidelser fore
bygges og behandles.

Målet er at du og jeg kan leve våre liv på egne 
premisser. En lyttende, endringsvillig kommune 
med et velfungerende samarbeid mellom oss, 
våre pårørende og alle deler av helsetjenesten er 
avgjørende for å få til dette. Karmøy må i enda 
større grad ta i bruk ny velferdsteknologi i helse
sektoren. 

Får du behov for hjelp skal du være trygg på at du 
blir ivaretatt. Alle tjenester skal ha god kvalitet, 
være utført av godt kvalifiserte ansatte. 

Godt arbeid på helsestasjonene, skolehelse
tjenesten og tannhelsetjenesten er helt sentrale 
virkemidler i dette arbeidet.

Karmøy Arbeiderparti vil:
• etablere nye heldøgns omsorgsplasser og 
 sykehjemsplasser i Skudeneshavn og på 
fastlands siden. 

• tilpasse en ordning hvor barnetrygden ikke 
 kommer til fratrekk i søknad om sosialstønad. 
Ordningen skal gi en lik vurdering og rettferdig 
 behandling av familier med lav inntekt.

• ha en fortsatt god jordmortjeneste for en trygg 
svangerskaps og barselomsorg.

• aktivt bruke den boligsosiale handlingsplanen 
for å bistå aktuelle brukergrupper med en trygg 
og god bolig.

• at mennesker med utviklingshemming skal ha 
økt valgfrihet med hensyn til botilbud gjennom 
hele livet.

• at alle nyansatte i helsesektoren skal ha helse
faglig utdanning. 

• opprettholde og videreutvikle «Frisklivs tilbud» 
for å fremme folkehelsearbeid.

Helse og omsorg  
– livskvalitet hele livet - for alle
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• opprette et «Godt å bu hima» prosjekt – målet er 
at det skal være mulig å bo  hjemme uavhengig av 
livssituasjon, dersom man ønsker det.

• opprette flere Varig Tilrettelagte Arbeidsplasser 
(VTA–plasser), også for personer med rus- og 
psykisk helseutfordringer. 

• sikre egnede lokaler for både tjenester og 
 aktiviteter innen rus og psykisk helsetjenester. 

• videreføre lavterskeltilbudet "50lappen" i regi 
av tettere tilrettelagt oppfølging (TIO).

• etablere "I JOBB" tilbud i samarbeid med 
 Kirkens Bymisjon.

• styrke kompetansen på rus og psykisk helse i 
alle deler av tjenesteapparatet, særlig innenfor 
hjemmesykepleien og i sykehjemmene. 

• øke støtten til frivillige organisasjoner som  driver 
møteplasser for mennesker med psykisk lidelse 
og deres pårørende.

• stå sentralt i opprettelsen av ny interkommunal 
legevakt. Døgnåpen legevakt i Åkrehamn videre
føres.

• sikre et godt introduksjonsprogram for ny ankomne 
flyktninger slik at en får gode over ganger til arbeid 
og/eller utdanning.

• styrke samordningsmodell for lokale, fore  
bygg ende tiltak mot rus og kriminalitet (SLT- 
modellen)

• etablere systematisk arbeid mot selvmord  med 
«nullvisjon for selvmord»

• intensivere arbeidet for å nå «nullvisjonen for 
mobbing»

• øke fokus på kommunal handlingsplan «Vold i 
nære relasjoner»

Karmøy Arbeiderparti vil:  

etablere nye heldøgns 
 omsorgsplasser og sykehjems- 
plasser i Skudeneshavn og på 
fastlandssiden.



Barn og helse 
Barnets utviklingen i de første leveårene og tidlig 
etablering av gode helsevaner legger mye av 
grunnlaget for helsen vår senere i livet. Barn og 
unge, og deres familier, er derfor særlig viktige 
målgrupper i det helsefremmende og forebygg
ende arbeidet. Samfunnets innsats for denne 
gruppen er viktig for å utjevne sosial ulikhet i 
 helse. Jo tidligere tiltak settes inn, jo større er 
sjansen for et vellykket resultat. 

Karmøy Arbeiderparti vil:
• styrke og legge bedre til rette for kompetanse
utveksling innenfor skolehelsetjenesten og helse
stasjonstilbud for unge. 

• sikre god kompetanse og god oppfølging rundt 
barn som er pårørende til rusmisbrukere og 
 alvorlig psykisk syke. 

• at kommunen sitt tilbud til volds og overgreps
utsatte barn og unge må være et helhetlig og 
 koordinert tilbud på barnas premisser.

• videre øke ressursene i skolehelsetjenesten.

«Grå hår» = GULL for samfunnet
Seniorene vil utgjøre en voksende andel av 
 befolkningen vår. Eldre er ulike og alderdommen 
har ulike faser. Tilbudet til seniorene skal tilpasses 
interesser, funksjonsnivå og by på mangfold. Vi 
ønsker at eldre skal ha gode muligheter for å 
være aktive, delta i frivilligheten og ha innholds
rike og selvstendige liv. 

Det skal være trygt og godt å bli eldre i vår 
 kommune. En trygg alderdom innebærer også å 
kunne bo hjemme så lenge en ønsker. Bruk av 
velferdsteknologi i bolig skal ta utgangspunkt i 
brukerens behov og alltid ivareta personvern. Alle 
skal kunne ha mulighet til sykehjemsplass eller 
omsorgsbolig med heldøgns omsorgstjenester, 
når omsorgsbehovene øker. 

Karmøy Arbeiderparti vil:
• styrke hjemmetjenesten med flere hele stillinger.

• at heldøgns omsorg, skal tilbys alle som trenger 
det, også eldre med rus relaterte utfordringer.

• øke grunnbemanningen for å sikre gode faglige 
tjenester og gode arbeidsforhold. 

• videreutvikle etablert team for demente.

• styrke arbeidet for at utskrivnings klare pasienter 
skal få et tilbud som er tilpasset den enkeltes 
 behov og at nødvendige hjelpemidler er på plass 
før utskriving.

• at Karmøy stiller krav til at større del av 
 fastlegenes praksis skal skje ved kommunens 
 institusjoner.

• etablere 100 nye heldøgns omsorgsplasser og 
sykehjemsplasser. Det  største nye prosjektet er 
utbyggingen av en  seniorlandsby på Spanne.

• bygge nytt sykehjem i Skudeneshavn med 32 
plasser med tilliggende omsorgsbolig med åtte 
heldøgns plasser i løpet av perioden. 

Barnevern
Barn og familier som har behov for hjelp skal få 
faglig oppfølging på et tidlig tidspunkt. 

Barnets beste skal alltid stå i sentrum. Det er 
 viktig å styrke barnevernstjenesten fordi en sterk 
og kompetent barnevernstjeneste er god omsorg 
for våre yngste innbyggere. I tillegg vil det bidra til 
gode liv og god  samfunnsøkonomi.

Karmøy Arbeiderparti vil: 
• prioritere forebyggende arbeid og utvikle 
 samarbeidet med hjemmet. 

• styrke tjenesten slik at barn blir hørt – i større 
grad enn i dag.

• at samarbeid og samhandling mellom barne
hage/skole og barnevernstjenesten må bedres.

• sikre kompetanseheving etter vedtatt kompe
tanseplan. 

• øke antall ansatte med barnevernskompetanse. 

• vurdere muligheten for interkommunalt sam
arbeid.

6



En god barndom varer hele livet. Barn har rett på 
en trygg og god oppvekst hvor de blir styrket til å 
møte og mestre livets oppgaver. Oppveksten skal 
gi barn og ungdom kompetanse til å ta hånd om 
seg selv og sitt liv samtidig som oppveksten gir 
vilje og glede til å være til hjelp for andre. Barna er 
foreldrene sitt ansvar. Samtidig gis også deler av 
den daglige omsorgen av voksne i barnehage, 
skole og skolefritidsordning. Den viktigste res
sursen i barnehagene og skolene er de ansatte. 

En god start i barnehagen 
Alle barn i Karmøy skal ha en hverdag preget av 
trygghet, trivsel, vennskap og lek. Et trygt og  
godt barnehagetilbud betyr at barn opplever lek, 
 sosial isering og mestring med jevnaldrende, sam
tidig som foreldrene kan delta i arbeidslivet med 
en opplevelse av at deres barn er ivaretatt på en 
 omsorgsfull måte.  

Barnehagen er første steg i utdanningsløpet og 
legger viktig grunnlag for videre utdanning. 
 Barnehagene er en viktig arena for integrering  
og utjevne forskjeller i samfunnet. Tiltak som 
iverksettes i barnehagealder har den aller største 
 effekten, også samfunnsøkonomisk. 

Fellesskolen – utvikler hele mennesket
Elever blir motiverte av å mestre. Alle elever skal 
bli møtt av lærere som har tydelige og positive 
 forventninger til dem. Elevene skal oppleve støtte 
i læringsarbeidet og i den sosiale utviklingen. 
 Læringsmiljøet skal bestå av ansatte som sørger 
for at elevene opplever seg inkludert, viser 
 interesse for den enkelte elev og deres situasjon. 
Dette er viktig for alle elever, og særlig viktig for 
elever som av ulike grunner strever. Karmøy 
 Arbeiderparti mener det er en svært viktig del av 
barns utvikling, forståelse og samhold at alle barn 
kan treffes på likefot i skolehverdagen. 

Oppvekst og kunnskap - for hele mennesket

Karmøy Arbeiderparti vil:  

Skolefruktordningen ivaretas på 
alle offentlige barne- og  ung-
domsskoler.
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Karmøy Arbeiderparti vil: 

• sikre høy kompetanse i barnehagene. 

• 40% av de som jobber i barnehagen skal være 
barnehagelærere. 

• øke andelen menn i barnehage og skole. 

•opprette prosjekt «Lekeressurs» for å rekruttere 
flere menn i barnehagene. 

• begrense bruken av dispensasjon fra utdannings
kravet til styrere og pedagogiske ledere i barne
hagene. 

• motivere flere ansatte til å ta etter og videre
utdanning. 

• tilby utdanning til assistenter i barnehage og 
skole som ønsker å ta fagbrev. 

• styrere i barnehage og skoleledere skal være 
pedagogiske ledere og pådrivere. De skal ha tid til 
å drive utviklingsarbeid. 

• etter og videreutdanning av lærere skal være 
målrettet slik at skolen kan tilby tilstrekkelig 
 kompetanse i fagene som det undervises i.

• sørge for at alle barnehager og skoler har 
 velfungerende foreldreråd og samarbeidsutvalg. 

• videreføre løpende opptak til barnehageplasser.

• i samarbeid med foreldre og skole, tilrettelegger 
for at barna får en trygg og god overgang barne
hage/skole – barneskole/ungdomsskole og videre 
til videregående utdanning. 

• miljøarbeiderstilling i alle 1. klasser.

• skolene skal gi eleven spesialundervisning slik 
det er beskrevet i enkeltvedtaket. Miljøterapeut 
ansettes når dette er beskrevet. 

• videreutvikle arbeidet med «nulltoleranse for 
mobbing». Innsatsteam opprettholdes på alle 
skoler. Sikre at SFO blir inkludert i alle rutiner og 
planer for dette arbeidet.

• 12 elever pr. ansatte i skolefritidsordningene. 

• sikre at det gis søskenmoderasjon der  foreldrene 
har barn i kommunal skole og kommunal barne
hage. 

• fase ut kommunal kontantstøtte for 2 åringer. 
Dette er ikke et lovpålagt tilbud. 

• ivareta den gode overgangen mellom barne og 
ungdomstrinn hvor elevene deltar på prosjektet 
"Et steg opp".

• sikre at det fortsatt skal være en offentlig 
ungdoms skole i hver sone. 

• sørge for at det utvikles gode overganger 
 mellom ungdomsskole og videregående. 

• at leksehjelp settes inn på mellomtrinnet og/eller 
ungdomstrinnet, og utføres av kvalifisert personell.

• det opprettes pilotprosjekt på noen skoler hvor 
en serverer et måltid i løpet av skoledagen. 

• sørge for at skolefruktordningen ivaretas på alle 
offentlige barne og ungdomsskolene. 

• alle nye skoler tilrettelegges med areal som kan 
nyttes til fritidsaktiviteter innen kultur og idrett. 

• at sosiallærerfunksjonen styrkes.

• at nye barnehager som bygges drives fortrinns
vis av kommune eller ideell aktør. 

• intensivere prosessen med å bygge ny barne
skole i Åkrehamn og Veavågen. Ny skole på 
 Kolnes bygges så snart Eikjevegen er klar og 
 boliggbyggingen kommer i gang. Ny flerbrukshall 
i full skal bygges ved Vormedal skole.



Næringslivet i kommunen har tradisjon for å ta 
vare på muligheter og finne nye løsninger. 
 Karmøy Arbeiderparti skal støtte og stimulere til  
et sterkt og fremtidsrettet næringsliv som gir 
 arbeidsplasser og legger grunnlaget for en 
 attraktiv og god region å bo i. Vi vet at vi må skape 
for å kunne dele.

Kommunen har en sterk industri og godt nærings
liv med mange kompetansearbeidsplasser. Vår 
region er av stor betydning, særlig innen olje og 
gass, prosessindustri, leverandørindustri, skips
verft, fiske og fiskeoppdrett. God aktivitet i 
 næringslivet og høy sysselsetting er den viktigste 
bærebjelken for at kommunen vår skal utvikle seg 
videre. Utdanning, næringsliv og det offentlige er 
alle viktige samarbeidspartnere som må fungere 
godt sammen. 

Karmøy Arbeiderparti vil  på næringslivets 
 premisser  jobbe for å beholde og trygge 
 eksisterende arbeidsplasser samt være positiv til 
nye forretningsideer. Kommunen skal bidra for  
å utnytte mulighetene som er i det eksterne 
 virkemiddelapparatet. Gjennom slikt samarbeid 
skal næringsgrunnlaget styrkes, og bidra til å 
 utvikle de beste og mest kommersielt lovende 
prosjektene. Målet er å utvikle en bredere og mer 
robust næringsstruktur i kommunen og at unge 
mennesker vil bo og jobbe i kommunen.

Karmøy Arbeiderparti vil:
• styrke kommunens næringsavdeling med en ny 
hel stilling.

• sikre stabile og forutsigbare rammer for 
 næringslivet. 

• legge til rette for at aluminiumsproduksjon på 
Karmøy får gode vekst og utviklingsmuligheter.

• legge til rette for en kommune som fremmer 
 muligheten for innovasjon.

• sørge for god infrastruktur og dermed legge til 
rette for utvikling på næringstomter. 

• legge til rette for utvikling og etablering av 
 maritime og marine næringer.

• stimulere til “klynge”tenkning rundt nærings
områdene.

• utvikle reiseliv/turisme/kultur spesielt i de 
 historiske områdene på Avaldsnes, Visnes og 
Skudeneshavn. 

• jobbe for at statlige virksomheter etablerer seg i 
regionen.

• at kommunen følger opp strategi for tilbakekjøp 
av næringstomter som ikke blir bebygd innen 
 rimelig tid.

• jobbe for et reelt jordvern i alle planleggingsledd 
og styrke landbrukets rammevilkår.

Næring og verdiskapning
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Karmøy Arbeiderparti vil:  

drive en aktiv nærings- 
utvikling på næringslivets 
premisser.
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Den viktigste ressursen i kommunen er men
neskene som jobber her. Karmøy kommune er en 
av de største arbeidsgiverne på Vestlandet med 
vel 3 200 ansatte. Innsatsen til medarbeiderne 
våre er med på å sikre at du som bor her har det 
bra, trygt og godt.

Kommunen skal ha fokus på å være en attraktiv 
arbeidsgiver med gode betingelser for alle 
 arbeidsgrupper i hele yrkeslivet. 

Karmøy Arbeiderparti mener det er vesentlig at 
det offentlige tar seg av de grunnleggende 
 velferdsordningene, samtidig som en legger til 
rette for ideelle organisasjoner og dugnadsbasert 
arbeid. For å sikre alle et kvalitativt godt tilbud på 
tjenester og velferdsgoder er det viktig at disse 
forblir offentlige. Vi vil sikre at de offentlige 
 pengene i størst mulig grad gå til tjenesteytende 
produksjon. 

For å oppnå beste kvalitet på tjenestene og ha 
god kostnadseffektivitet er det viktig med god 
 ledelse, kompetente ansatte, kunnskapsbasert 
praksis og gode arbeidsvilkår. Av den grunn bør 
kommunen som hovedregel ansette folk i hele 
stillinger. Dette vil gi enda bedre tjenester, styrket 
arbeidsmiljø, og et forsterket omdømme som 
 arbeidsgiver.  

Karmøy Arbeiderparti vil:
• arbeide for at heltidsprosjektet i kommunen får 
full oppmerksomhet. Dette innebærer også at rett 
til deltid må begrenses, og at noen turnuser må 
omarbeides. Nye stillinger som tilbys må i 
 hovedsak være 100 %.

• grunnbemanningen i institusjonene bør økes, 
og en må vurdere å opprette en vikarpool. Målet 
er å kunne tilby bedre og flere tjenester, øke 
 arbeidsnærværet og skape stabilitet for  pasientene.

• at Karmøy kommune skal være en seriøs 
arbeids giver, med sterkt varslervern og god og 
reell medbestemmelse.

• at kommunen bygger, eier og drifter bygg.

• sikre at det å arbeide i hel stilling er en rettighet, 
og deltid en mulighet. Målsettingen er at midler
tidige ansettelser skal holdes på et absolutt 
 minimum.

• at ansatte kan få lønnet permisjon ved etter og 
videreutdanning når utdanningen er i tråd med 
kompetanseplanen.

• opprettholde rekrutteringsarbeidet for å få flere 
fastleger i Karmøy kommune. 

• at Karmøy kommune skal ha tettere samarbeid 
med NAV og bidra til at flere får tilbud om arbeids
praksis i kommunen.

• opprette flere læreplasser  med en økning til 
totalt 100 læreplasser. 

• kreve at alle tjenestetilbydere/anbudsgivere 
 følger ILO 94 konvensjonen. 

• opprettholde de faste arenaer for dialog mellom 
kommunepolitikerne, kommuneadministrasjon og 
tillitsvalgte for de ansatte i kommunen.

• utrede muligheter for at jobbsøkers navn ikke 
skal være til hinder å komme med i rekrutterings
prosessen. 

• være en aktiv pådriver for å ta i bruk digitale 
 løsninger og mer effektiv kommunikasjon med 
 befolkningen.

Karmøy kommune  
som arbeidsgiver og tjenestetilbyder



Karmøy ble årets frivillighetskommune i 2018. 
Dette anerkjenner det gode dugnadsarbeidet som 
blir gjort hver dag  i nærmere 500 ulike lag/
foreninger/klubber som er registrert i kommunen. 
Utmerkelsen gir motivasjon til å stå på «litt  ekstra» 
for å tilrettelegge enda flere tilbud og få enda flere 
barn, unge og voksne med.

Frivillighet, kunst, kultur og idrett gjør samfunnet 
mangfoldig og rikt, og er viktig for folks livs  
kvalitet og utvikling. Frivilligheten har stor plass 
og gir en stor merverdi for kommunen. Det at folk 
 engasjerer seg og tar ansvar i nærmiljøet kan 
 bidra til å forebygge ensomhet og bygger  
fellesskap. Det er positive sammenhenger mel
lom  helse og deltagelse i kulturlivet. Forskning 
sier at alle som konsumerer kultur opplever bedre 
helse og er mer tilfreds med livet sitt. Satsing  
på idrett, kultur og frivillighet er god samfunns
økonomi. Ved å investere penger og ressurser i 
frivillige  organisasjoner får vi mangedobbelt 
 tilbake.  Kommuner som satser på kultur vil også 
kunne få høyere utdanningsnivået hos sine 
 innbyggere, noe som igjen vil kunne vise seg  
å være gunstig for innovasjon og konkurranse
kraft. 

Et bredt og desentralisert tilbud er viktig for  
alle uansett alder, interesser og funksjonsnivå. 

Kulturskolen, kor, korps, biblioteker, frivillige 
 organisasjoner og lokalt engasjement utgjør 
 kulturens grunnfjell. For idretten er gode anlegg 
og støtte til driften viktig. Det store kulturmiljøet  
i vår  kommune fortjener et tidsriktig kulturhus  
hvor innbyggerne kan møtes for å utøve og 
 oppleve kultur innenfor ulike sjangre og nivå. 

Karmøy Arbeiderparti vil:
• starte arbeidet med å bygge nytt kulturhus 
 sentralt i kommunen, som et samlingspunkt for 
alle innbyggerne. 

• sikre videre satsing på Ungdommens kultur
mønstring (UKM.) 

• legge til rette for at de fem eksisterende kultur
husene med ungdomsklubber kan bestå, styrkes 
og være universelt utformet. 

• videreutvikle Aktivitetskort for barn og unge. 

• etablere et digitalt bookingsystem for lån av 
 kulturhus og idrettsanlegg og lage en «aktivitets
kalender» på kommunes nettsider.

• videreutvikle kultur og fritidstilbud til utviklings
hemmede som likeverdig med tilbudet til den 
 øvrige befolkningen. 

Frivillighet, kultur og idrett 
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• opprette et interkommunalt samarbeid om å 
opprette kulturmagasin og nettside etter modell 
av «Barn i Byen» som er etablert i Bergen og 
 Kristiansand. Dette fungerer som barnefamiliens 
guide til gode opplevelser.

• vurdere muligheten for å etablere "Åpen hall" 
hvor en legger til rette for egenorganisert fysisk 
aktivitet for barn og unge. 

• etablere flere lysløyper i kommunen, med 
 prioritet på Skudeneshavn, Åkra og Vea.

• øke satsingen på «Opplev Avaldsnes». Mål
settingen er at selskapet skal øke aktiviteten og 
inntjeningen og kunne drive god formidling uten 
driftstilskudd fra kommunen.

• prioritere midler til satsingen på «Kongsgård
prosjektet» på Avaldsnes.

• videreutvikle samarbeidet med frivilligheten og 
dermed opprettholde driften av alle museene.

• fortsette å holde svømmehallen i Karmøyhallen 
åpen i sommerferien og andre skoleferier.

• øke den økonomiske støtten til daglig leder/ 
dirigent for frivillige lag/foreninger.

• styrke kor og korpsarbeidet gjennom støtte til 
enkeltprosjekt og innkjøp av instrumenter og 
 noter.

• opprettholde driftsstøtte til videre utvikling av 
festivalene i kommunen, stille krav om at 
 festivalen også har rusfrie arrangementer og at 
festivalområdet har universell utforming.

• videreføre økonomisk driftsstøtte til de frivillige 
nærmiljøgruppene.

• at den økonomiske støtten til utvikling av idretts
anlegg opprettholdes.

• videreutvikle prosjektene: "Den kulturelle spaser
stokken" og «Kulturskrinet".

• oppfordre til bruk av Karmøynaturen for alle 
 brukergrupper.

• avsette midler til utsmykking ved bygging av 
 offentlige bygg.

• ta vare på kystkulturen og vårt unike kultur
landskap i samarbeid med frivillige organisa
sjoner og de lokale museene.

• videreutvikle samarbeidet med frivillige orga
nisa sjoner i arbeidet med inkludering, styrket 
folke helse og forebygging av ensomhet.

12

Karmøy Arbeiderparti vil:  

øke den økonomiske støtten til 
utvikling av idrettsanlegg.
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Nærmiljø og alle offentlige rom skal ha universell 
utforming. Kommunen skal ha arealmessige 
 kvaliteter for hele livsløpet: gode lekearealer, godt 
tilrettelagte rekreasjonsområder, trygge skole, 
sykkel og gangveier, godt skjermede industri og 
næringsarealer, attraktive boligområder, torg og 
parker i byene våre.  

Vi ønsker trygg, effektivt og moderne infrastuktur i 
hele kommunen. Andelen kollektivreisende må 
økes. Traseene for sykkelbaner, gang- og sykkel
veger og bilveger må være fremtidsrettet. All 
 arealutvikling skal være forankret i kommunens 
vedtatte Klima og energiplan.

Samferdsel
Karmøy Arbeiderparti vil:
• sikre en fremtidsrettet og effektiv hovedvei  
på Karmøy som knytter bygder, sentrum og byer 
sammen til T-forbindelsen og Haugesund. 
 Traseen som velges må i minst mulig grad gå på 
bekostning av vår unike natur og bidra til minst 
mulig nedbygging av jordbruksjord 

• gi prosjektene i Haugalandspakken høyeste 
 prioritet for gjennomføring. Prioriterte prosjekter:

 FV47  Veakrossen  Åkra sør, inkl. Engvegen 
 FV47 Skudeneshavn  Kyrkeleite (gang og  
  sykkelveg) 
 FV923 Salhusvegen  
 E134 Norheim – Haugesund grense 
 FV873 Norheim,  
- FV 511 Åsebøen – Stangaland (arb. pågår) 
 FV511 Blikshavn – Sørstokke 
 FV47Veakrossen  Helganesvegen

• starte anleggsarbeidene med ny Eikjeveg.  

• være pådriver med å oppgradere Husøyvegen 
som er en del av E134. Dette for å sikre frem
kommelighet og trafikksikkerhet hvor en også 
bygger en tidsriktig sykkel og gangsti med 
 belysning.

• følge opp og bidra til realisering av prosjektene 
Trafikksikkerhetsplanen. 

• bygge ut og vedlikeholde lysløyper for alle tett
stedene i kommunen.

• ha sammenhengende sykkelbane og sykkel og 
gangveger langs alle skole og hovedveger.

• etablere tilbud om leie av elsykkel i by og 
 sentrumsområdene.

• ha pplasser og sanitærtømming for bobiler i alle 
tre byene og på Visnes og Avaldsnes.

• ha gjestehavner i alle tre byer med nødvendige 
fasiliteter.

• at kommunen skal være en aktiv pådriver for å 
få opp frekvensen på busstilbudet i hele kom
munen og jobber for lave billettpriser.

• ha trygge soner for av og påstiging ved skoler 
og barnehager.

• videreutvikle «Aktiv skoleveg» med «hjerte
soner» rundt alle barneskolene.

• se til at alle nye veier, busstopp og sykkel og 
gangstier blir bygget i tråd med føringer og 
 prinsipper om universell utforming.

Areal og samfunnsutvikling



Arealplanlegging
Karmøy Arbeiderparti vil:
• at nyetablering skal skje som planlagt fortetting  
i by  og sentrumsområder, fremfor spredt og 
 vilkårlig boligutbygging.

• sammen med lokalt handels og næringsliv og 
andre lokale ressurser videreutvikle byenes 
 særpreg, attraktivitet og gjøre byene mer urbane.

•  erverve størst mulig areal av havneområdet i 
Kopervik. Området benyttes til byutvikling.

• selge bygninger og uteareal på Åkra skole til 
markedsbetingelser. Skoleområdet skal brukes til 
sentrumsutvikling. Salgssummen skal være med 
å finansiere prosjektet «Nye Åkra barneskole» på 
tomten som allerede er ervervet til formålet.

• i størst mulig grad implementer konseptet 
 «kompaktbyen» i utviklingen av Skudeneshavn. 

• integrere Skudeneshavn sine aktiviteter på 
idrettsanlegget, ungdomsskolen og de nye helse 
og omsorgsplassene til bysenteret, parken og 
«Søragatå» med gamlebyen.

• sikre areal til ny fastlandsforbindelse ved 
 Karmsund bro.

• i størst mulig grad skåne kulturlandskap, land
bruksarealer og natur/friområder.

• at sentrumsplanene tas hensyn til ved utarbei
delse av kommunale planer.

• sikre sentrumsarealer i alle soner til offentlig 
 formål.

• sikre areal til nytt kulturhus.

• sikre allmenn tilgang til sjø, strandsone og 
 øvrige friarealer.

• fortsette det gode samarbeidet med Friluftsrådet 
Vest og bidra til at friluftsrådet etablerer hoved
kontor med driftsavdeling på fastlandskarmøy.

• fokusere på å benytte de gode betingelser 
 husbanken har ved etablering av nye kommunale 
boliger og institusjoner.
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Vi vil sikre at kommunens unike kultur og natur
miljø blir ivaretatt for fremtidige generasjoner. 

Miljø og klimautfordringer er vår tids viktigste 
sak. Skal vi oppnå de globale målsettingene må  
vi handle regionalt og lokalt. Lokalt ønsker vi å 
føre et grønt regnskap, på lik linje med et 
 økonomisk regnskap. Dette skal måles gjennom å 
doku mentere miljøtilstand og utvikling. 

Arbeiderpartiet mener at kommunen – på sikt  
må bli klimanøytralt. Det betyr at vi må sørge for 
at klimaeffekten av aktiviteten blir den samme 
som om aktiviteten ikke hadde funnet sted. 

Kommunen har i dag et unikt arts mangfold. Med 
vår kystlinje og unike strender finnes det arter i 
flora og fauna som er enestående i Europa. Dette 
mangfoldet er det viktig å sikre, da det stadig blir 
truet av utbygginger og planting av arter som  
ikke er naturlige i dette miljøet. Vi vil sikre truede 
 områder, eksempelvis våtmarks og strand
områder. 

Karmøy Arbeiderparti vil være pådriver for å 
 utnytte de maritime vindressursene vi har langs 
kysten vår. Kompetansen vi har tilegnet oss med 
«Haywind» og MET-senteret skal danne grunnlag 
for industrialisering av flytende vindmøller.

Vi sier nei til landbaserte vindturbiner i kom
munen. En park med vindturbiner vil beslaglegge 
uforsvarlig store arealer, ødelegge unike kystlyng
heier og gi varige negative konsekvenser for 
 stedets fugle, plante og dyreliv. En slik park vil 
videre redusere mulighetene for både innbyggere 
og besøkendes rekreasjon i uberørte natur og 
kulturlandskapsmiljøer. 

Natur
Karmøy Arbeiderparti vil:
• etablere en langsiktig plan for jordvern.

• sikre gode rammer for bevaring av arts mang
fold og hindre videre utbredelse av uønskede rød 
og svartlistede arter.

• størst mulig grad sikre kystkulturlandskapet ved 
bevaring av våtmarker og lyngheier, og stanse 
 utbredelsen av sitkagran. 

• stimulere til brenning av lyngheier i Karmøy 
kommune.

• verne våre kystlinjer, hindre nedbygging og 
 andre naturinngrep samt verne naturlig tilliggende 
landskapsområder.

• legge til rette for beite, slik at størst mulig del av 
kulturlandskapet kan få leve videre.

• jobbe for at all videre utbygging i Karmøy tar hen
syn til, eller forsterker eksisterende steds kvaliteter. 

• planlegge for at et utvalg av uerstattelige natur 
og kulturlandskapsområder oppnår et formelt 
vern for ettertiden.

• sikre gode og varierte muligheter for friluftsliv og 
rekreasjon i hele kommune.

Klima og energi 
Karmøy Arbeiderparti vil:
• at Karmøy kommune skal bli plastfri. 

• etablere større ladestasjoner for el bil på mye 
brukte besøksområder i kommunen. 

• tilrettelegge for etablering av hurtigladere for el 
sykkel.

• tilrettelegge for etablering av hurtigladere for el bil. 

• at alle kommunens skoler og barnehager skal bli 
miljøsertifiserte.

• opprette en årlig pris til skoler/barnehager som 
er miljøsertifiserte.  

• utvide kildesorteringen i husholdningene ved å 
innføre flere fraksjoner. 

• bygge komposteringsanlegg og forbrennings
anlegg/gjenvinningsanlegg i regionen.

Miljø, klima og bærekraft



• ha sykkelparkering på busstoppene/bilparkering.

• videreføre og utvide sykkelbyavtalen «Haugesund/ 
Karmøy» til å gjelde større deler av kommunen.

• opprettholde og videreutvikle miljøpatruljen. 

• at alle kommunale kjøretøy skal fases over til 
miljøvennlige alternativer, elbiler/hybrid.

• kurse ansatte i kommunen innen miljø og 
 klimatiltak.

• drive holdningsskapende arbeid om hva hver 

enkelt av oss kan bidra med i hverdagen for å ta 
vare på og bedre miljøet.

• ha fokus på planlegging som reduserer 
 transportbehov, og skaper mindre avhengighet av 
privatbil.

• si nei til landbaserte vindturbinparker i kom
munen.

• tilrettelegge for vindturbiner i havet. 

• stille krav til nullutslipp på byggeplasser i våre 
anbud.

Karmøy Arbeiderparti vil:  

Bygge komposteringsanlegg 
og forbrennings anlegg/ 
gjenvinningsanlegg i regionen
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Som sosialdemokrat er frihet, likhet og felles-
skap grunnleggende verdier for Arbeiderpartiet 
og for meg! Disse er Grunnmuren for alt vi vil 
gjennomføre. Og vi vil mye og vi stiller med et 
sterkt lag. Vi gjør mye i posisjon og vil fortsette å 
jobbe for et utviklende og inkluderende samfunn i 
Karmøy kommune. 

Til det trenger vi din støtte!

Programmet vårt vil jeg oppsummere med disse 
ordene;

«Hele mennesket, gjennom hele livet, i hele 
kommunen».

Vi ønsker å inkludere dere innbyggere, alle skal 
kunne være med, uavhengig av inntekt.

Vi er bekymret for de tendenser til ekskludering vi 
ser konturene av i samfunnet i dag. Vi har et solid 
og motivert lag i arbeiderpartiet som vil gjøre en 
innsats for vår felles hverdag.

Vi vil at våre barn skal ha en trygg skolehverdag, 
med kompetente lærere og nok voksenpersoner i 
klassen og på SFO.

Jobb til alle er jobb nummer en! 

Vi vil at næringslivet skal få forutsigbare og gode 
rammer for å videreutvikle og fornye seg. Gode, 
forutsigbare vilkår i arbeidslivet er stadig viktigere. 
Rettighetene arbeiderbevegelsen har kjempet for 
gjennom generasjoner er ingen selvfølge. De er i 
dag truet. Vi vil ivareta dem også i fremtiden!

Landbruket er en viktig næring i vår kommune! Vi 
ønsker å gi denne næringen gode fremtidsvilkår. 
Vi må verne om matjorda og gi jordvernet en 
 rettmessig plass i kommunens planverktøy.

Vi vil at kommunen skal ha en tydeligere miljø
profi l. Vi vil ar Karmøy skal være en ren  kommune. 
Da må vi både redusere og gjenvinne avfallet 
vårt. Vi vil også ha økt satsing på havvindtekno
logi.

Vi vil at kommunen skal tilby og levere gode tilbud 
til alle aldersgrupper, skoleelevene våre, arbeids
takerne, de eldre  våre foreldre og besteforeldre, 
om de bor hjemme eller på en av våre omsorgs
institusjoner. Vi vil sikre og opprettholde de 
gode kommunale omsorgstjenester, med dyktige 

ansatte og ny teknologi, i hele kommunen.

Vi vil jobbe for at skoleelever på alle klassetrinn 
skal få et måltid i løpet av en skoledag. Vi vil 
ha fl ere helsesøstre og psykolog tilgjengelig for 
elevene om livet er vanskelig. Vi ønsker åpenhet 
om psykisk helse.

Vi vil ha turløyper med lys i alle soner. Det er et 
viktig lavterskeltilbud. Vi vil styrke mulighetene for 
barnefamilier som i perioder har det økonomisk 
utfordrende.

Vi synes det er viktig å få fl ere kvinner, unge og 
fl erkulturelle med i det politiske arbeidet i kom-
munestyret. 

For å kunne fortsette det gode arbeidet vi har satt 
i gang, beholde vår inkluderende ordfører og 
 sikre en sterk posisjon, trenger vi din stemme.

Dersom du er enig med oss i våre prioriteringer, 
vår måte å løse oppgavene på og du som oss 
ønsker et Karmøysamfunn med plass til alle, vil 
vi ha din stemme!

Bruk stemmeretten, bidra til jevn fordeling av 
kvinner og menn i kommunestyret  kryss en  
kvinne, ung / eldre  vi i Arbeiderpartiet ønsker at 
alle får en stemme i kommunens øverste organ  
kommunestyret.

Godt valg!

Varaordførerkandidat
Svanhild Lygre Andersen

Svanhild
Alder: 44 år
Bosted: Vormedal
Sivilstatus: Samboer, 1 barn, 1 bonusbarn
Yrke: Arealplanlegger, landbruksansvarlig 
Aktuelt: Varaordførerkandidat 
og 3. periode i kommunestyretog 3. periode i kommunestyret

«Hele mennesket, gjennom hele livet, i hele kommunen»



Leif Arild FjellheimMaria FagerlandRohnda Helen N. Lothe

Sølvi H. RøylandThor Otto LohneElora S. SivertsenJarle Nilsen

Tor Magne Johannessen

Stine Karin BjellandOdd Mangor EinarsenMathilde Hope NesKenneth Halleland

Rune KristiansenVeronika B. JakobsenSiv J. StoresundRobin Hult

Svanhild I. Lygre Andersen

Aina Budal

Alf Tore Sørheim

Silje K. Husebø

John K. Holvik

Kurt O. Bjørnnes

Inger Elise Kolstø Svein AamelfotBjørn Harald Johansen

2.

3. 4. 5. 6. 7.

8. 9. 10. 11. 12.

13. 14. 15. 17.

18. 19. 20. 21. 22.

23. 24. 25. 26. 27.
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Dette er laget vårt:

Ruth Mariann Hop

16.

Jarle Nilsen

1.



Svein Andre Næsse

Trude Julie BergHanne Mulelid

Hans Inge Steffensen Hild Reidun Johannessen

May Doris Fagerland

Svein HeglandMerve AkinciOdd Johan Odde Bjørg H. Einarsen

Randi Hettervik FlesjåTherese Øvretveit

Oddmund Holgersen

Gunn Elise A. Dale

Tore Skeie

Karin Elisabeth Berndtsson

Christian Falnes

Elin Johannessen

Lyndsay Patricia Nilsen

Jan Mathiesen

Sondre H. Sørheim

Karl Emil Selvåg

Wenche Lillian Jørgensen

Filip Storm Dima

28. 29. 30. 31. 32.

34.33. 36.35.

38.

37.

40.39. 42.41.

44.43. 46.45.

48.

47.

49. 51.50.
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30.



#kryss en kvinne

Bli med! 
Send “nymedlem ap” til 1980 for å melde deg 
inn i Arbeiderpartiet.

Fullversjonen av programmet kan du laste ned 
på karmoy.arbeiderpartiet.no.

Ha et godt valg!


