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Kommunevalgprogram
2019 – 2023
Fremskrittspartiet er et liberalistisk parti.

Det bygger på Norges grunnlov, norsk 
kulturarv og tradisjon med basis i det 
kristne livssyn.

Fremskrittspartiets hovedmål er å 
arbeide for en sterk nedsettelse av skatter, 
avgifter og offentlige inngrep.

Fremskrittspartiet er for det frie 
selvstendige menneske og retten til å 
bestemme over eget liv og eiendom.

Fremskrittspartiet vil bekjempe 
”jungelen” av unødvendige lover, påbud, 
forbud, restriksjoner, regler og byråkrati.
Fremskrittspartiet vil at kommunene skal 
ha selvbestemmelse i plan- og 
bygningssaker.

Saksbehandling og enkeltmennesket
JA- kommunen:
Fremskrittspartiets representanter i 
Karmøy kommunestyre skal være 
imøtekommende og serviceinnstilt.  Når 
skjønn skal utvises i henhold til lovverk, 
skal dette alltid komme innbyggerne til 
gode. Tjenestebeskrivelser for kommunens 
ansvarsområder, som inneholder hvilke 
rettigheter den enkelte har i henhold til 
disse, skal være tilgjengelige for 
innbyggerne.

Privat eiendomsrett er et fundament for 
Fremskrittspartiet. Vi vil være særdeles 
tilbakeholdne med å ta privat eiendom til 
offentlige formål, dersom ikke samtykke 
fra grunneier foreligger. Ekspropriasjon 
kan bare godtas når det er absolutt 
nødvendig for å sikre vesentlige 
samfunnsinteresser, og forhandlinger ikke 
fører frem. 

Ved ekspropriasjon skal det gis 
erstatning etter markedspris.  

Frivillige organisasjoner og 
enkeltmennesker er en ressurs for 

kommunen. En bør derfor søke å 
tilrettelegge mest mulig for dem, og unngå 
å drive konkurrerende virksomhet.

Offentlig administrasjon og økonomisk 
styring
Administrasjonen er et redskap for å få 
utført tjenester for kommunens 
innbyggere. 

For å få utført flest mulig tjenester 
innenfor tilgjengelige økonomiske 
rammer, er det et mål å holde 
administrasjonsutgiftene på et lavest mulig 
nivå, til innbyggernes beste.

Karmøy Fremskrittsparti vil vurdere 
konkurranseutsetting for å effektivisere 
den kommunale tjenesteproduksjonen.

 Innenfor økonomisk tilgjengelige  
 rammer vil Karmøy Fremskrittsparti 
 prioritere følgende:
Ÿ et godt utbygd helse og omsorgstilbud.
Ÿ en godt utviklet infrastruktur, som 

ivaretar innbyggerne og næringslivets 
behov

Ÿ en grunnskole for fremtiden
Ÿ arbeide for offentlig / privat samarbeid 

(OPS)
Ÿ at Karmøy kommune samarbeider med 

nærliggende kommuner om 
næringsutvikling  

Mitt navn er Rune Midtun, er 46 år og bor i 
Skudeneshavn. Er maritimt utdannet, og 
har arbeidet innen skipsfart, og olje & gass 
industrien generelt. Har også erfaring 
innen HVPU og skole, samt 2 år som 
misjonær i Brasil med mere.

Politikk engasjerer meg fordi det gir meg 
mulighet til å bidra til et varmere og bedre 
samfunn. Fremskrittspartiet representerer 
for meg mitt livssyn på en god og 
inkluderende måte. 

Å få æren av å stå som Karmøy 
Fremskrittspartis ordførerkandidat når vi 
går mot valg for en ny 4 års periode i 
kommunepolitikken, er en mulighet jeg 
ønsker å vise tilliten verdig.

Jeg og Karmøy Fremskrittsparti tar 
ombudsrollen på alvor.

Det er mye hyggelig en kan vedta å bruke 
fellesskapets midler på. Som folkevalgt er 
jeg derimot både moralsk og juridisk 
ansvarlig for å sikre at kommunens 
kjerneoppgaver utføres sikkert, presist og 
med tilfredsstillende kvalitet.

En stemme til Karmøy Fremskrittsparti 
er en stemme til ansvarlig prioritering av 

det viktigste først; nyere og bedre skoler, 
varm og verdig eldreomsorg, 
helsetjenester, trygge og gode barnehager, 
forebygging av rus og rusomsorg, fornuftig 
samferdselspolitikk, og tilrettelegging for 
næringslivet.

Det skal være spesifikke krav til 
kvaliteten på tjenestene i kommunen, og 
vi vil ha konkurranse blant både offentlige 
og private tilbydere.

Karmøy kommune skal ha et mangfold 
med valgfrihet, og en enklere hverdag for 
innbyggerne og næringslivet. Kommunen 
skal jobbe for å legge til rette for at private 
og næringslivet skal lykkes.

Bompenger og eiendomsskatt er de mest 
usosiale avgiftene vi har i samfunnet vårt.

Jeg og Karmøy Fremskrittsparti skal 
arbeide for å �erne disse så snart som 
mulig i Karmøy kommune.

Karmøy Fremskrittsparti har et JA-
stempel vi ønsker å se bli tatt i bruk langt 
oftere enn i dag.

Kommunen skal si JA om det ikke er en 
veldig god grunn til å si nei.

Til det trenger vi din stemme!
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Kommunevalgprogram
2019 – 2023
Fremskrittspartiet er et liberalistisk parti.
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arbeide for en sterk nedsettelse av skatter, 
avgifter og offentlige inngrep.

Fremskrittspartiet er for det frie 
selvstendige menneske og retten til å 
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”jungelen” av unødvendige lover, påbud, 
forbud, restriksjoner, regler og byråkrati.
Fremskrittspartiet vil at kommunene skal 
ha selvbestemmelse i plan- og 
bygningssaker.

Saksbehandling og enkeltmennesket
JA- kommunen:
Fremskrittspartiets representanter i 
Karmøy kommunestyre skal være 
imøtekommende og serviceinnstilt.  Når 
skjønn skal utvises i henhold til lovverk, 
skal dette alltid komme innbyggerne til 
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med valgfrihet, og en enklere hverdag for 
innbyggerne og næringslivet. Kommunen 
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og næringslivet skal lykkes.

Bompenger og eiendomsskatt er de mest 
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Undervisning / skoler
I dagens samfunn er det svært viktig at 
barn og ungdom sikres opplæring på et 
høyt kvalitetsmessig nivå. Elevene skal 
derfor ha undervisning tilpasset den 
enkeltes evner og forutsetninger. Dette 
innebærer at foreldre må ha både 
valgfrihet og valgmulighet om hva som er 
best for sine barn mht. privat – offentlig 
skole. Karmøy FrP understreker 
betydningen av tidlig innsats overfor 
elever som krever støtte /motivasjon i 
skolearbeidet.

 Karmøy Fremskrittsparti vil:
Ÿ arbeide for at elever som ligger foran 

læreplanen får mulighet til ta fag på 
høyere trinn / videregående skole

Ÿ arbeide for et bedre vedlikehold av de 
kommunale skolene

Ÿ støtte opp om etablering og drift av 
private skoler i Karmøy slik at 
mangfoldet bidrar til å høyne kvaliteten 
i undervisningen

Ÿ styrke kontakten mellom hjem og 
skole, samt foreldrenes innflytelse i 
skolen

Ÿ arbeide for hurtigere oppdatering av 
undervisningsmateriell

Ÿ slå hardt ned på mobbing
Ÿ heve statusen på læreryrket ved blant 

annet å tilrettelegge for etter- og 
viderutdanning

Ÿ arbeide for å styrke det tverrfaglige 
samarbeidet for å forebygge 
narkotikamisbruk i grunnskolen

Kultur, idrett og 
friluftsliv
Karmøy Fremskrittsparti mener at 
kulturlivet trives best når det får utfolde 
seg fritt.  Kulturforetak bør i størst mulig 
grad drives av frittstående foreninger, 
organisasjoner og enkeltmennesker.  
Karmøy Fremskrittsparti ser meget 
positivt på all aktivitet som frivillige lag og 
foreninger driver. 

Helse og omsorg
For Karmøy Fremskrittsparti står 
prioritering av helse og omsorgstjenester 
svært høyt. Vi vil arbeide for at 
eldreomsorgen blir statlig finansiert.  
Eldreomsorgen er et offentlig ansvar, men 
må ikke nødvendigvis utføres av det 
offentlige.

 Karmøy Fremskrittsparti vil:
Ÿ arbeide for at Karmøy kommune skal 

søke om statlig finansiering av 
eldreomsorgen

Ÿ prioritere etablering av flere 
sykehjemsplasser

Ÿ sikre at det snarest mulig gjenopptas 
sykehjemsdrift i Skudeneshavn.

Ÿ arbeide for en godt utbygd 
hjemmetjeneste

Ÿ forsterke og øke omsorgslønnen til 
pårørende som frivillig påtar seg 
omsorgs- og pleieansvar for eldre og 
pleietrengende

Ÿ prioritere kjøp av behandlingsplasser 
for rusavhengige

Ÿ styrke ettervernet for pasienter som er 
/ har vært i behandling for rusmisbruk 
og / eller psykiatri

Ÿ arbeide for en forsterkning av 
psykiatritilbudet

Ÿ styrke barnevernstjenesten slik at 
forebyggende tiltak sikrer familier, 
barn og unge hjelp til rett tid

Ÿ tilrettelegge for en best mulig hverdag 
for personer med nedsatt funksjonevne

Ÿ etablere terapibasseng (varmtvann) for 
forebygging og behandling av pasienter 
med revmatiske lidelser

Ÿ være en pådriver for realisering av 
«seniorlandsby» på fastlandet.

Ÿ arbeide for å opprette møteplasser hvor 
våre eldre kan ha sosialt samvær

Ÿ arbeide for at sykehjemmene i Karmøy 
får selvstendige kjøkken som tilbereder 
sunn og god mat, og hvor lokale råvarer 
blir flittig brukt

Ÿ støtte opp om reformen «Leve hele 
livet»
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 Karmøy Fremskrittsparti vil:
Ÿ arbeide for å realisere etablering av nytt 

kulturhus i Karmøy som et offentlig – 
privat samarbeid (OPS)

Ÿ gå inn for en sterkere stimulering av 
foreninger og lag, gjennom å bevilge 
mer driftsmidler direkte til de som 
arbeider for å trygge oppvekstmiljø for 
barn og unge, herunder idrettslagene

Ÿ videreføre ordningen med daglig leder-
tilskudd til idrettslagene

Ÿ åpne for at de idrettslag som ønsker det 
selv får anledning til å vedlikeholde 
sine idrettsanlegg, mot et tilskudd 
tilsvarende kommunens normale 
utgifter til dette

Ÿ støtte opp om frivillige tiltak som har 
til hensikt å forebygge nyrekruttering 
av narkotikamisbrukere i Karmøy

Ÿ arbeide for nye turstier med universell 
utforming i kommunen

Samferdsel
Bygging av god infrastruktur (vei, bane, 
havn, flyplasser osv.) er en av det 
offentliges viktigste oppgaver. En god 
infrastruktur er en forutsetning for 
verdiskaping, effektiv kommunikasjon og 
en positiv samfunnsutvikling.
Karmøy FrP ser likevel at noen av 
vegprosjektene som er planlagt finansiert 
med bompenger på Karmøy blir så dyre at 
de «koster mer enn de smaker». Slike 
prosjekter ønsker Karmøy FrP å redusere, 
slik at bompengebelastningen på bilistene 
blir mindre.

 Karmøy Fremskrittsparti vil arbeide for:
Ÿ utbygging av gang og sykkelstier i 

kommunen
Ÿ at Karmøy kommune skal sikres status 

som «trafikksikker kommune»
Ÿ at gang- og sykkelstier etableres etter 

«forenklet standard» på steder hvor 
dette er trafikksikkerhetsmessig 
forsvarlig, for å unngå unødvendige 

ekspropriasjoner av privat eiendom.
Ÿ prioritere gang- og sykkelsti mellom 

Kirkeleite og Skudeneshavn.
Ÿ at Haugesund Lufthavn, Karmøy, sikres 

en fremtidig drift som lavprisflyplass 
for vestlandet. 

Ÿ et funksjonelt og veltilpasset veinett 
som finansieres av statlige midler uten 
at bompengeinnkrevingen i 
Haugalandspakken forlenges.

Ÿ å skrinlegge omkjøringsvegen rundt 
Åkra 

Ÿ prioritere en riktig dimensjonert 
rundkjøring i Veakrossen

Ÿ å prioritere ny rundkjøring ved 
opelkrysset, samt forlenge Engvegen til 
Tostemvegen i Åkra

Ÿ å prioritere ny rundkjøring i krysset 
E134 – Skrevegen

Ÿ arbeide for at E134 Husøyveien 
fremskyndes

Ÿ �erne «flaskehalser» mellom 
Veakrossen og Karmsund bru

Båtliv
Interessen for båt og sjøliv har alltid stått 
sterkt i Karmøy. Behovet for naust, kaier 
og småbåthavner har økt kraftig i løpet av 
de siste årene.

 Karmøy Fremskrittsparti vil:
Ÿ arbeide for at det skal bli enklere for 

private å anlegge kaier og å bygge naust 
på egen grunn

Ÿ arbeide for opprettelse av flere 
småbåthavner i Karmøy

Næringsliv og 
arbeidsplasser
 Karmøy Fremskrittsparti vil:
Ÿ legge forholdene best mulig til rette for 

eksisterende næring og nyetableringer, 
blant annet ved å ha opparbeidede 
næringstomter tilgjengelige

Ÿ at kommunen skal være positiv til 
nyetableringer og utvidelser av 
næringsvirksomhet

Ÿ arbeide for at de rammebetingelsene 
som kommunen har ansvaret for blir 
gjort best mulig for næringslivet. Blant 
annet ved rask, positiv og velvillig 
saksbehandling

Ÿ søke å påvirke sentrale myndigheter for 
å få lettet rammebetingelsene for 
næringslivet

Ÿ arbeide for at maritime næringer som 
sjøfart og fiskeri skal få gode og 
forutsigbare rammebetingelser

Ÿ ha sterkt fokus på by- og stedsutvikling 
for at kommunen skal bli attraktiv som 
bo- og etableringskommune

Turisme
 Karmøy Fremskrittsparti vil arbeide for:
Ÿ å støtte opp om interkommunalt 

samarbeid om anløp av cruiseskip på 
Haugalandet

Ÿ å støtte opp om interkommunalt 
samarbeid om Haugalandet som 
turistdestinasjon

Ÿ å støtte opp om private initiativer som 
kan bidra til økt turisme til Karmøy og 
Haugalandet. 

Ÿ å tilrettelegge for flere bobilplasser i 
kommunen

Innvandring og integrering
 Karmøy Fremskrittsparti vil:
Ÿ føre en streng og restriktiv politikk med 

hensyn til bosetting av nye flyktninger i 
kommunen, der det tas hensyn til hva 
kommunen har kapasitet til å integrere

Ÿ arbeide for en best mulig integrering av 
de som bossettes i kommunen der det 
satses på språkopplæring og bruk av 
bl.a. aktivitetsplikt

Ÿ motarbeide all særbehandling av 
innvandrere, asylsøkere og flyktninger 
da dette kan skape motsetningsforhold 
og grobunn for rasisme

Skatter og avgifter
Karmøy Fremskrittsparti ser det som en 
hovedoppgave å effektivisere både drift og 
investeringer i kommunen slik at 
tjenesteproduksjonen kan bli bedre til en 
lavere kostnad.  Dermed vil også 
kommunale skatter og avgifter kunne 
reduseres.

 Karmøy Fremskrittsparti vil:
Ÿ arbeide for at alle kommunale avgifter 

blir holdt på lavest mulig nivå
Ÿ redusere - og på sikt �erne 

eiendomsskatt.
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 Karmøy Fremskrittsparti vil:
Ÿ arbeide for å realisere etablering av nytt 

kulturhus i Karmøy som et offentlig – 
privat samarbeid (OPS)

Ÿ gå inn for en sterkere stimulering av 
foreninger og lag, gjennom å bevilge 
mer driftsmidler direkte til de som 
arbeider for å trygge oppvekstmiljø for 
barn og unge, herunder idrettslagene

Ÿ videreføre ordningen med daglig leder-
tilskudd til idrettslagene

Ÿ åpne for at de idrettslag som ønsker det 
selv får anledning til å vedlikeholde 
sine idrettsanlegg, mot et tilskudd 
tilsvarende kommunens normale 
utgifter til dette

Ÿ støtte opp om frivillige tiltak som har 
til hensikt å forebygge nyrekruttering 
av narkotikamisbrukere i Karmøy

Ÿ arbeide for nye turstier med universell 
utforming i kommunen

Samferdsel
Bygging av god infrastruktur (vei, bane, 
havn, flyplasser osv.) er en av det 
offentliges viktigste oppgaver. En god 
infrastruktur er en forutsetning for 
verdiskaping, effektiv kommunikasjon og 
en positiv samfunnsutvikling.
Karmøy FrP ser likevel at noen av 
vegprosjektene som er planlagt finansiert 
med bompenger på Karmøy blir så dyre at 
de «koster mer enn de smaker». Slike 
prosjekter ønsker Karmøy FrP å redusere, 
slik at bompengebelastningen på bilistene 
blir mindre.

 Karmøy Fremskrittsparti vil arbeide for:
Ÿ utbygging av gang og sykkelstier i 

kommunen
Ÿ at Karmøy kommune skal sikres status 

som «trafikksikker kommune»
Ÿ at gang- og sykkelstier etableres etter 

«forenklet standard» på steder hvor 
dette er trafikksikkerhetsmessig 
forsvarlig, for å unngå unødvendige 

ekspropriasjoner av privat eiendom.
Ÿ prioritere gang- og sykkelsti mellom 

Kirkeleite og Skudeneshavn.
Ÿ at Haugesund Lufthavn, Karmøy, sikres 

en fremtidig drift som lavprisflyplass 
for vestlandet. 

Ÿ et funksjonelt og veltilpasset veinett 
som finansieres av statlige midler uten 
at bompengeinnkrevingen i 
Haugalandspakken forlenges.

Ÿ å skrinlegge omkjøringsvegen rundt 
Åkra 

Ÿ prioritere en riktig dimensjonert 
rundkjøring i Veakrossen

Ÿ å prioritere ny rundkjøring ved 
opelkrysset, samt forlenge Engvegen til 
Tostemvegen i Åkra

Ÿ å prioritere ny rundkjøring i krysset 
E134 – Skrevegen

Ÿ arbeide for at E134 Husøyveien 
fremskyndes

Ÿ �erne «flaskehalser» mellom 
Veakrossen og Karmsund bru

Båtliv
Interessen for båt og sjøliv har alltid stått 
sterkt i Karmøy. Behovet for naust, kaier 
og småbåthavner har økt kraftig i løpet av 
de siste årene.

 Karmøy Fremskrittsparti vil:
Ÿ arbeide for at det skal bli enklere for 

private å anlegge kaier og å bygge naust 
på egen grunn

Ÿ arbeide for opprettelse av flere 
småbåthavner i Karmøy

Næringsliv og 
arbeidsplasser
 Karmøy Fremskrittsparti vil:
Ÿ legge forholdene best mulig til rette for 

eksisterende næring og nyetableringer, 
blant annet ved å ha opparbeidede 
næringstomter tilgjengelige

Ÿ at kommunen skal være positiv til 
nyetableringer og utvidelser av 
næringsvirksomhet

Ÿ arbeide for at de rammebetingelsene 
som kommunen har ansvaret for blir 
gjort best mulig for næringslivet. Blant 
annet ved rask, positiv og velvillig 
saksbehandling

Ÿ søke å påvirke sentrale myndigheter for 
å få lettet rammebetingelsene for 
næringslivet

Ÿ arbeide for at maritime næringer som 
sjøfart og fiskeri skal få gode og 
forutsigbare rammebetingelser

Ÿ ha sterkt fokus på by- og stedsutvikling 
for at kommunen skal bli attraktiv som 
bo- og etableringskommune

Turisme
 Karmøy Fremskrittsparti vil arbeide for:
Ÿ å støtte opp om interkommunalt 

samarbeid om anløp av cruiseskip på 
Haugalandet

Ÿ å støtte opp om interkommunalt 
samarbeid om Haugalandet som 
turistdestinasjon

Ÿ å støtte opp om private initiativer som 
kan bidra til økt turisme til Karmøy og 
Haugalandet. 

Ÿ å tilrettelegge for flere bobilplasser i 
kommunen

Innvandring og integrering
 Karmøy Fremskrittsparti vil:
Ÿ føre en streng og restriktiv politikk med 

hensyn til bosetting av nye flyktninger i 
kommunen, der det tas hensyn til hva 
kommunen har kapasitet til å integrere

Ÿ arbeide for en best mulig integrering av 
de som bossettes i kommunen der det 
satses på språkopplæring og bruk av 
bl.a. aktivitetsplikt

Ÿ motarbeide all særbehandling av 
innvandrere, asylsøkere og flyktninger 
da dette kan skape motsetningsforhold 
og grobunn for rasisme

Skatter og avgifter
Karmøy Fremskrittsparti ser det som en 
hovedoppgave å effektivisere både drift og 
investeringer i kommunen slik at 
tjenesteproduksjonen kan bli bedre til en 
lavere kostnad.  Dermed vil også 
kommunale skatter og avgifter kunne 
reduseres.

 Karmøy Fremskrittsparti vil:
Ÿ arbeide for at alle kommunale avgifter 

blir holdt på lavest mulig nivå
Ÿ redusere - og på sikt �erne 

eiendomsskatt.

76



http://www.karmoy.frp.no - Facebook Karmøy FrP
Karmsundsgaten 5-7, 4250 Kopervik, Norge

Rune Midtun
Ordførerkandidat
Skudeneshavn

Einar Endresen
Listekandidat 2
Kolnes

Veronica H Ørpetvedt
Listekandidat 3
Åkrehamn

Geir Aarvik
Listekandidat 4
Karmsund

Bente B Tjøsvoll
Listekandidat 5
Veavågen

Kenneth Lodden
Listekandidat 6
Åkrehamn

Oddvar J Aarvik
Listekandidat 7
Kopervik

Øivind Choe Levinsen
Listekandidat 8
Avaldsnes

Oddbjørg Halsteindal
Listekandidat 9
Torvastad

Per Inge Sjurseth
Listekandidat 10
Åkrehamn

Dine ombudspersoner på Karmøy
11. Alexander Aarvik 12. Hans Christian Arnøy 13. Rosella Verar Endresen 14. Rolf Fiskaaen 15. Tove Laila 
Dahl Guldbransen 16. Grant G. Hinderaker 17. Bjørn Hundhammer 18. Monika Håstø  19. Ronny Instebø 
20. Jan Kristoffersen 21. Nina Larsen 22. Sverre Lien 23. Elin Lodden 24. Vilhelm Mannes 25. Knut Jacob 
Medhaug 26. Kenneth Magnar Naley 27. Ole Ravnsnæs 28. Kjell Ringdal 29. Kari Synnøve Hovden 
Sandhåland 30. Elvira Kristin Svendsen 31. Marianne Kvilhaug Svendsen 32. Anders Snørteland Sørensen 
33. Tommy Tsui 34. Øyvind Vaksdal 35. Fredrik Kristoffersen Vedøy 36. Arne M. Vikingstad  37. Hans 
Sigurd Ånensen  38. Svein Inge Austrheim  39. Bente �orsen


