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Våre hjertesaker
for 2019-2023
•

Fortsatt bærekraftig by- og sentrumsutvikling.

•

At nye Haraldsvang ungdomsskole er tatt i bruk
og at alle byens barne- og ungdomsskoler er
rehabilitert.

•

At vi har gjennomført prøveordning med leksefri
heldagsskole, og evaluert ordningen.

•

At vi har etablert en ny fremtidsrettet kommunalt
eldreomsorgstilbud med nye løsninger og flere
kvalifiserte hender.

•

At vi får fullført byggingen av folkebadet – og startet
byggingen av nye boliger på Flotmyr.

•

At vi fortsetter en aktiv næringspolitikk med en
fremtidsrettet næringsplan med tiltak.

•

At vi tar et aktivt grep om kommunens utvikling i
et helhetsperspektiv gjennom å få etablert Arbeidsgiverstrategi. Digitalisering skal være en del av
dette arbeidet.
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Vi har tro på et levende
byliv for alle – også for
våre barn og barnebarn
Haugesund Arbeiderparti har store ambisjoner for byen. Det har vi med all
tydelighet vist i den perioden vi nå har sittet ved roret.
Vi er et styringsparti som evner å se ut over en enkelt valgperiode – vi har
langsiktige ambisjoner. Folkevalgte har et ansvar å se alle vedtak i et slikt
perspektiv. Og vi oppfordrer derfor alle velgere å se på vårt og andres program
i samme perspektiv.
Haugesund skal være en god kommune å bo i – også for våre barn og barnebarn.
OVERORDNET VISJON OG AMBISJON
Haugesund Arbeiderparti har en overordnet visjon om at Haugesund skal bli
Norges vakreste by innen 2040. Hensikten er at alle beslutninger man tar på
kort sikt skal bygge opp under visjonen om en grønn og vakker by på lengre
sikt. En vakker by tiltrekker seg nye innbyggere og flere skattebetalere.
Haugesund Arbeiderparti vil også at kommunen skal ha et godt tjenestetilbud
og være attraktiv som arbeidsgiver og næringskommune.
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Fire år med
Arbeiderpartiet
ved roret
Haugesund Arbeiderparti møter kommunevalget I 2019 som det største partiet i
bystyret med 19 representanter i den perioden som avsluttes. Med over 40 prosents
oppslutning i 2015 ga velgerne et tydelig signal om at det var behov for et
retningsskifte for byen. Vi har vist styringsvilje og styringsevne i denne perioden,
men har så vidt startet arbeidet for å gjøre Haugesund fremtidsrettet og attraktiv.

FAKTA

Haugesund har i 2019 beste plassering på Kommunebarometeret
noensinne, opp hele 23 plasser siden i fjor. Haugesund har også
best plassering av alle kommunene i regionen.

I 2015 GIKK VI TIL VALG PÅ FØLGENDE HOVEDPUNKTER:
• Få orden på kommuneøkonomien etter mange år med underskudd
• Starte arbeidet med sentrumsutvikling
• Sørge for å fjerne alle ufrivillige dobbeltrom i omsorgssentrene
Gjennom målrettet samhandling med seks andre partier i koalisjonen, har
Arbeiderpartiet sørget for at fireårsperioden avsluttes med at vi innfrir på alle
av de viktigste valgkampsakene vi lovet velgerne i 2015.
Kommunens underskudd på 163 millioner er nedbetalt, og vi har nå nesten 200
millioner i reserver.
Vi har investert nesten 100 millioner i sentrumsutvikling, og har ingen eldre
som er plassert ufrivillig på dobbeltrom. Les mer om noe av det vi har gjort de
fire siste år under hvert delkapittel.
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Alle barn i Haugesundskolen
har fått egen iPad eller PC.
Dette sikrer sosial og digital
utjevning. Alle barn skal ha
like muligheter til å lære seg
nye digitale verktøy.
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Formål for
Arbeiderpartiet
Haugesund
Arbeiderpartiets formålsparagraf ligger til grunn for vårt arbeid.
Omsatt til lokalpolitikk i Haugesund betyr frihet, likhet, solidaritet og sosialdemokratiske verdier at vårt grunnprinsipp er gode fellesskapsløsninger som
kommer alle innbyggerne til gode i alle faser av livet:
• Gode fellesskapsløsninger og velferdstjenester.
• Gode barnehager, enten de drives i privat eller kommunal regi.
• En god fellesskole, med et godt sosialt og faglig miljø som bidrar til at barn
vokser opp til å bli deltagende samfunnsborgere.
• Helse- og omsorgstjenester som ivaretar innbyggere med ulike forutsetninger
i alle faser av livet.
For Arbeiderpartiet er det viktig at grunnleggende tjenester og felleskapsverdier
styres av demokratisk valgte organ. Det er det offentlige som har ansvaret og
det er offentlige midler, våre skattepenger, som overføres fra stat og kommuner
til drift også av private barnehager, private skoler, private helsetjenester. Dette
er grunnleggende tjenester som skal være tilgjengelige og gode for alle uavhengig av en bedrifts eller den enkeltes økonomi.
Arbeiderpartiet vil opprettholde velferdssamfunnet med små forskjeller og
like muligheter, rettigheter og plikter for alle, og som tidligere generasjoner
kjempet fram i forrige århundre.
At vi går i samme barnehage, samme klasse og skole uavhengig av kulturell,
religiøs, etnisk eller økonomisk status, er en viktig egenverdi for Arbeiderpartiet.
Det er også viktig for å kunne ta vare på et samfunn med små forskjeller og
med respekt for hverandre.
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Arbeiderpartiet vil alltid
garantere for den norske
modellen og et godt samarbeid mellom partene i
arbeidslivet. Dette gjøres
tradisjonelt på nasjonalt
nivå, men er også mulig på
lokalt nivå.

FAKTA

TREPARTSSAMARBEID

Vi vil forsøke å få til trepartssamarbeid mellom politikere,
administrasjon og tillitsvalgte for å tilby enda bedre
kommunale tjenester for
innbyggerne. Dette arbeidet
ble begynt våren 2019, og
styrker både dialog og lokaldemokratiet.

Kommunen som en
attraktiv arbeidsgiver
Haugesund Arbeiderparti jobber for at Haugesund skal være en
by med et seriøst og anstendig arbeidsliv for alle.
Arbeid til alle er jobb nummer én for Arbeiderpartiet. Det er et hovedmål for
Haugesund Arbeiderparti å legge til rette for en aktiv næringspolitikk som tar
hensyn til arbeidsfolk, miljøet, byen og innbyggerne. Trygghet for å få jobb og
trygghet i jobb gir frihet for den enkelte, bedre inkludering i samfunnet, økt
likestilling og inntekter til fellesskapet.
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HAUGESUND ARBEIDERPARTI VIL:
• Legge til rette for flere arbeidsplasser selv og i samarbeid med nabokommuner.
• Unngå mulighet for sosial dumping og konkurransevridning i kommunens avtaler.
• Oppfordre næringslivsaktørene til å øke antall lærlingplasser i sine virksomheter.
• Sikre søndagen som fridag.
HAUGESUND KOMMUNE SOM ARBEIDSGIVER
Faste, hele stillinger skal være hovedregelen i kommunen. Vi tar kampen for
trygghet i arbeid for alle. Haugesund Arbeiderparti er på arbeidstakernes side
når dagens regjering utfordrer trepartssamarbeid, arbeidsmiljølov og arbeidstidsbestemmelsene.
HAUGESUND ARBEIDERPARTI VIL:
• At det etableres en helhetlig arbeidsgiverstrategi for Haugesund kommune.
• Sikre hele, faste stillinger.
• Øke antall lærlinger i Haugesund kommune fra 2 til 3 pr. 1000 innbyggere.
• At Haugesund kommunes seniorpolitikk gjør det mulig for flest mulig
arbeidstakere å stå i arbeid til oppnådd pensjonsalder.
• At vi i neste periode skal innføre trepartssamarbeid også på kommunenivå. *

DETTE GJORDE VI I PERIODEN 2015-2019:
• Kommunen er rustet til å ansette flere lærere og helsepersonell.
• Alle ansatte får faste stillinger. Nye bestemmelser i arbeidsmiljøloven om
utvidet mulighet for midlertidige stillinger skal ikke tas i bruk i Haugesund.
• Det er innført krav om at kontrakter som Haugesund kommune inngår
omhandler bruk av lærlinger og begrensning av underleverandører – som
tiltak mot sosial dumping. Det skal rapporteres daglig til lærlinger (unikt
for Haugesund)
• Opptrappingsplan mot 2 lærlinger pr 1000 innbyggere i kommunen er
vedtatt i budsjett for 2019.
• Piloter med økt grunnbemanning innen helse og omsorg er påbegynt.
Dette gjøres parallelt med å redusere antall deltidsstillinger (Arbeiderpartiet jobber for å være en «Heltidskommune»)
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FAKTA

«SMART BY»
En smart by tar utgangspunkt i
innbyggernes behov og tar i bruk
ny teknologi for å gjøre byen til et
bedre sted å leve, bo og arbeide.
NORGES BILLIGSTE BUSSBILLETT

I Haugesund har vi nå sikret en
permanent ordning med «10-kronersbussen». I nærsonen på Haugalandet
koster det kun 10 kroner for enkeltbilletter.

Fremtidsrettede, klimavennlige og helsefremmende lokalsamfunn
Haugesund Arbeiderparti erkjenner at Parisavtalen også får konsekvenser for kommunen. Vår byutviklingspolitikk bidrar vesentlig
til et mer biluavhengig samfunn. Vi vil også fortsette arbeidet
med å redusere engangsplast i hele kommunen.
Haugesund Arbeiderparti ønsker å gjøre Haugesund kommune til en fremtidsrettet og grønn by i Norge. Det betyr bl.a. å i større grad legge til rette for
kollektivtransport og myke trafikanter.
En framtidsrettet by inkluderer å bli en «Smart By» med digitalisering og
effektive tjenester og registreringer.
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HAUGESUND ARBEIDERPARTI VIL:
• Kutte ut kommunens bruk av engangsplast.
• Øke antall sykkelveier og få flere gjennomgående ruter.
• Arbeide for økt bussfrekvens og flere traséer.
• Etablere flere hurtigladestasjoner for el-bil i byen.
• Inkludere humle- og bievennlige planter i kommunale grøntanlegg.
• Legge til rette for drift av el-båt mellom fastlandet og øyene.
• Fortsette med Miljøfyrtårnsertifisering av kommunale bygg.
• Redusere matsvinn i kommunens institusjoner og gjennom fruktordning på skoler.
DEN BÆREKRAFTIGE BYEN
Sentrumsutvikling er en forutsetning for bærekraftig byutvikling. Når
innbyggerne kan bo, jobbe, handle, gå på skole eller barnehage – uten å
være avhengig av bil – sikrer man alle en mer bærekraftig hverdag. Dette
skiller tydelig Haugesund Arbeiderparti fra opposisjonen som vil fortsette
arealspredningen.
Haugesund Arbeiderparti vil derfor alltid prioritere Haugesund sentrum når man
skal styrke handelsnæringen, tilrettelegge for flere kontorarbeidsplasser og boliger.

DETTE GJORDE VI I PERIODEN 2015-2019:
• Satsing på den bærekraftige byen.
• Flere sykkelveger.
• Miljøfyrtårnsertifisering av kommunale bygg.
• Stoppet påfylling av gummigranulat, og startet rehabilitering av baner
med miljøvennlige produkter.
• Forbud mot plastballonger.
• Startet prøveprosjekt med el-sykler og el-sparkesykler.
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Rause, inkluderende
lokalsamfunn
Haugesund skal være en raus og inkluderende by.
Innbyggerne skal kunne leve gode liv enten de er født og oppvokst her i byen, i
regionen, eller er flyttet hit av eget valg eller nødvendighet. Noen arbeidsinnvandrere er her i noen år for å arbeide. Noen blir værende og etablerer sine liv i byen.
EN BOLIGPOLITIKK SOM FUNGERER
Arbeiderpartiet vil føre en boligpolitikk der kommunen tar ansvar for å bidra til
at de som av ulike årsaker faller utenfor boligmarkedet, får bistand til å skaffe
seg bolig og hjelp til å kunne bli boende i egen bolig.
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HUSBANKEN OG STARTLÅN
Haugesund Arbeiderparti mener det er viktig at kommunen disponerer Husbankens
økonomiske virkemidler på en slik måte at de kommer vanskeligstilte til nytte.
Dette bidrar til at flere kan betale egne boutgifter og derved bo stabilt og varig
i egen bolig.
Kommunen har kontakt med Husbanken sentralt, og vi ønsker å finne nye løsninger for transformasjon av eldre bydeler, slik at de kan være interessante for
småbarnsfamilier. Dette gjelder boområder på Risøy, så vel som sentrumsnære
bygater som Øvregata.
INTEGRERING
Norge har et internasjonalt og moralsk ansvar for å ta imot flyktninger, og det er
viktig at flyktninger som får opphold i Norge får tilbud om et sted å bo så raskt
som mulig.
Integrering er nøkkelen for et trygt og godt fellesskap, en by som bringer folk
sammen og skaper møteplasser mellom ulike mennesker. Og at alle kan delta i
utdanning, arbeid, kultur, friluftsliv, idrett, frivillighet og samfunnsgagnlig
virksomhet.
HAUGESUND ARBEIDERPARTI VIL:
• At Haugesund kommune skal fortsette å ta sitt ansvar for å bosette flyktninger
i Haugesund.
• At alle nyankomne skal få kvalifisere seg gjennom enten grunnutdanning eller
voksenopplæring som en del av introduksjonsordningen.
• Legge til rette for at flyktninger skal komme raskt i arbeid eller utdanning
etter endt introduksjonsprogram.
• Tilrettelegge for flere boliger til flyktninger som har fått lovlig opphold i Norge.
• Styrke viktige arenaer for sosialisering og integrering av nyankomne innvandrere.
• Samarbeide med frivillige organisasjoner om møteplasser.
• Etablere et prøveprosjekt der flyktninger får raskere arbeidstrening i kommunen.

FAKTA

Gjennom målrettet arbeid for at flere vanskeligstilte får hjelp til
bosetting i fast bopel, har kommunen ikke hatt bostedsløse siden 2017.
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FAKTA

I Haugesund har de kommunale barnehagene
blitt færre og har vært drevet lite rasjonelt i en
rekke år, inntil vi overtok i 2015. Vi gjorde da flere
grep for å sikre mer rasjonell drift, og kommunen
sparer nå ca 15-20 millioner årlig i utbetaling til
private barnehager. Disse pengene kan nå brukes
til andre tjenester for kommunens innbyggere.
Tilskuddet til private barnehager blir beregnet
ut fra gjennomsnittlige utgifter i de kommunale
barnehagene i den enkelte kommune. Fra 2015
er grunnlaget for beregning av tilskuddet endret
fra kommunens budsjett til kommunens regnskap fra to år før tilskuddsåret. Endringen innebærer at tilskuddet blir beregnet én gang per år.
Private barnehager har krav på 100 prosent av
det de kommunale barnehagene får i offentlig
finansiering.

I praksis betyr dette at det er viktig for kommunen
å ha rasjonell barnehagedrift for å sikre at kompensasjonen til de private barnehagene ikke blir
unødig overføring av kommunens skatteinntekter.

Alle barn skal med
Haugesund Arbeiderparti vil legge til rette for skapertrang, trygghet, kunnskap og kreativitet som gjør barn i stand til å skape seg
gode liv og å løse morgendagens utfordringer.
Gode barnehager og en god offentlig skole fra 1.-13. trinn, er avgjørende for at
vi også i fremtiden skal ha et godt samfunn og nyskapende næringsliv i fylket.
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HAUGESUND ARBEIDERPARTI VIL:
• At alle barn skal lære å svømme innen 10-årsalderen.
• Sikre flere gratis klubbplasser slik at flere får drive med fritidsaktiviteter
• Sikre ordninger for gratis bruk av anlegg og utlån av utstyr for barn og unge.
• Ha tett dialog med sportsklubbene om fortsatt godt samarbeid.
• At kulturskolen gir tilbud til ALLE (uavhengig av økonomi og bakgrunn), også
til små barn.
• Tilrettelegge for en levende studentkultur og studentby.
• Sørge for at bydelshusene får gode rammebetingelser.
• Sikre et gang- og sykkelnettverk som gir barn mulighet til å komme rundt på
egenhånd.
• Ferdigstille rehabiliteringen av alle kunstgressbaner og alle lokale «løkker» i
kommunen.
HAUGESUND ARBEIDERPARTI VIL:
• Gi et kvalitativt godt tilbud til alle som ønsker barnehageplass.
• Øke andelen kommunale barnehageplasser slik at balansen mellom private
og kommunale barnehager blir gunstigere.
• At alle barn blir ivaretatt i sine barnehager – uansett det enkelte barns behov.
• Sikre «tidlig innsats» i barnehagene for å identifisere og forebygge vansker
på et tidlig tidspunkt i barns liv.

DETTE GJORDE VI I PERIODEN 2015-2019:
• Skatepark er etablert i Grytå for å bidra til et levende sentrum også for
aktiv ungdom.
• Gamle slaktehuset og flere skoler er pusset opp utvendig.
• Mange lokale fotball-løkker er rustet opp i kommunen.
• Solandsbakkene barnehage er modernisert i perioden.
• Ny barnehage på Sagatun barnehage er bygget i perioden.
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FAKTA

* FORSØKSPROSJEKT
«LEKSEFRI SKOLE»

Haugesund Arbeiderparti ønsker å
gjøre et pilotprosjekt med leksefri skole
med et gratis måltid til alle elevene.
Lekser gjenskaper sosiale skiller
mellom elevene når enkelte er
avhengig av foreldrene for å lære
seg deler av pensumet. Lekser er
også en tidstyv – flere timer hver dag.
Mange elever og foreldre opplever
hverdagen som hektisk og ønsker
ikke at ettermiddager og kvelder skal
brukes til lekser. Det er argumenter
både for og imot lekser – og nivået
av disse. Vi ønsker derfor å teste
dette ut gjennom et pilotprosjekt på
en av våre skoler i Haugesund der
elevene også får et gratis måltid.
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DETTE GJORDE VI I PERIODEN 2015-2019:
• Kommunen har igjen kontroll over økonomien og er nå i stand til å
gjøre nødvendige opprustninger av skoler og institusjoner.
• Brakahaug skole er oppgradert etter å ha blitt skjøvet på siden første
del av 2000-tallet.
• Gard skole har fått nybygg i perioden.
• Skåredalen skole har fått nybygg i perioden.
• Alle skoleelever fått egen digital enhet (PC eller nettbrett).
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Helse og omsorg
Haugesund Arbeiderparti ønsker å sikre god helse for alle
kommunens innbyggere – gjennom bærekraftige fellesskapsløsninger.
Haugesund Arbeiderparti er opptatt av at god helse er viktig for et godt og rikt
liv. Arbeiderpartiet har ambisjoner for ALLE innbyggernes helse, ikke bare de få
som har mulighet til private helsetilbud. Derfor ønsker vi å styrke alle fellesskapsløsninger også innenfor denne sektoren. God folkehelse for alle utjevner
også sosiale forskjeller.
Haugesund Arbeiderparti har startet et prosjekt i kommunen som skal finne
nye løsninger for morgendagens omsorg. Dette skal sikre at flere kan bo
hjemme lengre og at de varme hendene brukes riktig.
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Mennesker med nedsatt funksjonsevne
HAUGESUND ARBEIDERPARTI VIL:
• Foreta en gjennomgang av helse og omsorgstjenestene til innbyggere med
utviklingshemning og sikre at de er tilpasset den enkeltes behov.
• Få utarbeidet en plan for «bedre tilgjengelighet for alle».
• Starte umiddelbart utbedringer i sentrum for bedre fremkommelighet.

Psykisk helsevern
HAUGESUND ARBEIDERPARTI VIL:
• Jobbe for samarbeid med Høgskolen på Vestlandet om tilbud til studenter i
den kommunale Helsesykepleiertjenesten (helsesøstertjenesten).
• Ytterligere øke tilgangen til Helsesykepleier (helsesøster) ved alle barne- og
ungdomsskoler.
• Få til 100 % sosiallærer på alle barneskoler med mer enn 300 elever.

DETTE GJORDE VI I PERIODEN 2015-2019:
• Alle som ønsker det får enerom på sykehjemmene etter at Vardafjell er
ferdig rehabilitert.
• Ny plan med fokus på at eldre kan bo lengre hjemme.
• Flere kvalifiserte hender skal erstatte store institusjoner.
• Piloter med økt grunnbemanning innen helse og omsorg er påbegynt.
Dette gjøres parallelt med å redusere antall deltidsstillinger
(ufrivillig deltid).
• Ekstra midler ble tildelt omsorgsinstitusjonene for å sikre variert og
næringsrikt kosthold.
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Pleie og omsorg
Andelen eldre i befolkningen øker, og vi må finne nye løsninger for god eldrepolitikk i årene fremover. Med antatt vekst blant dem som forventes å trenge
institusjonsplass, må Haugesund bygge et nytt sykehjem annethvert år fra ca
2025. Dette er utfordrende. Arbeiderpartiet har allerede satt i gang et nytt
prosjekt i kommunen som skal vurdere alternativer. I tillegg vil vi i kommende
periode legge til rette for et prosjekt med Seniortun/seniorlandsby i forbindelse
med utbyggingen på Flotmyr.
HAUGESUND ARBEIDERPARTI VIL AT SENIORER I HAUGESUND KOMMUNE SKAL:
• Få tilbud om helseveiledning og hjelp til å koordinere helsetjenester.
• Få tilbud om forebyggende hjemmebesøk.
• Få færrest mulig personer å forholde seg til som bruker av kommunale tjenester.
• Få tilbud om enkeltrom ved langtidsplasser til de som ønsker det og at det
legges til rette for at ektepar/samboere kan bo sammen.
• Arbeide for opprettelsen av sykepleieklinikk i skjæringspunktet mellom
spesialisthelsetjenestens poliklinikk og kommunens hjemmesykepleie.

E-helse og velferdsteknologi
Haugesund Arbeiderparti ønsker bruk av velferdsteknologi som er tilgjengelig
for alle gjennom gode offentlige tjenester. Ulike hjelpemidler kan gi trygghet og
dermed mulighet for å bo lenger hjemme.

Fritid og aktiviteter
HAUGESUND ARBEIDERPARTI VIL AT SENIORER I HAUGESUND KOMMUNE OGSÅ SKAL:
• Fortsatt ha et treffsted ved Havnaberg Seniorsenter.
• Få tilbud om kulturelle aktiviteter i samarbeid med ideelle organisasjoner.
• Få opplæring og hjelp i bruk av digitale hjelpemidler.
• Ha gode kollektive busstilbud.
• Oppleve at parker og gangstier er lett tilgjengelig for alle.
20

Religion og Livssyn
Religion og livssyn spiller en viktig rolle i det norske samfunnet,
både for fellesskapet og for enkeltmennesker. Alle har rett til å
praktisere religion og livssyn i tråd med trosfriheten og innenfor
demokratiske spilleregler.
Arbeiderpartiet vil derfor ivareta sin rolle via Kirkens Fellesråd og være en
tilrettelegger og støttespiller for trossamfunnene. Mangfoldet av tros- og livssynssamfunn er et fellesgode som det offentlige bør legge til rette for. Tros- og
livssynssamfunn utgjør en vesentlig del av frivillig sektor. Kulturkirken Skåre/
Haugesund har arbeidet for dialog og toleranse mellom ulike livssyn. Dette er
en viktig funksjon som Haugesund Arbeiderparti ønsker å bidra til blir videreført.
HAUGESUND ARBEIDERPARTI VIL:
• At det offentlige skal stimulere til dialog mellom ulike religioner og livssyn,
og mellom de ulike trossamfunn.
• Bidra til fortsatt støtte til Kulturkirken Skåre/Haugesund.
• Fortsette det gode samarbeidet med Kirkens Fellesråd.
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Idrett og friluftsliv
Jevnlig fysisk aktivitet gir god mental og fysisk helse. For folkehelsen er tilrettelegging for bevegelse for alle det beste, enkleste
og mest bærekraftige tiltaket.
Idrettslivet er en svært viktig arena for mestring, felleskap og fysisk fostring.
Haugesund Arbeiderparti vil bidra til et bredt spekter av idrettsopplevelser
gjennom eksisterende og nye sports- og fritidsklubber.
Friluftslivet gir bevegelse og naturopplevelser - alene eller sammen med andre.
Gåtur i nærområder er i særklasse den aktiviteten som samler flest, jfr. kulturundersøkelsen for Haugalandet.
Haugesund Arbeiderparti vil arbeide for bevaring av sammenhengende friluftsområder, utvikling av turveier, turstier, sykkelstier, tråkk og oppholdsplasser for
hele befolkningen i alle faser av livet.
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HAUGESUND ARBEIDERPARTI VIL:
• Igangsette tiltak for barn, unge og voksne som faller utenfor idrettsaktiviteter.
• At alle barn skal lære å svømme innen 10-årsalderen.
• Påse at idrettsarenaene driver etter gode integrerings- og inkluderingsprinsipper.
• Sikre flere gratis plasser slik at flere får drive med fritidsaktiviteter.
• Videreføre tilrettelegging og utvikling av Djupadalen og Byheiene.
• Sikre og videreutvikle Vibrandsøy som rekreasjonsområde.
• Påse at idrettsparken utvikles som et helhetlig, opplevelsesrikt område
tilknyttet Vangen og Haraldsvang skole.
• Påse og påskynde at Idrettsparken, Haraldsvangen og øvrige friluftsområder
tilknyttes et godt gang- og sykkelnettverk som gir barn en reell mulighet til å
benytte disse på egenhånd.
• Sikre ordninger for gratis bruk av anlegg og utlån av utstyr for barn og unge.
• Etablere Kyststien fra Indre kai til Asalvika.
• Fortsatt støtte opp om «toppfotballbyen Haugesund» gjennom avtalen om
Haugesund Stadion mellom kommune, NAV, Haugaland Industri og FKH.

DETTE GJORDE VI I PERIODEN 2015-2019:
• Skatepark etablert i Grytå.
• Siste del av sti rundt Skeisvannet klar til opparbeidelse etter 20 års
behandlingstid.
• Haraldsvang/Vangen har fått et løft med apparater og bedre stier.
• De fleste kunstgressene er rehabilitert.
• Bevilgninger til idrettslag og frivillige organisasjoner er økt vesentlig.
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Kultur
Haugesund Arbeiderparti satser på et rikt kulturliv for alle. Vi
ønsker at kulturbyen Haugesund skal engasjere, begeistre og
involvere publikum. En kulturby for hele regionen.
Haugesund Arbeiderparti ønsker en åpen og levende by som preges av
mennesker som ønsker å bidra til et rikt kulturliv og en bærekraftig frivillighetskultur. Dette gir livsglede for den enkelte og utvikler byen og samfunnet.
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HAUGESUND ARBEIDERPARTI VIL:
• At alle skal ha tilgang til gode kulturopplevelser.
• Videreføre Kultur- og opplevelseskort som sikrer deltakelse for alle barn.
• Sørge for at bydelshusene får gode rammebetingelser.
• Ha videre satsing på talentutvikling gjennom UKM og Nye Bølger.
• At barn og unge får oppleve kunst og kultur i skoletiden ved å løfte Den
kulturelle skolesekken.
• Opprettholde det kommunale tilskuddet til Den kulturelle spaserstokken slik
at kulturformidling til eldre blir sikret.
• Ta vare på vår kulturarv med spesiell vekt på kystkulturen og Vibrandsøy.
• At kulturen integreres i by- og sentrumsutvikling på en tydeligere måte.
• Tilrettelegge for en levende studentkultur.
• Bevare og videreutvikle Festivalbyen Haugesund.
• Bygge ut Edda Kino med nye saler for å sikre bedre vilkår for både Filmfestivalen og enda bedre tilbud for byens innbyggere.
• Arbeide for at teateret får en Blackbox i løpet av perioden.
• Styrke tilskuddene til frivillige lag og organisasjoner, samt til utøvende kunstnere.

DETTE GJORDE VI I PERIODEN 2015-2019:
• Biblioteket er totalrehabilitert etter å ha vært forsømt i mange år.
• Wrangelhuset med hage er kjøpt og settes i stand som en ny
attraksjon.
• Sikret fortsatt drift av Skattekammeret gjennom kommunalt tilskudd.
• Økt tilskuddet til frivillige organisasjoner med over 2 millioner
kroner i perioden.
• Planer for utvidelse av Edda kino med to nye kinosaler er lagt fram.

25

Haugesund fikk i år sin beste plassering noensinne på Kommunebarometeret. Vi klatret 23
plasser siden i fjor, og har best plassering blant alle
kommunene i regionen.

FAKTA

KOMMUNEBAROMETERET BEVISER AT VI LYKKES

Kommunebarometeret er en måling som publiseres
av Kommunal Rapport hvert år. Her rangeres kommunene etter et barometer av 12 ulike sektorer med
forskjellig vekt. Grunnskole og pleie og omsorg er
viktigst, fulgt av barnevern, barnehage og økonomi.
Disse sektorene utgjør 70 prosent av barometeret
samlet. Dette gjøres ved hjelp av offentlig tilgjengelige data. Målingen publiseres første gang i
mars/april, og nærmere sommeren, når de endelige
KOSTRA-tallene foreligger fra Statistisk sentralbyrå.

Byutvikling
Arbeiderpartiet har tro på byen og sentrum. Derfor har vi investert
over 100 millioner i Haugesund sentrum siden 2016.
LANGSIKTIG SATSING PÅ BYEN
Haugesund Arbeiderparti har en overordnet visjon om at Haugesund skal bli
Norges vakreste by innen 2040. Hensikten er at alle beslutninger man tar på
kort sikt skal bygge opp under visjonen om en grønn og vakker by på lengre sikt.
Sentrumsutvikling er også en forutsetning for bærekraftig byutvikling. Når
innbyggerne kan bo, jobbe, handle, gå på skole eller barnehage – uten å være
avhengig av bil – sikrer man en mer biluavhengig hverdag.
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HAUGESUND ARBEIDERPARTI VIL:
• Sette av penger til sentrumsutvikling årlig.
• Rehabilitere eksisterende gater og parker – eksempelvis Haraldsgata og
Byparken.
• Opparbeide allmenningene mellom indre kai og Haraldsgata.
• Prioritere og styrke handelsutvikling i sentrum gjennom egen Næringsutvikler for sentrum.
• Prioritere og styrke etableringen av flere kontorarbeidsplasser i sentrum.
• Prioritere og styrke etableringen av flere boliger i sentrum.
• Ivareta byens grønne lunger, og tilrettelegge for flere møteplasser.
• Tilrettelegge for bedre kollektivtilbud og sykkelstier til og fra sentrum.
• Etablere parkeringsanlegg under gateplan med tilstrekkelig kapasitet.
• La sentrum være kommunens primære etableringsarena – i tett dialog med
næring og investorer.

DETTE GJORDE VI I PERIODEN 2015-2019:
• Bibliotekparken er etablert som en ny attraktiv grønn lunge med fokus på
barn og familier.
• Prosjektet «fra Bytunet til Byparken» har gitt en flott og mer levende
bygate – etter at det forrige politiske flertallet stanset prosjektet.
• Wrangelhuset med hage er kjøpt sammen med museet, og settes nå i
stand som en ny attraksjon for byens innbyggere og turister.
• Parkeringshuset ved Markedet er totalrehabilitert og har fått en
spennende fasade.
• Det er vedtatt Folkebad på Flotmyr – i den hensikt å bidra til
sentrumsutvikling.
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Næring
Haugesund Arbeiderparti skal føre en aktiv næringspolitikk som
tar hensyn til å sikre arbeidsplasser, næringslivet, miljøet, byen
og innbyggerne.
Haugesund er, og skal forsterkes som, Norges Maritime Hovedstad. Vi ønsker at
hele utdanningskjeden skal knyttes til et felles senter lokalisert i regionen. Den
maritime klyngen vil fortsatt være et satsingsområde.
God næringsutvikling forutsetter god kommuneøkonomi, og Haugesund
kommune er i posisjon til å bidra til videreutvikling av etablert og ny næring i
regionen.
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HAUGESUND ARBEIDERPARTI VIL:
• Gå i front for nye næringer med basis i forskning, teknologi og kunnskapsmiljøene på Haugalandet.
• Etablere en maritim forskningslab i samarbeid mellom næringsliv, akademia
og det offentlige.
• Styrke utdanningen i maritim sektor ved økt samarbeid med næringen.
• Videreutvikle Haugesund som Maritim hovedstad.
• Posisjonere Haugesundregionen som Norges Flytende Havvindshovedstad
med et nasjonalt testsenter.
• Være fødselshjelper for etablering av ny næring, gjerne gjennom bedrifter
som Gründerloftet og Ressurssenteret.
• Bidra til utviklingen av den grønne næringsparken på Gismarvik.
• Styrke arbeidet med Karmsund Havn på Killingøy, Husøy og utvikle havnen på
Gismarvik.
• Foreslå en «Næringsutvikler for sentrum» underlagt kommunens Næringssjef.
• Støtte opp om Haugaland Krafts fornybarforskning på Utsira.
• Aktivt arbeide for at Aibel og andre leverandører skal få nye plattformer
innenfor havrommet i tillegg til olje/gass-posisjonen.
• Bruke Maritime Clean Tech til å løfte Verftsindustrien mot flere arbeidsplasser
i regionen.

DETTE GJORDE VI I PERIODEN 2015-2019:
• Karmsund Havn IKS har styrket sin finansielle posisjon.
• Flyplassen er sikret med private og kommunale midler.
• Gründerloftet ble etablert med støtte fra kommunen.
• Intensjonsavtale om etablering av testområde av autonome
passasjerbåter.
• Smart City og oppstart digitalisering av byen.
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Demokrati
Arbeiderpartiet ønsker at folk i alle aldre og med ulik bakgrunn
skal ha like muligheter til demokratisk deltakelse og til å forme
Haugesund, for å sikre et levende lokaldemokrati.
Arbeiderpartiet vil ha lokalpolitikere som tar politisk ansvar. Folkevalgte må
gis grundig opplæring slik at det oppleves som trygt å bekle alle roller som
følger med vervet. Befolkningen må kunne være trygge på at de folkevalgte tar
ansvarlige beslutninger.
Vi vil også skape arenaer der innbyggere kan delta i politiske prosesser i kortere perioder. I 2018 starter bl.a et pilotprosjekt for å få lærdom av prosesser
der næringsliv, innbyggere og politikere sammen finner fram til nye og bedre
løsninger.
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HAUGESUND ARBEIDERPARTI VIL:
• Sikre deltakelse og inkludering i politisk og frivillig arbeid.
• Støtte og styrke arenaer for innflytelse og deltakelse for innbyggerne.
• Bidra til at barnas bystyre og ungdomsrådet opprettholdes.
• Sikre åpenhet, demokrati og innsyn i kommunalt eide selskaper.
• At attføringsbedriftene skal være eid og drevet av det offentlige.
• Sikre at brukere, både grupper og individer, blir hørt før beslutning tas i planer
og ordninger som kan omfatte dem.
• Forsvare ytringsfriheten.
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Våre fire toppkandidater: Arne-Christian, Johanne, Tor Inge og Ingeborg

Våre kandidater
Haugesund Arbeiderparti har kandidater fra alle sosiale lag og
i alle befolkningsgrupper. Kort sagt «helt vanlige folk» som vil
gjøre en innsats for byen.
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1

Arne-Christian Mohn
Ordfører

5

Kjell Inge Bråtveit
Rektor

9

2

3

Johanne Halvorsen
Øveraas
Finansdirektør

Tor Inge Fredriksen
Daglig leder

6

7

Herdis Gunn Rødne
Leder/tillitsvalgt

10

Geir Fiskaaen Lie
Pedagogisk leder

13

Hege Østensjø
Funksjonsleder

14

Thor Dagfinn Bjelland
Industrisnekker

17

Arve Fosse
Pensjonist

4

Ingeborg Skjølingstad
Administrasjonsleder

8

Tønnes Bernhard Tønnesen
Selvstendig næringsdrivende

Eline Jacobsen Vikse
Student

11

12

Odd Magne Sjursen
Skogland
Industrirørlegger

Mercedes Yeni Aarvik
Psykiatrisk sykepleier

15

16

Roald Bø
Sivilarkitekt

Sahar Bayati
Tospråklig lærer

18

19

Katrine Skancke
Eriksen
Butikkmedarbeider

Nils Olai Vekamoen
Heimark
Læringsmiljøkonsule

Torunn Ellingsen
Avdelingsleder

20

Kjersti Nøttum Haaland
Student
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22

21

Morten Nordvik Hovland
Student

26

25

Anita Kristensen Hystad
Psykiatrisk sykepleier

Ole-John Melkevik
Spesialist drift-vedl.

30

29

Henny Haukeland
Liadal
Student/artist

Kristoffer Næsse
Student

Jan Inge Klakegg
Sikkerhetsrådgiver

27

Nora Nesvåg Kyrvestad
Vakt- og barsjef

31

Nina Westerlund Lie
Helsearbeider

24

Ingrid Gilje Heiberg
Førstelektor

28

Tonny Nundal
Konserndirektør

32

Rasmus Yngve Sangolt
Industriarbeider

33

34

35

36

Rikke Westerlund Lie
Kunstner

Arnbjørn Gil Skadsem
Overlege

Synnøve Marie Lunde
Sykepleier

Niels Petter Solberg
Kulturprodusent

37

38

39

40

Grete Müller
Pensjonist
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Bjørg Helen Handeland
Kulturkoordinator

23

Bendik Inge Storesund
Sivilingeniør

Heidi Synnøve Nymann
Forvaltningssjef

Rune Flage Stumo
Prosjektleder

42

41

Ingrid Tau Strand Oanes
Veileder

43

Dagfinn Torstveit
Selvstendig næringsdrivende

46

45

Ann Karin Simonsen
Hovedtillitsvalgt

44

Gunvor Saltvik
Fotograf

47

Jostein Otto Waage
Overlege

Dagfinn Torp
Selvstendig næringsdrivende

48

Bjørn Breivik
Forretningsutvikler

Christine Ulland
Konditor

49

Åse Viland
Pedagogisk leder

Våre fylkeskandidater fra Haugesund:

Astri Furumo
Fylkeslistekandidat
Arbeiderpartiet

Marianne Hirzel
Fylkeslistekandidat
Arbeiderpartiet

Kjartan Øvstedal
Fylkeslistekandidat
Arbeiderpartiet
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BRUK STEMMERETTEN 9. SEPTEMBER!

Godt valg!

Vil du vite mer om Haugesund Arbeiderparti sin politikk?
haugesund.arbeiderpartiet.no/politikken
Følg oss gjerne også på Facebook og Instagram.

