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Strand Fremskrittsparti

Grunnsyn, verdier
og prinsipper
Strand FrP ble formelt stiftet den 4.mai 1999, med stor tro på
at Fremskrittspartiets grunnsyn, verdier og prinsipper
sammen med lokal politikk, vil gjøre Strand kommune til en
enda bedre kommune å bo i.
-Fremskrittspartiet er et liberalistisk
parti som bygger på Norges grunnlov,
norsk og vestlig tradisjon og kulturarv,
med basis i det kristne livssyn og
humanistiske verdier.
-Hovedmålet er sterk nedsettelse av
skatter, avgifter og offentlige inngrep.
-Det fundamentale i
Fremskrittspartiets samfunnssyn er
troen på, og respekten for det enkelte
menneskets egenart og retten til å
bestemme over eget liv og økonomi.
-Enkeltmennesket er, sammen med
familien og eiendomsretten, det
grunnleggende i samfunnet.
-Fremskrittspartiet tar sterk avstand fra
forskjellsbehandling av mennesker
basert på kjønn, religion eller etnisk
opprinnelse, og vi vil verne om de
rettighetene som Grunnloven legger opp
til; som eiendomsrett, næringsfrihet,
den personlige frihet, ytringsfrihet,
trosfrihet og organisasjonsfrihet.
-Det offentliges makt må begrenses, slik
at individets rettigheter og handlefrihet
bevares. Det offentlige skal ikke ta på
seg oppgaver som like godt kan løses av
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enkeltpersoner, bedrifter og
organisasjoner.
-Vi vil bruke statlig differensiert
stykkprisfinansiering av offentlig
finansierte tjenester som et viktig
virkemiddel for å flytte makt fra
politikere og byråkrati til innbyggerne.
-Vi tar avstand fra enhver form for
totalitær og autoritær statsmakt eller
ideologier som sikter mot dette, og
stiller oss svært kritiske til enhver
overføring av myndighet fra borgerne til
det offentlige.
-Vår politikk bygger på folkestyre, med
desentralisert politisk makt og
avgjørelse i folkevalgte organer, samt å
lovfeste bindene folkeavstemninger som
en del av vårt konstitusjonelle system.
De politiske nivåer begrenses til
kommune og stat.

-Strand FrP ønsker å ta hele
kommunen i bruk.
-Dersom kommunen ikke kan si
ja, må de ha en meget god
grunn for å si nei.

Valg
2019
Les mer på
frp.no
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JA-KOMMUNEN
Strand FrP vil at de som fremmer
byggesøknader, reguleringssaker eller
søker om bevillinger, konsesjoner og
løyver, møtes av en positiv offentlig
forvaltning. Strand FrP ønsker ikke å
begrense tilflytting til kommunen, men
ønsker at både bedrifter og personer skal
etablere seg her uten at politikere og
byråkrater legger unødvendige
hindringer og forbud i veien for
enkeltmennesker, næringsdrivende, lag
og organisasjoner.
SAMFRDELSKOMMUNEN
Strand FrP er imot bruk av bompenger
som finansiering av veiprosjekter i
kommunen. Vi mener en storsatsing på
samferdsel gir svært god avkastning i
fremtiden samt at det vil øke bo- og
arbeidsmarkedet i Ryfylke betraktelig.
KKULTURKOMMUNEN
Strand FrP vil støtte og oppmuntre til
fortsatt frivillig innsats og være positiv
til bevilgninger som bidrar til dette.
Spesielt gjelder det områder som
inkluderer barn og unge. Der staten
ønsker å verne, frede eller pålegge leting
etter kulturminner, må også staten påta
seg det økonomiske ansvaret også for
fremtidig vedlikehold
IDRETTSKOMMUNEN
Kommunen skal være en
samarbeidspartner og støttespiller for
lag og foreninger, yte økonomisk
bistand ved behov og stille kommunens

arealer og bygg til disposisjon når dette
passer. Strand FrP ønsker å prioritere
barne- og ungdomsidretten og ser ingen
hindring at næringslivet bidrar med
økonomisk støtte.

INTEGRERINGSKOMMUNEN
Strand FrP vil ha en helt ny
integreringspolitikk der
innvandrere gis insentiver til å delta
i arbeidslivet, lære seg norsk og ta
inn over seg de grunnleggende
universelle verdier som det norske
og vestlige samfunnet bygger på.
Strand FrP vil ikke ha desentraliserte
asylmottak i kommunen.
Videre at kommunens mottak av
asylsøkere begrenses til et minimum.
Flyktninger som er godkjent av UNHCR
skal ikke være større enn at integrering
iht. regelverkets intensjoner kan
gjennomføres.
Familiegjenforening tas med i
totalvurderingen.
Strand FrP krever en årlig revisjon av
integreringspolitikken, da en slik
ordning tjener både de berørte og
kommuneøkonomien.
MILJØKOMMUNEN
Kommunens oppgave når det gjelder
miljø skal primært konsentreres til
myndighetsutøvelse, hvor også
miljøarbeid skal være en del av
kommunens drift. Rent vann,
naturvern, ansvarsfull avfallsbehandling

Flyktninger som er godkjent av UNHCR skal ikke
være større enn at integrering iht. regelverkets
intensjoner kan gjennomføres.
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Arealforvaltning
For Strand FrP er den private eiendomsretten særskilt viktig, Strand FrP
vil derfor;
− Være svært tilbakeholden med å ta privat eiendom til offentlig
formål, uten samtykke fra grunneier.
− At Strand kommune skal kjøpe nødvendige arealer til
markedspris, og ikke benytte ekspropriasjon.
− Styrke rettsikkerheten rundt kommuneplanarbeidet. Alt arbeid
rundt slikt planarbeid skal være offentlig, og rettighetshavere
skal involveres i sterkest mulig grad.
− At kommuneplanen rulleres hvert 4. år.
− Ha en rullerende gjennomgang av hele kommunens
eiendomsmasse, med sikte på salg av slike eiendommer.
− Tilrettelegge for utbyggingsområder i strandsonen hvor dette er
naturlig og allmenn ferdsel ivaretas.
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Skatt og Samferdsel
•SKATTER OG AVGIFTER
Strand FrP vil:
− Fjerne eiendomsskatten i Strand kommune.
− Motsette seg tilleggsavgifter for bilister utover veiavgiften
− Øke konkurranseutsetting av offentlige tjenester for på sikt å få
lavere avgifter.
− Motsette seg at kommunens avgifter skal være høyere enn det
koster å produsere tjenestene.
SAMFERDSEL
Strand FrP vil:
− Godt kollektivtilbud i hele kommunen.
− Opprettholde hurtigbåt-avganger etter at Ryfast er åpnet.
− Øke sikkerheten for myke trafikanter
− God og sikker vei med adskilte gang- og sykkelveier på
strekningen Fiskå - Jørpeland.
− Ha en ytre ringvei rundt Jørpeland.
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Skolepolitikk
Strand FrP vil:
-Ha en skole som ser den enkelte elev, gir tilpasset opplæring og gir
elevene muligheten til å oppnå sitt potensial for å lykkes i en
globalisert verden.
− At rektorene selv skal bestemme om det skal være leksefri skole.
− Begrense antallet elever i klassene.
− Ha fritt skolevalg der midlene følger den enkelte elev.
− At mobbing bekjempes forebyggende og aktivt.
− Ansettelse av mobbeombud.
− At skolen skal kunne tilby kantineordning.
− Gi tilbud om kompetanseheving og utvikling av lærerne.
− Ha et godt læringsmiljø og høye ambisjoner i skolen.
− Ha fokus på vedlikehold av bygningsmassen. Utstyr/materiell
må også være oppdatert slik at læringsmiljø blir så optimal som
mulig.
− At skolene i Strand kommune skal, i samarbeid med FAU og SU, i
stor grad være selvstyrte med eget ansvar for budsjett,
tilsetting av lærere og annet personale.
− At private, veldedige og offentlige skoler får like vilkår.
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Helse og Eldreomsorg
HELSE
Strand Frp mener:
− Private og offentlige hjelpeapparat er likeverdige.
− Det er den syke med sin erfaring som bestemmer
behandlingsopplegg og midlene følger bruker.
− Psykisk helsearbeid må prioriteres høyt grunnet egen og andres
sikkerhet.
− Det legges til rette for god kompetanse og fagmiljøer.
− Tannhelse likestilles med øvrige helsetjenester.

ELDREOMSORG
Strand FrP mener:
− Eldre er selvstendige og ansvarsfulle mennesker som har rett til
selv å bestemme over sine midler og egen hverdag.
− Minstepensjonister skal ikke betale egenandel på tjenester.
− På institusjonene skal føles som et privat hjem der eks. alkohol
og andre privat anliggende ønsker etterkommes med respekt.
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Sosialpolitikk

Strand FrP mener:

− Hjelp til selvhjelp skal være et hovedprinsipp.
− Arbeid eller annen ønsket meningsfylt aktivitet bør være
hovedfokus for NAV.
− Økonomisk sosialhjelp er et viktig middel i en akutt situasjon,
men plikt med aktivitet som på sikt kan hjelpe på privat
økonomi.
− Fokus på den som søker hjelp sine ønsker og behov møtes med
respekt og forståelse.
− Klare regler som er enkle å følge og lett å avdekke ved eventuelle
brudd.
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Reiseliv, kultur og idrett
Strand FrP vil:
− Stille seg positiv til aktivt arbeid med turisme, også som
tilleggsnæring i landbruket.
− Legge til rette for økt turisme.
− Ha et levende kultur- og idrettsliv, med minst mulig politisk
styring, basert på personlig engasjement og frivillighet.
− Sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne har tilgang til
arenaer for idrettsaktiviteter, fritidsaktiviteter og reiseliv.
− At mennesker med nedsatt funksjonsevne skal ha rett til å delta
i kulturlivet på lik linje med andre, og skal ha tilgang til
kulturmateriale i tilgjengelig format.
− Oppfordre ungdom til aktivt å delta i lag, organisasjoner og
foreninger. Dette er ryggraden i forebyggende barne- og
ungdomsarbeid.
− At idrettsanlegg skal drives og eies av idrettsorganisasjonene
selv.
− Støtte frivillige lag og foreninger direkte for å drive
virksomheten med minst mulig byråkrati og søknader.
Breddeidrett og arbeid med barn og ungdom vil bli prioritert.
− At kultur drives av frivillige lag og organisasjoner på mest mulig
privat basis som et offentlig- privat samarbeid.
− Legge forholdene til rette for nye idretts- og svømmehaller i
kommunen.
− Være positiv til privatfinansierte kultur-arrangement over flere
dager på Jørpelandsholmen og Klungholmen.
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Sosial og Friluftsliv
Strand Frp mener:
− Hjelp til selvhjelp skal være et hovedprinsipp.
− Arbeid eller annen ønsket meningsfylt aktivitet bør være
hovedfokus for NAV.
− Økonomisk sosialhjelp er et viktig middel i en akutt situasjon,
men plikt med aktivitet som på sikt kan hjelpe på privat
økonomi.
− Fokus på den som søker hjelp sine ønsker og behov møtes
med respekt og forståelse.
− Klare regler som er enkle å følge og lett å avdekke ved
eventuelle brudd.
Strand FrP vil:
− Ha et mangfoldig friluftsliv basert på frivillighet og den enkeltes
behov.
− Legge forholdene til rette for båtturisme med gode kaiforhold
og åpne servicebygg.
− Legge forholdene til rette for fornuftig arealdisponering til
offentlige frilufts-formål.
− Ha en fornuftig balanse mellom utvikling av friluftsliv og
turisme og samtidig ha respekt for privat eiendomsrett.
− Fremme innbyggernes adgang til friluftsliv, jakt og fiske
gjennom samarbeid med lokale organisasjoner.
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Næringsliv og Landbruk
Strand FrP vil:
− At Strand kommune skal konsentrere seg om sine
kjerneoppgaver, ikke drive næringsvirksomhet.
− At kommunale virksomheter som driver ren
forretningsvirksomhet privatiseres eller avvikles.
− At andre kan etablere seg og konkurrere på like vilkår der
kommunen leverer varer eller tjenester.
− At kommunale tjenester skal vurderes å bli satt ut på anbud.
− At kommunen må legge forholdene til rette for
næringsvirksomhet.
− At det gjennom kreativitet og nytenkning kan utvikles
arbeidsplasser.
− At kommunen må kunne tilby alle typer næringstomter for salg
til bedrifter.
Strand FrP vil:
− Styrke landbrukets konkurranseevne ved å la bonden selv
utvikle sin egen bedrift.
− Stimulere for at det skal være enkelt å satse på jordbruket og å
kjøpe jord fra dem som avvikler driften. I tillegg skal det være
gunstig å selge jorda for dem som vil avvikle.
− At det skal være et sterkt dyrevern.
− At personer som har vist seg uskikket til å holde dyr, skal miste
retten til dyrehold.
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Den private
eiendomsretten
særskilt viktig
XCNI "~"423;

Petter Korneliussen
Ordførerkandidat

Kristin Sølvberg
2. kandidat

Kenneth Eriksen Austrheim
3. kandidat

Vi gjør Strand bedre for folk flest
Eiendomsskatt er en flat skatt som ikke har en sosial profil og dermed vil de med minst få størst
belastning. Eiendomsskatt er derfor en usosial skatt som vi ikke ønsker i Strand. Vi har ved flere
alternative budsjett inneværende periode vist til at vi kan redusere nok med sikte på å fjerne
denne beskatningen helt for folk flest i komunen. Vi vil fortsette å jobbe for å få eiendomsskatten
fjernet.
Vi har foreslått å innføre mobbeombud i kommunen. Det har blitt lagt inn i planperioden av
budsjettet. Inntil det er innført vil vi fortsette kampen for å få et mobbeombud på plass. Grunnen
til at vi ønsker et mobbeombud er at vi har en nullvisjon når det gjelder mobbing. De som blir
mobbet sliter ofte psyksik i etterkant. Ved å innføre mobbeombud kan vi drive holdningskapende
arbeid ovenfor både foreldre og elever. Vi vil med et mobbeombud få et uavhengig organ som ser
ting utenfra med nye øyne og løsninger.
Vi mener at Strand kommune skal bli en ordentlig JA-kommune. Kan ikke kommunen si ja, må de
ha en meget god grunn for å si nei. Vi ønsker også å ta hele kommunen i bruk med fornuftig bruk
av forvaltning. Med dette mener vi at om det er noen som vil bygge i LNF område vil vi normalt sett
gå inn for det om det ikke går på bekostning av produktiv landbruksjord.

www.frp.no • facebook.com/Strand.FrP
4100 Jørpeland• Tlf.: 97 67 15 21

Valgliste Strand FrP
• Petter Korneliussen, Ordførerkandidat. Født i 1974, bosatt på
Jørpeland
• Kristin Sølvberg Ur, 2. kandidat. Født i 1973, bosatt på Tau
• Kenneth Eriksen Austrheim, 3. kandidat. Født i 1980, bosatt på
Jørpeland
• Geir Heggland, 4. kandidat. Født i 1968, bosatt på Tau
• Henrik Rosså, 5. kandidat. Født i 1950, bosatt på Jørpeland
• Kjell Bjørn Fjelde, 6. kandidat. Født i 1969, bosatt på Jørpeland
• Per Børge Fjelde, 7. kandidat. Født i 1947, bosatt på Jørpeland
• Kristoffer Strand, 8. kandidat. Født i 1990, bosatt på Jørpeland
• Odd Rune Malterud, 9. kandidat. Født i 1962, bosatt påTau
• Torbjørn Torbjørnsen, 10. kandidat. Født i 1966, bosatt påTau
• Asbjørn Helland, 11. kandidat. Født i 1950, bosatt på Heia
• Eva Karin Salomonsen, 12. kandidat. Født i 1956, bosatt på Tau
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