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Vi vil ha mindre ulikhet: 

Arbeiderpartiet bygger sin politikk på tre hovedpilarer: 

Solidaritet – Frihet – Fellesskap 

Dette skal gjennomsyre vår politikk hva enten det gjelder lokalt, på fylket eller 

sentralt.   

En viktig forutsetning for å få til et godt samfunn med mindre ulikhet er en 

velfungerende kommune med gode tjenestetilbud til innbyggerne. En god offentlig skole 

for barna våre hvor alle kan få utvikle seg og trives uansett hvilken bakgrunn og 

forutsetninger de har, barnehageplass til alle, et godt utbygd helsevesen hvor alle får 

hjelp når de trenger det og ellers målrettede tjenester som gir hjelp ved 

arbeidsledighet og sykdom.   

For oss er det helt avgjørende å få redusert forskjellene mellom de av oss som har 

mye og de av oss som har lite. Vi vil ikke at noen barn skal vokse opp i fattigdom. 

Å ha fast inntekt og et arbeid å gå til er svært viktig for å kunne ha et fritt og godt liv. 

Vi vil derfor arbeide aktivt for å tilrettelegge for flere arbeidsplasser og støtte opp om 

det næringslivet vi allerede har i kommunen vår. 

Vi vil ha et systematisk arbeid for en kultur som hindrer mobbing på skole og 

arbeidsplasser. 

Vi vil at alle barn og unge skal ha tilgang til kulturtilbud og idrettsaktiviteter og vi 

ønsker konkrete tiltak mot ensomhet blant barn og unge i skolen. 

Å arbeide for mindre ulikhet, inkludering og en mer rettferdig fordeling er 

grunnleggende viktig for at vi og barna våre skal kunne leve gode og trygge liv. 
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Lokaldemokrati: 

Strand kommune formes gjennom et godt folkestyre og levende lokaldemokrati. 

Innbyggerne skal oppleve Strand Arbeiderparti sine representanter som åpne, 

tilgjengelige og ærlige. Vi skal se fremover, slik at vi i dag kan skape politikk som svarer 

på morgendagens utfordringer. Strand Arbeiderparti vil løse de viktigste 

velferdsoppgavene i fellesskap. De beste løsningene finner vi i tett samarbeid  mellom 

innbyggerne, brukerne, ansatte, politiske partier, frivillige lag og organisasjoner og 

lokalt næringsliv.   

Arbeiderpartiet vil fornye, forbedre og forsterke velferdstilbudene i kommunen. Vår 

målestokk er den enkelte innbyggers følte livskvalitet. Vi vil alltid prioritere å løfte de 

innbyggerne som trenger det mest. Skal vi lykkes med dette må vi sørge for økt 

verdiskaping. Vekstpolitikken skal være proaktiv, åpen og med tydelige prioriteringer.  

Strand Arbeiderparti skal være garantisten for at hver skattekrone du bidrar med blir 

optimalt utnyttet. Det betyr at vi skal organisere arbeidet smartest mulig, og vi er åpne 

for forandring. Utviklingen av selvbetjente løsninger og brukervennlige åpningstider skal 

forenkle innbyggernes kontakt med Strand kommune. Vi vil drive en aktiv utvikling av de 

ansattes kompetanse, og legge til rette for et godt arbeidsmiljø i utviklingsarbeidet.   

 En robust kommuneøkonomi er avgjørende for å gi et godt og forutsigbart 

velferdstilbud. Vi vil prioritere aktivitet som kan gi kommunen økte inntekter, eller en 

mer optimal utnytting av ressursene. Strand Arbeiderparti ønsker å organisere 

tjenester etter innbyggernes behov, og i respekt for og tillit til den ansattes 

kompetanse. Trepartssamarbeidet mellom ansatt, fagorganisasjon og arbeidsgiver er 

grunnleggende for å finne de beste løsningene for utvikling.   

Strand Arbeiderparti skal være beslutningsdyktig og ha stor handlekraft. For oss er 

tilliten mellom innbyggere, administrasjon og politikere en forutsetning for å 

videreutvikle Strand kommune. Vi vil sikre gode vedtak gjennom å lytte til innbyggerne, 

være åpne for andres synspunkter og sikre en bred offentlig debatt før det treffes 

vedtak i store og viktige saker/planer som har betydning for innbyggerne. 
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Barnehage og skole:  

I barnehagen legges grunnlaget for all videre danning og utdanning, og dermed også 

grunnlaget for å utjevne forskjeller. Et trygt og godt barnehagetilbud betyr at barn kan 

oppleve lek, sosialisering og mestring med jevnaldrende, samtidig som foreldrene har 

mulighet til å kombinere arbeid og familie.  

Det er vedtatt en ny landsdekkende bemanningsnorm (voksendekning) og pedagognorm 

som skal være gjeldende fra 1. august 2019. 

Det er også behov for økt kompetanse i barnehagene. Vi vil derfor legge til rette for at 

flere kan ta etter- og videreutdanning, og også tilby studieplasser for barnehagestyrere 

som vil videreutdanne seg. Dette er viktig både for å rekruttere og beholde ansatte i 

barnehagene. 

Strand arbeiderparti vil: 

 sørge for at sentral bemannings- og pedagognorm gjennomføres i Strand 

 vurdere ulike virkemidler for å få flere barnehagelærere til å søke jobber i Strand 

 ansette flere barne- og ungdomsarbeidere i barnehagen 

 større fokus på spesialpedagogisk hjelp i barnehagen, som del av «Tidlig innsats» 

ordningen 

 jobbe for at kommunen skal få adgang til å stille samme vilkår til private og 

offentlige barnehager 

 avlaste styrerne arbeidsmessig ved å tilsette kontoransatte ved de største 

barnehagene 

 gradvis utvide retten til barnehageplass slik at alle barn får tilbud fra den måneden 

de fyller ett år 

Like muligheter for alle i en framtidsretta skole: 

En god offentlig fellesskole og lik rett til utdanning er grunnleggende for å sikre like 

muligheter for alle. Felles læringsarenaer bidrar også til at vi som samfunn kan lykkes 

med likestilling, integrering og sosial utjevning. 

Alle barn skal ha lik rett til utdanning, uansett sosial bakgrunn. Derfor sier vi nei til økt 

privatisering som tar pengene bort fra fellesskolen. Det er viktig at det foretas en 

grundigere helhetsvurdering både kommunalt og statlig ved søknader om opprettelse av 

private skoler som også ivaretar konsekvenser for den resterende skolestrukturen og 

ivaretar integreringshensyn.  
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Fellesskolen skal gi tilpasset opplæring til alle elever. Både skoleflinke elever som 

trenger ekstra utfordringer og elever som trenger ekstra oppfølging skal oppleve at 

skolen gir dem det de har behov for.  

Strand Arbeiderparti vil åpne for forsøk med et utvida skoletilbud, Aktivitets-skolen, i 

perioden, se avsnitt SFO. 

Det er vedtatt en ny landsdekkende lærer norm fra 1.august 2018 som skal forbedres 

fra høsten 2019. Det blir en utfordring å få innført normen i Strand, både 

ressursmessig, men også i forhold til å rekruttere lærere med ønska kompetanse. 

 Strand arbeiderparti vil: 

 ansette flere lærere i tråd med vedtatt lærer norm, noe som vil forsterke «Tidlig 

innsats» på de første klassetrinna 

 vurdere å innføre nye undervisningsmodeller blant annet for å redusere omfanget av 

spesialundervisningen og styrke den tilpassa opplæringen 

 større fokus på innføring av digitale verktøy 

 nulltoleranse mot mobbing, ved bl.a. å etablere kommunalt beredskapsteam mot 

mobbing 

 gjøre fellesskolen mer mangfoldig, blant annet ved å gjøre det lettere for skoleeiere 

å gjennomføre forsøk og utviklingsarbeid ut fra lokale behov 

 større fokus på psykisk helse i undervisningen 

 spesiell fokus på minoritetsspråklige elever 

 gjennomføre vedtatt skoleutbygging på Jørpeland 

 innføre enkelt skolemåltid i første omgang som en forsøksordning 

 regulere tilgangen på privatskoler, større kommunal råderett! 

 styrke innsatsen mot vold og overgrep 

Fra SFO til Aktivitetsskole: 

Skolefritidsordningen må bli et sterkere tilbud til flere barn. Arbeiderpartiet vil legge 

den om til å bli en Aktivitetsskole, med klare krav til innhold og pris. Vi vil sørge for at 

den nye Aktivitetsskolen har rom for fellesskap, lek, fysisk aktivitet, kreativitet og 

tilbud om leksehjelp. 

Strand arbeiderparti vil: 

 Starte forsøk med Aktivitetsskole ved en eller flere av skolene i Strand 

 Sørge for at den nye Aktivitetsskolen har en klar tematisk kobling til innholdet i 

skolen 

 Legge til rette for læring i Aktivitetsskolen i en friere ramme enn i klasserommet, 

med større vekt på lek og kreativitet 
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 Sørge for at Aktivitetsskolen bidrar til at alle barn daglig er i fysisk aktivitet, får 

et variert fritidstilbud og et godt tilbud om leksehjelp 

 Sørge for redusert SFO-betaling for lavinntektsfamilier 

 

Kultur, idrett og frivillighet: 

Strand Arbeiderparti vil satse på kultur, idrett, frivillighet og skape arenaer for 

deltagelse og liv i lokalsamfunnet. Alle skal ha mulighet til å delta i lokalsamfunnet. Vi vil 

senke terskelen for deltakelse, slik at bakgrunn, bosted og økonomi ikke skal være 

avgjørende for om man får delta eller ikke. Kultur, idrett og frivillighet gjør samfunnet 

rikere og mer mangfoldig, og er avgjørende for folks livskvalitet og utvikling. 

Strand Arbeiderparti vil arbeide for å få på plass et kulturhus på Jørpeland. Vi har en 

svært god kulturskole som har elever og ansatte som har behov for gode øvingslokaler, 

gode arbeidsplasser og scener og områder for å vise seg frem. Vi har også et bibliotek 

som er godt besøkt og som får svært gode tilbakemeldinger, men som dessverre ikke 

får realisert sitt potensial som fremtidens bibliotek på grunn av begrensinger i sine 

lokaler. Det er viktig for utviklingen av kulturområdet i Strand at det kommer på plass 

et funksjonelt kulturhus. 

Idrett og fysisk aktivitet gir god folkehelse. Strand Arbeiderparti vil at særlig barn og 

unge skal ha gode idrettsanlegg. Vi vil arbeide for at få realisert en svømmehall og 

flerbrukshall og starte planleggingen av nytt sentralidrettsanlegg på Jørpeland. Strand 
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Arbeiderparti vil ha gratis utlån av kommunale haller, baner og lokaler for kultur og 

idrettsaktiviteter for barn.  

Strand kommune er en friluftslivkommune med mange muligheter for å ta del i et aktivt 

liv og bruk av naturen. Strand Arbeiderparti vil at det tilrettelegges for flere turløyper 

og stier, og videre at det tilrettelegges for at mennesker med nedsatt bevegelighet 

skal kunne bruke naturen og nærmiljøet. Lekeplasser er viktige for barn, særlig de 

minste. I Strand kommune har vi mange kommunale lekeplasser i boligområder, og 

Strand Arbeiderparti vil arbeide for at eldre lekeplasser blir oppgradert, slik at de 

holder sikkerhetsmessig standard. 

Gjennom frivillig arbeid  skaper vi møteplasser for folk fra alle lag av samfunnet, vi 

utvikler fellesskap og lærer av hverandre. Frivilligheten bidrar i tillegg til integrering og 

utjevning av sosiale forskjeller. Strand kommune vil i framtiden ikke klare å løse alle 

samfunnsoppgaver alene og vil ha behov for økt samarbeid med frivillige. Frivilligheten 

har lange tradisjoner, stor kapasitet og opererer på nesten alle samfunnsområder. 

Frivilligsentralen er blitt en viktig møteplass i kommunen. Strand Arbeiderparti vil at 

Frivilligsentralen skal være tilgjengelige for både unge og eldre.   

Gruppen «eldre» i kommunen blir stadig større og mer sammensatt. Mange har svært 

god helse og lever aktive liv, mens andre har behov for mer tilrettelegging. Strand 

Arbeiderparti vil føre en god eldrepolitikk som treffer alle eldre. Deltakelse, sosialt 

samvær og et aktivt liv kan forebygge ensomhet og sykdom. Derfor må eldresentre og 

aktivitetssentre sikres gode vilkår. Vi vil også legge til rette for gode kulturtilbud og 

mosjon for de eldre, samtidig som vi stimulerer til at de eldre bidrar som 

ressurspersoner i frivillig arbeid.   

Strand Arbeiderparti vil: 

 at alle barn og unge har tilgang til gode kultur- og fritidsaktiviteter uavhengig av 

foreldrenes økonomi 

 at kontingenten til barn og unge i lag, organisasjoner og kulturskole blir redusert 

 at støtten til frivillige lag og organisasjoner som driver med barne- og 

ungdomsarbeid blir økt 

 videreutvikle gratis utlånsordning for sports- og fritidsutstyr til barn og unge 

 være en aktiv tilrettelegger for frivillig aktivitet, blant annet gjennom et tett 

samarbeid med frivilligheten, og ved å gjøre lokaler og utstyr tilgjengelig for 

aktivitet 

 oppgradere Folkes Hus 

 få realisert kulturhus på Jørpeland 

 få realisert svømmehall på Tau og flerbrukshall på Jørpeland 

 starte planlegging av nytt sentralidrettsanlegg på Jørpeland 



 

8 
 

 videreutvikle området langs Jørpelandsvassdraget 

 videreutvikle Jørpelandsholmen og området rundt Krossvatnet på Tau 

 starte planlegging av Fjellsholmen som rekreasjonsområde for bading og båtliv 

 få fullført strandpromenaden Vågen - Grønevold - Solvik 

 få etablert flere fritidstilbud til funksjonshemmede 

 sørge for at Villaen i Mølleparken blir tilfredsstillende vedlikeholdt 

 være en aktiv bidragsyter for å få opp igjen laksestammen i Bjørheimsvassdraget 

 få etablert parkeringsplass i Botsheia 

 få videreutviklet Tau Fort som et godt friluftsområde 

 at det tilrettelegges for flere turløyper og at dagens turløyper vedlikeholdes 

 

Integrering av flyktninger: 

Slik som Norge må ta sin del av det internasjonale ansvaret for å ta imot flyktninger må 

også Strand ta sin del av ansvaret. Forutsetningen for å kunne gjøre dette, er at 

kommunen har tilstrekkelig kapasitet. Staten må legge til rette for at denne 

kapasiteten er god nok. Mange mennesker får sine liv satt på vent før de bosettes i en 

norsk kommune. Derfor må kommunene og staten sørge for at alle flyktninger får en 

kommune å bosette seg i innen rimelig tid. Strand kommune har positive erfaringer med 

det asylmottaket som har vært drevet i kommunen i flere år. Forutsetningen for en 

vellykket permanent bosetting i norske kommuner, er bl.a. oppholdet og møte med det 

norske samfunnet i asylsøkerperioden. 

 Å beherske norsk språk er en nøkkel for å lykkes i arbeidslivet. Strand Arbeiderparti 

mener kvalifisering i norsk er det viktigste enkelttiltaket for god og rask integrering. 

Noen av de som kommer som flyktninger til Norge har svak eller ingen skolebakgrunn. 

Det er store forskjeller mellom kommunene i hva slags tilbud de gir den enkelte. 

Arbeiderpartiet mener introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger i større 

grad bør kvalifisere den enkelte til arbeid, gjennom utvidet bruk av praksisplasser og 

yrkeskvalifiserende opplæring. 

Strand Arbeiderparti vil: 
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 øke innsatsen for å bosette flere flyktninger i Strand 

 at alle nyankomne flyktninger skal få kvalifisere seg gjennom enten grunnutdanning 

eller videregående opplæring som en del av introduksjonsordningen 

 at norskopplæringen må bli mer differensiert og tilpasset den enkeltes behov  

 påvirke statlige myndigheter for å øke integreringstilskuddet, slik at kommunene 

blir bedre rustet til å ta imot flere flyktninger 

 samarbeide med lokalt næringsliv for å knytte språkopplæringen, arbeid og 

kompetanseheving tettere sammen for å sikre raskere integrering 

 videreutvikle ordningen «Strandvenn» for flyktninger gjennom Frivilligsentralen 

 starte med leksehjelp for introduksjonselever ved Ryfylke Læringssenter gjennom 

Frivilligsentralen 

 inkludere flere flyktninger i lag og organisasjoner 

 støtte opp om tiltak for flyktningekvinner 

 legge til rette for at også andre innflyttere til kommunen vår med utenlands 

opprinnelse blir integrerte på en god måte 

 

 

Helse og omsorg: 

Strand Arbeiderparti vil videreutvikle de offentlige helse- og omsorgstjenestene. Alle 

skal ha tilgang til disse tjenestene uavhengig av økonomi og kunnskap om lover og 

rettigheter. 

Vi vil ha fokus på folkehelse. Nøkkelen til god helse er forebygging og tidlig innsats. 90 

prosent av alt forebyggende arbeid skjer utenfor helsesektoren. Samarbeid med 

frivillige lag og organisasjoner og samarbeid på tvers av de kommunale virksomhetene er 

avgjørende for å oppnå gode resultater. 

Pasientens behov må i større grad stå i sentrum for planlegging, organisering og 

oppbygging av tjenestene. Gjennom samhandlingsreformen har kommunen et stort  
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ansvar for å tilrettelegge for helhetlig oppfølging. Vi må ta i bruk velferdsteknologi og 

nye behandlingsmetoder, samordne de mest spesialiserte tjenestene og sørge for god 

samhandling mellom sykehus og kommunen. Tidlig utskriving fra sykehus krever økt 

kompetanse blant de ansatte i kommunen De ansatte og deres kompetanse er den 

viktigste ressursen vi har for å kunne gi tjenester av høy kvalitet. 

Hjemme er som regel best. Det viktigste og mest fremtidsrettede grepet vi kan ta for 

en verdig og trygg alderdom, er å legge til rette for at den enkelte kan bo i eget hjem 

så lenge det er mulig. En god hjemmesykepleietjeneste, muligheter for hjemmehjelp og 

tilgang til ulike hjelpemidler er avgjørende. Kommunen sitt team for 

hverdagsrehabilitering har en viktig rolle i dette arbeidet. Ikke alle kan bo hjemme. De 

som har behov for en sykehjemsplass skal få det. 

Det er behov for flere boliger og avlastningsplasser for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne. 

Fastlegeordningen er basis i helsetjenesten. Det har vært vanskelig å få leger til å søke 

på ledige stillinger som fastleger i kommunen vår og det må vurderes spesielle tiltak for 

å få endret på dette. 

Sengeplassene på Strand DPS er lagt ned og mange fagfolk er borte. Dette vil kreve ny 

satsing i psykiatri tjenesten. 

Mange barn og unge har i dag psykiske utfordringer. Strand arbeiderparti vil styrke 

skolehelsetjenesten med økt tilgjengelighet av helsesøster og psykolog.   

Rus forårsaker ikke bare problemer for den enkelte, men det rammer også barn, 

pårørende og venner. Strand arbeiderparti vil satse på en politikk som forebygger og 

sikrer kapasitet og kvalitet i behandlingstilbudene. Samarbeid med brukeren i sentrum 

og sikre at helse, bolig og aktivitet samordnes. 

Strand arbeiderparti vil: 

 at det skal være helsesøstre tilgjengelige på alle skolene våre  

 at jordmortjenesten skal styrkes slik at det igjen kan gis tilbud om følgetjeneste og 

oppfølging på kveldstid 

 støtte frivillige lag og organisasjoner som legger til rette for aktivitet og trivsel 

som et viktig ledd i kommunen sitt folkehelsearbeid 

 sørge for at det blir igangsettes et prosjekt for å få kartlagt behovet for universell 

utforming av sentrum på Jørpeland og på Tau 

 at det skal gis nødvendig informasjon om støtte til utbedring av bolig og bruk av ny 

teknologi slik at flere kan bo hjemme 

 at det opprettes en stilling som koordinator for kreftpasienter  
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 sette i verk tiltak for å beholde og rekruttere nye fagfolk herunder tilby hele faste 

stillinger og en konkurransedyktig lønn 

 sørge for at brukerne blir tatt med i utviklingen av tjenestene 

 tilrettelegge for at det igjen skal bli en «seng» for psykiatri pasienter i kommunen 

 planlegge for nye boliger og etablere flere avlastningstilbud for innbyggere med 

nedsatt funksjonsevne 

 sørge for at det er nok sykehjemsplasser til de som trenger det 

 ha en aktiv ruspolitikk med vekt på forebygging 

 styrke innsatsen mot vold og overgrep 

 

Klima og miljø: 

Strand Arbeiderparti vil ha en bærekraftig utvikling av våre naturressurser. 

Klimaendringer rammer alle. Vi må tenke globalt og handle lokalt. 

Vi ser allerede at været blir mer uforutsigbart, også i Strand. Det trengs en felles 

innsats for å redusere utslippene. Klimaperspektivet må være en del av kommunal 

planlegging. Vi har mulighet gjennom innkjøp til å stille miljøkrav. Det må planlegges en 

helhetlig organisering for avfallshåndtering. Det er avgjørende at kommunen samordner 

og tenker helhetlig og miljøvennlig i sin arealplanlegging. Vi må legge til rette for 

kollektive transportløsninger. Det bør i størst mulig grad fortettes i sentrum fremfor å 

utvide til nye områder. 

Endring i klima med flom/ras og skogbranner vil kreve tiltak for å forebygge skader. 

Grønne lunger og friområder er under press for utbyggingsplaner. Strandsonen kan 

komme i press for utbygging etter Ryfast åpning. 

Økt biltrafikk til skolene skaper farlig skoleveg for barna. Vi må ha gode gang og 

sykkelveger i nærområder. 

Økning i turisme vil kreve god planlegging og tilrettelegging for å begrense slitasje og 

forurensing av naturen. 
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Oppdrett bør være i lukkede anlegg, helst på land fordi de forurenser fjordene våre. 

Bruk av medisiner, foring og lusemiddel skader villfisk og skalldyr. 

Det kreves mer enn en ryddedag av plast for å bekjempe forurensingen. Det er viktig at 

alle tar ansvar for sin plastbruk og tenker miljø. Det er og viktig å bruke lokale varer og 

tjenester, slik at en unngår lange transporter. 

Strand arbeiderparti vil: 

 satse på offentlig transport 

 få på plass «hjem/jobb/hjem ordning også i Strand 

 arbeide for at det blir egen buss for syklister i Ryfast 

 få etablert flere ladestasjoner for El biler 

 sørge for at kommunen bruker El biler i sin tjenesteproduksjon 

 styrke beredskapen i et samarbeid mellom brannvesenet, sivilforsvaret og Norsk 

Folkehjelp for å kunne takle flom, ras og skogbranner på en god måte 

 sørge for at det blir etablert gang- og sykkelstier til skolene vår og til sentrum 

 legge til rette for resirkulering og gjenbruk 

 sørge for at det blir gratis levering i Nordmarka også etter at Ivar overtar 

 oppfordre til bruk av lokale varer og tjenester 

 samarbeide med lag og organisasjoner om ryddedager av strender og elver 

 sørge for at det etableres flere toaletter i våre friområder 

 arbeide for nasjonalpark i Preikestolområdet 

 arbeide for oppdrettsanlegg i lukkede anlegg eller på land der hvor dette er praktisk 

mulig 
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Næring og verdiskapning: 

Vi må skape for å ha noe å dele. Utvikling av et fremtidsrettet og miljøvennlig 

næringsliv er avgjørende for å kunne opprettholde det sterke velferdssamfunnet vårt. 

For å møte fremtiden på en offensiv måte er det viktig å ha gode planer som skaper 

forutsigbarhet og tilrettelegger for næringslivet å kunne utnytte mulighetene. Strand 

arbeiderparti vil bruke strategisk næringsplan by og sentrumsplan for Jørpeland og Tau, 

områdeplan for Nordmarka, landbruksplan og reiselivsplan aktivt for å gi en nødvendig 

retning for utviklingen samt gode rammebetingelser for næringslivet. Strand 2050 vil 

være en gjennomgående rød tråd i den helhetlige utviklingen. 

Strand Arbeiderparti ser viktigheten av å tilrettelegge for industriklynger. 

Virksomheter som kan dra gjensidig nytte av hverandres naboskap vil styrke driften og 

øke den samlede innovative kraften. Industriområdet i Nordmarka og virksomhetene på 

Stålverkseiendommen er gode eksempler på dette. 

Vi ønsker at lokale grundere skal kunne teste ut sine ideer i nært samarbeid med 

kommunens næringskompetanse. Vi vil legge til rette for samlokalisering av flere 

aktører hvor ulike konsept, ulike spennende ideer kan bli testet ut mot publikum, og hvor 

den store økonomiske risikoen er tatt ned. 

 

Strand Arbeiderpartiet vil: 

 legge til rette for at grundere skal kunne teste ut sine ideer i nært samarbeid med 

kommunens næringskompetanse 

 sikre gode rammevilkår for akvakulturnæringen og legge til rette for at anlegg kan 

etableres på land 

 være i forkant med planverk slik at vi til enhver tid har tilgjengelig areal, både til 

boliger og til næringsformål 

 gjennomføre bygging av sykkelveg til Nordmarka 

 sikre at Strand Videregående Skole har tilgjengelige areal for ønsket drift 

Utvikling av Jørpeland som handelssenter: 

Jørpeland er handelssentrum for omlag 17 000 innbyggere i kommunene Strand, Forsand 

og Hjelmeland. De nevnte kommunene er i tillegg store hyttekommuner, noe som øker 

handelsgrunnlaget for byen. Hvert år fremover vil i tillegg 300 000 mennesker fra hele 

verden passere Jørpeland på veg til Preikestolen. 

Mulighetene til å kunne videreutvikle Jørpeland som en spennende, livlig og hyggelig 

småby er absolutt til stede. Vi mener at trivsel er et nøkkelord for å skape fremtidens 
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Jørpeland. Både for innbyggerne, næringsdrivende og besøkende er gjensidig avhengige 

av at liker seg i sentrum av Jørpeland. Store parkeringsareal må transformeres til nye 

næringsbygg og uterom som inviterer mennesker i alle aldre. Derfor mener vi at vi bør 

søke mulighet for å opprette innfartsparkering, og til å i større grad utvikle 

sentrumsområdet ut fra hensynet til gående og syklende. 

Strand Arbeiderpartiet vil: 

 videreutvikle byparken på Jørpelandsholmen, også med aktiviteter på landsiden av 

Stålverksbrua 

 sørge for at det bygges et kulturhus i sentrum med positiv aktivitet på dagtid, 

ettermiddag og i helgene 

 utvikle lekepark og skatepark i sentrum 

 være en aktiv, forutsigbar og god samarbeidspartner i møte med næringsaktørene i 

sentrum 
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Kommunen som arbeidsgiver: 

De ansatte er den viktigste ressursen i Strand kommune.  

Strand kommune skal være en attraktiv arbeidsplass. Åpenhet og tillit er verdier som 

skal prege kommunen som arbeidsgiver. Brukerens behov, respekt for den ansattes 

kompetanse og en effektiv utnyttelse av kommunens ressurser skal styre måten 

tjenester organiseres på. Strand Arbeiderparti vil at de folkevalgte skal ha et bevisst 

forhold til arbeidsgiverrollen og betydningen av et godt partssamarbeid.  

I årene som kommer vil kunnskap og kompetanse hos arbeidstakerne bli enda mer 

ettertraktet. Flere vil stå lengre i arbeid og det må forventes omstillinger. Strand 

Arbeiderparti vil at kommunen skal tilby lærlingeplasser, bruke ny teknologi og gi flere 

ansatte mulighet for etter- og videreutdanning. Flere heltidsstillinger sikrer god 

kompetanse til viktige tjenester samtidig som kommunen har et ansvar for å forhindre 

ufrivillig deltid.  

Vårt mål er best mulig tjenester til alle innbyggere uavhengig av hvem du er og 

størrelsen på lommeboken. En sterk og framtidsrettet kommune som tilbyr gode, 

effektive tjenester er det viktigste virkemiddelet for å nå dette målet. Kvaliteten på 

innbyggernes hverdag påvirkes av arbeidsforholdene til alle som jobber for kommunen. 

Vi vil ha gode arbeidsbetingelser for ansatte og ønsker derfor ikke å konkurranse-

utsette de kommunale tjenestene. På kjerneområder som skole, helse og eldreomsorg 

skal det være gode offentlige tilbud som omfatter og inkluderer alle. Hvordan vi 

organiserer tilbudet, avhenger av hva som er best for innbyggerne, men grunnleggende 

velferdstjenester skal ikke privatiseres og kommersialiseres.  

Strand Arbeiderparti vil:   

 organisere tjenester etter brukernes behov og i respekt for og tillit til den ansattes 

kompetanse  

 motivere kommunens ansatte til å bidra til utvikling og nyskapning på arbeidsplassen  

 at kommunen skal ha en åpen og god kultur med praktiske systemer for å varsle 

mangler eller feil  

 at Strand skal være en god lærlingekommune og tilby praksisplasser  

 at Strand kommune skal være en velfungerende IA-bedrift og jobbe systematisk 

for å redusere sykefraværet  

 at ansatte i kommunen skal gis bedre muligheter til relevant etter- og 

videreutdanning med vikarordning  

 bruke kommunens etiske retningslinjer aktivt i arbeidet både hva gjelder de ansatte 

og de folkevalgte  
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 at kommunen direkte, og indirekte gjennom eierskap i attføringsbedrifter og 

bedrifter for varig tilrettelagt arbeid (Avanti Ryfylke A/S), skal etablere flere 

arbeidsplasser for dem som trenger midlertidig eller varig tilrettelagt arbeid  

 at Strand kommune gjennom sine innkjøp skal ha fokus på rettferdig handel  

 vil at Strand kommune skal tilby hele og faste stillinger og vurdere høyere 

begynnerlønn til arbeidstakergrupper det er vanskelig å rekruttere 

 

Vis frem hvilke muligheter som finnes i kommunen, og få frem hvordan den skiller seg 

fra andre arbeidsgivere i positiv forstand. 

 


