
Endringsforslag til Haugesund SV sitt 
arbeidsprogram for perioden 2019-2023 

 

Forslagsstiller: Trine Meling 
Stokland  

Kap.:1 Side:1-2 

Helhetlig 
endringsforslag 
på innledende 
tekst  

Tekst nå: 

Barns læring, helse og trivsel er et samfunnsansvar, og vår viktigste 
investering i framtida. Da må skole og barnehage prioriteres i 
kommunens budsjettarbeid. Barnehager, skoler, parker og lekeplasser 
skal være en selvsagt del av nærmiljøet. Barn og unge skal ha tilhørighet 
til det lokalsamfunnet de vokser opp i.  
 
Alle barn fortjener en trygg oppvekst. Haugesund  
SV vil jobbe for tidlig innsats i alle ledd, alle offentlige tjenester må være 
samordnet til beste for  
barnet. Barnevernet tar vare på de mest sårbare og utsatte barna våre. 
Haugesund SV støtter derfor de barnevernsansatte og deres 
fagorganisasjoner (FO 22 
og Fagforbundet) om å innføre en bemanningsnorm i  
barnevernet, tilsvarende 15 barn pr. saksbehandler 
 
Forebyggende arbeid og et åpent og sterkt tverrfaglig samarbeid mellom 
barnehage, SFO, kulturskolen, barnevernet  og andre instanser skal sørge 
for at ingen barn faller utenfor. Da vil ansatte med ulike fagkompetanse i 
barnehage og skole være en styrke for barn og unge.  
 
Læring gjennom hele livet er et viktig mål for SV. Haugesund SV vil derfor 
verne om og styrke den pedagogiske, faglige og bygningsmessige 
kvaliteten på barnehager, offentlig skole og høyere utdanning, og sikre 
de ansattes profesjonsfellesskap i tråd med rammeplan for barnehagen 
og skolens nye rammeplanverk (LK20). Dette er også en god arena for 
den pågående leksedebatten; skolene og de enkelte lærerne må ha en 
gjennomtenkt, forskingsbasert og pedagogisk begrunnelse sin praksis 
med bruk av lekser, i forståelse og samarbeid med hjemmene.  
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Barnehagen er en viktig arena for sosialisering, språkutvikling, lek og 
læring og skal sikre utjevning av forskjeller, integrering og språklig og 
kulturelt mangfold.  
 
En god skole må bygge på et helhetlig kunnskapssyn. SVs mål for skolen 
er en kunnskapspolitikk som sikrer alle elever like rettigheter og 
muligheter. Skolen er den viktigste arenaen for sosial utjevning og 
inkludering. Elevene er tjent med en skole med kollektive verdier, der 
personale opptrer samstemt og har tid og rom for elevene.  
 
En helhetlig skoledag vil kunne gi barn og unge en mer variert og 
praktisk hverdag. Det vil også virke inkluderende fordi mange i dag ikke 
har råd til å benytte SFO. I denne sammenhengen ønsker Haugesund SV 
på kortere sikt et rimeligere og fornyet SFO-tilbud som et skritt i retning 
mot gratis heldagsskole. Alle barn skal ha mulighet til å gå på SFO. Prisen 
må reduseres for å gjøre SFO tilgjengelig for enda flere barn.  
 
Haugesund SV vil arbeide for at kommunen setter av tilstrekkelig med 
ressurser til vedlikehold og nødvendig oppgradering av skolebygg, slik at 
de fysiske forholdene for læring og trivsel ligger til rette. Uteområdene 
må være tilpasset fysisk aktivitet, læring og lek. SV mener at dette er et 
kommunale ansvar og ikke et område for privatisering og 
konkurranseutsetting.  
 
Haugesund SV vil forebygge og bekjempe fattigdom blant barn. 
Fattigdom får konsekvenser på alle områder av et barns liv og fører til 
isolasjon og utestenging. Aktiviteter som er naturlig for barn og ungdom 
å delta i, koster penger i form av kontigenter og utstyr. Haugesund SV vil 
være en garantist i arbeidet med å bekjempe fattigdom blant barn i 
kommunen.  



3 

Helhetlig endringsforslag:  
 
Barn og unge er den viktigste investeringen i framtida. Barn og unges 
læring, helse og trivsel er et samfunnsansvar. Ungene våre sine 
oppvekstvillkår skal ikke være en salderingspost. Haugesund SV vil sikre 
at barnehage, skole, SFO, PPT, helsestasjon og barnevern har høy 
prioritet i kommunen.  
 
Alle barn skal få være med på leken! 
I følge statistikk fra Bufdir lever omkring 10 % av alle unger i Haugesund 
kommune i familier med vedvarende lavinntekt. Fattigdom får 
konsekvenser på alle områder av et barns liv og fører til isolasjon og 
utestenging. Haugesund SV vil være en garantist i arbeidet med å 
bekjempe fattigdom blant barn i kommunen. 
 
En god barndom varer hele livet. Alle barn fortjener en trygg oppvekst. 
Haugesund SV vil jobbe for tidlig innsats i alle ledd og at alle offentlige 
tjenester er samordnet til beste for barnet. Forebyggende arbeid og et 
åpent og sterkt tverrfaglig samarbeid mellom helsestasjoner, barnevern, 
barnehage, skole, PPT og andre instanser skal sørge for at ingen barn 
faller utenfor. Barnevernet tar vare på de mest sårbare og utsatte 
ungene våre. Haugesund SV støtter de barnevernsansatte og deres 
fagorganisasjoner om å innføre en bemanningsnorm i  
barnevernet, tilsvarende 15 barn pr. saksbehandler.  
 
Barn, og ikke butikk. Gjennom sterke fellesarenaer gir vi barna våre best 
forutsetninger for å lykkes. Barnehagen er en viktig arena for 
sosialisering, språkutvikling, lek og læring. Den skal sikre utjevning av 
sosiale forskjeller, bidra til integrering, språklig og kulturelt mangfold.  
 
I Norge er det den siste tiden avdekket en rekke brudd på hvordan 
kommersielle aktører misbruker offentlige tilskudd. Haugesund SV sier 
nei til utbygging og utvidelse av flere kommersielle barnehager.  
 
Vi vil også jobbe for at alle barn i Haugesund får rett til barnehageplass i 
sin skolekrets – dette for å stimulere til grønnere nabolag og bedre 
tilknytning til nærmiljøet.  
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En variert og helhetlig skoledag. En god skole må bygge på et helhetlig 
kunnskapssyn. SVs mål for skolen er en kunnskapspolitikk som sikrer alle 
elever like rettigheter og muligheter. Skolen er den viktigste arenaen for 
sosial utjevning og inkludering. Elevene er tjent med en skole med 
kollektive verdier, der personale opptrer samstemt og har tid og rom for 
elevene.  
 
På nasjonalt nivå jobber SV for å innføre heldagsskole med flere lærere 
og mer rom for praktisk og kreativ læring, mer fysisk aktivitet, skolemat 
og skolelekser i stedet for hjemmelekser. En noe lengre og mer variert 
skoledag vil på sikt kunne erstatte SFO og hjemmeleksene – og slikt sett 
bidra til et tydeligere skille mellom skole og fritid.  
 
Heldagsskolen i sin fulle form krever statlig finansiering, men elementer 
fra heldagskoletenkningen kan likevel innføres lokalt. Haugesund SV vil 
jobbe for mer fysisk, kreativ og praktisk læring i skolen. Vi ønsker en 
bevisst og mer pedagogisk bruk av lekser – og vi vil legge til rette for at 
de minste ungene får skolelekser framfor hjemmelekser.  
 
I tillegg vil vi jobbe for å etablere gratis kjernetid på SFO for elever på 
1.trinn og for å innføre søskenmoderasjon.  

 
 

 

Forslagsstiller: Trine Meling 
Stokland  

Kap.:1 Side:1 Linje: 24 

Tekst nå: 
 

Endres til: 

At barnehage skal prioriteres i 
budsjettarbeid 

å trygge ressurssituasjonen i de 
kommunale barnehagene 

 

 

Forslagsstiller: Trine Meling 
Stokland  

Kap.:1 Side:1 
Linje: 27 
 

Tekst nå: 
 

Endres til: 
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Full bemanning ved fravær pga. 
bl.a. sykdom og pedagogenes 
planleggingstid ved at lønn til 
vikarer legges inn i budsjettet 

Opprette en kommunal 
bemanningssentral med hele og 
faste stillinger for å dekke opp 
vikarbehov i barnehage, SFO og 
skole  

 

Forslagsstiller: Trine Meling 
Stokland  

Kap.:1 
 

Side:2 Linje: 1 

Tekst nå: 
 

Endres til: 

Gratis kjernetid i barnehage for 4- 
og 5 åringene 

Strykes? (dette er en allerede 
etablert praksis gitt at en her 
mener familier med lav inntekt? 
Eller mener en her alle barn??) 

 

 

Forslagsstiller: Trine Meling 
Stokland  

Kap.:1 
 

Side:2 Linje: 3 

Tekst nå: 
 

Endres til: 

At barn i hovedsak skal få plass i 
nærbarnehagen for å redusere 
reiseavstand  

At alle barn skal ha rett til 
barnehageplass i sin skolekrets   
 
(dette mener jeg også at bør løftes 
høyere opp i punktlista)  
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Forslagsstiller: Trine Meling 
Stokland  

Kap.:1 Side:2 Linje: 9 

Tekst nå: 
 
 

Endres til: 

at skole prioriteres i budsjettarbeid  å trygge ressurssituasjonen i 
Haugesundsskolen  
 

 

Forslagsstiller: Trine Meling 
Stokland  

Kap.:1 
 

Side:2 Linje: 10 

Tekst nå: 
 

Endres til: 

å sikre at lærernormen ikke skal 
være et tak for hvor mange lærere 
en skole skal ha, men at det er et 
absolutt minimumstall 

Bør omformuleres? Kan 
misforstås? 
 

 

Forslagsstiller: Trine Meling 
Stokland  

Kap.:1 
 

Side:2 Linje: 16 

Tekst nå: 
 

Endres til: 

Å innføre et gratis skolemåltid 
ved grunnskolene i 
Haugesund  

At alle grunnskoler serverer skolemat – 
for eksempel gjennom samarbeid med 
institusjonsdrift/butikker/bakerier/hotell 
med mål om reduksjon av matsvinn.  

 

 

Forslagsstiller: Trine Meling 
Stokland  

Kap.:1 Side:2 Linje: 24 
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Tekst nå: 
 

Endres til: 

At ingen ungdomsskoler i 
Haugesund har mer enn ca 500 
elever 

Strykes, da konsekvensen vil være 
at vi må stemme nei til ny 
Haraldssvang skole som følge av at 
vi har satt et tall – og ikke som 
følge av en vurdering på om 
skolebygget har en utforming 
infrastruktur som ivaretar et godt 
og trygt læringsmiljø til tross for et 
høyt elevtall  

 

 

Forslagsstiller: Trine Meling 
Stokland  

Kap.:1 Side:2 Linje: 25 

Tekst nå: 
 

Endres til: 

Et godt og inkluderende 
SFO tilbud for alle uansett 
økonomi 

• Sikre et godt og inkluderende SFO 
tilbud for alle blant annet gjennom;  

o gratis kjernetid på SFO for 1.trinn 
(ettermiddagsmodell fram til kl 
15)  

o innføring av søskenmoderasjon  
o styrke ordningen med 

betalingsfritak/betalingsreduksjon 
for familier med lavinntekt  

 

 

Forslagsstiller: Trine Meling 
Stokland  

Kap.:2 
 

Side:3? 
Linje: 
26/27 

Tekst nå: 
 

Endres til: 

Å styrke kulturskolen gjennom bl.a. 
å etablere gode samarbeidsarenaer 
mellom den ordinære skolen og 
kulturskolen 

Å styrke kulturskolen gjennom 
samlokalisering og samarbeid med 
grunnskolen  
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Forslagsstiller: Trine Meling 
Stokland  

Kap.:2 Side:3? 
Linje: 
28/29 

Tekst nå: 
 

Endres til: 

å sikre nok ressurser til den 
pedagogiske-psykologisk 
rådgivningstjenesten, PPT, for å 
unngå ventelister  

Tilleggspunkt:  

• at PPT prioriterer barn og unge 
med psykososiale utfordringer 
på lik linje med faglige 
utfordringer  

 

 

 

 

 

 

Forslagsstiller: Trine Meling 
Stokland  

Kap.:1 
 

Side:2 
Linje: 
32/33 

Tekst nå: 
 

Endres til: 

at skolene og lærerne skal ha en 
gjennomtenkt pedagogisk 
praksis når det gjelder bruk av 
lekser eller ikke 

• at skolene og lærerne på alle 
trinn i grunnskolen skal ha en 
gjennomtenkt pedagogisk 
praksis når det gjelder lekser 

• legge til rette for skolelekser 
framfor hjemmelekser for de 
yngste elevene (1-4.trinn) 
 

Forslagsstiller: Trine Meling 
Stokland  

Kap.:1 Side:3 Linje: 4 

Tekst nå: 
 

Endres til: 
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Å fortsatt styrke 
helsesøstertjenesten og 
sosialærerfunksjonen i grunnskolen  

• Å fortsatt styrke 
helsestasjonene (jordmor og 
helsesykepleier), og 
sosiallærerfunksjonen i 
grunnskolen  

• Arbeide for å rekruttere flere 
mannlige helsesykepleiere 

 

 

Forslagsstiller: Trine Meling 
Stokland  

Kap.:1 Side:3 Linje: 7 

Tekst nå: 
 

Endres til: 

Å forsterke det tverrfaglige 
samarbeidet mellom det 
kommunale barnevernet og 
bufetat, og mellom barnevern, 
barnehage, skole, PPT og 
helsesøstertjenesten.  

Endre helsesøstertjenesten til 
«helsestasjonene» 

 

Forslagsstiller: Trine Meling 
Stokland  

Kap.:1 
 

Side:3 
Fra om 
med linje: 
11 

Tekst nå: 
 

Endres til: NYE FORSLAG 

 • Støtte innføring av 
bemanningsnorm i 
barnevernstjenesten 

• Styrke kunnskapen om 
barnevernstjenesten ved å 
legge til rette for mer og 
bedre informasjon om 
hvordan barnevernet jobber 
og hvordan hva de kan hjelpe 
med   
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• Rekruttere flere ansatte med 
minoritetsbakgrunn til jobb i 
barnevernet  

 
 

 

Forslagsstiller: Trine Meling 
Stokland  

Kap.:1 Side:3 
Fra og med 
linje: 21 

Tekst nå: 
 

Endres til: NYE FORSLAG 

 • At barnetrygd og barns inntekt 
skal holdes utenfor når sosialhjelp 
beregnes  

• Styrke ordningen med 
betalingsfritak/betalingsreduksjon 
for SFO for familier med 
lavinntekt  
 

 
 

 

 

Forslagsstiller: Trine Meling 
Stokland  

Kap.:3 Side:11 
Linje: 5 og 
utover 

Tekst nå: 
 

 
Nytt forslag Endres til: 

 • Bruke miljøvennlig granulat i 
bygging eller oppgradering av 
kunstgressbaner og ballbinger 

• Finne miljøvennlige alternativ 
for underlag på lekeplasser, i 
barnehager og skolegårder.  
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Forslagsstiller: Trine Meling 
Stokland  

Kap.:4 Side:3 
Fra og med 
linje: 21 

Tekst nå: 
 

Endres til: NYE FORSLAG 

 • At barnetrygd og barns inntekt 
skal holdes utenfor når sosialhjelp 
beregnes  

• Styrke ordningen med 
betalingsfritak/betalingsreduksjon 
for SFO for familier med 
lavinntekt  
 

 
 

 

 

Forslagsstiller: Trine Meling 
Stokland  

Kap.:4 Side:12 Linje: 18 

Tekst nå: 
 

Endres til: 

Haugesund SV vil avskaffe ufrivillig 
deltid og fortsette arbeidet med å 
øke andelen heltidsstillinger, faste 
stillinger og lik lønn for likt arbeid 

Haugesund SV vil fortsette arbeidet 
med å øke andelen 
heltidsstillinger, faste stillinger 
og lik lønn for likt arbeid 

 

Forslagsstiller: Trine Meling 
Stokland  

Kap.:4 Side:14 Linje: 18 

Tekst nå: 
 

Endres til: 

At skjenkebevilgninger kan inndras 
ved avdekking av 
arbeidslivskriminalitet, grov 
trakassering eller rasisme.  

Innføre seriøsitetskrav for skjenke 
og serveringsbevilgninger og 
inndra bevilgninger ved 
avdekking av 
arbeidslivskriminalitet, grov 
trakassering eller rasisme. 
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Forslagsstiller: Trine Meling 
Stokland  

Kap.:4 Side:15 Linje: 7 

Tekst nå: 
 

Endres til: 

At Haugsund kommune re 
etablerer et aktivt engasjement 
som Friby for forfulgte forfattere 

Styrkes (blir dekket i kultur kapittel)  

 

Forslagsstiller: Trine Meling 
Stokland  

Kap.:4 Side:16 Linje: 20 

Tekst nå: 
 

Nytt forslagEndres til: 

 Øke kompetansen om sosial 
kontroll og æreskultur i 
kommunen 

 

 

 

 

NB om Kapitel 5: Må skrives etter samme mal som øvrige kapitler. Her 

kommer et helhetlig forslag til innledende tekst:  

 

Kultur, idrett og frivillighet  

Viktige prinsipp og prioriteringer for Haugesund SV 

Bærekraftige bydelshus. Bydelshusene skal ha en viktig funksjon i barn og 

unge sitt nærmiljø. Kort avstand til aktivitet og tilbud i nærmiljøet er både 
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miljøvennlig og bidrar til mer samhold og engasjement i lokalmiljøet. 

Bydelshusene må blomstre i tråd med sin egenart. De skal stimuleres og 

ikke detaljstyres. Haugesund SV vil satse aktivt på levende bydelshus med 

ungdom som målgruppe.  

Kultur i sentrum. Haugesund har mange sentrale kulturinstitusjoner 

innenfor en liten radius. Folkebibliotek, museum, kino, teater, kunst– og 

billedgalleri er viktige offentlige kulturinstitusjoner og en sentral del av 

det frie og mangfoldige kulturlivet og en viktig del av Haugesund sentrum. 

Haugesund SV vil arbeide for at disse institusjonene fortsatt forblir og har 

gode utviklingsmuligheter og vilkår i sentrum – bokstavelig talt.  

Folkebibliotek for framtida. Folkebibliotekene gjør kunnskap, kultur, 

litteratur og verdier tilgjengelig for alle grupper i samfunnet, uavhengig av 

sosiale, økonomiske og geografiske skillelinjer. Bibliotekene har vært med 

på å bygge opp landet vårt som kunnskaps- og kulturnasjon. I 

internettalderen har bibliotekene også fått en ny betydning, som portaler 

og kvalifiserte veivisere i den nye informasjonsoverfloden. Haugesund SV 

vil jobbe for å styrke folkebiblioteket som kunnskap, kultur- og 

formidlingsinstitusjon og en aktiv bidragsyter til demokrati og 

ytringsfrihet.  

Folkehelse for folk flest. Det er viktig å gi de som vil drive toppidrett gode 

nok rammevilkår, da dette er med på å holde liv i bredden og være 

identitetsskapende for innbyggerne i kommunen. Haugesund SV vil likevel 

prioritere den bred mosjons- og idrettsaktiviteten. Vi vil spesielt legge 

vekt på allsidige og lekpregede tilbud til barn og unge – og nonprofitt 

foreninger som driver mosjon- og folkehelse tilbud som gjør det mulig å 

delta uavhengig av størrelse på lommebok.  

Frivillighet som ressurs. Frivillige og ideelle organisasjoner står i dag for 

en svært viktig og nødvendig del av tilbudet til Haugesunds innbyggere på 

mange områder. Haugesund SV vil jobbe for langsiktige og stabile vilkår 

for ideelle aktører, og vil aktivt motarbeid at kommersielle tilbud får 

etablere seg på deres bekostning. Frivillighet stimulerer til demokrati og 

deltakelse, noe som er svært viktig i en kommune.  
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Forslagsstiller: Trine Meling 
Stokland  

Kap.:5 Side:17 Linje: 31 

Tekst nå: 
 

 
Endres til: 

Utvide Gamle Slaktehuset til å bli et 
regionalt all-aktivitetshus og 
rusfritt alternativ for unge, etter 
modell fra Metropolis i Stavanger, 
og sikre aktivitet ved de øvrige 
bydelshusene/fritidsklubbene 

• Sikre aktivitet og tilbud ved alle 
bydelshus  

• Omgjøre tidligere bedehus til 
aktivitetshus og møteplasser i 
nærmiljøet  

• Videreutvikle Gamle Slaktehuset 
til å bli et regionalt kulturhus og 
rusfritt alternativ for unge etter 
modell fra Metropolis i 
Stavanger  
 

 

 

 

Forslagsstiller: Trine Meling 
Stokland  

Kap.:5 Side:18 Linje: 6 

Tekst nå: 
 

 
Endres til: 

Arbeide for at bibliotek og museer 
oppgrades som levende, 
flerkulturelle møteplasser for 
kultur, kommunikasjon og læring 

Arbeide for at folkebiblioteket og 
folkemuseet har vilkår til å 
fungere som levende, 
flerkulturelle møteplasser for 
kulturformidling, 
kommunikasjon, læring og 
demokratiutvikling.  

 

 

Forslagsstiller: Trine Meling 
Stokland  

Kap.:5 Side:18 Linje: 8 

Tekst nå: Endres til: 
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Styrke Haugesund som friby for 
fribyforfattere, og knytte 
fribyforfatterordningen til 
folkebiblioteket 

Reetablere Haugesund som friby 
for forfulgte forfattere, og 
knytte fribyforfatterordningen 
til folkebiblioteket 

 

 

Forslagsstiller: Trine Meling 
Stokland  

Kap.:5 Side:18 Linje: 10 

Tekst nå: 
 

 
Endres til: 

Jobbe for lovlige grafittivegger i 
ulike deler av byen 

At grafittikunstere skal få utfolde 
seg i utvalgte byrom 
 
Bruke grafittikunstnere til maling 
av spill og aktiviteter på asfalt i 
skolegårder og på lekeplasser  
 

 

 

Forslagsstiller: Trine Meling 
Stokland  

Kap.:5 Side:18 Linje: 30 

Tekst nå: 
 

 
Endres til: 

Beholde og oppgradere 
svømmehallen i 
Haraldssvang/idrettsparken 

At folkebadet på Flotmyr skal 
bygges og driftes av kommunen 
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Forslagsstiller: Trine Meling 
Stokland  

Kap.:5 Side:19 Linje: 3 

Tekst nå: 
 

 
Nytt forslag Endres til: 

 At kvinnelige elitelag i regionen 
skal prioriteres til å spille på 
Haugesund stadion 

 

 

Forslagsstiller: Trine Meling 
Stokland  

Kap.:5 Side:19 Linje: 4-22 

Tekst nå: 
 

 
Endres til: 

 Strykes (ivaretatt i kap 3)  

Forslagsstiller: Trine Meling 
Stokland  

Kap.:5 Side:20 Linje: 5 

Tekst nå: 
 

 
Nye forslag Endres til: 

 • Verne om og beholde 
Skattkammeret i Haugesund 

 

• Primært prioritere midler til 
frivillige lag og organisasjoner 
som arbeider for inkludering, 
integrering, 
fattigdomsbekjempelse, klima 
og miljø  
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