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Stavanger	SVs	forslag	til	arbeidsprogram	2019-2023	
	
Endringsforslag	fra	medlemmer	
	
Forslagsstiller:	 Linje-

nr:	
Forslag:	 Komiteens	

innstilling:	
1.	Harriette	
Elisabeth	Telle	

19	 Endring:	Synes	ikke	SV	skal	bidra	til	økt	
polarisering	av	debatten	offentlige	tjenester	
versus	private	tjenester	ved	å	bruke	negativt	
ladde	uttrykk	og	foreslår	å	endre	følgende:	
	
«...uten	kommersielle	aktører.	som	skal	ta	
utbytte	fra	dine	skattepenger»	
	

Forslaget	
avvises.	

2.	Harriette	
Elisabeth	Telle	

55/	
56	

Endring:	»...for	å	unngå	at	våre	felles	penger	
går	til	kommersielle	aktører.	som	tjener	seg	
rike	på	barnehagedrift»	
	

Forslaget	
avvises.	

3.	Trond	Roy	
Pedersen	

68	 Endring:	50	%	barnehagelærarar	er	bra,	men	
kvifor	bare	25	%	barne-	og	
ungdomsarbeidarar.	(Klepp	kommune	har	50-
50	vedtatt	samstemmig.)	
	

Forslaget	
vedtas.	

4.	Trond	Roy	
Pedersen	

110	 Endring:	«mer	lek»	Kva	med	å	seia:	variert	
leike-	og	læringstilbod	meir	på	elevane	sine	
premissar.	
	

Forslaget	
vedtas,	
omskrives	
til	bokmål.	

5.	Trond	Roy	
Pedersen	

119	 Endring:	På	linje	355	står	det:	arbeide	for	
skolemat	til	alle.	Då	bør	vel	det	stå	på	denne	
linja	også.	For	nå	står	det	2	ulike	forslag	om	
same	saka.	Og	det	med	forsøk	bør	tas	ut.	Det	
har	vore	nok	forsøk	og	forskning	som	tilseier	at	
me	må	få	til	skulemat.		

Forslaget	
tas	til	
følge,	
fjerne	
”gjennomf-
øre	forsøk	
med”	og	
sette	inn	
”innføre”	

6.	Trond	Roy	
Pedersen	

135	 Fjerning:	Ta	ut	«vaktmeister	på	egen	skole».	
Det	blir	for	urasjonelt.	Kva	med	å	erstatta	med:	
«betre	oppfølging	av	vaktmeistertenesta	på	
barnehagane	og	skulane».	

Forslaget	
avvises.	

7.	Trond	Roy	
Pedersen	

154	 Fjerning:	«senere	skolestart»	bør	utgå.	
Problemet	ligg	ikkje	der.	Programmet	er	elles	
bra	for	å	arbeida	for	ungdommar	som	slit	på	
dei	rette	måtane.		

Flertallet	
vil	avvise	
forslaget,	
mindretall
et	
(Kloster,	
Songe-
Møller)	vil	
vedta.	
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8.	Prog.kom.	 233	 Tillegg:	Studentboligbygging	skal	være	
forbeholdt	SiS.	

Forslaget	
vedtas.	

9.	Magne	
Christensen	

296/
297	

Endring:	Jeg	har	funnet	feil	i	teksten	i	
arbeidsprogamforslaget.	
	
Linje	13	avviker	det	som	står	på	linje	296/297.	
	
Dette	gjelder	antall	«skoleklasser»	med	barn	
fra	fattige	familier.	3000	tilsvarer	100	
skoleklasser,	2968	tilsvarer	90	skoleklasser.	
	

Forslaget	
vedtas,	
tallet	
endres	på	
side	
296/297.	

10.	Prog.kom.	 372	 Endring:	Det	må	være	tilstrekkelig	bemanning	
og	sykepleiekompetanse	til	å	ivareta	den	
enkelte	pasient.	Derfor	bør	det	utvikles	en	
minstenorm	for	bemanning	og	kompetanse	i	
sykehjem	og	hjemmetjenester	basert	på	helse	
og	omsorgsbehov	til	de	enkelte	pasientene.	

Forslaget	
vedtas.	

11.	Prog.kom.	 377	 Tillegg:	For	å	redusere	sosial	ulikhet	i	helse,	må	
en	satse	på	universelle,	helsefremmende	tiltak	
rettet	mot	barn	og	unge.	Det	må	legges	til	rette	
for	at	barn	og	unge	kan	utvikle	vaner	og	atferd	
som	bidrar	til	god	helse,	og	det	må	gis	støtte	i	
vanskelige	livssituasjoner,	som	når	barn	og	
unge	er	pårørende	til	alvorlig	syke	foreldre.	

Forslaget	
vedtas.	

12.	Olaug	
Høgetveit	

Etter	
405	

Tillegg:	Foreldre	med	barn	med	alvorlige	
sykdommer/funskjonshemming	forteller	sine	
sterke	historier	om	hvor	vanskelig	det	er	for	
dem	å	få	den	hjelpen	de	trenger.	Tjenestilbudet	
er	fragmentert,	og	foreldrene	forteller	om	en	
stadig	kamp,	og	hvor	mye	tid	de	bruker	på	å	
«slåss	mot	systemet»	Slik	kan	vi	ikke	ha	det.		
Helsestasjonen	er	det	viktigste	møtestedet	for	
foreldre	til	småbarn,	og	vil	kunne	sammen	med	
andre	deler	av	det	kommunale	tilbudet	tilby	
disse	foreldrene	den	hjelpen	de	trenger.		

Forslaget	
vedtas,	
med	
følgende	
endring:	
For	en	del	
foreldre	
med	barn	
med	
alvorlige	
sykdommer
/funksjons
nedsettelse	
er	det	
vanskelig	å	
få	den	
hjelpen	de	
trenger.	
Tjenestilbu
det	er	
fragmenter
t,	og	mange	
bruker	mye	
tid	på	å	
«slåss	mot	
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systemet».	
Slik	kan	vi	
ikke	ha	det.		
Helsestasjo
nen	er	det	
viktigste	
møtestedet	
for	foreldre	
til	småbarn,	
og	vil	
kunne	
sammen	
med	andre	
deler	av	det	
kommunale	
tilbudet	
tilby	disse	
foreldrene	
den	hjelpen	
de	trenger.	

13.	Olaug	
Høgetveit	

413	 Tillegg:	SV	vil	arbeide	for	et	bedre	
koordinert	tjenestetilbud	til	foreldre	med	
barn	med	alvorlige	
sykdommer/funksjonshemminger	slik	at	
disse	skal	slippe	å	måtte	slåss	for	et	nødvendig	
tjenestetilbud	

Forslaget	
vedtas,	
men	
funksjonsh
emminger	
endres	til	
funksjonsn
edsettelser.	

14.	Olaug	
Høgetveit	

417	 Tillegg:	Mennesker	med	psykisk	
utviklingshemming	har	som	alle	andre	rett	til	å	
arbeid,	fritidsaktiviteter	og	bolig	der	de	selv	
ønsker	å	bo.	De	har	rett	til	å	velge	hva	de	skal	
være	med	på	og	hvordan	de	skal	leve	sine	liv.	
Mange	opplever	at	de	ikke	får	gå	på	de	
aktivitetene	de	ønsker	fordi	det	ikke	er	
personale	som	kan	følge	dem	der	de	skal	gå.		SV	
vil	arbeide	for	et	godt	tjenestetilbud	der	den	
enkelte	får	leve	sine	liv	slik	de	selv	ønsker.		

Forslaget	
vedtas.	

15.	Olaug	
Høgetveit	

424	 Tillegg:	----------slik	at	de	kan	få	et	arbeid	og	en	
fritid	som	gir	dem	en	god	livskvalitet.	

Forslaget	
vedtas.	

16.	Prog.kom.	 493	 Tillegg:	Det	må	utvikles	en	opptrappingsplan	
for	tjenestene	basert	på	økning	i	
eldrebefolkningen.	
	
Det	må	være	et	verdig	tilbud	for	døende	i	
kommunene.	Døende	og	deres	pårørende	skal	
ha	rett	til	en	individuell	tiltaksplan.	Kommunen	

Forslaget	
vedtas.	
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må	etablere	et	palliativt	team.	
17.	Prog.kom.	 534	 Tillegg	etter	grunnbemanningen	slik:	”og	sikre	

nok	helsepersonell”	
Forslaget	
vedtas.	

18.	Olaug	
Høgetveit	

564	 Tillegg:	Sikre	økt	timetall	med	brukerstyrt	
personlig	assistanse	slik	at	de	som	har	fått	
innvilget	dette	får	nytte	tilbudet	slik	de	selv	
beskriver	sitt	behov.		
	

Forslaget	
vedtas.	

19.	Prog.kom.	 580	 Tillegg:	
”at	Stavanger	kommune	stiller	krav	til	at	alle	
nye	skjenkesteder	er	universelt	utformet	før	
det	innvilges	skjenkebevilling.”	

Forslaget	
vedtas.	

20.	Prog.kom.	 622	 Tillegg:	Nytt	avsnitt,	linje	622:	
	
Nytorget	
SV	vil	at	øvre	del	av	Nytorget	omlegges	til	park	
med	grøntområder,	med	lekeapparater	og	
sitteplasser.	Dagens	parkeringsplasser	fjernes	
og	det	anlegges	utescene	foran	Metropolis.	
Sykkelparkeringen	på	Nytorget	rustes	opp	med	
ambisjon	om	å	bli	en	gratis,	trygg	og	god	
hovedparkering	for	sykkel	i	sentrum.	Gata	fra	
St.	Petri-kirken	og	Pedersgata	frem	til	Langgata	
stenges	for	trafikk.	Det	tilrettelegges	for	
uteservering	og	aktivitetssone	i	dette	området,	
hvor	også	bruktmarkedet	kan	være	lørdager	i	
sommerhalvåret.	SV	vil	at	jugendmuren	
bevares.	Trehus	skal	bevares,	oppgraderes	og	
brukes.	

Forslaget	
vedtas.	

21.	Hege	Lysne	 839	 Tillegg:	Dyrevelferd	i	Stavanger		
Et	Stavanger	for	alle	betyr	også	et	Stavanger	
for	dyrene.	SV	vil	at	Stavanger	skal	bli	en	
foregangskommune	for	dyrevelferd.	Derfor	
støtter	SV	arbeidet	med	å	utarbeide	en	
dyrevelferdsplan	for	Stavanger	kommune.	
	
SV	vil:	

• støtte	tiltaks-	og	holdningskampanjer	
for	dyrevelferd.	

• gi	økonomisk	støtte	til	frivillige	
organisasjoner	som	hjelper	samfunnet	
med	å	ta	seg	av	hjemløse	dyr.	

• jobbe	for	et	nasjonalt	påbud	for	ID-
merking	og	kastrering	av	katt	og	
kaniner.	

• støtte	en	permanent	og	forbedret	
ordning	med	dyrepolitii	Rogaland.	

Forslaget	
vedtas.	
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• jobbe	for	forbud	mot	pelsdyroppdrett	
og	salg	av	produkter	fra	dette.	

• jobbe	for	at	produksjonsdyr	på	
gårdsbruk	i	Stavanger	kommune	har	
dyrevelferdsmessig	forsvarlige	
levevilkår.	

• jobbe	for	mindre	bruk	av	kjøtt	i	offentlig	
matservering	og	at	det	blir	gjort	
vurdering	av	dyrevelferd	ved	innkjøp	av	
råvarer	som	kjøtt,	egg	og	
melkeprodukter.	

22.	Torgeir	
Thorsen	

906	 Endring:	SV	støtter	planene	om	
sammenbinding	av	øyene	Fogn	–	Bokn	–	Byre	
og	Halsnøy.	SV	vil	ikke	støtte	planene	om	
Øyfast	utover	dette	prosjektet.	
	
Begrunnelse:	SV	mener	det	er	viktig	å	legge	til	
rette	for	bosetning	i	distriktene.		
Øyene	Bokn	og	Byre	er	ikke	tilknyttet	ferjenettet	
i	Ryfylke,	noe	som	vanskeliggjør	gårdsdriften	
som	foregår	her	i	dag.	I	tillegg	vil	dette	
bruprosjektet	koble	sammen	Fogn	og	Halsnøy,	
noe	som	vil	forenkle	ferjedriften	i	området	og	
kunne	resultere	i	et	mye	bedre	tilbud	totalt	sett	
for	innbyggerne	på	disse	øyene.	

Flertallet	
vil	vedta	
forslaget,	
mindretall
et	
(Kloster,	
Songe-
Møller)	vil	
avvise.	

23.	Prog.kom.	 919	 Tillegg,	etter	”som	del	av	Jærbanen”:	,	fremfor	å	
prioritere	fire-felts	E39	mellom	Sandnes	og	
Kristiansand.	

Forslaget	
vedtas.	

24.	Prog.kom.	 1005	 Nytt	kulepunkt:	”stille	større	krav	om	at	
kommunen	ansetter	flere	personer	med	
nedsatt	funksjonsevne	i	ordinære	stillinger	i	
kommunen.”	

Forslaget	
vedtas.	

25.	Harriette	
Elisabeth	Telle	

1027-
1030	
	

Endring	
«...	Skikkelige	arbeidsforhold	gir	gode	tjenester	
(Altfor	subjektivt	og	kun	en	presumsjon).	SV	
vil	i	minst	mulig	
grad	kaste	benytte	bemanningsbyråerene	som	
tjener	på	mildertidige	og	usikre	jobber,	ut	av	
arbeidslivet.	for	å	dekke	opp	for	sykdom	og	
permisjoner.	Vi	vil	i	stedet	ha	økt	bemanning	
og	fast	ansatte	vikarer	i	stedet	for	
innleie.	Dersom	innleie	benyttes	skal	det	sikres	
at	innleide	tilbys	lønns-og	arbeidsforhold	i	
samsvar	med	norsk	lov-og	avtaleverk	og	SV	vil	
i	den	forbindelse	også	styrke	kommunens	
kontraktsoppfølging.	
	

Forslaget	
vedtas,	
men	”i	
minst	
mulig	
grad”	
endres	til	
”ikke”.	
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26.	Hallgeir	
Langeland		

1120-
1123	

Alternativ	tekst:	Stavanger	blir	nå	stor	på	
lakseoppdrett.	SV	har	som	mål	å	få	til	lukkede	
anlegg,	slik	at	vi	får	samlet	opp	kloakken,	får	
kontroll	med	lakselus	og	redusere	den	
biologiske	forurensningen	av	villaksstammen.	
Et	slikt	tiltak	vil	trolig	også	få	tilbake	rekene	i	
Ryfylkebassenget,	samt	gjøre	at	annen	fisk	ikke	
tar	til	seg	fôr	fra	anleggene.	

Forslaget	
legges	til	
etter	
eksisteren
de	tekst,	
med	
endringer	
(legges	til	
etter	
lukkede	
anlegg):	,	
for	å	få	
samlet	opp	
kloakken,	
få	kontroll	
med	
lakselus	og	
redusere	
den	
biologiske	
forurensnin
gen	av	
villaksstam
men.	Et	slik	
tiltak	vil	
trolig	også	
få	tilbake	
rekene	i	
Ryfylkebass
enget,	samt	
gjøre	at	
annen	fisk	
ikke	tar	til	
seg	fôr	fra	
anleggene.	
(setningen	
på	1123	blir	
stående	
etter	
tillegget.)	

27.	Prog.kom.	 1358-
1363	

Tillegg/endring:	SV	forventer	at	staten	tar	en	
stor	del	av	finansieringen	av	utbygging	av	
teateret,	basert	på	sin	eierandel	(66,7	%).	
(Rogaland	Teater	skal	skrives	med	stor	T)	

Forslaget	
vedtas.	

28.	Olaug	
Høgetveit	

1399	 Tillegg:	
Våre	middelalderkirker			
I	tillegg	til	Domkirken	har	kommunen	flere	
kirken	fra	middelalderen.	De	er	som	
Domkirken	landemerker	i	landskapet,	men	

Forslaget	
vedtas.	
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også	en	stolthet	for	lokalsamfunnet.	SV	vil	
derfor	være	med	å	sørge	for	det	nødvendige	
vedlikehold	av	disse	kirkene.		

29.	Prog.kom.	 1497	 Tillegg:	SV	vil	at	Emmaus-huset	på	Storhaug	
skal	brukes	av	frivillige	lag	og	organisasjoner,	
og	at	det	kan	brukes	som	forsamlingslokale.	
Bygget	overføres	fra	KF	Bolig	til	kommunen,	og	
skal	benyttes	av	frivillige	organisasjoner	og	lag.	

Forslaget	
vedtas.	

30.	Jon	Haugen	 1549	 Tillegg:	
"Et	styrket	folkestyre"	
	
Deltakelse	i	demokratiet	er	helt	avgjørende	for	
å	ivareta	de	viktigste	verdier	vi	ønsker	å	
ivareta	i	vårt	samfunn.		
	
De	offentlige	organer	som	skal	skjøtte	å	ivareta	
disse	verdier	framstår	ikke	særlig	imøtekomne	
overfor	deltakerne	i	demokratiet.		
	
Forslag:	
	
Stavanger	kommunes	hjemmesider	må	fremstå	
interessante	og	innbydende	slik	at	de	
engasjerer	folk.	De	må	utarbeides	helst	av	
profesjonelle	journalister	som	presenterer	
aktuelle	saker	både	saklig	informative	men	
også	slik	at	alle	kan	forstå	sakens	side,	gjerne	
med	brodd	som	engasjerer.	Nettsidene	til	
kommunen	burde	være	det	første	folk	slår	opp	
på	til	morgenkaffen!	
	

Forslaget	
vedtas	og	
legges	til	
på	linje	
1557,	med	
endringer:	
Stavanger	
kommunes	
hjemmesid
er	og	
kontoer	i	
sosiale	
medier	skal	
engasjere	
innbyggern
e	og	gi	god	
informasjo
n	om	det	
som	skjer	i	
kommunen.		

31.	
Programkomitee
n	

Hele	
prog.	

Endring:	Endre	ordet	”helsesøster”	til	
”helsesykepleier”.	
Begrunnelse:	yrket	har	skiftet	tittel.	

Forslaget	
vedtas.	

32.	Mariama	
Faal	

Gene-
relle	
inns-
pill	

*VEDLAGT	HELHETLIG	BAKERST	 Anses	
ivaretatt.	

	
Overordnet	vedtak:	
	

1. Gunnar	Roalkvam	gis	fullmakt	til	å	redaksjonelt	gjennomgå	det	endelige	
programmet	og	foreslå	endringer	av	språklig	karakter	for	å	forbedre	
formuleringene.	Endringsforslagene	godkjennes	av	styret.	

2. Programmet	oversettes	også	til	nynorsk,	slik	at	Stavanger	SV	tilbyr	
arbeidsprogram	på	begge	målformene	som	brukes	i	Stavanger	kommune.	

	


