
Alternativt budsjettforslag H, FRP, V, KRF og PP  
  

  

SAMMEN REALISERER VI JA-KOMMUNEN!   

  

Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti og Pensjonistpartiet deler 
verdigrunnlag og politisk forankring. Alle de fem partiene bygger sin politikk på frihet og tillit 
til enkeltmennesket, familien, gründeren, lokalsamfunnet og frivilligheten. Politikk skal 
skapes nedenfra og opp.   
  
Vi setter verdier som menneskeverd, nestekjærlighet og forvalteransvar høyt, og idealer som 
likeverd, frihet, ansvar for en selv og hverandre og respekt for naturen. De fem partiene ser 
det dessuten som et viktig politisk mål å skape større rom for private, lokale og frivillige 
initiativ.  
  
Å tilby høy kvalitet på tjenestene til hver enkelt innbygger i kommunen vår er den aller 
viktigste oppgaven vi skal levere på. Dette gjelder i særlig grad de mest 
sårbare innbyggerne. Samtidig er det viktigste vi gjør for å sikre vår felles velferd, å 
beholde og skape arbeidsplasser i privat sektor.   
  
Stavanger har gått fra å være en kommune i vekst til å nå oppleve at flere flytter ut enn 
inn. Både kommunen og næringslivet peker på utfordringer knyttet til å 
rekruttere relevant arbeidskraft. Vi har fokus på attraktivitetstiltak og vil satse mer på det 
som trekker folk til kommunen og fjerne det som presser folk ut.   
  
  
Vi har følgende hovedprioriteringer i vårt alternative forslag til handlings og økonomiplan:  

  

En aktiv og fremoverlent næringspolitikk i en JA-kommune  
Stavanger er en sterk næringslivskommune med mange 
kunnskapsintensive, høyteknologiske og innovative virksomheter. Vi står midt oppe i det 
grønne skiftet med enorme muligheter. Det er avgjørende at Stavanger fortsatt skal være en 
foretrukken etableringskommune med gode og forutsigbare rammevilkår, både for både 
bedrifter og ansatte.   

  

Gradvis reduksjon av eiendomsskatt  
Eiendomsskatten skal fjernes i løpet av perioden som et grep mot økende utflytting. I første 
omgang dobles bunnfradraget.  

  

Sentrumsmilliard  
Stavanger fortjener et sentrum som står i stil til byens størrelse. Vi tar grep for å realisere 
sentrumsplanen raskere og vil med det skape investeringslyst og aktivitet i 
entreprenørbransjen.   

  



Økt rom for private initiativ  
Kommunen hverken kan eller skal drive med alt. Vi vil legge til rette for at private initiativ 
kan realiseres og bidra til mangfold i aktiviteter og tjenestetilbud.   

  

Satsing på klima og miljø  
Det tas ytterligere grep både for å få ned klimagassutslippene og berge naturmangfold.   

  

Ungdomsskoleløft og kvalitet i skolen  

Ungdomsskolene styrkes med 20 millioner kroner hvert år i budsjettperioden. Midlene 

fordeles etter elevtall og skal gå til styrking av både lønns- og driftsdelen til skolene.   

  

Distriktssatsing  
Stavanger er blitt en distriktskommune, noe som fører med seg både nye utfordringer og 
muligheter. Vi ønsker en helhetlig strategi for utvikling av Stavangers øyrike, en plan mot 
fraflytting og stimulering til nye næringer.   

  

Velferdstilbudet  
Stavanger kommune står ovenfor en helt avgjørende omstilling med hensyn til hvordan vi 
sikrer kvalitet i alle ledd i det viktige velferdstilbudet vi skal gi til våre innbyggere. Dette 
representerer også en rekke muligheter, og vi skal sammen sikre et helhetlig og godt tilbud 
og spille på lag med privat og ideell sektor.   

  

Nye muligheter for de vanskeligstilte  
Det gjøres en omfordeling av tiltakene til barn i lavinntektsfamilier med mål om å forenkle 
hverdagen for dem det gjelder.   

  

Økt satsing på idrettsanlegg  
Vi legger inn igjen Lassa Idrettspark, og øker takten̊ av bygging og rehabilitering av 
kunstgressbaner.   

  

  

Samfunns- og næringsutvikling  

  

Stavanger skal være en kommune hvor vi tar vare på hverandre, en by det er godt å bo og å 
jobbe i. Vi skal ha et mangfoldig næringsliv med relevante og spennende jobber. Vi vil gjøre 
det enklere for ungdommene som drar ut for å studere å flytte hjem igjen etter endt 
utdanning, kjøpe seg bolig og etablere seg med egen familie i hjembyen sin.   
  
Norges fornybare energiressurser skal i størst mulig grad tas i bruk og foredles i Norge. Både 
kraftproduksjon i seg selv og bruken av kraft i næringslivet skaper store verdier og mange 
arbeidsplasser. Stavangerregionen skal aktivt gripe mulighetene for fornybar 
energiproduksjon til havs, innen hydrogen og CO2-håndtering. Dette er alle eksempler på 



nye næringer som drar nytte av kompetanse og teknologi fra de allerede veletablerte delene 
av norsk energibransje: kraftsektoren og olje- og 
gassektoren. Stavanger og regionen rundt har en unik mulighet til å posisjonere oss og bygge 
en helhetlig verdikjede. Da handler det om å få opp tempoet, skape forutsigbarhet for 
næringslivet og være en aktiv medspiller i det grønne skiftet.  
  
Stavanger skal være den foretrukne gründerbyen på grunn av gode ordninger, pulserende 
miljøer og gode muligheter for senere oppskalering. Vi vil stimulere til grønn omstilling 
i næringslivet, for eksempel ved å fasilitere utviklingen av techhubber og -miljøer 
på internasjonalt nivå i samarbeid med gründere og etablert næringsliv. Vi vil også legge til 
rette for næringsklynger som bidrar til nytenking og skaper arenaer for etablert næringsliv, 
gründere og offentlig sektor.  

  

Sentrumsmilliard  
Det opprettes et byutviklingsfond på i overkant av 1 milliard som skal forskuttere og 
gjennomføre rekkefølgetiltak og infrastruktur som må være på plass for at prosjekt i sentrum 
kan realiseres. Kommunens bidrag inn i dette fondet er anslått til ca 500 millioner. Disse 
pengene tilbakebetales til fondet og kommunen etter hvert som prosjekt realiseres 
og områder blir transformert. Med et slikt fond på̊ plass kunne de store byutviklingsgrepene 
i sentrumsplanen blitt planlagt i sammenheng og realisert, 
og spørsmål rundt Jorenholmen og alternativ parkering vært løst.   

  

Flere boliger i sentrum  
Et levende sentrum opprettholdes av de som bor der. I Stavanger skal vi legge til rette for 
sentrale boligprosjekt. Nødvendige krav til arkitektur, tilpasning og byggeskikk må 
kompenseres med andre insentiv for eiendomsutviklere til å satse i sentrum. 
Kommunedirektøren legger frem en sak om hvordan lokale og lovpålagte krav kan møtes 
med ulike kompenserende tiltak som forskuttering/subsidiering av rekkefølgekrav, 
felles grøntområder og lignende.  

  

Vekstfondet opprettholdes  
Opposisjonspartiene innførte i 2017 et vekstfond på 40 millioner kroner til stimulering av 
gründerskap, innovasjon og næringsutvikling. Det røde flertallet har delt ut penger fra 
fondet, men ikke tilført nye midler. Fondet er dermed blitt tomt. Opposisjonspartiene er 
klare på at kommunens vekstfond må opprettholde en kapasitet på 40 millioner kroner, slik 
at fondet årlig fylles på med midlene som er delt ut. Opposisjonspartiene styrker vekstfondet 
med 10 millioner kroner fra årlig 2022 til en total ramme i 2025 på 40 millioner kroner, slik at 
flere lovende gründer- og innovasjonsinitiativ kan støttes også i årene fremover.  
  
Utvikling Vikevåg og Judaberg  
Vi vil starte utvikling av nytt bygg i Vikevåg allerede i 2022. Prosjektet skal finansieres ved 
salg av det gamle kommunehuset.  
  
Stavangers nordligste kommunedeler har andre muligheter, kvaliteter og utfordringer enn  
kommunedelene på fastlandet. En bevisst strategi om hvilken utvikling vi ønsker er  
nødvendig, og den starter med å styrke Judaberg og Vikevåg som sentre for hver sin  



kommunedel. Sentrumsfunksjoner på Judaberg og Vikevåg vil styrke stedenes potensial  
som knutepunkt og bidra til vekst i næringslivet og økt befolkningsgrunnlag.  

  

Satsing på det unike øyriket  
Stavanger er blitt en distriktskommune, noe som fører med seg både nye utfordringer og 
muligheter. Vi ønsker en helhetlig strategi for utvikling av Stavangers øyrike og en plan mot 
fraflytting. I tillegg til knutepunktutvikling i Vikevåg og på Judaberg settes det av midler til 

tiltak for distriktsnæringer i 2022 og 2023.   

  

Vi er bekymret for folketallsutviklingen på øyene og vi vil svare på de utfordringene som vi 
her står ovenfor. Dette vil vi gjøre gjennom bygdevekstavtaler med staten og målrettede 

kommunale tiltak. Det er fylkeskommunen som er regional utvikler. Stavanger kommune er 

imidlertid nå en distriktskommune og det er viktig at vi utnytter mulighetene som ligger i 
det. Ferjeavløsningsprosjektet kan gi den regionforstørrelsen vi trenger nord og øst i 
Stavanger kommune.  
Vi vil utrede ordningen med ferjeavløysingsmidler. For å få til dette er vi avhengig av 
samarbeid med Rogaland Fylkeskommune.  
  

Folketallsutvikling på øyene i Stavanger kommune:   

  

   1980  1990  2000  2010  2020  2021  ENDRING  

Fogn  319  299  312  347  322  340  6,6 %  

Halsnøy  152  136  143  128  118  118  -22,4 %  

Ombo  326  297  283  237  228  227  -30,4 %  

Sjernarøyane  446  470  463  382  347  338  -24,2 %  

Byre/Bokn  29  30  28  22  16  16  -44,8 %  

Sør-Talgje  125  160  165  171  266  286  128,8 %  

Finnøya  1384  1459  1543  1602  1939  1923  38,9 %  

  

Denne utviklingen skal vi snu!  

  

  

Gründerskap og vekstbedrifter  
Stavanger er en aktiv kommune når det gjelder opplæring og lokalisering av gründere. 

Kommunedirektøren bes fremme en sak etter innspill fra byens grūndermiljø, om hvordan 

kommunen kan bidra enda mer til å gjøre Stavanger til et foretrukket sted for de kloke 
hodene med de gode ideene. Stavanger skal være den beste byen å gå fra idé til gründerskap 
og videre til oppskalering.   

  

Gratis byggesaksbehandling  
Som et grep for å stimulere til økt byggeaktivitet i hele kommunen skal utvalg for by- og 
samfunnsutvikling forelegges en sak som viser mulighetene for å fjerne de kommunale 
byggesaksgebyrene. Det økte kostnadsbildet skal innarbeides i HØP 2023-2026.  



  

  

  
Oppvekst og utdanning  

  
Skolen skal gi barn og ungdom kunnskap og kompetanse til å møte voksenlivet og fremtiden. 
Hver enkelt elev skal oppleve å bli sett og hørt. Vi mener at skolene må få frihet til å finne de 
beste pedagogiske løsningene. Vi vil videreføre satsingen på etter- og videreutdanning av 
lærerne og evaluere bruken av nye teknologiske løsninger i undervisningen.  

  

Vi vil prioritere Stavangerskolen som vårt viktigste verktøy for kunnskap, sosialpolitikk og 
mestring. Vi vil sikre at skolen har et sterkt kunnskapsfokus slik at både de som har faglige 
utfordringer får hjelp til å løftes, mens de som er faglig sterke får muligheten til å utvikle seg 
videre. Vi vil sette skolen i bedre stand til å bryte sosiale forskjeller gjennom fokus på 
kunnskap. Samtidig må vi sikre mestring for alle grupper i skolehverdagen.   

  

Vi vil ha en overvekt av tiltak som treffer kjerneoppgavene i skolen, fremfor å prioritere 
gratis SFO for 1. klasse. Lærerne er den soleklart viktigste faktoren for læring, kunnskap, 
mestring og trivsel i Stavangerskolen. Derfor vil vi satse mer på lærerne i byen vår. 
Samtidig må skolene forberede elevene på en digital arbeidshverdag som er i konstant 
endring. Det vil kreve målrettet satsing, utvikling av digital kompetanse og fornyelse av 
digitalt utstyr og hjelpemidler.   
  
Foreldrene er skolens viktigste støttespiller. Uten aktive og deltagende foreldre lykkes vi ikke 
med utdanning- og danningsoppdraget i Stavangerskolen.  

  

Ungdomsskoleløft  
Ungdomsskolene styrkes med 20 millioner kroner i året. Midlene fordeles etter elevtall og 
skal gå til styrking av både lønns- og driftsdelen til skolene. Styrkingen vil sette 
ungdomsskolene i stand til å investere i nytt undervisningsmateriell. Den nye lærerplanen, 
K2020, som ble innført skoleåret 20/21 fokuserer tydeligere på blant annet dybdelæring, 
praktiske metoder og tverrfaglighet. Dette medfører at skolene har et behov for å 
oppgradere utstyr knyttet til fag som f.eks naturfag og kroppsøving. Det er også en økende 
utfordring at leverandører og forlag i stadig større grad baserer seg på årlige lisenser i stedet 
for tradisjonelle kjøp.   

  

Styrkingen vil også sikre miljøteamene på skolene. Innføringen av en fast lærernorm i 
grunnskolen har ført til at ansatte med annen faglig bakgrunn, spesielt ved ungdomsskolene, 
har kommet under press. Vi anerkjenner den viktige jobben disse yrkesgruppene gjør i 
skolen og ønsker derfor å styrke den enkelte skoles økonomi slik at de er i stand til å 
opprettholde en god tverrfaglig miljøtjeneste for alle elever på skolen.  

  

Fagfornyelsen  



Alle læreplaner for fag i grunnskolen ble fornyet med virkning fra august 2020. De nye 
læreplanene har som et viktig formål å legge bedre til rette for dybdelæring og beskriver det 
aller viktigste elevene skal lære i hvert fag slik at elevene kan bruke mer tid på å lære ting 
godt og det blir enklere å forstå sammenhenger slik at de kan bruke det de har lært også i 
nye situasjoner.  
  
Verdigrunnlaget for skolene trer også tydeligere fram i ny overordnet del av læreplanverket. 
Fagene er blitt mer praktiske og det er lagt vekt på skaperglede, engasjement og 
utforskertrang fordi det kan fremme elevenes læring og lærelyst. De nye læreplanene legger 
bedre til rette for at de yngste elevene kan lære gjennom lek og utforsking.  
  
Vi styrker Stavangerskolen med 7 millioner kroner slik at de lykkes i å implementere de nye 
lærerplanene, tilrettelegge for planleggingsverktøy, kjøp av nytt undervisningsmateriell med 
mer.  

  

Mobbeombud i hel stilling  
Stavanger kommune skal være blant de beste landet i arbeidet mot mobbing. Ordningen 
med mobbeombud styrkes til en 100 % stilling med fra 2021, slik at ombudet kan virke 
i tråd med intensjonen gitt av vedtak i kommunalstyret for oppvekst i sak 29/16.   

  

SFO  
Stavanger kommune sin kvalitetsplan for SFO viser variasjoner både i hvordan den blir 
drevet og i innhold. Som et ledd i kvalitetssikringen av SFO ønsker det en bemannings- og 
kompetansenorm i SFO. Vi vil be om en sak i utvalg for oppvekst og utdanning for kostnaden 
for en slik norm vil være.    
  
Kommunedirektøren har i sitt budsjett lagt opp en økning i betalingen for SFO. For å unngå 
at flere familier av økonomiske grunner ikke benytter seg av SFO tilbudet vil 
opposisjonen øke minimumsinntektskravet hos foreldrene. Det settes av 5 millioner årlig til 
økningen.  

  

Barnehage   
De ansattes kompetanse er avgjørende for kvaliteten i barnehagene og vi ønsker å styrke det 
pedagogiske tilbudet. Vi vil legge til rette for flere medarbeidere med høy faglig kompetanse 
og styrke norsk-kompetansen blant ansatte. Private barnehager er viktige for 
barnehagedekningen, kvaliteten og mangfoldet i tilbudet. For at barna skal få et best mulig 
tilbud trenger barnehagene forutsigbare og gode vilkår.  
  
Stavanger står for en omfattende endring i dimensjoneringen av barnehageplasser. Vi vil 
bruke denne omstillingen til å styrke kvaliteten i barnehagene og øke pedagogtettheten.   

  

Ungdomskriminalitet   
Vi har som mål at kriminaliteten i Stavanger kommune skal reduseres, og vi ser med alvor på 
at det gjennom de siste to årene har vært flere grove enkelthendelser og gjentakelser av 
ungdomskriminalitet og vold. Vi ønsker derfor flere målrettede tiltak for å forhindre 



førstegangsutøving og for å forebygge gjentakelse av kriminalitet og vold - særlig blant 
unge.  
   
Vi ønsker å legge til rette for et tettere tverretatlig samarbeid mellom kommunen, politiet, 
skoler og foreldre/foresatte, for å bygge opp under unge i risikogrupper og forebygge 
utøvelse av straffbare handlinger. Særlig ønsker vi å stille ressurser til rådighet for å hjelpe 
foreldre/foresatte med ungdommer, som er utøvere av kriminalitet og vold, eller som er i 
risikosonen for dette.    
   
Videre ber vi også kommunedirektøren om en sak som synliggjør hvilke voksenressurser og 
kompetanser, som bør være tilstede på åpne fritidsaktiviteter, eksempelvis på bydelshus, 
hvor ungdom i risikosonen deltar, for å forebygge og forhindre ungdomskriminalitet og vold.  
  
Skolepsykologer  
Det innføres en helt ny ordning med skolepsykologer (tre stillinger) som inngår i 
skolehelsetjenestens tverrfaglige team for ungdomsskolen og blir en del av KADÅITTEPÅ-
satsingen. Formålet skal være at elevene får raskt tilbud om samtaler ved behov. Det 
ansettes 3 skolepsykologer som tilknyttes helsestasjons‐ og skolehelsetjenesten. 
Kommunedeler med levekårsutfordringer gis prioritet. Skolepsykolog‐tjenesten evalueres 
etter to år, med formål å styrke denne ytterliggere basert på de erfaringene som er 

opparbeidet.   

  

Rekruttere flere mannlige lærere  
Alle barn som starter på skolen skal få møte både mannlige og kvinnelige lærere. Både jenter 
og gutter trenger rollemodeller av begge kjønn. Men dessverre er det slik i dag at bare hver 
fjerde lærer i grunnskolen er mann. Det bes om en sak til utvalg for oppvekst og utdanning 
som angir konkrete tiltak for hvordan kommunen i større grad kan lykkes med å rekruttere 
lærere av begge kjønn.  

  

Styrking av bemanning i barnehagene  
Opposisjonspartiene vil styrke satsingen på barnehagene. Derfor skal antall totale årsverk 
opprettholdes selv om en barnehage legges ned, slik at voksentettheten øker i tråd med 
nedleggelse av barnehager. Det bes om en sak til Utvalg for Oppvekst og Utdanning og 
Utvalg for Arbeidsliv og lønn der man skisserer hvordan en ekstra ferieuke til 
barnehageansatte kan løses og skisserer kostnadene rundt et slikt tiltak.  

  

Fleksibel åpningstid i barnehagene  
Kommunestyret ber om at det legges frem en sak som redegjør for åpningstidene i 
barnehagene og hvilken mulighet som finnes for en mer tilrettelagt og fleksibel åpningstid i 
barnehagene tilpasset folks ulike arbeidsmønster.  

  

Lenden  
Vi støtter en økt koordinering og mulig samlokalisering av Lenden og PPT, men legger inn 
igjen kommunedirektørens kutt for nærmere utredning.   
  



Pedagogisk tilbud på IDDIS  
Det nyeste tilskuddet til MUST er et stjerneeksempel på god byutvikling og historiefortelling. 
Vi øker driftsstøtten med 500 000 i året.  

  

  

  

Helse og velferd  

  

For at vi gjennom de neste ti årene skal ha mulighet for å yte de hjelpetilbudene som vi er 
pålagt, må vi videreutvikle nært samarbeid både med næringslivet og frivillig/idell sektor - 
det som omtales som Stavangermodellen. Gjennom et tettere og mer innovativt samarbeid 
både med idell/frivillig sektor og næringslivet kan vi klare omstillingen som er nødvendig.   
Særlig innen helse- og velferd vil dette være avgjørende og strategisk. Som kommune 
blir vi stilt overfor store utfordringer, ikke minst med tanke på tilstrekkelig med ansatte ved 
våre institusjoner og ulike tilbud. Da må vi i enda større grad se nye modeller for frivillighet i 
offentlig sektor.   
  
For at vi skal ivareta våre brukergrupper blir det også viktig med en videreutvikling av LEVE 
HELE LIVET for alle som er avhengig av våre hjelpetilbud.   
  
At vi tar hele mennesket på alvor både menneskelig og åndelig handler om verdighet i 
omsorgstilbudet vårt. For å kunne møte de åndelige behovene hos brukere må de ansatte ha 
kunnskap om hvordan mennesker kan bli møtt på sine åndelige behov.  
  
Leve HELE Livet i alle kommunedeler  
For oss er en verdig alderdom en viktig verdi. Da må vi legge til rette for at eldre skal ha 
mulighet til et aktivt liv og klare seg selv best mulig, så lenge som mulig. Fremtidens 
eldrepolitikk må̊ også̊ handle om inkluderende arbeidsliv, frivillighet, tilpasset boligbygging, 
transport, og tilrettelegging for en sosial og aktiv alderdom. Gjennom satsingen «Leve HELE 
LIVET» er målet å gi eldre bedre og billigere tjenester. Bruk av velferdsteknologi skal være en 
integrert del av kommunens tjenestetilbud, bidra til at den enkelte klarer å leve selvstendige 
liv og utsette eller redusere behovet for kommunale tjenester.   

  

Økt bemanning  
Vi øker grunnbemanningen på sykehjem og i hjemmehjelpen med over 30 millioner hvert år i 

perioden. I tillegg legger vi inn penger til flere fysio- og ergoterapeuter.   

  

Home start  
Home start familiekontakter er et frivillig tilbud til småbarnsfamilier med ulike utfordringer i 
hverdagen. Dette er et familestøtteprogram der familiekontakter (frivillige) besøker familier 
med minst ett barn under skolealder ukentlig 2 til 4 timer hver gang. Målet er å styrke 
foreldrene slik at barnet får en god barndom og det er et supplement til det offentlige 
hjelpeapparatet, og det er kun for kommunedelene Storhaug/Hillevåg. Det ble etablert i 
2018 og har i dag 17 frivillige som bidrar med frivillig hjelp.  



Der er nå en 50% stilling som jobber med å både skaffe frivillige og koble frivillige med 
familier. Det er ventelister og mange kontakter dem fra andre kommunedeler. Vi ønsker å 
styrke dette tilbudet fra 50% stilling til 100% (0,5 mill) stilling.  
  
Familiekoordinator stillinger  
Familiekoordinator stillingene i NAV som jobber spesielt med familier med lav inntekt fordelt 
på Storhaug/Hundvåg og HInna/Hillevåg. Arbeidet er med familier som er i NAV og 
målsettingen er å skape nye mønster i familiene og skape trygg 
oppvekst. Familekoordinatorene jobber med familiene over en periode på 5 år. Dette 
arbeidet har gitt svært positive resultater i Kristiansand og vi ser det allerede her i 
Stavanger.   
Vi vil øke dette arbeidet med 
4 stillingar (3 mill), særlig i kommunedelene Tasta og  Eiganes /Våland som i  dag ikke har 
dette tilbudet.  
  
Økt pott til frivillige organisasjoner innen eldreomsorg  
Vi støtter gode private initiativ og vil legge til rette for at ideelle frivillige organisasjoner skal 
få gode muligheter til å bidra. Kommunedirektøren har pekt på utfordringer knyttet til 
eldrebølgen, og vi mener det er spesielt viktig å mobilisere alle gode krefter for å motvirke 
de varslede negative konsekvensene, samt bidra til at våre eldre kan leve meningsfylte 
aktive liv. Vi gir 3 millioner kroner mer til denne typen organisasjoner og sikrer blant annet 
Skipper Worse muligheten til å opprettholde drift, treningstilbud og matdistribusjon på nivå 
med fjoråret.  
  
Nye muligheter for vanskeligstilte  
Det gjøres en omfordeling av tiltakene til barn i lavinntektsfamilier, der familiene heller enn 
å motta enkeltytelser knyttet til for eksempel aktivitet, transport, bursdagsfeiring, utstyr 
osv., mottar en tilsvarende sum penger hver måned. Vi har tillitt og tro på at hver familie kan 
gjøre de beste valgene for seg selv og sine barn, og forventer at brudd på retningslinjene 
som følger støtten fanges opp av det offentlige. Dette gir mindre tid brukt til å søke på ulike 
støttepotter, og mer tid til å tilbringe kvalitetstid sammen som familie og jobbsøking.  
  
Pårørendestrategi  
For oss i Stavanger kommune er de pårørende sin situasjon viktig. De er en  
stor ressurs i kommunen vår, og vi mener det er viktig å ha en overordnet plan eller strategi 
for hvordan pårørende sin rolle skal være i kommunen vår, og vi trenger en bevisst strategi  
og plan for pårørendearbeidet vårt. Det fortjener alle pårørende. Denne strategien 
bør utarbeides i samarbeid med pårørendesenteret og aktuelle brukergrupper.   
  
Stavanger kommune er vertskommune for ”Pårørendesenteret”.  
Vi er glade for den kompetansen som dette arbeidet har gitt oss.  
I dag yter om lag hver syvende voksne regelmessig ulønna omsorgsarbeid overfor sine 
nærmeste. Det blir ytt mest ulønna omsorg blant voksne mellom 45–66 år.  
   
Fjerning og reduksjon av egenandeler for rusavhengige, utviklings- og funksjonshemmede  
Opposisjonspartiene mener man skal være svært forsiktige med å bruke egenandeler 
overfor brukergrupper med livslangt behov for helse- og omsorgstjenester. Spesielt er det 



viktig å skjerme unge. Egenandelene fungerer som en skatt som først og fremst rammer 
syke, utviklings- og funksjonshemmede.   
  

Det legges frem en sak for utvalg for helse og velferd som gjennomgår bruken av 

egenandeler innen helse- og omsorgstjenester for utviklingshemmede, funksjonshemmende, 
rusmisbrukere, psykisk syke, mm. Saken skal skissere fjerning av egenandelene for 
utviklingshemmede på dagsenter. Saken må også inneholde informasjon om nivå på gebyr 
og egenandeler i andre storbykommuner samt i våre nabokommuner. I saken skal det 
skisseres ulike scenarier for reduksjoner av egenandeler innenfor en årlig ramme på 3 
millioner kroner, og med anslag på hvor mange brukere dette anslagsvis vil komme til gode 
innenfor hver brukergruppe. Endelig disponering av 3 millioner kroner årlig for reduksjon av 
egenandeler vedtas av formannskapet.  

  

Mat og helse  
Kommunedirektøren bes legge frem en sak om hvordan man påser at alle beboere i 
kommunes institusjoner får gode, næringsrike måltider og hvilken påvirkning dette har på 

trivsel og helse.   

  

Inkluderingsdugnad  
Kommunestyret ber om at det prioriteres en inkluderingsdugnad med mål om at en høyere 
andel av nyansettelsene i kommunen skal være mennesker med hull i CV’en eller mennesker 
med nedsatt funksjonsevne.   

  

Nye driftsformer i levekårssektoren   
Kommunestyret bes om at det igangsettes en prosess for å lyse deler av tjenestetilbudet i 
levekårssektoren til ideelle og private kommersielle. Det er forventet at det fra 2024 vil gi en 
besparelse på totalt 100 millioner.  

  

  

Kultur-, frivillighet- og idrettsbyen  

  

Vi ønsker at kunst og kultur skal oppleves viktig, relevant og tilgjengelig for alle. Kunst og 
kultur skal både opplyse og skape fellesskap. For oss er kultur et strategisk virkemiddel for å 
bygge en attraktiv og levende by for innbyggerne.   

  

En god by tilbyr et mangfold av aktiviteter til alle aldersgrupper. Det er nettopp mangfoldet 
og kvaliteten i byens kultur-, idretts- og frivillighetsliv som gjør Stavanger attraktiv.  
  
  

Fritidskortet  
I forslag til statsbudsjett fra Solberg regjeringen, ble Stavanger kommune tildelt 60 millioner 
kroner til etableringen av fritidskort for alle barn mellom 6-18 år. Dette kuttet den nye 
regjeringen. Fritidskortet er et tilbud til alle barn som ønsker å delta på en organisert 



fritidsaktivitet der man får dekket 2000 kr pr barn i løpet av et år. Dette tiltaket er et viktig 
forebyggende arbeid, særlig i etterkant av pandemien. Opposisjonspartiene vil legge 
inn 10 millioner til et prøveprosjekt, i 3 kommunedeler etter modell fra den nasjonale 

satsingen.    

  

Økt rom for private initiativ  
Vi står ovenfor store utfordringer i offentlig sektor og vi ser at det økonomiske 
handlingsrommet i Stavanger etterhvert nærmer seg snittet av norske kommuner. Som rik 
kommune vil det stille ekstra høye krav til omstillingen i Stavanger, og kommunen vil måtte 
prioritere tøffere mellom ulike oppgaver og tjenester i tiden som kommer. Vi ønsker et økt 
handlingsrom for private tilbydere, det være seg frivillige organisasjoner, privatpersoner 
med gode ideer, eiendomsutviklere eller tjenesteleverandører innen barnehage og 
eldreomsorg.    

  

Helhetlig plan for middelalderkirkene   
Vi ønsker en helhetlig plan for vedlikehold og restaurering av Hesby kirke, Talgje kirke og 
Sørbø kirke. Stavanger kommune har ansvaret for disse kirkene på lik linje som for 
Domkirken, og som middelalderkirker bør disse ses i en sammenheng med Domkirken og 
Utstein kloster. De utgjør en kulturhistorisk skatt, og det forplikter oss som kommune å ha 
disse kirkene i vårt eierskap. Behovet for vedlikehold er allerede betydelig. Vi ønsker en egen 
plan for vedlikehold og satsing på turisme knyttet til våre middelalderkirker.   

  

Opplysningsvesenets fond  
Solbergregjeringen fikk på plass en ny lov hvor vesentlige deler av Opplysningsrådets Fonds 
verdier overføres til staten, øremerket de historisk viktige kirkebyggene. Dermed bør staten 
bidra vesentlig til de resterende kostnadene til rehabilitering av Domkirken. 
Kommunedirektøren bes iverksette en søknadsprosess så fort som overhodet mulig. Det 
samme gjelder Utstein, Hesby, Talgje og Sørbø. Det er lagt inn en beskjeden beregning av 
hva vi totalt kan forvente å få av midler.   

  

Ideell sektor   
Vi vil arbeide for at ideelle aktører skal få en større rolle innenfor levering av offentlige 
tjenester ved å styrke bruken av reserverte anbud for ideelle, styrke forutsetningene og 
rammevilkårene for de ideelle. Antallet eldre vil øke i årene fremover. For å gi alle som 
trenger det et tilbud i tråd med deres behov må vi bygge ut et mangfoldig hjelpe- og 
omsorgstilbud. Vi vil oppmuntre ideelle organisasjoner å opprette tett kontakt med 
kommunen og sammen skape nye boenheter for den voksende gruppen eldre.   

  

Digital kultur/E-sport  
Vi vil skape møteplasser for frivillige for dataspilling og den digitale kulturen, gjerne i 
samarbeid med lokale idrettslag og andre frivillige organisasjoner. Det legges frem en sak i 
løpet av våren 2022 med forslag til hvordan dette kan gjennomføres.   

  

Idrett  



Vi legger inn igjen full finansiering av Lassa Idrettspark, og øker takten av bygging og 
rehabilitering av kunstgressbaner med 4 millioner kroner i året.  

  

  

Miljø og utbygging  

  

Stavanger har satt seg ambisiøse mål om å redusere klimagassutslipp. Dette 
budsjettalternativet legger til rette for at dette målet nås. Vi legger opp til et budsjett som 
kutter utslipp, belønner klimavennlig atferd og muliggjør at vi når målet vårt. Skal vi lykkes i 
å stoppe klimaendringene må alle bidra. I Stavanger har vi alle forutsetninger for å lykkes. 
Fordelen er en grønnere by med renere luft, raskere fremkommelighet og hvor det også 
lønner seg økonomisk å ta grønne valg i hverdagen.  

  

Kommunen har flere flotte friområder. Disse må ivaretas og vi vil jobbe aktivt sammen med 
innbyggerne for å sikre naturmangfoldet i kommunen vår. Videre skal vi sikre at alle bydeler 
har gode muligheter til å bedrive både utendørs og innendørs idrett. Dette vet vi er godt for 
folkehelsen samtidig som det bidrar til å gjøre Stavanger til en attraktiv by.  

  

Fem steg mot kutt i klimagassutslipp  

1. Stavangers klimagassutslipp gikk ned hvert år i forrige periode, før de i 2019 
begynte å stige igjen. Stavanger kommune har et ambisiøst mål 
om redusere klimautslippene, et mål vi under nåværende politiske ledelse ikke 
ser ut til å nå. Vi tilfører Klimafondet 30 millioner kroner i løpet av perioden. 
Samtidig vil det bli stilt strengere krav til at tiltakene som gjennomføres er 
fornuftige i et kost/nytte-perspektiv. Det vil også bli tatt nye initiativ ovenfor våre 
nabokommuner og fylket, for å samkjøre innsatsen om 
utslippsreduksjon. Klimafondets midler skal bidra aktivt til utslippskutt blant 
annet ved å tilby støtte til ulike klima- og miljøtiltak for både privatpersoner og 

næringslivet.   

  

2. Vi gjeninnfører pant på eldre vedovner, men utvider satsingen slik at 
innbyggere også har muligheten til å velge en varmepumpe fremfor en 
rentbrennende vedovn. Videre satses det på en forsterket markedsføring av 
ordningen. Midlene hentes fra Klimafondet.  

  

3. Det finnes flere klima- og miljøtiltak med ENOVA-støtte innbyggerne kan søke 
om, men disse er vanskelige å finne frem til. Vi etablerer derfor en funksjon for 
veiledning av innbyggerne i mulige støtteordninger fra ENOVA hos 
miljøavdelingen.   

  

4. Det etableres en støtteordning for private og bedrifter som gjør det mulig å 
søke støtte til solceller. Midlene til ordningen hentes fra Klimafondet.  

  



5. Stavanger lufthavn på Sola har den laveste kollektivandelen av flyplassene i 
byområder i Norge. På Ullandhaug pågår bygging av nytt sykehus samtidig som 
universitetet utvides. Ullandhaug‐området vil bli en av regionens største 
knutepunkt for reisende mellom jobb, studier, hjem og andre gjøremål. For å nå 
målene våre om økt utslippskutt er det derfor avgjørende at dette området 
knyttes sammen med de øvrige knutepunktene i byregionen, slik at flest mulig av 
disse reisene kan foregå uten fossile utslipp. Planavdelingen bes snarest starte 
opp arbeidet med en kommunedelplan for skinnegående kollektivløsning fra 
Stavanger sentrum til Ullandhaug, Forus og flyplassen.  

  

Vi verner om naturen  
Vi er inne i FNs tiår for naturrestaurering. I den forbindelse lanseres planen «10 år, 10 tiltak, 
10 millioner», en ordning for frivillig- og lavterskelinnsats, der kommunen i samarbeid med 
frivillige initiativtagere identifiserer og tildeler midler til små eller store prosjekter som øker 
biologisk mangfold i kommunen. Vi sier ja til det private initiativ. Hvor mye natur klarer vi 
lage på ett år? Gang det med 10! Vi ser for oss oppstart i 2023 og legger derfor inn 3 
millioner i perioden. Vi lar oss inspirere av Hjørring kommune i Danmark, som på kort tid har 
klart å mangedoble antallet pollinerende insekter gjennom prosjektet ”Naturkommunen 
blomstrer vildt”. I tillegg legger vi inn 1 million mer til skjøtsel og 200 000 i støtte til 
Naturvernforbundet.  

  

Vi slår ring om våre sårbare friområder  
For å skape en bykommune som er god å bo og leve i også i fremtiden er det viktig å ta vare 
på og verne de grønne lungene. Spesielt er det viktig når bykjernen vokser seg tettere i 
henhold til den langsiktige byutviklingsstrategien for regionen. Stavanger har unike urbane 
park‐ og grøntområder ved Vålandsskogen, Mosvatnet, Vannassen og Sørmarka. Ved å 
knytte disse sammen gjennom opparbeiding av grønne passasjer kan Stavanger etablere 
Norges første urbane nasjonalpark. Det bes om en sak for å kartlegge hvordan en urban 
nasjonalpark kan etableres i området Vålandsskogen ‐ Mosvatnet ‐ Vannassen – Sørmarka 
innen 2030. Samtidig søker man Miljødirektoratet om midler til å gjøre dette til et 
forprosjekt i forbindelse med arealplanen. Arbeidet sees i sammenheng med 
miljødirektoratets verneforslag for Mosvatnet og samarbeid med det britiske programmet 
National Park City Foundation (NPCF) vurderes.   

  

Vi har også mange flotte badestrender, svaberg og turstier langs sjøen. Vi setter av 4 

millioner kroner i perioden for å legge til rette for å sette opp flere stupebrett, bade- og 

fortøyningssoner langs kystlinjene våre. Samtidig sørger vi for at kommunale kaier blir 
vedlikeholdt.  

  

For å hindre søppel på avveie i de flotte turområdene våre legger vi inn flere offentlige 
søppelspann og hyppigere tømming.  

  

Vi tar vare på dyrene  
Godt dyrevern er viktig, derfor øker vi bevilgningene til dyrevernsorganisasjoner med 1 

million kroner årlig og etablerer en fugleøy i Mosvatnet.   



  

Riktig dimensjonering av bygg og kommunale tjenester  
Avvikling av eksisterende barnehageplasser i enkelte kommunedeler samtidig som en må 
bygge nye plasser i andre, er en dyr og uforutsigbar modell. For å skaffe kommunen 
fleksibilitet vil vi se på muligheten for at barnehagebygg kan selges i en salg/tilbakeleie-

ordning. Over en fireårsperiode vil vi selge eiendommer til verdi av 1,3 milliarder kroner og 

inngå tilbakeleieavtaler med opsjon på tilbakekjøp etter avtalens slutt. Det er ønskelig å 
teste ut en slik ordning på barnehagebygg for i neste omgang kunne få et handlingsrom ved 
leieperiodens slutt. Målet må være å ha nok slike avtaler slik at man årlig kan fornye eller 
avvikle kontrakter etter behov.  

  

Uteområder på skoler og i barnehager  

Vi vet at et godt lekemiljø fremmer læring. Derfor legger vi inn 2,4 millioner kroner ekstra til 

oppgradering og belysning av skolegårder og 16 millioner kroner til oppgradering av 
barnehagenes utearealer.  

  

 

 

Kommunale boliger  
Innbyggere som bor i kommunale boliger skal ha trygge og verdige forhold, derfor legger vi 
inn 2 millioner kroner mer til brannsikring av risikoutsatte boliger. Midjordboligene selges og 
vi vi legger inn 20 millioner kr i ekstra midler til å kjøpe erstatningsboliger. Disse skal 
fortrinnsvis kjøpes i spredte borettslag.  

  

Styrket innsats for universell utforming  
Opposisjonspartiene ber om at det utarbeides en sak som vurderer nye mulige tiltak for 
bedre universell utforming. Mulige nye tiltak som skal vurderes er bruk av plan- og 
bygningsloven, skjenkereglement, innføring av støtteordninger til universell utforming i eldre 
bygg, med videre. Funksjonshemmedes råd involveres tidlig i prosessen. Sak legges frem for 
utvalg for miljø og utbygging, utvalg for lønn og arbeidsliv, utvalg for helse og velferd før 
endelig vedtak i kommunestyret.  

  

Vernemillionen  
I budsjettet for 2019 innførte opposisjonspartiene vernemillionen, slik at huseiere som vil 
tilbakeføre huset sitt tilbake til opprinnelig utseende kan få økonomisk støtte til dette. 
Ordningen ble avviklet av det røde flertallet for budsjettåret 2020 selv om evalueringen av 

ordningen viste at den hadde positive effekter for vern. Sak legges fram for utvalg for by- og 

samfunnsutvikling for hvordan ordningen kan gjeninnføres og inkludere alle delene av 
trehusbyen.  

  

  

Den effektive og innovative kommunen  



  

Stavanger skal være en innbyggervennlig, åpen og effektiv kommune. Vi sier ja til teknologi 
som kan gi oss smartere løsninger, forenkle byråkratiet og gjøre oss til en attraktiv 
arbeidsgiver. Vi vil være i front på nett, apper og sosiale medier, slik at kommunens digitale 
service blir enda bedre. Stavanger skal bruke mer tid på mennesker og tjenesteproduksjon, 
og mindre på administrasjon og byråkrati. Samtidig skal Stavanger bidra til et 
smartere næringsliv, med et universitet i toppklasse i Norge. Vi trenger flere smarte hoder 
og en satsing på Stavanger som studentby.  
  

  

Gradvis reduksjon av eiendomsskatt:   
For å sikre at Stavanger er en attraktiv by for nyetablerere må vi sørge for at kostnadsnivået 
er lavest mulig. Det sikrer vi blant annet ved å gjennomføre tiltak på eiendomsskatten. 
Bunnfradraget foreslås i første omgang å dobles og eiendomsskatten fjernes i løpet av 

budsjettperioden.   

  

En serviceorientert byggesaksbehandling   
Vi skal være en ja-kommune. Når privatpersoner ønsker å tilpasse egen bolig skal det være 
enkelt å få gjennomført det innenfor regelverket. Det er et mål at alle som ønsker å 
bygge noe som krever ingen eller minimalt med saksbehandling, klarer det med enkel 
veiledning. Servicetorget kurses for å kunne svare på enkle spørsmål og gi bistand i 
søknadsarbeid.   
  
Offentlige innkjøp fra lokale gründere og småbedrifter  
Stavanger kommune skal drive en aktiv innkjøpspolitikk hvor det i størst mulig grad kjøpes 
inn fra lokale grundere og småbedrifter når disse kan levere det kommunen etterspør. 
Handlingsrommet for innkjøp under anbudsgrensen bør benyttes til å velge lokale tilbydere. 
Dette er bra i et klimaperspektiv og vil stimulere det lokale næringslivet.  
  
Det bes om en sak til kommunalutvalget om hvordan vi i økt grad kan veilede lokale 
grundere og småbedrifter i hvordan de kan levere til Stavanger kommune, samt gi intern 
støtte til innkjøpere. Saken må også belyse hvordan ordningen kan organiseres for best 
mulig effekt, og generelt hvordan Stavanger kommune kan styrke sitt arbeid med innkjøp fra 
lokale gründere og småbedrifter.  

  

Kloke forslag og innspill fra våre ansatte  
Stavanger kommune er regionens største arbeidsgiver med 11000 ansatte som innehar høy 
og variert kunnskap og kompetanse. I kommunen kan vi alltid yte tjenester på en klokere og 
mer effektiv måte, og vi tror våre ansatte sitter med mange gode innspill for å oppnå 

dette.  Derfor vil vi innføre en ordning hvor de ansatte blir enkelt belønnet for innspill som 

fører til innsparinger eller effektiviseringer i organisasjonen. En god måte å premiere gode 
private initiativ.   

  

Digitalt søknadsprosjekt  



Kommunestyret ber om en sak som redegjør for kommunens bruk av digitale løsninger for å 
gi innbyggerne bedre velferdstjenester. Stavanger kommune skal i tillegg ta i bruk digitale 
søknadsprosesser for regulering og byggesaker.  

  

Desentralisert arbeidsmarked  
Det bes om en sak for å kartlegge kommunalt ansattes ønske og behov for digitale 
arbeidssteder, der de sitter sammen med andre virksomheter i co-work spaces i Stavanger.  
  
Husbanklån  
For at flere skal få muligheten til å oppfylle boligdrømmen i Stavanger øker vi potten til 600 
millioner kroner.   

  

Eiendom  
Stavanger kommune eier en betydelig mengde eiendommer. En del av disse eiendommene 
er i andre kommuner enn vår egen og har liten nytteverdi for kommunen å stå som eier 
av. Vi vil legge til rette for et nedsalg av slike eiendommer. Dette er et vesentlig grep for å 
redusere den økte gjeldsveksten som kommunedirektøren estimerer de neste fire årene.  

  

Totalt foreslår vi å selge eiendom, inklusiv i andre kommuner, for over 80 millioner i 
fireårsperioden. Eiendom for totalt 1,3 milliarder kroner foreslår vi selges, for å leies tilbake. 
Dette vil styrke fleksibiliteten i eiendomsmassen vår, frata oss et vedlikeholdsansvar og 
redusere gjelden.   
  
 
Talldel:  
 



 
 

 
 



 
 
 
 

 

 
 
 



 
 

 
 
 

 
 



 
 
 

 
 



 
 

 


