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En rettferdig, demokratisk og 
 bærekraftig kommune

Rødts hovedsak både lokalt og nasjonalt er å kjempe mot økende forskjeller. Vi vil bidra til å bygge en 
folkebevegelse som utfordrer dagens økonomiske system, kapitalismen. Målet vårt er et rettferdig, demo-
kratisk og sosialistisk samfunn der de  viktigste avgjørelsene tas i fellesskap. Ideologien til Rødt er å bygge 
 samfunn nedenfra og opp.

Virkeligheten i Norge i dag er på mange måter motsatt. Ulike regjeringer har over lang tid svekket kommu-
nenes økonomiske handlingsrom, ved å overføre flere  oppgaver uten å øke budsjettene. Med det er det 
lokale folkestyret også blitt svekket. Kommunene må bruke tiden sin på å kutte i tjenester for å oppfylle 
urealistiske økonomiske rammer, i stedet for å utvikle lokalsamfunnene. For Rødt er det uholdbart at vi har 
en rik stat og fattige kommuner. På Stortinget jobber vi aktivt for  styrking av kommuneøkonomien.

For oss er internasjonal solidaritet og fredsarbeid viktige verdier som vi også vil løfte frem gjennom arbei-
det i kommunestyret.

Rødt vil:
• kreve økte statlige overføringer og øremerkede midler til kommunene. På Stortinget foreslår vi å gjøre 

dette ved å øke skattene for de som tjener mest, men samtidig skjerme de som tjener minst.
• sikre trygge kommunale arbeidsplasser og tjenester gjennom en progressiv eiendomsskatt. 

 Eiendomsskatten må ha en tydelig sosial profil med bunnfradrag og fritak for de med lav inntekt.
• ha et åpent demokrati med gjennomsiktige saksprosesser, uten lukkede utvalg.
• styrke kommunens trepartssamarbeid med faste møtearenaer, reell medvirkning og innsyn for 

 organisasjonene.
• at alle ansatte skal ha rett til å ytre seg offentlig og i politiske organer om sine arbeidsforhold.
• ha Ungdomsrådet med i viktige  beslutningsprosesser, og legge til rette for at ungdom kan komme 

med forslag og innspill til Ungdomsrådet for eksempel via ungdomsklubber, lag og foreninger.
• holde tett kontakt med Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne for å sikre at deres 

innspill får påvirke den praktiske politikken i kommunen.
• at frivilligheten skal styrkes med tilrettelegging og økonomi, men  beholde sin uavhengighet og frihet.
• bidra positivt i kommunestyre, utvalg og debatter gjennom å fokusere på sak, være etterrettelige og 

behandle meningsmotstandere med respekt. 
• moderere lønn og godtgjørelser til rådmann, øverste stab, ordfører og betalte politikere.
• holde fast ved rekkefølgebestemmelser i utbygging: før store  boligutbyggingsprosjekter må det på 

plass skoleplasser, velferd, idrettsplasser, infrastruktur og kollektivtilbud. 
• at barn og unges behov og hensynet til klima og miljø skal veie tungt i utbyggingssaker.
• sørge for at Haugesund kommunes internettsider fungerer som en enkel portal inn til all kommunal 

 informasjon, inkludert oversikt over de folkevalgtes arbeid og alle utvalg, arbeidsgrupper og planer. 
Dette krever en langt bedre struktur og søkefunksjoner enn i dag.

• arbeide for at Haugesund skal slutte seg til de mange kommunene som har bedt regjeringen signere 
FNs atomvåpenforbud.
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Muligheter og mangfold
Rødt går til valg for en åpen, solidarisk og antirasistisk kommune.  Politikernes oppgave er å tilrettelegge 
kommunen for et  mangfold av mennesker i alle aldre, gi folk likeverdige muligheter og bygge opp et trygt 
samfunn som alle kan delta i. 

Rødt vil:
• øke sosialhjelpssatsene og holde barnetrygd, bostøtte og andre ekstraordinære utbetalinger utenfor 

beregningsgrunnlaget.
• etablere et sosialt boligtilbud for kjøp og salg utenfor markedet, for å sikre rimelige boenheter til bl.a. 

unge og enslige.
• gi alle barn og unge i kommunen mulighet til å delta i organisert fritidsaktivitet i hverdagen, uavhengig 

av familiens økonomi. Dette kan gjøres gjennom tiltak som utstyrsbanker hos idrettslag, Skattkamme-
ret, ordning med aktivitetskort og styrking av gratis fritidstilbud på bydelshusene.

• ha egne ungdomskontakter på bydelshusene med særlig ansvar for ungdomsaktiviteter og lokalt opp-
søkende arbeid.

• fortsette arbeid med tiltak mot barnefattigdom for å utjevne sosial ulikhet, inkludert ordning med aktivi-
tetskort/opplevelseskort for barn og unge.

• samarbeide med frivillige organisasjoner om tiltak mot ensomhet.
• sikre tilgang til og lett tilgjengelig informasjon om lavterskel tilbud innen psykisk helse.
• styrke barnevernet gjennom kompetanseheving, sette inn tiltak for å få flere  støttekontakter og bered-

skapshjem, og støtte positivt forebyggende arbeid som avlastningshjem og kurs for foreldre.
• at det skal utarbeides en likestillings- og mangfoldsplan for Haugesund kommune med forpliktende 

tiltak for å motvirke diskriminering på grunnlag av kjønn, legning, funksjonsevne eller etnisitet og gi alle 
like muligheter til å delta aktivt i samfunnet.

• støtte kvinneorganisasjoner, LHBTQ+organisasjoner og frivillige  organisasjoner som arbeider mot 
rasisme og diskriminering, og styrke holdningsarbeidet i hele kommunen.

• støtte alle tiltak som kan bidra til at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan delta likeverdig i lokal-
samfunnet.

• sikre tilbud om BPA (Borgerstyrt personlig assistanse) etter ULOBAs prinsipper og gode tilrettelagte 
aktivitetstilbud for alle som har behov for det.

• ha fokus på universell utforming i byutvikling og i alle kommunale enheter.
• at Haugesund kommune skal ta imot flere flyktninger og asylsøkere.
• styrke introduksjonsprogrammet, voksenopplæringen og Breidablik læringssenter med ressurser og 

kompetanseutvikling.
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Folkehelse og velferd
Den norske velferdsstaten bygger på en sterk offentlig sektor med universelle velferdsordninger. I dag er 
denne modellen under sterkt press. I offentlig sektor ligger det store økonomiske verdier som kapitalen 
ønsker tilgang til gjennom privatisering. 

Svekket offentlig velferd åpner for private løsninger for dem som har råd. Dette bidrar til å øke klasseskil-
lene mellom dem som kan kjøpe seg tjenester og dem som faller utenfor, i tillegg til at noen tjener store 
penger på å eie velferdstilbud, mens andre må betale dyrt for tilbud de har grunnleggende behov for. 

Rødt vil
• gå mot all privatisering og konkurranseutsetting av velferdstjenester i Haugesund.
• sørge for faglig forsvarlig grunnbemanning og gode vikarordninger som sikrer tilbudet til brukerne.
• avvise å bruke kostnadsreduksjon og økonomisk effektivitet som mål for om kommunale velferds-

tjenester er gode.
• styrke jordmortjenestene og sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetanse på helsestasjonene. 
• fortsette arbeidet med å styrke skolehelsetjenesten med flere  helse sykepleiere og utvidet helsesta-

sjon for ungdom.
• styrke forebyggende arbeid mot overgrep,  r  us misbruk og kroppspress.
• sikre alle barn og unge som har tilbud fra barnevernet god oppfølging fra psykisk helsevern og annen 

helsetjeneste.
• sikre en helhetlig rusomsorg med tilrettelagte helse- og sosialtjenester i alle livets faser.
• sørge for ikke-religiøse alternativer i rusomsorgen - rusomsorg bør være et offentlig oppdrag.
• sikre mulighet for botrening og arbeide aktivt med nærmiljøperspektivet, gjerne i samarbeid med frivil-

lige organisasjoner.
• opprettholde Frisklivssentralen som et sentralt folkehelsetilbud.
• jobbe for en eldreomsorg tilpasset den enkeltes faktiske behov, enten man mottar tjenester hjemme, i 

omsorgsbolig eller på sykehjem.
• sikre rett til enerom på sykehjem, bo- og behandlingshjem, omsorgsboliger og lignende institusjoner.
• at sykehjem og omsorgsboliger skal ha egne kjøkken som kan servere lokal mat.
• sørge for at eldre har gode sosiale møtesteder både i sentrum og ute i bydelene.
• øke antallet helsefagarbeidere ansatt i kommunen.
• samarbeide med de videregående skolene og HVL for å oppmuntre flere til å velge helsefaglig 

 utdanning.
• sørge for nok kommunale læreplasser/praksisplasser i helsefag og legge til rette for at ufaglærte kan 

ta utdanning.
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Barnehage og skole
Utdanning er kommunens viktigste investering for framtiden. Rødt  ønsker barnehager og skoler som 
stimulerer selvtillit og lærelyst hos alle unge, slik at de skaffer seg kunnskaper og ferdigheter til å delta i 
samfunnet. Vi vil ha et sterkt fokus på bekjempelse av mobbing.

Kvaliteten i barnehage og skole avhenger av ressursene man får tildelt. Kutt rammer ofte i størst grad de 
barna som trenger ressursene mest. Overdreven målstyring byråkratiserer skolen. Når lærernes arbeids-
dager domineres av rapportering og målinger blir det mindre tid til elevene og klassemiljøet. Rødt vil kjem-
pe for at alle ansatte i barnehager og skoler skal få tid og ressurser til å gjøre jobben sin best mulig, at de 
skal bli tatt på alvor som fagpersoner og kunne ytre seg fritt om forholdene de arbeider under.

Skolebibliotekene i Haugesund er mange steder i svært dårlig forfatning på grunn av mange års nedpriori-
tering. De må løftes til å bli den læringsressursen de skal være. 

Rødt vil:
• øke ressursene til barnehager og skoler. 
• forsvare den offentlige skolen, og si nei til etablering av religiøse og kommersielle private skoler i Hau-

gesund kommune.
• kreve at innført bemanningsnorm i barnehager og skoler implementeres uten å regne inn andre enn de 

ansatte som jobber direkte med barna.
• at alle nye barnehageplasser i Haugesund skal være ikke-kommersielle.
• styrke PPT, spesialpedagogiske ressurser og andre viktige støtteinstanser.
• gi reell mulighet til etter- og videreutdanning for alle som jobber med barn og unge i kommunen.
• innføre satsing på skolebibliotek i Haugesund kommune gjennom øremerkede midler og egen 100% 

stillingsressurs som skolebibliotek-koordinator.
• redusere foreldrebetalingen for SFO og barnehage, med mål om at det på sikt skal bli gratis.
• holde skolen for alle - unngå ekskursjoner o.l. som krever foreldrebetaling.
• ha en samordnet plan i hele Haugesundsskolen for balansert bruk av Ipad og andre digitale lærings-

verktøy.
• prøve ut ordninger med leksefri og karakterfri skole.
• følge opp vedlikehold og utbedre uteområdene til barnehager og skoler.
• beholde dagens geografiske skolestruktur, bygge ut og tilpasse skolene i sine lokalmiljø.
• satse på miljøveiledere og/eller andre typer voksenkontakter som forebyggende tiltak mot mobbing i 

ungdomsskole og barneskole.
• følge opp forpliktende tiltak mot mobbing på alle nivå i alle barne hager og skoler.
• styrke morsmålsopplæringen og arbeid med flerkultur som ressurs i skole og barnehage.
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Arbeidsliv
Rødt står på arbeidsfolks side i kampen for økt grunnbemanning, mot sosial dumping, overstyring og 
målemani. I denne kampen er fagbevegelsen i kommunen vår viktigste samarbeidspartner. Arbeidsfolk 
må sikres reell medvirkning i egen arbeidshverdag gjennom overordnet  trepartssamarbeid og formelle 
møtearenaer på alle arbeidsplasser.

Privat profitt må aldri stå i veien for arbeidsfolks lønns- og pensjonsvilkår. Vi vil derfor kjempe mot be-
manningsbransjen, nulltimerskontrakter, sosial dumping og velferdsprofitører som bygger store formuer i 
skatteparadiser i utlandet. Rett til hele faste stillinger må være det grunnleggende prinsippet i all kommu-
nal virksomhet.

Kommunen må  legge til rette for at alle som ønsker det har mulighet til å delta i  arbeidslivet, også om de 
har utfordringer med språk, rus, mental helse eller  funksjonsnedsettelser.

Rødt vil:
• gå imot all privatisering og konkurranseutsetting av kommunale  tjenester.
• følge opp arbeidet for heltidsarbeid i Haugesund kommune - hele faste stillinger skal være normen i 

alle kommunens enheter.
• innføre forsøksordning med sekstimers arbeidsdag med full lønnskompensasjon.
• motsette seg regjeringens endringer i arbeidsmiljøloven som fører til økt midlertidighet.
• sikre at tillitsvalgte og verneombud gis tilstrekkelig tid til å utføre sine verv.
• utvikle en handlingsplan mot sosial dumping i kommunen, i samarbeid med fagbevegelsen.
• sørge for at det stilles krav til tariffavtale og tiltak mot sosial dumping hos alle bedrifter og underleve-

randører som får være med i kommunens anbudsrunder.
• ha krav til dokumentert utbetalt minstelønn for å få skjenkebevilling i kommunen.
• ha søndagsstengte butikker.
• at kommunen skal være aktiv for å tilby lærlingeplasser og stimulere lokalt næringsliv til å gjøre det 

samme.
• se sykefravær i kommunen i sammenheng med grunnbemanning, arbeidspress og arbeidsmiljø, og 

innføre forebyggende tiltak i samarbeid med fagorganisasjonene.
• at alle ansatte skal få regelmessige tilbud om faglig oppdatering.
• at kommunen skal tilby lavterskelarbeidsplasser for at alle som ønsker det skal kunne bidra til, og delta 

i, fellesskapet.
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Kultur og idrett
Rødt ønsker et rikt og variert kulturliv, der både profesjonelle utøvere og bredden i kulturen får utfolde 
seg. Haugesund kommune må ikke fokusere ensidig på signalbygg og festivaler, men støtte det frie lokale 
kulturlivet hele året gjennom rimelig utleie av lokaler til kulturaktivitet og prosjektstøtte til profesjonelle og 
amatører.

Kultur og idrett skal være inkluderende aktiviteter. Inkludering betyr bredde i tilbud, lav terskel for å kunne 
delta og aktiviteter som åpner for nye tanker og mestring. Dataspill, film, grafisk  produksjon, programme-
ring og andre digitale uttrykksformer er også kultur. Kommunen må ta vare på bydelshusene, folkebiblio-
teket, museene, kinoen, byens scener og kulturskolen som arenaer for både å skape og oppleve kultur og 
lokalhistorie. 

Barn og voksne skal ha tilgang til gode friområder og idrettsanlegg, så langt mulig i sine nærmiljøer. Lom-
meboken skal ikke avgjøre om barn og unge kan delta i organisert idrett eller kulturaktiviteter. Tilgang til 
idrettsanlegg i nærmiljøet og tilrettelegging for friluftsliv er viktige folkehelsetiltak, og idretten har også en 
svært viktig rolle som sosial arena for et mangfold av mennesker.

Rødt vil:
• støtte opp om og utvikle bydelshusene som rusfrie møteplasser og fritidsklubber for barn og ungdom, 

og som åpne kulturverksteder for hele byens befolkning.
• gi økonomisk støtte til lokalt kulturliv og lokale utøvende kunstnere.
• styrke Kulturskolen og senke egenandelen, med mål om at det skal bli gratis.
• sørge for gode driftsrammer for Haugesund folkebibliotek, med ressurser til meråpent og prosjekter i 

tillegg til personal- og innkjøpsressurser.
• lage en plan for inkludering av e-kultur og e-sport i fritidstilbudet i kommunen.
• sørge for et godt kulturtilbud til eldre i kommunen, både gjennom institusjoner som bibliotek og muse-

er og med konserter og  kulturelle innslag på sykehjem og eldresenter.
• legge vekt på faglige innspill og gode forhold for dem som skal bruke byggene heller enn å sikte mot 

signalbygg når kulturbygg og idrettsanlegg skal bygges eller renoveres.
• sørge for tilstrekkelige midler til vedlikehold og nødvendig oppgradering av idrettsanlegg og nærmiljø-

anlegg i Haugesund kommune.
• støtte opp under idrettslag og -klubbers arbeid for inkludering og breddeidrett, blant annet gjennom at 

klubbene kan søke om midler til utstyrsbanker og transportstøtte. 
• la idrettsklubber som eier egne bygg slippe å betale kommunal avgift for disse.
• opprettholde og vedlikeholde turløyper i skog og mark, med fortsatt fokus på universell utforming der 

dette lar seg gjøre uten for store naturinngrep.
• at eksisterende kulturlandskap og historiske byområder og bygninger skal beholdes og bevares.
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Miljø, næring og samferdsel
Rødt er et sosialistisk miljøparti, og står for en systemkritisk og sosialt rettferdig miljøpolitikk. Det  finnes 
ingen grønn kapitalisme, og å finne løsninger på klimakrisen krever en endring av levemønster og 
 samfunnsutvikling. Kostnadene ved den nødvendige omstillingen av samfunnet må tas i fellesskap, og 
fellesskapsløsninger må prioriteres framfor å dytte ansvaret over på enkeltpersoner.

Mange viktige veivalg tas nasjonalt og på fylkesnivå. I kommunen vår vil vi likevel jobbe for en  aktiv 
 næringspolitikk, god og billig  kollektivtransport, miljøvennlig og sosial byutvikling samt energi-
effektivisering og kutt i egne utslipp. Rødt vil  stoppe nedbygging av verdifull natur og matjord, og få 
 forurensende oppdrettsnæring over i lukkede, helst landbaserte anlegg.

Rødt vil:
• at Haugesund kommune skal ha en aktiv næringspolitikk som tar opp kompetansen fra lokal olje- og 

gassindustri, maritim industri og underleverandører, og har en ledende rolle i utviklingen av fornybar-
samfunnet. Kommunen må støtte opp om prosjekter med fornybar energi og grønne arbeidsplasser.

• at miljøhensyn skal veie tyngst i kommunal arealplanlegging: jordbruksareal og viktige biotoper må ver-
nes, grønne områder og utmark må bevares, og det må legges opp til framtidige løsninger med mindre 
bilisme.

• fortsette satsing på tiltak mot plastforsøpling i sjø og på land.
• holde fast ved at det skal tas i bruk miljøvennlige alternativ til bruk av plastgranulat på kunstgressbaner.
• at innføring av kildesortering i alle kommunale bygg følges opp med god praksis.
• at renovering av kommunale bygg skjer med fokus på energieffektivisering.
• satse på lokal og kortreist mat i kommunale institusjoner, kantiner o.l.
• bruke fortetting i eksisterende bebyggelse framfor utbygging av nye områder i kommunens utkanter.
• at Haugesund kommune stiller tomme lokaler i sentrum til rådighet for byens befolkning gjennom kjøp 

eller langtidsleie, etter modell av pilotprosjektet “Levende lokaler”.
• videreutvikle prosjektet ”Sykkelbyen Haugesund” og satse på utbygging og oppgradering av sykkel- og 

gangveier også i bydelene.
• si nei til firefeltsvei i Karmsundgata, og satse offensivt på et kollektivtilbud som kan redusere privatbi-

lismen: opprettholde 10-kroners-buss på Haugalandet, og jobbe for bedre rutetilbud i områder som 
ikke dekkes av linjene 201 og 202.

• satse på miljøvennlige båttransportløsninger både regionalt langs kysten og mellom Haugesund og 
omkringliggende områder/øyer, inkludert en ringgående sentrumsbåt.

• regulere cruisetrafikken til byen strengere.
• avvise Haugalandspakke 2 og ha full gjennomgang av planlagte prosjekters nytteverdi, relevans og 

miljøeffekter. Rødt ønsker at veiutbygging skal være statlig finansiert over skatteseddelen, ikke gjen-
nom bompenger.
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Rødt Haugesunds liste ved  kommunevalget 2019

NR NAVN F.ÅR.

1 Stig Riise Pettersen 1961 
2 Jennifer Martinsen 1967 
3 Marius Langeland Myklebust 1983
4 Gro Osmundsen Kyvik 1975
5 Alfredo Guzman 1967
6 Ingebjørg Stene Jacobsen 1951
7 Geir Jørgensen 1970
8 Naomi Wessel 1983
9 Yngve Theting Øvstedal 1941
10 Jane Haug Fjellanger 1993
11 Martin Løvereide Lindtner 1998



For Rødt er det viktig at politikk blir utformet sammen med mennes-
kene den påvirker. Vårt lokale politiske program og det nasjonale 
arbeidsprogrammet er grunnlaget for det arbeidet vi skal gjøre de 
neste fire årene, men de er ikke komplette uten innspill og tilbake-
meldinger fra velgerne. Vi vil gjerne høre fra organisasjoner, lag, grup-
per og personer som har saker å ta opp med oss! 

Rødt Haugaland er felles lokallag for kommunene Karmøy, Hauge-
sund, Tysvær og Vindafjord. Her samarbeider vi om arrangement og 
politikkutvikling på Haugalandet.

Vil du være med på laget? Bli medlem!
Bli medlem i Rødt på rødt.no/bli-medlem. Du kan også melde deg inn 

via SMS: Send «Raudt [navn] [din e-post] [din adresse]» til 2090.

For å lese mer om Rødt og hvordan vi jobber:
rødt.no og rødt.no/haugaland

Følg oss gjerne på Facebook for oppdatert  
informasjon om hva som skjer:

https://www.facebook.com/rodthaugaland/

Kontakt oss på e-post:
haugaland@roedt.no


