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Samferdsel
Samferdsel er en grunnleggende forutsetning for et moderne samfunn.  
I en kommune som Klepp har bilen en naturlig plass for å løse  
transportbehovene. Vi vil finne gode løsninger for både kollektive  
og private transportformer. 

Vår største sak er å sørge for at Klepp forblir bomfritt. Dette er fordi vi 
mener at bommer treffer urettferdig, usosialt og de er kostbare å drifte. 

• Vi skal gjøre alt i vår makt for at Klepp kommune skal være bomfri, og at
 bom aldri vil bli akseptert som et alternativ.
•  Vi vil at det skal bli lettere å komme seg fra de ulike delene av kommunen  
 og inn til Klepp sentrum. Bedre mobilitet vil gi større muligheter til sosial  
 utfoldelse og vil kunne være positivt for næringslivet i sentrum. Dette kan
  vi løse med bildeling, taxibuss, selvgående buss, el-bil utlån eller en skyss 
 ordning.  
•  Vi er for å lage en rutebilstasjon i nærheten til Jærhagen som kan være  
 hoved stoppested for bussruter mellom steder som ikke har lett tilgjen 
 gelig tog, og en fast rute fra Klepp Stasjon til Jærhagen. Samtidig vil dette  
 legge til rette for lettere tilkomst med buss fra Stavanger, Sandnes Bryne,  
 og Sola for å øke handel i Klepp fra disse områdene. 
•  Vi ønsker bedre priser på buss for å komme rundt innen regionen 
 Rogaland. I dag er det soneinndelinger på dette. Klepp faller akkurat 
 utenfor den sonen som for eksempel Sandnes tilhører. FNB mener det er  
 urimelig at det skal være dobbelt så dyrt å reise fra Klepp sentrum til 
 Sandnes sentrum som fra Hommersåk til Stavanger sentrum.
•  Vi er for bedre kollektive løsninger, både internt i kommunen og til våre  
 nabokommuner. Vi vil blant annet ha buss på søndager.
•  Vi er for bedre og trygg skolevei for alle.
•  Vi vil skåne matjord i veiplanen og andre utbyggingsplaner. 
•  Vi vil bedre fremkommelighet til og for næringslivet.
•  Vi vil ha bedre og mer jevnlig vedlikehold av kommunalt eide veier. 
•  Vi er for at staten tar en større del av kostnadene ved utbedring og ved 
 likehold av veier. Staten tar inn store summer i form av skatter og avgifter  
 spesielt knyttet til bil. Vi mener at disse midlene i større grad skal komme  
 tilbake i form av investering i vei. 
•  Klepp FNB vil ikke gi elbiler ytterligere fordeler som for eksempel særskilte  
 parkeringsplasser.
•  Klepp FNB ønsker at det lages et knutepunkt for el-buss i kommunen,  
 helst i tilknytning til en rutebilstasjon. Vi ønsker spesielt at strekningen  
 mellom sentrum og Klepp stasjon blir dekket med el-bus 
•  Vi vil jobbe for at det utvises nøkternhet ved nye infrastrukturprosjekt.  
 Funksjon og sikkerhet skal prioriteres over utsmykking. 



Skole og barnehage
Skole og barnehage er viktige arenaer for våre unge innbyggere i  
kommunen. Vi ønsker en trygg oppvekst som gjør at barn og unge 
trives og har de beste muligheter senere i livet.

• Vi vil at det skal etableres et mobbeombud i Klepp kommune. Vi vil ha  
 nulltoleranse for mobbing i Klepp. Vi mener også at det kan gjøres mer i  
 forhold til ettervern og informasjon innen mobbesaker.
•  Vi er for leksefri heldagsskole, som betyr litt mer tid på skole for helt fri  
 hjemme. Vi tror at fritid der barn kan få være helt barn er viktig. 
•  Vi ønsker at læreren skal få tilbake autoriteten de trenger i eget klasserom. 
•  Vi ønsker å beholde gjeldende ordning innen skolevalg. Dersom det   
 oppstår behov skal elevenes egne ønsker vektlegges i større grad i forhold  
 til skolevalg.
•  Vi vil at alle barn skal ha en trygg skolehverdag og vil ha PPT og BUP til  
 å være mye tidligere på banen og jobbe mye mer forebyggende innenfor  
 barnehage og skolehverdagen. 
•  Vi vil jobbe for god lærertetthet i skolen i Klepp.
•  Vi vil ha bedre vedlikehold av skolene med høy bygningsmessig kvalitet  
 og godt inneklima.
•  Vi vil styrke skolehelsetjenesten og gi elevene all den kunnskap de  
 trenger for å være trygge i forhold til misbruk av rus og sosiale medier/internett.
•  Vi vil beholde to årlige opptak til barnehage. Vi vil ha barnehage- 
 dekning for alle og sørge for enda mer fleksible åpningstider tilpasset  
 familiens behov. Det er også viktig å tilrettelegge for å kunne ha søsken i  
 sammen barnehage.
•  Vi mener at det bør legges til rette for kontinuerlig videreutdanning av  
 ansatte og det er viktig å rekruttere nok pedagoger. Vi ønsker å styrke  
 samarbeid og utveksling av kompetanse og erfaring mellom barnehagene,  
 og skolene i kommunen. Dette gjelder både de offentlige og de private.
•  Vi ønsker å sikre tilsynet med barnehagene.



Næringsliv
FNB Klepp er for et aktivt næringsliv i kommunen med mange private 
initiativ. Vi mener at spillereglene i arbeidslivet skal følges. Klepp-buen 
er kreativ og full av energi og vi vil derfor at det skal bli enklest mulig for 
alle å drive næringsvirksomhet.

• Vi skal jobbe for et rettferdig arbeidsliv, der gjeldene lover og regler følges.  
 Vi vil jobbe for at offentlige myndigheter har de verktøy og ressurser de  
 trenger for å følge opp. Vi ønsker også å legge til rette for jevnlige kon 
 troller der det særlig brukes utenlandsk arbeidskraft.
• Vi vil legge til rette for at flere kan etablere nye bedrifter innen bespisning,  
 restauranter, kaféer, uteliv osv. Vi vil også legge til rette for konferanse og  
 hotelldrift i kommunen. Vi vil jobbe for å tiltrekke oss turisme.
•  Vi er for høyteknologisk landbruk og nyutvikling. Vi vil at dette balanseres  
 med miljøhensyn og dyrevelferd
•  Vi ønsker å gjøre det attraktivt for gründere å etablere seg i kommunen vår.
•  Vi ønsker å gjøre det enklere å drive annen næringsvirksomhet på   
 gårdseiendom når dette ikke er til hinder for gårdsdriften. Dette vil skape  
 mange gode arbeidsplasser der folk bor og redusere behovet for 
 unødvendig transport.
• Vi er mot at parkeringsplasser i kommunen avgiftsbelastes og vil jobbe  
 aktiv mot dette.
• Vi ønsker å legge til rette for bobilturisme i Klepp.

Helse
Vi synes at dagsenteret er viktig for eldre i kommunen og vil beholde og 
styrke tilbudene rundt dette. Helse er noe som er viktig gjennom hele 
livet, men spesielt for de helt unge og de litt eldre. Vi vil sørge for å være 
der i alle livets faser slik at Klepp kommune vil være en trygg og god 
kommune å bo igjennom hele livet.

• Vi ønsker å gjøre det gode tilbudet i Klepp for eldre enda bedre.
• Vi vil jobbe for at dagsenteret ikke legges ned, men beholdes som et  
 tilbud i kommunen.
•  Vi vil sørge for at det satses skikkelig på forebygging, rehabilitering og  
 habilitering i kommunen.
•  Vi vil styrke den faglige kompetansen i helse og omsorgstjenestene, til det 
 beste for brukerne.
•  Vi vil bedre tilbudet i skolehelsetjenesten og øke samarbeidet mellom 
 helsesykepleier og psykiatrisk sykepleier.



•  Vi ønsker å styrke barnevernet i Klepp slik at alle kan få det tilbudet 
 de trenger
•  Vi må ha et velfungerende og stødig barnevern. Barnevernsbarn må 
 sikres trygg og forsvarlig omsorg. Barnas behov må møtes med riktige 
 og gode ressurser. Barn må også møtes med empati og etikk. Barn er 
 forskjellige og må derfor ha individuelt tilpassede løsninger. Vi vil ha en  
 storstilt investering og satsing på kvalitet og kompetanseheving innenfor  
 barnevernet. 
•  Vi ønsker å ta i bruk velferdsteknologi som gjør det mulig å greie seg 
 bedre på egenhånd hjemme for de som ønsker.
•  Vi skal jobbe for å styrke ordningen med omsorgslønn ved individuell  
 vurdering.
•  Vi vil sikre at eldre føler seg trygge på å bo i eget hjem så lenge de ønsker.  
 Hjemmetjenesten skal være sikkerhetsnettet i Klepp Kommune og yte  
 tjenester til hjemmeboende.
•  Vi vil jobbe aktivt for å få ned sykefraværet innen helsetjenestene i Klepp.
•  Vi vil jobbe for at flest mulig skal få tilgang til varmtvannsbehandling i  
 kommunen all den tid bassenget faktisk allerede finnes.

Kultur
Kulturtilbudet i Klepp kan bli bedre. Selv om det finnes mange  
muligheter til å utfolde seg innen idrett burde det satses på flere  
andre områder innen kultur.

• Vi vil jobbe for et bedre kulturtilbud i Klepp kommune. Kulturskolen koster  
 så mye at det er et uoverkommelig hinder for flere. Vi vil ha et kulturtilbud  
 flest mulig kan være med på.
• Vi vil jobbe for at private kulturinitiativ blir støttet og promotert i 
 kommunen, som for eksempel Rogaland bilmuseum. 
•  Vi skal jobbe for flere aktiviteter for barn, unge og unge voksne, spesielt  
 for andre aktiviteter enn sportslige.
•  Vårt mål er å legge til rette for gaming og LAN arrangement i kommunen.
•  Vi vil støtte unge, lokale talenter. Vi vil også støtte arrangement som har  
 interesse for allmennheten.
• Vi ønsker at det skal være en oval isflate i Klepp



Integrering
Vi vil ikke at Klepp skal være et «oss» og «dem» -samfunn, men derimot 
en kommune for alle uansett bakgrunn. Vi mener at alle som bor i Klepp 
er en ressurs og at vi alle blir bedre av at alle bidrar. Derfor vil vi jobbe 
for å fjerne hinder for deltagelse i samfunnslivet.

• Vi vil jobbe for tettere integrering allerede fra barnehagen, inkludert innen  
 fritid og idrett. 
•  Vi vil bedre språkopplæring i Klepp som et tilbud til alle. Vi vil legge til  
 rette for språkkafé med veileder.
•  Vi vil jobbe for et rettferdig arbeidsliv der alle integreres og alle behandles  
 som mennesker med lik verdi.
•  Vi skal arbeide for å integrere innvandrere i arbeidslivet i et tett og godt  
 samarbeid med lokalt næringsliv.
•  Vi vil at det etableres et eget vaksinasjonsprogram, og ekstra informasjon  
 til innbyggere uten norsk bakgrunn.

Miljø
Vi har bare ett miljø og det skal vi ta vare på. FNB Klepp vil gjøre det let-
tere å ta de riktige valgene slik at vi kan ta best mulig vare på miljøet.

•  Vi skal oppmuntre til industri som resirkulerer plast
•  Vi ønsker flere søppelspann i turområder. Tettere mellom hvert og bedre  
 tilgjengelighet for å unngå søppel og hundebæsj i naturen. Vi ønsker  
 nedbrytbare avfallsposer i nærheten av disse.
•  Vi vil ha inn mer Enøk i Klepp. Blant annet vil vi få inn varmepumper eller  
 fjernvarme i kommunale bygninger for å få ned strømforbruk og spare  
 både penger og strøm.
•  For å få søppel dit det hører hjemme ønsker vi gratis levering på  
 bossplasser, både for private husholdninger og for bønder i kommunen.
•  Vi er for private initiativ innen kraftproduksjon. Der det er mulig vil dette  
 være med på å kunne redusere behovet for kraft.
•  Vi vil åpne for at matjord kan leies til privatpersoner, for at det skal være  
 mulig å kunne dyrke mat på hobbybasis. Et eksempel vil være kolonihager.
•  Vi er for flere ladepunkt for elektriske kjøretøy.



Offentlig administrasjon
Vi ønsker å gjøre Klepp til en ja-kommune. En kommune der en  
opplever kommunen som en medspiller og ikke en motspiller. Klepp 
FNB ønsker å styrke demokratiet og at det gjennomføres lokale  
folkeavstemminger om viktige saker. 

• Vi i FNB Klepp ønsker en mer åpen kommune. Vi vil at innbyggerne skal  
 ha en lav terskel for å ta kontakt med kommunen, og vil jobbe for å ha  
 en publikumsmottaker med bred oversikt. Denne skal kunne vite hvem  
 som gjør hva innen det offentlige, hvor man henvender seg for de  
 forskjellige temaene innen kommunen, fylkeskommunen og staten.  
 Denne skal også være en som kan guide på det som går over internett  
 av søknader og viser fysisk hvor i kommunen publikum kan henvende  
 seg for å få hjelp og svar på det de lurer på. Vi ønsker at Klepp skal være  
 en foregangskommune på dette. Vi mener at direkte fysisk  
 kommunikasjon er viktig i seg selv. Det er også særs viktig for de som ikke  
 kan eller vil bruke elektronisk kommunikasjon. Det offentlige skal være et  
 ansikt, en person og for alle.
•  Vi mener også at kommunen i større grad må bli en aktiv informasjonss- 
 preder. Mange gode tilbud i kommunen benyttes ikke i dag fordi de ikke  
 er kjent blant innbyggerne.
•  Vi ønsker en tilgjengelig kommune der ordføreren har en åpen dag for  
 befolkningen en lørdag i måneden, og skal være tilgjengelig på telefon i  
 normal arbeidstid.
•  Vi ønsker befolkningsvekst i kommunen. Et Klepp i vekst er et positivt og  
 optimistisk Klepp.
•  I hele kommunen skal alle vannmålerne byttes ut med elektroniske  
 vannmålere. Vi er mot fordi kostnadene ikke står i forhold til verdien.
•  Vi vil redusere kommunale avgifter. Disse avgiftene er i Klepp kommune  
 20% høyere enn alle nabokommunene. Den øker også med ytterligere  
 20% i 2019. Vi vil jobbe for at avgifter i Klepp kommer på linje med  
 nabokommuner.
•  Vi vil belønne rett atferd/ønsket atferd, heller enn å straffe ønsket adferd.  
 Eksempelvis, ønsker vi ikke gebyrer på kommunale tjenester når de  
 brukes rett. Vi vil gjøre det enklere å ta de riktige valgene. Det skal lønne  
 seg å handle riktig.
•  Vil jobbe for lokale folkeavstemninger på det som angår beboerne i  
 kommunen direkte. La folket få være med å bestemme i viktige saker. 
•  FNB Klepp er mot eiendomsskatt i kommunen.
•  Vi vil at det skal bli slutt med aksjer i kommunens økonomi for å sørge for  
 stabilitet uten uventede svingninger på grunn av aksjemarkedet, der   
 kommunen ikke har direkte eierinteresser.



• Vi ønsker at kommunen ikke skal gå med unødig overskudd, men en  
 nøktern buffer kan aksepteres. 
•  Vi skal jobbe for en åpen kommune der de ansatte møter beboerne/ 
 brukerne i kommunen med en positiv og kundevennlig innstilling.  
 Kort sagt, vi vil at kommunen skal jobbe for folket.
•  FNB Klepp vil være tilgjengelige for innbyggerne i Klepp. Vi vil lytte til  
 folket og vi vil revitalisere demokratiet. 
•  Vi vil jobbe for å redusere fylkeskommunalt nivå, og fordele disse opp 
 gavene mellom kommuner og stat.
•  Vi vil jobbe mot eventuelle nye kommunesammenslåinger.
•  Vi vil jobbe mot korrupsjon i kommunen, og passe på at vennskap eller  
 innflytelse ikke påvirker saksbehandling. Vi ønsker ekstern revisjon av  
 kommunen med jevne mellomrom.
•  FNB vil sikre brukere og de ansattes rettigheter og ytringsfrihet, sørge  
 for varslervern og rettssikkerhet i offentlig sektor. Vi skal ha gode tjenester  
 i kommunen med høy kvalitet til alle.
•  Arbeide for en kulturendring med økt åpenhet om feil og mangler i tjenestene.
•  Vi vil sørge for at kommunale mellomledere tar det ansvaret som ligger  
 i sine stillinger.
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Kontakt
fb.com/FNBKlepp

klepp@neitilmerbompenger.no
www.neitilmerbompenger.no

Ellers er alle kandidater klare for å svare på dine spørsmål.


