
Årsmelding fra kommunestyregruppa 2021 
 
 
Vi har to faste representanter i kommunestyret, Heidi Bjerga og Jan Refsnes. Heidi Bjerga er 
gruppeleder, og har i tillegg 20% frikjøp som medlem i formannskapet. Jan Refsnes er 
frikjøpt 20%. Fra september 2021 er også Nina Stokke frikjøpt 10%. 
 
Vara til kommunestyret er endret etter at Nina Eltervåg nå er flyttet. 
Nina B. Stokke, Eva-Tone Breivik, Mette K. Haugvaldstad, Araz Hanan og Olav Wiik 
 
SV er representert i fire hovedutvalg: 
Eva-Tone Breivik er medlem i Utvalg for oppvekst 
Nina Stokke er medlem i Utvalg for by og samfunnsutvikling 
Jan Refsnes er medlem i Utvalg for miljø og tekniske saker og Kommuneplanutvalget  
 
Heidi Bjerga har plass i formannskapet og administrasjonsutvalget.  
 
I tillegg er vi representert i: 
Sandnes kommunale pensjonskasse, Heidi Bjerga - styret  
Innvandrerrådet, Araz Hanan - vara 
IVAR – representantskapet, Jan Refsnes 
Jæren Friluftsråd, Heidi Bjerga, nestleder  
Område Forsand/Høle, Gina Osaland 
Område Lura/Trones, Grete Johanne Ikdahl Refsnes - vara  
KS fylkesmøtet, Jan Refsnes 
Stiftelsen til sosialt og veldedig hjelpearbeid i Sandnes, Heidi Bjerga, leder 
Valgstyret, Heidi Bjerga 
Valgnemda, Heidi Bjerga. 
 

Kort oppsummering av arbeidet i 2021 
 
2021 ble et uvanlig år, eller kanskje det nå er et vanlig år, med koronarestriksjoner som kom 
og gikk, og nye varianter av Covid19. Samfunnet er sterkt påvirket av viruset, og regjeringen 
kom med krisepakker til kommuner og næringsliv i et forsøk på å holde samfunnet i gang.  
 
Gruppelederne i Sandnes gav våren 2020 ordfører noen fullmakter til å håndtere 
koronakrisen. Det har fungert godt, og vi må i tillegg gi ros til kommunelegen som sammen 
med administrasjonen har håndtert dette på en god måte, med åpenhet som har gitt oss 
trygghet gjennom hele denne perioden.  
 
Når det gjelder poltikken, har alle planlagte møter blitt avholdt, men på nye måter og nye 
steder. Vi er blitt gode på digitale møter, men foretrekker å være samlet. Mange konferanser 
er avlyst, men noen har arrangert webinar til glede for oss som ønsker faglig påfyll.  
 
Gjennom hele 2021 har Bymiljøpakken vært diskutert. Kostnadsprekk på prosjektene fra 
Jærenpakke 1 var betydelige, og påvirker prioriteringene i Bymiljøpakken. Der er det også 
økte kostnader, blant annet fordi staten vil ha fire felt og 110 km/t på E39. Det har økt prisen 
med over 1 mrd på strekningen Hove – Ålgård. SV mener vi må redusere hastigheten, og 
bygge tunnel med to felt, ikke fire. Med 90km/ t sparer vi betydelig beløp, og det reduserer 
klimabelastingen og sparer matjorden i tillegg. Da kan vi bruke eksisterende vei til 
trafikkerende som skal mellom Osli og Ålgård. Hvis vi i tillegg hadde fått gjenåpnet 
Ålgårdsbanen, som vi ikke har gitt opp, så hadde vi redusert trafikken betydelig på E39.  
 



Skolebruksplanen har vært oppe, og SV har markert seg tydelig på at vi ikke ønsker store 
B35 skoler. Vi støtter opp om en ny sentrumsskole, oppgradering og utvidelse av 
eksisterende skoler, blant annet på Sørbø. I tillegg mener SV at det er stort behov for ny 
barnehage på Ganddal nå, vi kan ikke vente til 2028 med å starte det arbeidet.  
SV mener vi ikke skal legge ned helsestasjonen på Ganddal, men se på grensene for hvem 
som skal være tilknyttet den. Vi gikk også imot å legge ned tannklinikken på Ganddal, 
Hommersåk og Lura, men tape den kampen dessverre. På sikt vil bare klinikken på 
Hommersåk bestå.  
 
Boligsosial handlingsplan er viktig. Kommunen har en offensiv plan, men klarer likevel ikke å 
følge opp målsettingen om at barnefamilier skal bo trygt. Sandnes er den storbyen med flest 
husløse, så her må det betydelig innsats til. Vi ser også at det har vært flere runder for 
Foreldreinitiativ 3, slik at prosjektet ble utsatt unødvendig, men nå skal det være klart for 
oppstart.  
 
Flertallet legger nå opp til en betydelig lavere andel sykehjemsplasser på bo- og 
aktivitetssenter. Fra en nøkkel på nærmere 23 prosent, vil nøkkelen ligge på rundt 17 
prosent i framtiden. Det vil bety at flere vil måtte bo hjemme, og få oppfølging av kommunale 
tjenester der. Det er allerede i dag press på plassene, og dette er en utfordring fordi dette er 
mennesker som trenger både helsehjelp, pleie og omsorg. Vi prioriterte et nytt BOAS i vårt 
alternative budsjett. Det nytter ikke å si at alle skal få den hjelpen de trenger, når det ikke er 
plass til dem som trenger plass. Det har vi sett i media når Randaberg ikke har plass til sine 
pleietrengende. Vi ønsker ikke en slik situasjon i Sandnes.  
 
Det er stort press på naturen, både i Sandnes, Rogaland og resten av landet. Ikke før de er 
ferdige med å bygge vindkraftanlegg på fjelltoppene våre, så foreslår noen data- og 
batterifabrikker i skogen og på landbruksjorden i nesten hver kommune. Sandnes heiv seg 
også rundt, og vil gjøre området på Sviland om til industriområde i stedet for boligområde. 
Det har vi vært svært skeptiske til, og ønsker å holde oss til kommuneplanen som sier boliger 
og industrien som allerede er etablert.  
 
SV har registret at det budsjetteres med et lavt driftsresultat, men når årsrapportene legges 
fram er resultatet mye bedre enn budsjettert. Vi foreslo dette året at vi overførte 0,2 prosent 
av driftsresultatet, tilsvarende 12,5 millioner, til investeringer. Det overskytende, tilsvarende 
131,4 millioner skulle settes av for å styrke driften og for å bidra til å redusere sykefraværet. 
Det har over lang tid vært økende, og vi mener vi må ta dette på alvor, skal vi sikre skikkelige 
arbeidsforhold og gode tjenester. Vi fikk kun støtte fra Rødt.  
 
Det skjer mye i sentrum av Sandnes for tiden. Rutenparken er ferdig, og har bidratt til et 
trivelig sentrum. Park på Ruten har vært en SV-sak i årevis, og SV-ere har i mange perioder 
jobbet for å hindre parkering på Ruten i stedet for park. Vi klarte det, og er veldig fornøyd 
med at flertallet i kommunestyret i forrige periode var enige med oss om at det var park, ikke 
parkering, som hørte hjemme på Ruten. Sentrum står foran flere utviklingsprosjekt. Det kan 
se ut som det blir et bad i Vågen, og Storånå skal åpnes hele veien fra Stokkelandsvannet til 
Vågen. Sammen med utbyggingene som er planlagt kan vi få en vitalisering av byen vår de 
neste årene.  
 
Kommuneplanen er under revidering, og SV holder fokus på natur- og miljø. Vi skal sikre 
Sandnesmarka, som stadig er under press, og hindre videre nedbygging av kystlinjen. Vi må 
også begynne å se på om vi skal fortsette å bygge hytter i urørt natur. Sandnes er en stor 
hyttekommune, og det er viktig at vi forvalter dette på en bærekraftig måte. SV har sagt at vi 
må innarbeide et arealregnskap i kommuneplanen for å få oversikt over omdisponeringene 
som gjøres. Dette er det ikke lett å få støtte for, men vi vil ikke gi oss.  
 



SV er helt klart mot en ishall i kommunen nå. Det trengs flere svømmehaller og idrettshaller, 
det mener idrettsrådet i kommunen også.  
 

SVs alternative budsjett 
 
Vi legger ved SVs alternative budsjett, sammen med tekstforslagene våre. Rødt stemte for 
vårt budsjettforslag, og vi fikk støtte fra flere parti på flere av tekstforslagene. Nytt i år er at 
kommunene har begynt arbeidet med et klimabudsjett. Dette blir det spennende å følge opp.  
 
SV fremmet sammen med H, KrF, MDG, V og Rødt et tekstforslag som fikk en del 
oppmerksomhet. I høst har det vært en sak i media om en dame som har tatt kontakt med 
kommunen fordi hun mener kommunen hadde mangelfull oppfølging i oppveksten. Saken ble 
dårlig håndtert i kommunen, og vi ble enige om at vi ville be om en sak for å få vurdert 
muligheten for etablering av en oppreisningsordning sammen med nabokommuner. Dette 
manglet en stemme på flertall, dessverre. Posisjonen mente det må være en nasjonal 
ordning, noe vi i SV er enig i. Men det har ikke vært flertall for dette i Stortinget foreløpig. 
Fram til det er på plass mener vi at kommunene må ta ansvar og sørge for at mennesker 
som mener de har rett på erstatning eller oppreisning kan få hjelp her.  
 

Interpellasjoner og spørsmål: 
 
I februar spurte vi ordføreren hvordan Sandnes kommune som arbeidsgiver følger opp 
Aktivitets- og redegjørelsesplikten i likestillings- og diskrimineringsloven? Dette handler om 
blant annet likelønn, og ordfører svarte at kommunen har vedtatt Strategi for likestilling, 
inkludering og mangfold, og at redegjørelsesplikten følges opp gjennom årsrapporten. I 
tillegg vil kommunedirektøren revidere den vedtatte Strategi for likestilling, inkludering og 
mangfold, slik at kravene til risikovurdering, analyse og iverksetting av tiltak blir ivaretatt.  
 
I mars spurte vi om ordføreren vil ta kontakt med veieier og skiltmyndighetene for en ny 
vurdering av trafikkutfordringene i Hoveveien.  Statsforvalteren hadde svart beboerne langs 
veien at dersom trafikkutfordringene i Hoveveien kan løses eller situasjonen bedres vesentlig 
gjennom skilting/trafikkreguleringstiltak, bør kommunen undersøke om det er mulig å få en 
ny vurdering fra skiltmyndighetene. Ordfører var ikke villig til å følge opp dette, dessverre. 
Men vi har tatt opp saken i fylket, og fått positivt svar fra fylkesordfører som vil følge opp 
dette.  
 
I april spurte vi om ordfører mener at det er rett vurdering å kun tilby en til en-oppfølging i 
barnehage, men ikke i hjemmet til barn som er tildelt BPA, og om han mener det er 
avlastning som er den beste løsningen for familier til barn som har brukerstyrt personlig 
assistent? Bakgrunnen var at BPA er en ordning som er viktig for både barn og voksne, og at 
Sandnes har vedtatt at BPA også skal være en rettighet for barn under skolealder. Vi fikk en 
henvendelse fra en fortvilet familie som ikke fikk BPA slik behovet deres var, men tilbud om 
avlastning. Ordføreren svarte at kommunen driver ut fra loven og statsforvaltningen, og at 
kommunen ikke gjør noe annet enn det som er bestemt. Dette var ikke til hjelp for denne 
familien. 
 
I mai tok vi opp spørsmål om Sandnes kommune kan være en kommune med alternativ 
mottaksplass selv om vi ikke har mottak lenger. Det svarte ordfører positivt på. Men han ville 
ikke gi beskjed til UDI om dette. Han svarte at kommunen vil være positive hvis det kom 
henvendelse fra UDI. Grunnen til at vi tok opp saken var at Hå mottak skulle legges ned, og 
på Hå bodde en mor med to barn. Barnas far bor i Sandnes, er norsk statsborger og har fast 
arbeid. Vi mente at mor og barn burde få alternativ mottaksplass i Sandnes slik at familien 
kunne være samlet. Dessverre gikk ikke dette, og mor og de to barna ble sendt til mottak i 
Florø.  



 
 

Leserinnlegg: 
 
Januar  Hvorfor vi skal minnes Yemane – Rogalands Avis  
Februar Bærekraftig framtid i Sandnes - Sandnesposten 
  Næringslivet må skinne - Sandnesposten 
Juni  For pengar kan ein få alt – Rogalands Avis 
Desember Det er ikke rom i herberget for «Amalie» og hennes to små - Aftenbladet 
 

Gruppeleders oppsummering: 
 
Kommunestyregruppa og medlemmene i utvalgene har jobbet godt sammen. Noen utvalg 
har hyppige møter, som Utvalg for by- og samfunnsutvikling, mens andre samles fem til seks 
ganger i løpet av året. Vi fremmer ofte forslag, og vi har hatt flere oppslag i media gjennom 
hele året hvor SV-representanter er nevnt. 
 
Samarbeidet mellom styret og kommunestyregruppa fungerer også godt. Jan Refsnes og jeg 
har også jevnlige møte med tillitsvalgte i Fagforbundet, og har også etablert møter med FO 
og Sykepleierforbundet. Vi har også møtt Utdanningsforbundet. Fra høsten 2021 er vi nå tre 
som har frikjøp, og vi ønsker å bruke dette til besøk i bedrifter, på arbeidsplasser i 
kommunen og i møter med tillitsvalgte, slik at vi får enda bedre kjennskap til hva som foregår 
i Sandnes, og at enda flere blir kjent med oss i SV. Nå må bare Koronaen gi seg slik at vi kan 
være mer aktive.  
 
Det er tungt å være i opposisjon, men vi støtter hverandre så godt vi kan. Gode gruppemøter 
i forkant av utvalgsmøter og kommunestyremøter er viktige, og gjør oss bedre.  Vi prøver så 
godt vi kan å fremme god SV-politikk til beste for innbyggerne, og opplever at vi ofte får 
støtte fra andre parti, men ikke fra posisjonen.  
 
2021 var et krevende år, og 2022 blir nok like krevende. Det ser ut for at koronasituasjonen 
vil prege oss i lang tid. Men vi skal gjøre vårt beste for at vi i Sandnes SV fortsatt skal vise 
igjen i, og for at Sandnes fortsatt skal være en god plass i bo.  
 
Vi ønsker enda mer samarbeid med medlemmene, og håper vi kan få til dette i løpet av 
2022. Vi vil takke for gode innspill i året som gikk. Jo flere som bidrar med innspill og forslag, 
jo bedre blir politikken vår.  
 
Til slutt vil jeg takke medlemmene i kommunestyret og i utvalgene for innsatsen i 2021. Det 
er en fryd å samarbeide med dere.  
 
For kommunestyregruppa, Heidi Bjerga, gruppeleder 
 
 

 
Heidi, Jan, Eva-Tone, Olav, Nina, Mette og Araz holder appell før valget 2019 


