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Sandnes SVs alternative budsjett 2022 til 2025  

Tilleggspunkt - HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 

 
1. Sandnes kommune har som mål at alle som arbeider som BPA – brukerstyrt personlig 

assistent skal ansettes i kommunen. Prosessen gjøres i samarbeid til tillitsvalgte og ansatte, 

og det legges fram en sak til politisk behandling våren 2022 for å forankre prosessen politisk.  

 

2. Sandnes kommune har tillit til de ansatte, som må få bruke kompetansen og erfaringene i 

arbeidet de skal utføre. Kommunen vil i samarbeid med de ansatte og tillitsvalgte gå 

gjennom rutiner og instrukser for å se på mulig omlegging og forenkling i rapporteringen og 

arbeidsrutinene. Sandnes kommune ønsker å prøve ut tillitsbasert reform slik som Stavanger 

og andre kommuner gjør, og legger fram en sak til politisk behandling i løpet av våren 2022. 

 

3. Sandnes kommune vil bidra til at lokalt næringsliv får anledning til å levere varer og tjenester 

til kommunen. Der vil kommunen blant annet bruke klima, miljø, leveringstid og 

tilgjengelighet som kriterier. Dette legges fram ved neste revidering av innkjøpsstrategien. 

 

4. Sandnes kommune vil tilby gratis bading til barn i 1. til 4 klasse. På denne måten vil 

kommunen vil bidra til at flere klarer å lære seg å svømme. Tilbudet gjelder barn sammen 

med foreldre. 

 

5. Sandnes kommune vil se til Oslo for å vurdere innføring av aktivitetstid til innbyggere over 67 

år som mottar hjemmebaserte tjenester.  

 

6. Sandnes kommune vil gjennomføre forsøk med sekstimersdag i en av avdelingene. Dette 

gjøres i samarbeid med ansatte, tillitsvalgte og administrasjonen.  

 

7. Kommunalbanken tilbyr kommunene gunstige grønne lån under gitte kriterier. Sandnes 

kommune skal søke om grønne lån på prosjekter som kommer inn under kriteriene, for på 

sikt å redusere klimautslipp samtidig som vi reduserer rentebelastningen.  

 

8. Sandnes kommune vil arbeide for at nye tillatelser til oppdrett kun gis til anlegg som 

garantert er bærekraftige med tanke på økosystemet. 

 

9. Sandnes kommune gir økonomisk kompensasjon til ansatte som pålegges hjemmekontor, 

eller som må utføre jobben hjemmefra på grunn av koronasituasjonen.  

 

Fellesforslag fra SV, Rødt, KrF, V, MDG og H 

 

1. Kommunestyret ber om en sak for å vurdere mulighet for etablering av en 

oppreisningsordning som kan veilede personer som mener de har fått mangelfull 

oppfølging fra kommunene i oppveksten. Dette bør være et samarbeid med 

nabokommuner. Målet må være at personer som trenger råd og veiledning kan få 

dette uten kostnader. For at prosjektet skal være fristilt kommunene, bør dette 

plasseres for eksempel hos statsforvalteren eller et annet sted som oppleves 

nøytralt. Administrasjonen bør blant annet se til Skien som innførte en ordning lokalt 

16 mars 2021. 


