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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%, og Nina Stokke er frikjøpt 10%. 
 
Vara til kommunestyret er: 
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 
Ryfylke Vassområde, Jan Refsnes – fast møtende vara 
Stiftelsen til sosialt og veldedig hjelpearbeid i Sandnes, Heidi Bjerga, leder 
Valgstyret, Heidi Bjerga 
Valgnemda, Heidi Bjerga. 
 
Oppsummering av arbeidet i 2022 
 
Året var fortsatt preget av corona, og restriksjoner i oppstarten. Når det gjelder poltikken, har 
alle planlagte møter blitt avholdt. Vi er blitt gode på digitale møter, men foretrekker å være 
samlet når vi skal ta de politiske diskusjonene.  
 
I Sandnes lever 1 300 barn i familier med vedvarende lav inntekt. Det tilsvarer 46 
skoleklasser med barn og unge som kan oppleve utenforskap hver dag. Vi må derfor sørge 
for tilbud som er gratis og inkluderende, slik at alle får delta i felleskapet. Gratis SFO er 
viktig, og vi har prioritert dette i våre alternative budsjett. Det samme har SV i forhandlinger 
med regjeringen, så når er det gratis halv plass for alle på første trinn, og til høsten blir det 
gratis på andre trinn. Vi i Sandnes SV la inn penger til gratis heldagsplass på 1. trinn med 
opptrapping til gratis til og med 4 trinn i økonomiperioden. Vi økte rammen for 
Opplevelseskortet slik at flere kan delta på aktiviteter sammen med venner, og vi la inn økt 
ytelse til de som mottar økonomisk sosialhjelp. Vi styrket laget rundt elevene med flere 
fagarbeidere og miljøterapeuter i skolen, og økte rammen for tiltak rettet mot ungdom.  
 
Kommuneplanen har vært oppe til behandling og sendt ut på ny begrenset høring. Endelig 
behandling blir i 2023. Som vanlig fører vedtakene fra flertallet til at vi får innsigelser når det 
gjelder arealdisponering, eller omdisponering fra grønne områder til hytter, industri og 
bebyggelse. Det er nå en gjenganger, og antall innsigelser øker for hvert år. Vi i SV er svært 
glade for å ha både statsforvalter, fylkeskommune, jordvernforeningen og mange andre på 
lag, når vi er restriktive med omdisponeringer. Vi ser på mulige områder for tilbakeføring til 
landbruk, natur og friluftsliv, LNF. Det er stort press på naturen og landbruksjorda i Sandnes, 
og det ser ut til at Sviland er den bygda som kommer til å merke det mest. Området som var 
satt av til boliger nå omgjort til industriområde av flertallet i kommunestyret. Konsekvensen er 
at de blir helt omringet av industri, med liten mulighet til å utvikle bygda i framtida. Vi skal 
fortsette arbeidet for å sikre Sandnesmarka, som stadig er under press, og hindre videre 
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nedbygging av kystlinjen. 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. 
 
Samferdsel er et tema som går igjen, og iveren etter firefelts motorvei ser ikke ut til å bli 
mindre, selv om vi vet at det vil belaste både matjord, natur og klimaet. Kostnadene øker, og 
vi håper det kan bidra til at prosjektene blir nedskalert. Vi klarer oss godt med en tunnel med 
to løp mellom Osli og Ålgård hvis lokaltrafikken bruker eksisterende vei. Det sparer penger, 
er bra for miljøet og vil løse trafikkutfordringene på strekningen.  
Ålgårdbanen er stadig under press for å bli omgjort til sykkelsti eller trase for autonome 
kjøretøy. Foreløpig er det ikke flertall i regionen for det, for flertallet mener vi ikke må 
ødelegge muligheten for gjenåpning, heldigvis.  
 
SV har støttet opp om sentrumsskolene, og mener at vi skal videreutvikle dem, og bygge ny 
skole i sentrum i tillegg. Vi ønsker ikke store B35 skoler, som er barneskoler med fem 
parallelle trinn og nærmere 1000 elever. Vi deltok på møte om å bevare skolen på 
Stangeland, og på Hommersåk hvor de diskuterte nedlegging av skoler for å bygge en stor 
skole i sentrum med opp mot 1000 elver. Skolene på Ganddal har ikke kapasitet til å ta imot 
flere elever, og vi er svært glade for at også de andre partiene har prioritert utvidelse av 
Sørbø skole.  
SV er helt klart mot en ishall i kommunen nå. Det trengs flere svømmehaller og idrettshaller, 
det mener idrettsrådet i kommunen også. Vi har støttet opp om ny hall på Ganddal og på 
Hommersåk. Vi har også sagt at vi ønsker flerbrukshus på Ganddal, ikke ny kirke. 
 
Når det gjelder barnehageplasser, er det under press i store deler av kommunen. Bare på 
Ganddal mangler det 200 plasser allerede nå, og det er ikke planlagt ny barnehage før 
tidligst i 2029. Den er foreslått skal ligge på Stokkeland, men det området mener vi skal bør 
tilbakeføres til LNF-område, og ikke bygges ned. Resultatet kan fort bli at barn fra bydelene 
må kjøres til sentrum, for der planlegger de ny barnehage og utvidelse av eksisterende. Vi 
mener barna må få gå i barnehagen der de bor, både av miljøhensyn men ikke minst fordi 
det vil bety at de er sammen med barn fra nabolaget, som de vokser opp sammen med, og 
som de seinere skal gå på skole sammen med. Det betyr trygge oppvekstvilkår, og mindre 
transport.  
 
Kommunen har en offensiv boligsosial handlingsplan, men klarer likevel ikke å følge opp 
målsettingen om at barnefamilier skal bo trygt, og at vi skal ha nok boliger til de som trenger 
kommunal bolig. 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, og var helt ute av handlings- og økonomiplanen som ble lagt fram i høst. 
Men nå skal det være klart for oppstart fordi alle partiene mente det var viktig å få dette på 
plass.  
Vi la inn økning i kommunale boliger i vårt alternative budsjett, i tillegg til flere kroner til 
vedlikehold av eksisterende boliger. Kommunen har tatt imot nærmere 400 flyktninger, 
flertallet fra Ukraina, og arbeider på spreng for å skaffe boliger. De samarbeider med private 
utleiere for å skaffe nok boliger til alle. Nå skal kommunen forhåpentligvis ta imot like mange 
flyktninger i år, og er usikre på om de klarer å skaffe nok boliger. Det er en sak vi vil følge 
tett.  
 
Det vil blir stort press på sykehjemsplassene i framtiden, Sandnes har hatt en dekning på 23 
prosent. Det vil si at det har vært plass til 23 prosent av personer over 80 år som er bosatt i 
kommunen. Det nye måltallet er ned mot 17 prosent. Det betyr færre sykehjemsplasser i 
kommunen, og at flere må bo hjemme lenger. Det krever andre tiltak, og en styrking av 
tjenestetilbudet. Men vi i SV er ikke sikre på at det vil bli godt nok, og om det vil gi de som 
trenger omsorg nok trygghet og god nok behandling når de bor hjemme. Vi foreslo derfor at 
vi må invitere til møter og høre hva innbyggerne mener om utviklingen. Vi må også ta kontakt 
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med organisasjoner, pårørende og ansatte for å høre hva de mener er framtidens 
eldreomsorg. Vi la inn midler til satsing på hele stillinger, og vi økte rammen for å øke 
grunnbemanningen. Vi omdisponerte midler for å styrke arbeidet med egen vikarbank med 
faste ansatte, og vi la inn midler til gratis trygghetsalarm. Vi styrket dagsentrene, økte støtten 
til vekst- og attføringsbedriftene, frisklivssentralen og de kommunale fysioterapeutene.  
 
Fortetting og dispensasjoner er tema i utvalg for by- og samfunnsutvikling. Sentrum skal 
utvikles, og utbyggerne bidrar til en by med plass til både folk og næringsliv. Samtidig ønsker 
utbyggerne å hente ut mest mulig profitt, og presser derfor prosjektene mer enn det som er 
grunnlaget i kommuneplanen. Det krever mye arbeid fra administrasjonen, som leverer gode 
saksframlegg. Vi leser også at posisjonen ikke alltid er fornøyd med administrasjonen, hvis 
de uttaler seg om byutvikling og historiske bygninger med kulturhistorisk verdi. Vi i SV setter 
stor pris på ansatte meg høy kompetanse og stort engasjement. Sentrum står foran flere 
utviklingsprosjekt. Det kan se ut som det blir et bad i sentrum et sted, 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. Vi jobb blir å passe på at det skjer på en 
måte som bidrar til liv og aktivitet i byen for alle innbyggerne, ikke maks utbytte for utbygger.  
 
Avslutningsvis vil jeg bare beklage at flertallet i Sandnes dessverre ikke støttet Stavanger 
kommune sitt forslag om en lokal oppreisingsordning fram til en sentral ordning er på plass. 
Hele opposisjonen støttet invitasjonen fra Stavanger, men Ap, Frp, Sp og FP stemte imot. 
Alle mener det må være en sentral ordning, men fram til det er på plass, mener vi at vi har et 
ansvar for å ta vare på de som ber om hjelp til å få saken sin vurdert.  
 

SVs alternative budsjett 
 
Vi legger ved SVs alternative budsjett, sammen med tekstforslagene våre.  
 

Interpellasjoner og spørsmål: 
 
Februar 
Vi spurte ordfører hvorfor han tillot salg av tomt til en privat barnehage. Målet med regulering 
av Skarabakken var tilrettelegging av et kommunalt aktivitetssenter og SFO 
(skolefritidsordning) for personer med nedsatt funksjonsevne (tidligere Vågsgjerd), samt ny 
barnehage med inntil 10 avdelinger. Så opplevde vi at Sandnes tomteselskap solgte 
barnehagetomten til Læringsverkstedet (Strutsen barnehage). Nå foreslår posisjonen at 
Strutsen barnehage skal få fortsette å drive på dispensasjon der de allerede er etablert.  
 
Vi spurte også ordfører om han ville sende vedtaket fra desember 21 til justiskomiteen og 
stortingsrepresentantene for oppfølging. Vedtaket var en omskriving av SV sitt vedrørende 
oppreisningsordning, og det ble enstemmig vedtatt: Kommunestyret ber om en sak for å 
vurdere mulighet for etablering av en ordning som kan veilede personer som mener da har 
fått mangelfull oppfølging av kommunen i oppveksten. Dette skal være en nasjonal ordning. 
Målet må være at personer som trenger råd og veiledning kan få dette.  
For at prosjektet skal være fristilt kommunene skal dette plasseres nasjonalt. 
Administrasjonen bør blant annet se til Skien eller annet sted som oppleves nøytralt. 
 
Mars 
SV oppfordret til at Sandnes kommune ved formannskapet sluttet seg til fordømmelsen av 
den russiske krenkelsen av Ukrainas suverenitet, som er et klart brudd på internasjonal rett.  
SV ønsker også at Sandnes skal ta bistå og ta imot mennesker fra Ukraina, som nå flykter 
på grunn av Russlands aggresjon mot landet deres, og spurte om ordfører ville gi nasjonale 
myndigheter beskjed om at Sandnes kommune er klar til å ta imot flyktninger fra Ukraina på 
kort varsel dersom det er behov for det. 
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April 
Vi spirte om ordfører vil ta initiativ til en gjennomgang av leieavtalene slik at kommunens 
utleieavtaler for framtiden er i tråd med husleieloven, for å sikre at leietakernes rettsikkerhet 
blir ivaretatt. Vi viste til artikkel i Stavanger Aftenblad 19. mars, der jurist mener kommunen 
opererer med husleieavtaler som er i direkte strid med husleieloven. Dette gjør at leietakerne 
havner i en mindre gunstig posisjon enn husleieloven tillater mener juristen. I Sandnes bor 
rundt 86 prosent av personer med utviklingshemming i en kommunal bolig. Det gjør at vi må 
sørge for gode avtaler som er i tråd med husleieloven og som i tillegg ivaretar beboerne. Det 
er svært viktig at vi har avtaler som det ikke er tvil om når det gjelder rettighetene til de som 
har avtale.  
 
Mai 
Vi spurte om ordfører ville ta initiativ til å gå gjennom regelverket og legge fram en sak for 
politisk behandling  når det gjelder arrangement og mulighet til å ta vare på naturen, dyre- og 
fugleliv i perioder hvor de trenger ekstra beskyttelse. Vi i SV mener vi må begrense 
belastningen vi påfører naturen. Vi må i større grad tilpasse oss livene til insektene, fuglene 
og dyra. Skognæringen har bestemt at det ikke skal hogges skog med stor tetthet av 
fuglereir om våren og sommeren. Det mener vi er et viktig signal, og som vi kan støtte oss på 
hvis vi legger begrensinger for arrangement for en periode i utsatte områder, eller at vi tilbyr 
andre områder til større arrangement for å skåne naturen og miljøet i perioder hvor naturen 
er ekstra sårbar.  
 
November 
I november tok vi opp utfordringen vedrørende støygrense på Vardafjell vindkraftanlegg. 
2020 blei det vedtatt å endre støygrensa frå Lden 45 til Lden 42 for Vardafjell 
vindkraftanlegg.  Dette ble oppheva i fjor av KLD som følge av en saksbehandlingsfeil. Vi er 
nå gjort oppmerksom på at det er mulig å behandle denne saken på ny politisk.Vi mener det 
er svært uheldig at innbyggerne i området rundt Vardafjell skal lide for denne 
saksbehandslingsfeilen i all framtid, når det var enighet om å skjerme dem for støyen ved å 
sette støygrensen til Lden 42. Det er kommunen som er støymyndighet, og vi i SV ønsker å 
få saken til ny behandling, slik at vi kan gjøre nytt gyldig vedtak. Vi spurte om ordfører er enig 
i at vi bør rette opp saksbehandlingsfeilen, og gjøre et nytt vedtak som er i tråd med 
intensjonen i vedtaket fra 2020 om Lden 42 for Vardafjell vindkraftanlegg, og om ordfører vil 
ta initiativ til at vi får saken opp til ny politisk behandling. Dette er ikke avklart enda. 
 
Vi tok også opp med ordfører om kommunen kan redusere overføringen til de private 
kommersielle barnehagene etter streiken i høst. Vi mener det det ikke skal overføres penger 
til drift for barnehager som var stengt i ukesvis. Kommunedirektør antydet at det kan dreie 
seg om rundt 5 millioner kroner.  
 
 
Leserinnlegg: 
Mars  Å gi bøndene full kompensasjon handler om matsikkerhet 
Mars  Likestilling i dag for en bærekraftig morgendag 
Mai  Håp for matjorda i Sandnes? Ja hvis Senterpartiet får bedre venner 
Juni  En nullvisjon for jordvern ville hindret nedbyggingen 
Juli  SV og vanlige folk 
Juli  Hva med litt styring Jonas Gahr Støre 
Desember  Fem flyktninger drukner daglig i Middelhavet og vi vet det.  
 
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 
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hele året hvor SV-representanter er nevnt. Samarbeidet mellom styret og 
kommunestyregruppa fungerer også godt.  
 
Jan Refsnes og jeg har møter med tillitsvalgte i Fagforbundet, og har også etablert møter 
med FO og Sykepleierforbundet. Vi har også møtt Utdanningsforbundet. Vi er nå tre som har 
frikjøp, og vi ønsker å bruke frikjøpet i 2023 til besøk i bedrifter, på arbeidsplasser i 
kommunen og i møter med tillitsvalgte, og lag og organisasjoner, slik at vi får enda bedre 
kjennskap til hva som foregår i Sandnes, og at enda flere blir kjent med oss i SV.  
 
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. I høst fikk vi et enstemmig vedtak som gjelder 
reserverte kontrakter. Det er en fordel kommunen har, som de skal bruke til å kjøpe varer og 
tjenester i vekst- og attføringsbedriftene direkte, utenom anbudssystemet. Hurra! 
 
2022 var nok et krevende år, og 2023 blir et spennende år, med kommunevalg i september. 
Vi har hatt gode målinger, seinest 7,5 prosent i Sandnesposten. Det er en økning på 3 
prosent, og er god inspirasjon framover både i det parlamentariske arbeidet og til 
valgkampen.  
 
Til slutt vil jeg takke medlemmene i kommunestyret og i utvalgene for innsatsen i 2022. Det 
er en fryd å samarbeide med dere.  
 
For kommunestyregruppa, Heidi Bjerga, gruppeleder 
 
 

 


