
LOKALVALGSPROGRAM 
Time FrP 2019-2023

Vi vil gj øre Time kommune enda bedre for deg og d ine!



KANDIDATER

Petter er 61 år og har bodd på Bryne nesten hele livet. Han er gift 
med Marit og de har 1 voksen sønn sammen. Petter er i dag ansatt 
som Prosjektleder i Jærentreprenør AS. 

Petter har vært aktiv i Timepolitikken i til sammen 4 perioder, der 
han den siste perioden har hatt vervet som leder i lokal utvikling, 
medlem av kommunestyret og formansskapet.
Løsninger til det beste for fellesskapet og innbyggerne i Time 
kommune, er blant de mange mottoene Petter jobber etter.

1. Kandidat og ordførerkandidat 
Petter Lorentz Stabel

2. Elisabeth Dysjaland 
(1989), Bryne

4. Linn Victoria 
Skretting (1988), 
Bryne

3. Thor Inge Kalberg  
(1954), Kvernaland

5. Svein Pedersen 
(1966), Bryne

6. Mette Monsen 
(1970), Bryne

Kjære Timebu
Nå er det valg igjen og Dere skal velge nye medlemmer til 
kommunestyret for de neste 4 årene.
Etter valget skal det nye kommunestyret blant annet velge ny 
ordfører og Petter Lorentz Stabel stiller som kandidat for Time FrP.



KANDIDATER

11. Atle Håland 
(1974), Bryne

16. Kjell Puntervold 
(1951), Bryne

15.  Edvard 
Auestad (1973), 
Lye

17. Stevan 
Kovacevic (1970), 
Lye

13. Aksel Solvik-
Olsen (1943), 
Bryne

18. Per Serigstad 
(1964), Bryne

14.Helge Lode 
(1947), Undheim

19. Sasja Namguv 
(1965), Bryne

21.Anne-Lise (Lissi) 
Skretting (1965), 
Bryne

22. Steinar Undheim 
(1942), Undheim

7. Rune Aase 
(1965), Bryne

8. Kristina Flåten 
(1996), Bryne

9. Jonas Haugland 
(1999), Haugland

10. Ellen Karin 
Gudmestad (1967), 
Fosse

12. Line 
Haltbrekken 
(1969), Bryne

20. Leon Byberg 
(1979), Lye

De sakene Petter brenner mest for er følgende:
• Petter ønsker å være en talmann for  
	 personer,	firmaer	og	grupper	som	trenger	 
 ekstra hjelp for å nå frem med sine behov  
 og ønsker.

• Jobbe for at private og offentlige skoler  
 og barnehager får de nødvendige resurser  
 til å drive en god og forsvarlig opplæring. 

• Han ser det som viktig å jobbe for å få  
 et godt utbygd og desentralisert helsevesen  
 i kommunen. Det er viktig at dette forblir  

 solid, med god kvalitet og at en tar vare på  
 de gode ansatte i denne etaten.

• Petter ønsker å være en lyttende  
 arbeidsgiver for alle ansatte i kommunen.

• Støtte opp om alt frivillig arbeid i  
 kommunen.

Time FrP har de siste 12 årene jobbet sammen 
med	andre	partier	og	har	fått	innflytelse	og	
viktige posisjoner i politikken. Dette vil vi 
også jobbe for i denne perioden for å gjøre 
Time Kommune enda bedre for deg og dine.

I neste periode ønsker vi å utvide vår service 
ytterliggere og vil ha faste kontortid hver 
mnd. hvor alle kan komme og be om hjelp 
eller informere om aktuelle saker.

Vi ber om din stemme slik at vi kan få 
gjennomslag for våre saker, og for å kunne 
gjennomføre våre løfter.

Ha et godt valg.

“         Time FrP har de siste 
12 årene hatt godt samarbeid 

med andre partier i kommunen



Time Fremskrittsparti vil:
Lave kommunale 
avgifter
Time FrP vil jobbe for lavere 
kommunale avgifter i Time Kommune.

• Time FrP vil alltid stemme mot   
 eiendomsskatt.
• Kommunale avgifter skal kun  
 gå til nødvendige, lovpålagte  
 kommunale utgifter. Der avgifter  
 som renovasjonsavgiften også  
 skal bidra til å sikre kvaliteten  
 på drikkevannet, og hindre  
 sykdomsutbrudd.

Kommunal 
administrasjon
Time FrP vil fortsette arbeidet for at den 
kommunale administrasjonen skal bli så 
liten og effektiv som mulig.   
• Kommunen skal ikke påta seg  
 oppgaver som best kan utføres av  
 private.
• Det skal ikke opprettes  
 noe kommunalt foretak for  
 eiendomsforvaltning.

• Det skal stilles samme krav til  
 omorganisering og innovasjon i  
 kommunal administrasjon som i  
 private bedrifter. 
• Kommunen skal innhente åpne  
	 anbud	på	flest	mulig	tjenester,	og	 
 det skal legges nødvendig arbeid ned  
 i utferdigelsen av anbudspapirene. 
• Det skal være klare frister for  
 saksbehandlingen i kommunen.  
 Saksbehandlingsgebyr skal frafalles  
 om fristen overskrides. 

Respekt for liv, helse 
og eiendom
Time FrP tar det som en selvfølge at 
kommunen gjør det som er nødvendig 
for å bidra til at alle innbyggerne 
respekterer hverandres liv, helse og 
eiendom.
Kommunen selv må også utvise respekt 
for privat eiendom og i minst mulig grad 
ekspropriere eiendom.

• Time FrP vil følge opp Politiets valg  
 om å legge politistasjonen til Bryne,  

 og være pådriver for at løsningene  
 som velges er i henhold til Politiets  
 interesser og ønsker. 
• Barnehager og skoler skal, i  
 samarbeid med foreldre og foresatte,  
 lære barn og unge til å respektere liv,  
 helse, miljø og eiendom.
• Kommunen skal være positivt  
 innstilt til søknader om  
 byggetillatelser, bruksendringer og  
 konsesjoner.
• Time FrP ønsker at det alltid  
 skal være kommunale tomter  
 uten byggeklausuler tilgjengelig for  
 kommunens innbyggere

Et mer engasjerende 
lokaldemokrati
Time FrP vil legge forholdene til rette 
for et mer aktivt og involverende 
lokaldemokrati.

• Det skal arrangeres lokale folkemøter  
 i forbindelse med planer/viktige   
 saker som berører det aktuelle tettsted. 
• Fortsette med ungdommens  
 kommunestyre, og støtte opp om det  
 nye ungdomsrådet i kommunen.



Barnehager
Time FrP mener at alle deler av familiepolitikken må ta utgangspunkt i frivillighet og 
valgfrihet. 

•  Kommunen skal fortsatt ha full barnehagedekning til alle som har krav på, og som  
 ønsker barnehageplass.
•		 Barnehagene	skal	kunne	ha	fleksibel	åpningstid.	
•  Time FrP vil at kommunen stiller seg positiv til nyetablering av private barnehager.
•  Time FrP vil arbeide for at private og kommunale barnehager har like økonomiske  
 vilkår.
•  Time FrP ønsker å beholde Brynelunden opne barnehage.
.

Kirke, kultur og fritid 
Time FrP vil arbeide for et rikt idretts- og kulturliv, med forvissing om at 
enkeltpersoners initiativ og frivillige innsats er bærebjelken i disse sektorene. 

•  Time FrP vil støtte og oppmuntre til fortsatt frivillig innsats, og være positive til  
 bevilgninger som bidrar til dette. Spesielt gjelder dette for områder som inkluderer  
 barn og ungdom.
•		 Der	det	offentlige	bruker	penger	på	kulturtiltak,	må	pengene	komme	folk	flest	til		
 gode.
•  Kommunen skal være en samarbeidspartner og støttespiller for lag og foreninger,  
 yte økonomisk bistand ved behov og stille kommunens arealer og bygg til   
 disposisjon når dette er mulig.
•  Alle idrettsanlegg bør eies og driftes av idrettsorganisasjonene selv.
•  Time FrP vil jobbe for at det bygges ny svømmehall på Bryne.
•  Time FrP er positive til skolekorps og kulturskolen, og ønsker å støtte disse.
•  Sørge for midler til forsvarlig drift og vedlikehold av kirkene i kommunen.
•  Jobbe for at Time kommune skal sidestille bokmål og nynorsk, og sikre at alle i  
 grunnskolen får lærebøker på sin målform.
•  Time FrP er opptatt av tilrettelagte grønne lunger og friluftsområder i nærheten av  
 alle tettsteder.



Næringsliv 
Time FrP vil sørge for at forholdene legges best mulig til rette for videreutvikling av 
næringslivet i kommunen.

• Det må sørges for tilstrekkelig med tomtearealer for en fremtidig utvikling av  
 næringslivet i kommunen.
• Jobbe for å utvikle næringstomter på Bryne, Lye, Kverneland og Undheim.
• Kommunen skal ha en positiv innstilling til nødvendige godkjenninger.
• Time FrP vil at det skal være en raskere behandlingstid på søknader, og at det skal  
 være lettere å følge saksgangen.
•	 Det	skal	legges	til	rette	for	flere	parkeringsplasser	i	Bryne	sentrum.
• Time FrP vil jobbe for de aktive innen hestesporten i kommunen, slik at denne  
 delen av norsk kultur blir ivaretatt på en best mulig måte. 
• Time FrP vil jobbe for å opprettholde den gode dyrevelferden i kommunen.

En av de største og viktigste næringene i kommunen er utvilsomt landbruket.
Time FrP ønsker å påvirke politikken i Time kommune til å legge til rette for vekst og 
utvikling innen landbruket. Dette uavhengig av størrelsen på gårdsbruket.
Gi heltidsbøndene større muligheter til å drive gårdene sine slik de selv mener er best 
og ønsker.

Støtte opp om nytenkning som danner grunnlag for en ny type produksjon og nye 
produkter; - der menneskelige ressurser og skaperglede er avgjørende. Gjerne også 
i kombinasjon med nye teknologiske løsninger relatert til gårdsbrukets tradisjonelle 
drift.

Flere og bedre skoler
Time FrP vil sterkt prioritere utbygging og vedlikehold av gode skoler.  

• Vi stiller oss positive til etablering av private skoler.
• Kommunale penger skal følge barna til den skolen foreldrene velger, enten skolen  
 er kommunal eller privat.
• Det skal stilles krav til et trygt læringsmiljø, tuftet på et tradisjonelt norsk   
 verdigrunnlag.
•	 Sørge	for	nødvendige	ressurser	og	kvalifiserte	lærere	til	barn	med	spesielle	behov.	
• Time FrP er positive til samarbeid med Klepp kommune om felles skoler. 

En bedre lokal helsetjeneste
Time FrP mener det er svært viktig å sørge for at kommunens innbyggere har en god 
lokal helsetjeneste.

• Time FrP vil samarbeide med Klepp kommune om en felles legevakt.
• Administrasjonen av helsetjenesten skal forenkles og færre skal jobbe med   
 administrative saker.
• Kommunen skal legge forholdene til rette for private helseforetak som ønsker å  
 etablere seg i kommunen.
• Brukere av rus- og psykiske helsetjenester skal kunne få velge fritt mellom   
 kommunale og private aktører, og kommunens midler skal følge brukeren. 
• Antallet fysioterapeauter med tilskudd fra kommunen må økes.
• Kommunen skal sørge for at alle fysisk og psykisk utviklingshemmede får god  
 oppfølging. Jæren Industripartner AS er et godt tilbud for de som har behov for  
 tilrettelagt arbeid.



Aktive og trygge pensjonister og uføre

Time FrP mener forholdene må legges til rette for at alle kommunenes innbyggere skal 
kunne delta i samfunnslivet på en fullverdig måte.

• Eldre og uføre skal kunne bo hjemme i sine egne boliger lengst mulig.
• Alle eldre og uføre skal kunne ha en god ordning med trygghetsalarm.
• Forbedre hjemmehjelpstilbudet for eldre og uføre.
• Bemanningen i hjemmesykepleien og på sykehjem må være god.
• Arbeide for å bygge omsorgsboliger både på Lye og Undheim.
• Tilrettelegge for seniorboliger i sentrale strøk.
• Jobbe for å forbedre ordningen med personlig assistent.
• Se på muligheten til å få kjøkkenet tilbake på alle syke- og pleiehjem. 

Integrering av flyktninger

Time	FrP	ser	positivt	på	innflytting	til	kommunen,	inklusive	innvandrere	som	
økonomisk sett vil stå på egne ben. 

Time	FrP	ønsker	at	de	flyktningene	som	kommer	til	kommunen	skal	være	
kvoteflyktninger	gjennom	FN	sine	systemer.	Det	er	viktig	at	innvandringen	er	
bærekraftig, og at det ikke tillates større innvandring enn det er mulig å integrere.

Time	FrP	ønsker	at	flyktningene	som	kommer	til	kommunen	raskt	skal	inn	i	et	
skolesystem med opplæring i det norske språket og en grundig innføring i norske 
regler, skikker og kultur, samt at de raskt skal få den hjelpen som er nødvendig for å 
kunne tilpasse seg i samfunnet og klare seg selv.
De reglene, normene og verdiene som skal være felles for hele befolkningen, må gå 
foran hensynet til ønsker hos enkeltgrupper.

Det kan ikke aksepteres at grunnleggende vestlige verdier og menneskerettigheter blir 
satt til side av kulturer og holdninger som enkelte grupper av innvandrerne tar med 
seg til Norge. 



Bompenger
Time FrP vil jobbe aktivt mot bompenger.

Time	Frp	mener	det	er	feil	og	en	dårlig	løsning	å	finansiere	fylkesveier,	sykkelveier/-
stier og kollektivtransport på Jæren med bompenger. Time FrP mener dette kun er en 
enkel måte for lokalpolitikere til å få gjennomslag for nye prosjekter, og for å slippe 
ubehagelighetene det er å måtte utøve press på ansvarlige myndigheter. 

Det er Rogaland Fylke som har ansvaret for bygging og vedlikehold av fylkesveiene, 
og det er lokalpolitikerne som må tvinge disse til å ta sitt ansvar. Derfor vil Time FrP 
legge større press på ansvarlige myndigheter for å få bevilget det som er nødvendig for 
å bygge og vedlikeholde disse veiene.

Fremskrittspartiet er det eneste partiet velgerne kan stole på når det gjelder motstand 
mot bompenger, og Time FrP mener at bompenger bare er en ny og lite kreativ måte å 
kreve inn skatt på. 
For å opprettholde den opprinnelige avtalen med våre innbyggere, vil Time FrP derfor 
fortsette det aktive arbeidet mot bompenger på Jæren.

Boligbygging og samferdsel

Bryne skal være regionsenter på Jæren.
Time FrP mener kommunen må legge til rette for fortsatt vekst i kommunens 
innbyggertall og økt næringsvirksomhet ved å satse på boligbygging og samferdsel.
Time FrP vil arbeide for tilstrekkelige arealer for boligbygging både på Hognestad, 
Undheim, Lye, Kverneland og Bryne.
Det bør legges til rette for at private kan få kjøpt tomt og bygge hus etter eget ønske 
innenfor gjeldende lover og regelverk.

• Kommunen skal stå ved sine forpliktelser om vedlikehold av gater og veinett.
• Alle kommunale gater og veier skal ha asfaltdekke og standarden må heves.
• Time FrP vil ha et spesielt fokus på barns skoleveier, og arbeide for sikker ferdsel  
 langs disse.
• Jobbe for en effektiv ordning med busser som korresponderer mellom Bryne stasjon  
 og kommunens tettsteder.
• Time FrP støtter utbyggingen av dobbeltspor.
• Time FrP vil arbeide for bedre veiforbindelse til våre nabokommuner og til   
 hovedfartsårer.
• Time FrP vil arbeide for gode løsninger for fylkesvei 44 gjennom Bryne.
• Time FrP vil jobbe aktivt for en omkjøringsvei øst for Kvernaland.
• Time FrP er positive til utredning av kostnader og trasé for sykkelsti mellom   
 Hognestad og grensen til Hå kommune.
• Time FrP vil fortsatt ha brukermedvirkning for universell utforming i alle offentlige  
 byggeprosjekt og utemiljøsaker.



QR-kode Time 
FrPs url-side

Bli medlem i 
Time FrP

Time FrPs 
Facebookside

1FREMSKRITTSPARTIET VER. 01 | 2014 PROFILHÅNDBOK VISUELL IDENTITET

PROFILHÅNDBOK | UTKAST 12. MARS 2015

2FREMSKRITTSPARTIET VER. 01 | 2015 PROFILHÅNDBOK VISUELL IDENTITET

EN ENKLERE HVERDAG  FOR FOLK FLEST

En enklere hverdag.
For folk flest.
Enten du bor alene eller sammen med familien din, om du bor i byen eller på bygda, om du er ung eller gammel. 
Hverdagene er de vi har flest av og vi ønsker å gjøre de enklere. For folk flest.
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