
Sola Venstre
Handlings- og økonomiplan

 2023 - 2026

Vi tar Sola framover.



Ansvarsbudsjett

Sola Venstre ser alle innbyggerne.
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Våre 
prioriteringer

❖ De som trenger det lille ekstra

❖ Barnehagene og Skoler

❖ Grønn omstilling

❖ Kultur og Fritid

❖ Miljø

❖ Gjeldsgraden
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Investeringer
● Ny Solahall

● Kulturlokaler Storevarden

● Salg Tananger driftstasjon

● Flytte Driftstasjon til Soma

● Forsere ENØK tiltak

4



Skole 
&

Oppvekst

● Reversere kutt i spesialundervisning 
1,5 millioner

● Reversere kutt i barne, ungdom og 
familietjenesten.

● Barne/skolepsykolog

● Skolebiblioteksatsing

● Økt tidlig innsats med to millioner.

● Flytte penger fra magen til hjernen
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Kultur
&

Fritid

● Dragefestivalen

● Kulturelle barnehagesekken

● Felles fyrverkeri

● Støtte til trykking for lag og foreninger.

● Økt tilskudd fritidsaktiviteter.

● Økt elitetilskudd 

● Sola kulturskole jubileum.

● Tilrettelagt fritid.

● Scenetrekk Sola Kulturhus.
● PumpTrack
● Sommer aktiviteter
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Miljø & Omsorg
● Økt innsats vedlikehold vei.

● Giftfri ugressbekjempelse. 

● Åpne flere sykehjemsplasser.

● Matombringing.

● ROP-teamet.

● Jordmor.

7



Gjeldsgrad ● Meget stramt og ansvarlig budsjett

● Prioritert økt avdrag
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Stramt og mot 60 (67)%

I motsetning til kommunedirektøren 
forslag (74/77%) ender Venstre opp med 
en gjeldsgrad på 75 (78 Kostra) prosent.

Vi betaler ned mer gjeld, vi investerer 
smartere og øker utbyttet fra Sola 
bredbånd.

Venstre prioriterer det som er viktigst, 
menneskene. 

10



Vebalpunkter

● Gamle Tananger kapell står tom og fremstår i sin nåværende 
stand som lite attraktivt for nærmiljøet. Kommunedirektøren 
bes våren 2023 fremme en sak for kommunestyret for 
endelig vedtak og effektuering av riving/renovering av gamle 
Tananger kapell.

● Mål vedtatt i kommende klima- og miljøplan, skal vektlegges 
tungt slik at Sola

● kommune kan bidra til å bekjempe klimaendringene og 
konsekvensene av dem.
Kommunedirektøren bes se på muligheten for å tilrettelegge 
for flere holdeplasser for Bysykler.
Kommunestyret ber kommunedirektøren om å ta initiativ til 
samarbeidsprosjekt med landbruket i Sola for å fremme 
innovasjon og bidra til raskere kutt i klimagassutslipp fra 
landbruket. 

● Kommunedirektøren bes etablere en egen Sola-standard for 
gang- og sykkelveier for å sikre økt framdrift på planlegging 
og bygging, lavere kostnader for investering og vedlikehold, 
samt sikre rom for gode løsninger med lavere standard på 
gang- og sykkelveier der det er aktuelt. 

● Sykling til jobb bidrar til bedre helse og mer opplagte 
medarbeidere, som fører til redusert sykefravær, økt 
effektivitet, samt reduserte kostnader til bilparkering. 
Kommunestyret ber kommunedirektøren om å kartlegge 
søkekriteriene for å kunne bli «Sykkelvennlig kommune» og 
etterkomme disse. 

● Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede nye 
retningslinjer for fleksibel skolestart som gjør det enklere for 
foreldre å søke om utsatt skolestart for 6-åringer, og hvor to 
opptak i året er en del av utredningen. 

● Turvei Hafrsfjord er et viktig folkehelseprosjekt som gir Solas 
befolkning tilgang til vakker natur og historisk mark. Det skal 
være en fortsatt progresjon i arbeidet med å utvikle og 
gjennomføre dette prosjektet.
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