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KrF bygger sin politikk på 3 viktige verdier; 
menneskeverd, nestekjærlighet og for-
valteransvaret. Vi tror på et samfunn bygd 
nedenfra, i et godt samspill mellom en-
keltmennesker, familien, frivillige, private/
idelle og det offentlige.

En god barndom varer livet ut
Familien er det mest grunnleggende 
fellesskapet i vårt samfunn, og vår viktigste 
oppgaver er sørge for en trygg og god 
oppvekst for barna våre. Barn og unge skal 
oppleve at vi som lokalsamfunn stiller opp. 
Tidlig innsats er en nøkkel til suksess, og vi 
mener at vi blant annet må få flere lærere 
og fagpersoner inn i skolen, særlig på 
barnetrinnet

Ingen barn skal grue seg til å gå på skolen 
av frykt for å bli mobbet, eller oppleve 
å bli ekskludert fra fellesskapet. I tillegg 
til å drive et aktivt anti-mobbeprogram, 
ønsker Sandnes KrF at vi skal få et eget 
mobbeombud i Sandnes. 

Noen ganger klarer ikke familien å gi 
barna den tryggheten og omsorgen de 
har behov for. Vi trenger derfor et godt 
og velfungerende barnevern med høy 
kompetanse. De som jobber i barnevernet 
i Sandnes gjør en fantastisk jobb, men har 
vært tydelige på at de trenger flere ansatte 
og økte rammer. Det vil KrF prioritere. 

Sammen for et varmere Sandnes
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Helse og omsorg
Helse- og omsorgstjenester skal bygge 
på tillit og brukermedvirkning på alle nivå 
slik at man har trygge og gode tjenester. 
Tilrettelegging, hverdagsmestring, 
velferdsteknologi og fleksible løsninger 
kan bidra til gjøre hverdagen enklere. 
KrF vil ha et seniorvennlig samfunn, med 
god eldreomsorg og økt bemanning på 
sykehjemmene, som gir tid til hver enkelt.  Vi 
trenge varierte botilbud, der målet er at alle 
føler seg trygge og at en ikke opplever å 
være ensom. KrF mener at vi nå må bygge 
flere sykehjemsplasser. Vi ønsker at ideelle 
organisasjoner kan bidra med dette - både 
innen eldreomsorgen og på etterverns 
feltet. 

By- og distriktsutvikling
Hans Nielsen Hauge sa “at vi må yte for 
å nyte”. Vi må legge til rette for et variert 
og aktivt næringsliv i hele kommunen vår. 
De små- og mellomstore bedriftene er 
grunnkjernen for næringslivet i kommunen 
vår. Det gjelder også de som jobber i 

landbruket. Maten vi produserer i vår 
kommune kjennetegnes av høy kvalitet. 
Vi må legge til rette for et variert og 
mangfoldig landbruk, med forutsigbare 
rammer og fokus på et sterkt jordvern. KrF 
vil derfor ikke bygge nye boligområder 
og kommunale bygg på dyrket mark. Alle 
trenger et sted å bo. Vi må bygge ulike 
type boliger med god kvalitet. Utbyggingen 
må i størst mulig grad ligge langs 
kollektivaksene.  

Klima
Vi har et felles ansvar for miljøet og vår 
klode. For at vi skal nå både internasjonale 
og nasjonale klimamål, må også vi i 
Sandnes ta vårt ansvar på alvor. Og vi vil 
være med på det grønne skiftet. Vi skal 
fortsatt satse på å få ned utslippene, kjøre 
mer miljøvennlig, satse på kollektiv og 
sykkel, og energieffektivisering. 

Vi vil styrke familien,
ikke styre den.”
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Oddny Helen Turøy
1. KANDIDAT OG ORDFØRERKANDIDAT

Yrke: Adjunkt

Alder: 45 år

Bosted: Austrått

Sandnes er en by av nære fellesskap, der vi sammen hjelper hverandre med å leve gode 
liv. Vi må legge til rette for at våre lokalsamfunn er preget av tillit og omsorg for hverandre. 
Vi ønsker at alle skal få være en del av vårt samfunn, både når det gjelder skole, 
fritidsaktiviteter og arbeidsliv.

Mitt        brenner for:
• å bygge et godt team rundt den enkelte elev i skolen
• mer bruk av ideelle organisasjoner
• at vi må ta vare på matjorda
• gode friluftsområder – uten plastikk 
• større valgfrihet for familien

Byen, tettstedene og bygdene våre må bygges fra bunnen, på kristne verdier og med 
enkeltmenneskets unike verdi i sentrum. Vi er avhengige av levende bygder og landbruk, 
på samme måte som vi er avhengige av levende lokalmiljø i byene. Vi må bygge et 
samfunn med plass for alle, i alle livets faser og situasjoner.

Mitt        brenner for:
• En raus og inkluderende skole
• Forebyggende psykisk helsearbeid for barn, unge og familier
• Tilrettelegging for land- jord- og skogbruk, infrastruktur, tjenestetilbud og  

næringsliv i desentraliserte områder
• Sterkt vern om dyrket mark

Guro Heggemsnes Fløysvik
2. KANDIDAT

Yrke: Bonde/sykepleier

Alder: 38 år

Bosted: Forsand
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Trond Niemi
3. KANDIDAT

Mitt        brenner for:
• et trygt og godt samfunn bygd på kristne verdier med respekt for den enkelte 

families valg
• å bygge trygge og robuste nye generasjoner gjennom nok voksne med ulik  

kompetanse i barnehage, skole og barnevern

Ida Gahnstrøm Andersen
4. KANDIDAT

Mitt        brenner for:
• Styrke barnevernet, slik at alle barn og unge i byen blir sett og hørt
• Tidlig innsats i skolen
• Mobbeombud for elever og foreldre
• Flere helsesykepleiere i skolen

Ståle Espevik
5. KANDIDAT

Mitt        brenner for:
• Trygge rammer og gode samfunnsordninger for familien
• Sandnes skal ha et godt familierådgivningstilbud og tilbud om samlivskurs for 

nygifte
• Barnetrygd skal ikke regnes som inntektsgrunnlag for de som mottar sosial stønad
• Gode vilkår for landbruk som er en stor og viktig næring i Sandnes

Bjørg Riska Josefsen
6. KANDIDAT

Mitt        brenner for:
• Ettervern hele døgnet 
• Småhus, alle skal ha ett hjem
• Flere sykehjemsplasser må bygges
• Forebyggende tiltak til ungdom i risiko for rusutvikling
• Levende bydeler med gode kollektivtilbud
• Sandnes sentrum - en by for alle
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LISTEKANDIDATENE  
VÅRE

2. Guro Heggemsnes Fløysvik 
1981, Bonde/sjukepl., Forsand

3. Trond Niemi 
1957, Rektor, Bogafjell

4. Ida Gahnstrøm Andersen 
1993, Lærer, Ganddal

6. Bjørg Riska Josefsen 
1962, Kreftsykepleier, Riska

7. Tina Renate Liland Austbø 
1986, Pedagog.leder, Ganddal

8. Bjørn Bråtveit 
1967, Mekaniker, Sviland

10. Thone Eldøy 
1973, Lærer, Ganddal

11. Njål Erland 
1966, Ingeniør, Sandved

12. Eivind Kvamsøe 
1988, Lærer, Sandved

1. Oddny Helen Turøy 
1974, Adjunkt, Austrått

5. Ståle Espevik 
1972, Daglig leder, Hana

9. Ruth Bråtveit 
1967, Trosoppl.ped., Sviland

13. John Trygve Meyer 
1968, Flyktn.veil., Austrått
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26. Lillian Øksnevad 
1961, Lektor, Riska

18. Salah Tausov 
2000, Student, Trones

19. Kristin Elstrøm Teikari 
1972, Adjunkt, Stangeland

20. Magnus Tekse 
1985, Lektor, Austrått

22. Ariane Caixeta Thingnæs 
1984, Ungdomspastor, Trones

23. Torstein Caixeta Thingnæs 
1982, Avd.leder, Trones

24. Helge Sigve Wiig 
1968, Daglig leder, Bogafjell

21. Thomas Thesen 
1976, Regionleder, Ganddal

25. Tone Ydstebø 
1985, Økonom, Lura

14. Torhild Nødland 
1962, Lærer, Bogafjell

15. Renata Peksyk 
 1965, Regnskapsansv., Trones

16. Christian Riska 
1971, Elektriker, Riska

17. Torstein Skretting 
1967, Daglig leder, Hana

Sammen for et varmere lokalsamfunn



12 gode grunner til å stemme 
Sandnes KrF

• Valgfrihet for familier

• Mobbeombud for elever og foreldre

• Styrke laget rundt eleven

• Styrke Barnevernet

• Flere sykehjemsplasser

• Sterkere jordvern og beskyttelse av 
Sandnesmarka

• Øke bruk av ideell sektor                                                         

• Sikre retten til ettervern etter 
rusbehandling og fengselsopphold

• Ny svømmehall Ganddal

• Realisering tunnell Espedal – Frafjord

• Ren luft, natur og vann

• Et aktivt næringsliv, med fokus på 
små og mellomstore bedrifter i hele 

kommunen

    www.facebook.com/sandneskrf

Les hele vårt program på www.krf.no/sandnes


