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Godt valg!
Kjære Timebu

Det nærmer seg valg og eg håper du har tenkt å bruke stemmer-
etten din ved kommune- og fylkestingsvalget. Som leder av Time 
Høyre håper eg sjølvsagt at me får stemmen din, og eg kan lova at 
me skal ta vare på den og forvalta tilliten frå deg best mogleg.

Eg opplever ein del gonger at folk eg møter sier «eg er ikkje interessert i politikk». Spørsmålet mitt til-
bake er då: Er det ikkje interessant og viktig korleis kommunen utvikler seg? Korleis me utvikler byen og 
tettstadane? Kor me bygger hus? Kor skulane, barnehagane og sjukeheimane er plasserte og korleis dei 
blir drifta? Kva med idrettsanlegga? Rammevilkår for næringslivet? Kva med landbruket? Og så vidare..

Dei aller fleste er interessert i og meiner at fleire av punkta betyr noko for dei. Det vil seie dei er inter-
essert i politikk, fordi alt dette er resultat av politikken me driv. I Time Høyre er me opptatt av at alle 
desse tinga skal henge samen på ein god måte sånn at det blir best mogleg for alle våre innbyggarar skal 
ha ein god kommune å bu, arbeida og leva i.

Me følger Høyre sentralt sine strategiar og tilpasser dei våre lokale forhold. Reformer som «Leve hele 
livet» er viktige, og for oss i Time må me ta det ut gjennom handling på våre institusjonar og hos dei 
heimebuande som skal ha gode tilbud på omsorg som gjer at ein kan leve heile livet.

Mat er og omsorg og for me som er ein kommune midt i matfatet, bør det væra sjølvsagt at maten kom-
munen har ansvar for har god kvalitet og blir tilbudt på ein innbydande måte som gjer at våre «gjester» 
opplever matglede og har det godt.

Høyre er næringspartiet og opptatt av gode rammevilkår for alle næringer i kommunen; tomter og til-
rettelegging for (industri)bedrifter som treng gode bygg, gode forhold og forutsigbarhet.

Dei som driv i sentrum ikkje minst serveringsbedriftene, må ha skjenkereglar det er lett å forholda seg 
til. Me må støtta opp om landbruket slik at me får eit robust landbruk og ein god matproduksjon også 
i framtida. Me har alle eit ansvar for å støtte opp om alle våre næringar med å bruka dei. Me må handle 
lokale varer, i lokale butikkar og bruke serveringstilbuda i by og bygd. Vil me ha levande sentrum, må 
me alle ha eit bevisst forhold til det!

Me i Time Høyre er opptatt av gode forhold i barnehage og skule. Me må ha bygg som følgjer utviklin-
ga i årskulla og elevtala. Me må ha god kompetanse hos dei tilsette og stort fokus på «tidlig innsats». Rus 
og psykiatri er viktige og krevjande områder. Me må arbeida først og fremst med forbygging slik at me 
begrenser utvikling og skader så tidleg som mogleg.

Ein siste ting eg vil nevna er forutsigbare vilkår for å lag og organisasjonar. Det må være enkelt for dei 
å finna fram i korleis reglane virker og me må ha gode reglar som er like for allle, om det er idrett eller 
anna kultur det gjeld.

Me er opptatt av mange fleire ting i kommunen vår og sidan eg ikkje kan koma inn på alt her anbefaler 
eg deg å lesa programmet vårt. Er det noko du lurer på, noko du vil ha meir informasjon om, eller noko 
som ikkje står der? Då blir eg veldig glad om du tar kontakt for ein drøs.

Og så håper eg du ser og les godt om alle dei flinke kandidatane me har på lista vår. Som leder er eg glad 
for at me har ei liste med god fordeling på alder, kjønn, yrke og bustad. Det gir oss bredde og styrke eg 
meiner vil koma kommunen til gode i åra framover. 
Då er det bare å ynskja alle eit godt valg!

Heidi Netland Berge 
Leder Time Høyre
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VÅRE KANDIDATER

REINERT KVERNELAND

ANDREAS VOLLSUND

KIRSTEN OMA ALSTADSÆTER 

GRETHA BRAUT NESE

Født: 1950
Stilling: Ordførar

Født: 1986 
Stilling: Inspektør

Født: 1993 
Stilling: Økonom/student

Født: 1982 
Stilling: Planlegger 

Arbeidet som ordførar er svært variert og eg trivest godt i møte 
med innbyggjarar i alle aldre, og vonar på ny tillit som ordførar dei 
neste fire åra. Eg ønsker å bidra til å gjera den gode kommunen 
vår endå betre og meir attraktiv å busetja seg i. Ein god skule og 
kvalitet i omsorgen er det viktigaste for meg. Kommunen må gjera 
sitt beste for at næringslivet skal velja å etablera seg her. Samtidig 
som me arbeidar for at Bryne skal væra region- og handlesenter 
på Jæren, er det viktig at me ikkje gløymer å rusta opp tettstadene 
våre. Av større investeringar som eg ser for meg er ny svømmehall 
det eg vil prioritera fyrst, så snart økonomien gjer det mogleg.

Eg ønsker å bidra til at den flotte kommuen vår, skal utvikle seg 
vidare. Med gode tjenester fra vugge til grav. Dette ønsker eg å få 
til med tøffe prioriteringer, og ikkje med å innføre eiendomsskatt.
 Eg ønsker å jobba for at Time skal vekse og vera ein attraktiv 
kommune for næringslivet, og at Bryne skal vera ein levande by - 
byen på Jæren. 
 Eg er opptatt av idrett og god folkehelse og i denne perioden 
ønsker eg å få til: nye idrettshaller, nye kunstgressbaner, ny svøm-
mehall og ny tursti langs Frøylandsvatnet frå Njåskogen til Bryne.

Eg vil være ein ung stemme som er med på å forme Time kom-
mune til å være ein attraktiv, bærekraftig og framtidsretta stad å bu. 
Eg har tillit til folk i Time kommune, eg trur me saman kan få til 
mykje. Eg vil jobbe for trygghet for alle i kommunen vår, trygg 
skulekvardag og trygghet for eldre.
Prikken over i’en hadde vore om me fekk til ein turveg fra Esso til 
Njåskogen. 

Time Kommune, attraktiv for byas og bonde! 
Bryne - Byen på Jæren
Eg er opptatt av å tilrettelegga for næringslivet, god kvalitet i om-
sorgen for eldre som skal få bu heima lengst mulig.
Eg heie på kultur og fritidsaktivitetar for dei så æ best uden ball!
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Jeg føler jeg blir godt mottatt og 
setter spesielt pris på den personlige 
kontakten med innbyggerne, sier 
Reinert Kverneland. Han har vært 
ordfører de siste åtte årene.

Den tidligere kjøpmannen har funnet 
sin stil som ordfører. Kontakt med 
folk er noe av det han liker best.

Kommunen skal levere gode tjenester 
både til barn, ungdom, voksne og 
eldre. Barnehager, skoler og alders- 
og sykehjem er grunnpilarene i 
tjenestetilbudet, sier Reinert.

Han mener Time er en god kommune 
og bo i. Men som politiker vil han 
alltid lete etter forbedringer og 
utvikling.

-Vi har tatt løft i alle tettstedene under 
Høyres styringstid. På Kvernaland 
har vi bygget velferdssenter og gjort 
Stemmen-området til en flott park. 
Lye har blant annet fått oppgradert 
uteområdet rundt skolen. Hognestad 
har fått nytt idrettsanlegg og på 
Undheim er det tilrettelagt for flere 
boliger, sier Reinert.

Aller mest stolt er han over 
parkanlegget i Bryne.

-Vi har investert i byen som er 
regionsenteret på Jæren. Mølledam-
området er jeg virkelig stolt over, sier 
ordføreren.

Nå er han opptatt av at kommunen får 
en ny svømmehall.

-Vi har for dårlig badetilbud og ny 
svømmehall på Bryne er høyt oppe på 
prioriteringslisten, fastslår Reinert.

Det økonomiske resultatet for Time 
ble dårligere enn forventet i fjor. Det 
er noe ordføreren ikke er tilfreds med.

-Det kom litt overraskende og krever 
stram økonomistyring i tiden som 
kommer. Jeg ser allerede bedring og 

med god økonomistyring, skal vi få et 
bedre resultat i år. Skatteinngangen er 
nå på vei oppover, sier Reinert.

Eiendomsskatt er ingen aktuell løsning 
for ordføreren.

-Nei det er uaktuelt. Politikerne har 
hatt litt for lett for å si ja de siste 
årene. Nå kreves tøffere prioriteringer 
og det skal vi få til, sier Reinert.

TRIVES SOM ORDFØRER

“JEG ØNSKER Å FORTSETTE SOM 
ØVERSTE LEDER AV KOMMUNEN
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God valgliste
- Jeg er stolt over at Time Høyre har en 
valgliste med god spredning både når det 
gjelder kjønn, alder og bosted. 

Han mener det er viktig at listen 
gjenspeiler befolkningen. Selv om 
Bryne er byen med flest innbyggere, er 
det veldig viktig at alle tettstedene er 
godt representert på listen. Det legger 
grunnlaget for god spredning i Høyres 
kommunestyregruppe de neste fire årene, 
mener ordføreren.

Det ble ikke noe av 
kommunesammenslåing på Jæren. 
Men det samarbeides på tvers av 
kommunegrensene. Klepp og Time 
skal bygge ny felles ungdomsskole. PÅ 
Orstad står en felles kirke for de to 
kommunene.

-Klepp og Time vokser i hop og 
personlig tror jeg de blir til en 
kommune en gang i framtiden. Men 
fram til det eventuelt skjer, må vi finne 
gode samarbeidsformer hvor det er 
hensiktsmessig. Vi snakker veldig godt 
med naboene i nord, sier Reinert.

Reinert mener et skifte og en ny  
retning vil være et politisk eksperiment. 

- Time Høyre er det største partiet i 
Time og vi ønsker å  
videreføre en borgerlig politikk, sier 
Reinert.

Hvorfor skal velgerne putte en 
Høyrestemme i urnen 9. september?

-Fordi det ikke er behov for å skifte 
ut en politisk ledelse som leverer 
gode tjenester og vil være garantist 
for en trygg økonomistyring. Høyre 
har også et sterkt fokus på å utvikle 
velferdssamfunnet, sier Reinert.



OPPVEKST, BARNEHAGE OG SKOLE

OVERORDNET MÅL:
Time Høyre ønsker trygge og utviklende rammer for barn og ungdom 
i kommunen, der alle får utfordringer tilpasset sitt nivå. Vi ønsker en 
skole som er attraktiv som arbeidsplass. 

TIME HØYRE VIL PRIORITERE:
• Samarbeid mellom heim og skole/barnehage 
• Tidlig innsats i barnehage og skole 
• Tiltak for å redusere drop-out i videregående skole 
• Digitale verktøy for elever og lærere 
• Etter- og videreutdanning for lærerne 
• Tidlig kartlegging, innsats og hjelp til barn med spesielle utfordringer 
• Barnehage- og skoleplasser i takt med behovet 
• Mer fleksible opptaksordninger av barnehageplasser 
• Fokus på skole- og barnehageledelse 
• Vurdering av åpningstidene i barnehagene, eventuelt i samarbeid med 
nabokommuner dersom det er behov for døgnåpent tilbud. 
• Beholde leirskoletilbudet  
• Sette av penger til årlig utflukt til alle elever 
• Fokus på interkommunalt samarbeid innenfor barnehage- og 
skolesektoren, og i språkopplæringen til fremmedspråklige gjennom Bryne 
kompetansesenter 
• Realiseringen av ungdomskolen i Nordlysvegen med hall og turnhall, i 
samarbeid med Klepp kommune 
• Videreføre arbeidet innen Jærskulen (i tråd med evaluering) 
• Jobbe for at ungdomsskolen også får et mer praktisk rettet innhold 
• Jobbe for gode overganger mellom ungdomstrinn og videregående skole 
• Fokus på psykisk helse i skole og barnehage

REIN HARALD SALTE 
Født: 1969 
Stilling: Befraktningssjef

Eg vil arbeida for utvikling og tilrettelegging for folk flest innan 
kultur, helsevesen, næringsliv og skulesystem. Det kan styrka det 
lokale og regionale samarbeidet på tvers av kommunegrensene.
Elles vil eg arbeida mot etablering av fleire vindmøller i Time og 
på Jæren. Vindmølleparker til havs er eit betre alternativ for miljø 
og næringsliv.
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VÅRE KANDIDATER

ELSE REGE GRANNES 

HEIDI NETLAND BERGE 

PÅL UNDHEIM 

OLE JØRGEN ALSTADSÆTER 

Født: 1953 
Stilling: Pensjonist

Født: 1968  
Stilling: Bedriftsrådgiver 

Født: 1991 
Stilling: Prosjektleder

Født: 1959  
Stilling: Kom. Rådgiver 

Jeg ønsker å bidra til en god skole, som gjør unge i stand til å 
fullføre utdanning.
Ønsker å legge til rette for god integrering, slik at flere som står 
utenfor arbeidslivet, kommer i arbeid.
Det er også viktig å bidra til gode vilkår for næringslivet, slik at 
Time blir en attraktiv kommune å etablere seg i. Som pensjonist vil 
jeg også tale seniorenes sak.

Eg ønsker å bidra til at Time kommune er ein god kommune å bu, 
arbeida og leva i 

«Me må skapa for å dela».  Gode forhold for alt næringslivet i  
kommunen, landbruk og reiseliv som viktige næringer 
Sentrumsutvikling: Skape sentrum som lever og blir brukt, der  
folk trives. 
Eg er opptatt av å ha god kvalitet på mat der kommunen har 
ansvaret (fra barnehage til sykehjem), gode råvarer og riktig  
kompetanse i tilberedelse og servering.

Jeg har stor interesse for lokal miljøet, ønsker å være en pådriver 
for videre utvikling av dette. For meg er det viktig at alle blir hørt, 
derfor ønsket jeg å stille til valg.
Det jeg brenner mest for er:
•Næringsliv, gjøre kommunen god for eksisterende å være attraktiv 
for ny.
•Idrett, la idrettsgleden spire! Legge til rette for videre utvikling av 
både barn, ungdom og idrettsanleggene
•Barn og ungdom. God oppfølging, gode og trygge oppvekst vilkår

Jeg er samfunnsinteressert og stiller som kandidat fordi jeg har 
tid til å bruke på lokalpolitikk. Dersom jeg blir valgt, vil jeg være 
spesielt opptatt av å styrke Time som en næringskommune. Jeg tror 
både administrasjonen og politikerne kan bli enda flinkere både 
til å legge til rette for nyetableringer og følge opp eksisterende 
bedrifter. En god og sunn kommune er avhengig av et allsidig og 
godt næringsliv, som skaper arbeidsplasser og skatteinntekter.
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OVERORDNET MÅL:
Time Høyre ønsker helsetjenester som er tilpasset behovet og har ”Leve hele livet” som motto for omsorgstjenestene. Vi ønsker trygge og 
gode omsorgstjenester der omsorgstrengende får bo lengst mulig i eget hjem. Vi ønsker et barnevern med fokus på barnets behov.

TIME HØYRE VIL PRIORITERE:

• Fokus på de hjemmebaserte tjenestene 
• Innovasjon innen omsorgstjenestene 
• Nok sykehjemsplasser og kortest mulig ventetid for disse tjenestene, samt 
styrket aktivitetstilbud til beboere på sykehjem. 
• Bedre kvaliteten på helse- og omsorgstjenester gjennom kompetanse- og 
videreutdanningstiltak.  
• God kvalitet på mat i hjemme- og sykehjemstjenestene 
• Videreføring av arbeidet med å redusere uønsket bruk av små stillinger 
innen sektoren 
• Forebygging av rusmisbruk, spesielt blant unge 

• Rask rekonvalesens og rehabilitering ved sykdom 
• Arbeide for at fylkeskommunen tar større ansvar for skolehelsetjenesten på 
Bryne videregående skole 
• Hverdagsrehabilitering 
• Styrking av fysioterapi- og ergoterapitilbudet i kommunen 
• Fritt brukervalg i forhold til avlastningstilbud 
• Styrking av barnevernet, også gjennom det interkommunale samarbeidet 
• Tiltak for å redusere antallet unge uføre i kommunen 
• Tiltak for å forebygge ensomhet blant eldre 
• God kvalitet på demensomsorgen

HELSE, OMSORG OG 
BARNEVERN
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VÅRE KANDIDATER

FRODE HAGERUP JR

KJETIL EIDE 

RENATHE TJÅLAND 

PAUL ARNE AADNESEN

Født: 1983  
Stilling: Daglig leder

Født: 1978   
Stilling: Info.sjef

Født: 1977  
Stilling: Økonom

Født: 1985   
Stilling: Selger

Jeg stiller til valg fordi jeg er opptatt av den langsiktige planleg-
gingen av kommunen. Jeg er engasjert i byutvikling, tidlig innsats i 
skolen og fritidstilbud for alle.

Jeg har aldri vurdert å stille til valg, men ble spurt og sa ja fordi 
Kvernaland trenger noen stemmer i politikken. Jeg er opptatt 
av god skolepolitikk, og skulle helst sett at kommunen vår ble 
språknøytral. Jeg ser det som viktig å lytte til de man represen-
terer, og til slutt handler det om å velge ståsted utfra best mulig 
kunnskap og å prioritere samvittighetsfullt.

Jeg stiller som kandidat på lista til Time Høyre for jeg liker å  
engasjere meg og syns at Time Høyre har gjort en bra jobb i Time 
kommune. Bryne og Time kommune er et godt sted å bo og leve – 
og det vil jeg gjerne bidra til for at det fortsatt skal være.

Jeg brenner for en levende kommune med fokus på innovasjon og 
nytenking i næringslivet og landbruksnæringen. Jeg er svært opptatt 
av tilrettelegging og oppfølging av fysisk og psykisk helse.
Jeg ønsker å jobbe for tilrettelegging av arbeidsplasser til og for 
alle- og gi alle ett formål og tilhørighet.
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KVA HAR ME GJORT?
Eg har i slutten av denne perioden fungert som gruppeleiar for Time Høgre. 
Dette er ein viktig jobb som eg har lært mykje av og som eg har prøvd å 
utføre på best mogleg måte. Når eg ser tilbake på kva resultat gruppa til Time 
Høgre har fått til, er eg stolt over jobben me har gjort. 

Time kommune har i denne perioden hatt borgerleg fleirtal med Høgre, 
KrF, Frp og Venstre og med Reinert i spissen. Med sine mange år som 
lokalpolitikar, har han vore ein god og stabil ordfører for heile kommunen 
! Kommunen har ein ordfører som stiller opp, alt frå kultur - og idretts 
arrangement, barnehager, skuler, institusjoner, omsorgsenter og anna. Eg er 
stolt av jobben Reinert har gjort og glad for at han har sagt ja til gjenval. Han 
synest meir motivert nå enn nokon gong.

I siste perioden har samarbeidet på borgerleg side fungert særs godt. Time 
Høgre har saman med dei andre samarbeidspartia jobba godt for å finne 
gode løysingar som gjer at innbyggjarane får gode tjenester. Vi har og 
gjennomført store investeringer som timebuen kjem til å nytte godt av, både 
nå og i lang tid framover. 

Nokre av investeringane som er gjort i siste perioden: 
• Oppgradering av Bryne sentrum med ny park, Kaizersplass og ny kino  
• Nytt ungdomstilbod på Mølla  
• Ny idrettshall/skule på Kverneland  
• Nye leikeplasser og byggeklare tomter på Lye  
• Nytt skuleområde og byggeklare tomter på Undheim  
• Nytt uteområde ved Hognestad skule.  

- I desse dager startar bygging av ny ungdomskule, idrettshall og turnhall på 
Bryne. 

Desse store løfta og mange andre investeringer, gjer Time kommune til ein 
framtidsretta og attraktiv kommune. 

Det er gledelig å sjå kva denne satsinga har gjort med Bryne som på få 
år virkelig er blitt ein by med eit yrande folkeliv. Nå investerer det private 
næringslivet stort i byen som har stadfesta sin posisjon som byen på Jæren. 
Dette er virkelig noko som gjer meg stolt!

Når det gjeld den kommunale drifta har vi i denne perioden: 
• Videreutvikla  skulane  
• Innført iPad til alle elever frå 1-10 klasse  
• Full barnehage dekning, med ledige plasser i framtida  
• Styrka tjenestene til eldre og sjuke  
• Styrka skulehelsetjenestene 

Eg ønskjer å trekke fram at Time Høgre saman med dei borgerlege 
samarbeidspartia, har fått til alt dette utan eigedomskatt, ein skatt særs mange 
kommuner i Noreg har. 

Nå er det tid for val og folket skal få seie kva dei ønskjer  dei neste fire åra. 

ANDREAS VOLLSUND

• Stem Høgre for vidare utvikling av kommunen.   

• Stem Høgre for gode rammevilkår for næringslivet. 

• Stem Høgre for gode tilbod for lag og organisasjonar.   

• Stem Høgre for gode skuler og barnehagar.  

• Stem Høgre for god kvalitet innen helse- og omsorgtjenesta. 

• Stem Høgre for nei til innføring av eigedomskatt. 

• Stem Høgre, så vi kan behalde Reinert som ordførar.
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VÅRE KANDIDATER

MARGRETA H. CLEMENTSEN 

JON GARMAN LALAND 

INGVAR SIKVELAND 

TORE RAGNHILD HEIA

Født: 1960   
Stilling: Rådgiver

Født: 1979    
Stilling: Salgsingeniør

Født: 1972   
Stilling: Daglig leder

Født: 1979    
Stilling: Regnsk.ansv.

Stiller til valg for å være med å påvirke samfunnet vi bor i ved å 
videreutvikle tettstedene i kommunen, og sikre gode tjenester til 
alle innbyggere. Time kommune skal være en god plass å bo og 
komme til.

Eg stiller til valg for å arbeida for at heile Time kommune skal være 
attraktiv for alle: folk, fe og næringsliv.

Min motivasjon for å stå på lista er følgende:
Utvikling av Bryne By som regionsenter på Jæren. Tilrettelegge for 
næringsliv og flere arbeidsplasser og jobbe for at barn og unge får 
et bedre fritidstilbud.

Høyre sitt valgprogram er det jeg kjenner meg best igjen i. Både i 
oppvekst /skole, omsorg, næringsliv og kultur.

14
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FOLKEHELSE, FRILUFTSLIV OG MILJØVERN

OVERORDNET MÅL: 
 
Sikre offentlige områder til allmennyttige formål

TIME HØYRE VIL PRIORITERE:

• Støtte opp om Brynes Vel og arbeidet deres med å videreutvikle 
Sandtangen-området.  
•Tiltak for å bedre badefasilitetene og vannkvaliteten i Sandtangen og 
Eivindsholstjødnå 
• Tilrettelegging for økt bruk av Njåskogen i samarbeid med skoglaget 
• Sikre grønne soner og korridorer i by- og boområder  
• Videreutvikling av park- og turområder i forbindelse med tilrettelegging av 
nye boområder 

• Sikre opplyste og trygge friluftsområder 
• Tiltak for tryggere skoleveier 
• I samarbeid med Jernbaneverket etablere bedre parkering for sykkel, 
scooter og bil 
• Sikre sammenhengende gang- og sykkeltraseer i Bryne sentrum 
• Gode barne- og ungdomstilbud i sommerskoleferien 
• Aktiv bruk av eierskapet i Jæren Friluftsråd for å bedre folkehelsen, blant 
annet gjennom fysisk aktivitet og friluftsliv 
• Fortgang i arbeidet med ny gjenvinningsstasjon på Jæren 
• Bysykler 
• Jobbe for ”hjem – jobb – hjem” ordningen 
• Ny tursti langs Frøylandsvatnet mellom Njåskogen og Arne Garborgsvei på 
Bryne ved Esso stasjonen.

OVERORDNET MÅL:
Høy arbeidsdeltakelse er en forutsetning for et bærekraftig 
velferdssamfunn. Time Høyre ønsker at mennesker som har fått lovlig 
opphold i kommunen, skal møtes med forventninger om å bidra og 
delta i det norske samfunnslivet.

TIME HØYRE VIL PRIORITERE: 
• Forsterke innsatsen for å rekruttere flere minoritetsspråklige til barnehage 
• Jobbe for å styrke hverdagsintegreringen med flere felles møteplasser 
• Prioritere tiltak som øker barn og unges deltakelse i fritidsaktiviteter 
• Jobbe for at flere skal få mulighet til å ta grunnutdanning, videregående 
opplæring og fagbrev som en del av introduksjonsordningen 
• Videreutdanning for norsklærere for å heve deres kompetanse 
• Samarbeid med arbeidsgivere for å kvalifisere innvandrere til de behov 
næringslivet har for arbeidskraft 

INTEGRERING

Time Høyre ønsker sykkel- og gangsti mellom Njåskogen og Bryne
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-Jeg er overrasket over hvor mye en politiker faktisk kan påvirke, sier Kirsten Oma Alstadsæter (25).  
Den yngste kandidaten på valglisten til Time Høyre er brynejenta Kirsten O. Alstadsæter (25). Hun hadde liten politisk erfaring før hun ble spurt om å stille 
til valg, men har brukt tiden etter nominasjonsmøtet til å sette seg inn både i valgprogrammet og hva som forventes av en lokalpolitiker. Hun synes det virker 
spennende og ønsker å få bli med å påvirke politikken i Time de neste fire årene.

-Jeg er overrasket over hvor mye politikerne kan påvirke og bestemme i hvordan vi skal ha det i framtiden. Som den yngste på listen, føler jeg et ansvar for å 
være de unges talsperson, sier Kirsten. 
Etter hun ble plassert som nummer to bak ordfører Reinert Kverneland, har hun brukt mye tid på politisk arbeid. Før sommerferien ble hun valgt inn i styret i 
det nystiftede Jæren Unge Høyre. Dørbank og politisk stand har hun også deltatt i.

-Mange unge vet lite om politikk og forskjellene mellom partiene. Mange føler at det er stor avstand mellom politikere og folk flest. Jeg har imidlertid opplevd 
å bli godt mottatt og føler at de litt eldre og etablerte politikerne ønsker ungdom velkommen til å delta i diskusjoner og politisk arbeid, sier Kirsten. 
Hun er allerede blitt godt kjent med Reinert som er veldig flink til å dele av sin lange politiske erfaring.

Til vanlig er Kirsten lærer på Rosseland skule i tillegg til studier.

Hun har bachelor i økonomi og mastergrad i samfunnssikkerhet. Målet er å bli lektor på videregående. 
-Jeg liker veldig godt å undervise. Nå har jeg elever i småskolen og det er kjempekjekt, forteller hun.

Hun har ikke bestemt seg for noen spesielle områder som hun vil være opptatt av dersom hun blir valgt inn i kommunestyret. Men Kirsten ønsker å engasjere 
seg i de unges interesser og problemstillinger. 
-Trygg skolehverdag og miljøpolitikk med spesielt blikk for et bærekraftig samfunn er stikkord hun trekker fram.

-Jeg syns også det er flott at partiet har valgt å ha turvei mellom Esso-stasjonen på Bryne til Njåskogen som et konkret mål. Det kan nok ta tid å få realisert 
turstien, men jeg vet at mange hadde satt stor pris på en slik tursti. Tenk så flott det ville vært å gå eller sykle til Midtgarsormen og videre gjennom Njåskogen 
og langs Frøylandsvatnet tilbake til Bryne, sier Kirsten.

Utenom politikk liker Kirsten å reise. Hun har hatt studieopphold både i Kina og Bali. På fritiden liker hun å stå på ski, aller helst i Sirdal.

KIRSTEN VIL 
VÆRE EN 
STEMME FOR 
UNGDOMMEN

KIRSTEN OMA ALSTADSÆTER



FYLKESORDFØRERKANDIDAT

OLE UELAND

VIL HA 
STERKERE 
STYRING

-Vi trenger en sterkere styring av fylkeskommunen 
og få gjennomført vedtatte planer, sier Ole Ueland. 
Han er Høyres kandidat til ny fylkesordfører etter 
valget.

Ole Ueland er i dag ordfører i Sola. Etter valget satser han på å overta 
fylkesordførerkjedet. Og han vet hva han da vil gjøre.

-Det er nødvendig med en sterkere styring av fylket. I dag pågår det for 
mange omkamper som fører til at Rogaland blir hengende etter. Jeg tenker 
spesielt på veier og kollektivutbyggingen, sier Ueland.

Som ordfører i Sola i åtte år har han opplevd hvor viktig det er at 
fylkeskommunen er i takt med kommunene.

-Jeg vil som fylkesordfører legge stor vekt på å ha en god dialog med 
kommunene. Det er der det meste av tilbudet og tjenestene leveres, sier 
fylkesordførerkandidaten.

-Vi må ha skikkelige saksbehandling før vedtak. Men når vedtakene er fattet, 
må det være større fokus på gjennomføring. Ellers blir vi akterutseilt både i 

forhold til nabofylkene i nord og sør og andre regioner.

Vei, kollektivtrafikk og videregående skole er hovedoppgavene for 
fylkeskommunen. Det er blitt investert mye i skolebygg de siste årene, noe 
Høyre har vært en pådriver for. Ueland er nå opptatt av innholdet og elevene.

-Nåværende regjering har gjort mye for å løfte kunnskap og mestring i 
skolen. For Høyre har det alltid vært viktig å skape en skole med muligheter 
for alle, uavhengig av bakgrunn, sier Ueland.

-Men Høyre ønsker vel aller helst å legge ned fylkeskommunene i landet?

-Ja riktig det, men så lenge de eksisterer er det viktig at flest mulig fylker 
styres av en høyrepolitiker, repliserer Ueland.

-Jeg håper og tror at velgerne i Time ønsker Reinert som ordfører 
også de neste fire årene. Og så er det viktig å huske at man i år har en 
dobbeltstemme. Samtidig som det legges en stemme i valgurnen for Reinert, 
må man huske å putte en høyreseddel i urnen for fylkestingsvalget også, 
avslutter Ole Ueland.



VÅRE KANDIDATER
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ALICE ASBJØRNSEN 
Født: 1979     
Stilling: Prosj. Koord

Jeg er opptatt av at skole og barnehage skal ha god kvalitet og være 
en trygg og god arena for barn og unge.
Ønsker at alle skal ha noe meningsfylt å gå til i hverdagen, og vil 
derfor at kommunen skal bidra og tilrettelegge for nye og etablerte 
bedrifter som vil skape arbeidsplasser i Time. Oppmuntre til gode 
praksis- og læreplasser for alle, også de med nedsatt arbeidsevne.

20

HANS-ÅSMUND UNDHEIM 
Født: 1957     
Stilling: Vaktmester

Jeg bor på Undheim og vil selvsagt være opptatt av bygden min. Er 
også opptatt av utviklingen i Bryne sentrum og hvordan vi skal få 
en enda mer levende by

21

OLE TERJE HERREDSVELA TOR OVE TAKSDAL 
Født: 1983     
Stilling: Rådgiver

Født: 1967     
Stilling: Offsh. Constr

Mine viktigste saker er at vi skal ha gode skoler, og at vi skal legge 
tilrette for god næringsutvikling i kommunen.

Jeg stiller til valg for å kunne være med å påvirke utviklingen av 
Time kommune.
Er spesielt opptatt av at kommunen har et variert næringsliv og et 
godt fritidstilbud for alle.

18 19



TIME HØYRE VIL PRIORITERE:

• Etablering av nye boområder på Lye, Undheim og Hognestad, i tillegg til 
allerede eksisterende utbyggingsområder 
• Revisjon av gamle områdeplaner 
• Legge til rette for rekreasjonsområder i boligfelt og nærmiljø, samt 
tilrettelegge for barne- og familieaktiviteter 

• Jobbe for langsiktig arealplanlegging med sterkt hensyn til både miljø- og 
jordvern 
• Utvikling av Bryne sentrum gjennom å følge opp vedtatt sentrumsplan 
• Utvikling av seniorleiligheter med tilrettelagte tilbud 
• Jobbe mot eiendomsskatt

BO- OG NÆRMILJØ 

HANS ERIK HJELLESTAD KARIN LOMELAND 
Født: 1967    
Stilling: Anleggsleder

Født: 1968     
Stilling: Daglig leder 

Jeg sa ja til å stille på listen til Time Høyre for å kunne påvirke ut-
viklingen, spesielt Kvernaland. Jeg er opptatt av at omkjøringsveien 
kommer så raskt som mulig og at det legges til rette for utbygging 
av nye næringsarealer i kommunen.  Jeg er opptatt av at vilkårene 
for lag og organisasjoner er gode, og at det er lik fordeling av 
økonomisk støtte uavhengig av om det er elite eller bredde. Jeg 
har bedre anledning til å engasjere meg i politikken nå som jeg har 
voksne barn.

Saker jeg er opptatt av er næringsliv og landbruk.
Og friluftsliv med tilrettelegging for heile familien som tursti rundt 
Frøylandsvatnet til Njåskogen.
“Lev heile livet” - et bra og variert tjenestetilbud for eldre i kom-
munen.
I tillegg brenne eg for at de med nedsatt arbeidsevne skal få ett 
tilpasset arbeidstilbud, altså ett verdifullt liv som meg og deg
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TIME SENIOR HØYRE
Time Senior Høyre som er sideorganisasjon til Time Høyre, ble stiftet 31.mars 2014. Formålet med 
Time Senior Høyre er at vi kan være en støtte og eventuelt pådriver for Time Høyre i saker der Time 
Senior Høyre-medlemmer kan ha tid og kompetanse til å påvirke.  Time Senior Høyre er del av 
Rogaland Senior Høyre, som er en del av Senior Høyre Sentralt.  Leder av Time Senior Høyre deltar på 
styremøter i Time Høyre, og er er medlem i styret til Rogaland Senior Høyre.

Noen saker som Time Senior Høyre har engasjert seg i er følgende: 
• styrket landforsvar - sentralt og lokalt 
• mangfold i boligmarkedet spesielt med tanke på boligtilpasning for eldre og spesielt trengende - lokalt 
• pensjonssaken - pensjonister får ikke full kompensasjon for prisstigning  
• tannhelse - hvorfor er ikke tenner tatt med som del av kroppen når det gjelder helsetjenesten?   
• mat til eldre - lokalt 
• integrering av flyktninger - lokalt 
• diverse lokale saker som f.eks. parkering på Bryne og regulering 
• og en del andre saker.

Leidulf  Prestegård
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TIME HØYRE VIL PRIORITERE: 

• Bedre kvalitet, forutsigbarhet og kortere leveringstid på kommunens 
tjenester overfor privatpersoner, næringslivet og landbruksnæringen 
• Økt forskning- og utviklingsaktivitet på Jæren 
• Næringsvennlige rammevilkår for økt industriaktivitet og økte investeringer  
• Samarbeid med handelsnæringen på Bryne for å stimulere til økt aktivitet i 
sentrum 
• Styrking av regionens posisjon som nasjonal matprodusent  
•Støtte aktivt opp om jordbruket i kommunen, spesielt innenfor temaet 
eiendomsrett  
• Tilrettelegging for reiselivsnæringen og fremme lokale severdigheter/ 
turistattraksjoner 
• Alltid ledige byggeklare næringstomter.

TIME KOMMUNE SOM ARBEIDSGIVER 

Time Høyre vil prioritere: 
• Time kommune skal være en god arbeidsgiver 
• Tilbud om relevant kompetanseheving for de ansatte  
• Tiltak for å skape et attraktivt arbeidsmiljø gjennom innovativt utstyr og 
gode arbeidsplasser 
• Fokus på HMS-arbeidet for å øke nærværet og minske belastningen på 
medarbeiderne 
• Framtidsrettet rekrutteringsstrategi 
• Andelen lærlinger økes til minst to per 1000 innbyggere 
• Tiltak for å redusere uønsket bruk av små stillinger 

INFRASTRUKTUR OG UTVIKLING 

Time Høyre vil prioritere: 
• Jobbe for bedre tog- og bussforbindelser på Jæren 
• Samarbeid med fylket for å bedre vedlikeholdet av veiene i Time 
• Trygge skoleveier  
• Tilrettelegging for utvikling og forbedring av veier og infrastruktur  
• Merking av høyrekjøring på sykkel- og turveier 
• Bærekraftig regulering av trafikken gjennom Bryne 
• Jobbe for å videreføre dobbeltsporet til Sør-Jæren  
• Jobbe for å sikre komplett tverrforbindelse mellom Godsterminalen og E39 
for å minske belastningen gjennom Kvernaland og Undheim 
• God mobil- og bredbåndsdekning 
• Transformering av Storgata til gågate, og evaluere ”Shared space” i løpet av 
perioden

NÆRINGSLIV OG SYSSELSETTING 

OLE LALAND EGELAND GØRIL HELENE FLORVAAG 
Født: 1988      
Stilling: Lærer 

Født: 1975      
Stilling: Butikkutvikler 

Eg er fornøyd med det Høyre har fått til i Time kommune dei 
siste åra. Eg er oppteken av skule og idrett, noko som og stemmar 
godt med Høyre sin politikk. Ellers er det viktig å ha med folk frå 
Lyefjell der det skjer! 

Jeg brenner for byutvikling og er opptatt av et levende kulturliv. 
Likestilling og mangfold er viktige områder som det må jobbes 
med.
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TETTESTEDENE

• Jobbe for bedre busstilbud, særlig  på kveldstid  
• At flere områder gjøres tilgjengelig  for utbygging 
• Opparbeiding av turstier, og jobbe for bedre merking og 
tilrettelegging av dagens turområder 
• Være en pådriver for etablering av næring i tilrettelagte områder 
• Opparbeiding og fornying av lekeplasser og skoleområder

• Sikre tilstrekkelig kapasitet på ungdomsskolen 
• Omkjøringsveg 
• Arbeide for at veien fra Skjæveland via Foss-Eikeland til E39 blir 
ferdigstilt snarest 
• Jobbe for flere barnehageplasser

• Planlegging av nye utbyggingsområder for å opprettholde 
befolkningsgrunnlaget 
• Jobbe for gang- og sykkelsti til Time kyrkje og Taksdal bru 
• Jobbe for bedre kollektivtilbud 
• Opparbeiding av nye turstier  
• Videreføring av skoletilbud på Undheim 
• Vurdering av felles ungdomsskole for Undheim og Lye 
• Sikre tverrforbindelsen Foss-Eikeland til Bråstein for å begrense 
tungtrafikk gjennom Undheim sentrum

• Videreføre arbeidet med å legge til rette for    
flere tomter i skolens nærmiljø 
• Bedre kollektivtilbudet, gjerne med utgangspunkt i saudamodellen 
HentMeg

Lye og Vestly-krinsen:

Kvernaland

Undheim

Hognestad
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KULTUR, FRITID, UNGDOM 
OG IDRETT 
OVERORDNET MÅL: 
 
Styrke kulturtilbudet i kommunen i samarbeid med frivillige lag og organisasjoner. 

TIME HØYRE VIL PRIORITERE: 
• Økt tilskudd og forutsigbare ordninger til frivillige lag og organisasjoner 
• Stimulere til privat eierskap av idrettsanlegg i kommunen, og arbeide for forutsigbare ordninger ved vedlikeholdsbehov 
• Bygging av ny svømmehall på Bryne 
• Bedre kulturtilbud til barn og unge gjennom kulturskolen og frivillige lag og organisasjoner 
• Styrking av Brynes posisjon som kulturformidlingssted, og se Storstovas tilbud i sammenheng med ny kino og andre scener på Bryne 
• Videreutvikle bibliotekets rolle som kulturformidler, og bibliotekets program og tilbud. Videreføre Garborgsenteret som nasjonal ressurs. 
• Idrettslag som bruker kommunale anlegg gratis og lag som eier eget anlegg likebehandles gjennom rettferdig støtte til drift av anlegg  
• Utbygging av nye idrettsanlegg i tråd med befolkningsveksten og idrettsrådets prioriteringer  
• Gi idrettslag som viser initiativ og vil bygge egne anlegg støtte og forutsigbarhet gjennom en tredelt finansiering: tippemidler, kommunalt tilskudd og 
egenfinansiering fra laget  
• Jobbe for flerbrukshall i tilknytning til ny videregående skole og ny ungdomsskole i Nordlysveien 
• Utarbeiding av strategiplan for idrettsanlegg som skal inkludere planlegging av nytt  idrettsområde på Tangen 
• Utvidete åpningstider i kommunale haller og svømmehaller i ferier. 
• Avklare framtidig lokale til kulturskulen 
• Tilrettelegge for frivillig arbeid i kommunen.



VALGDAG: MANDAG 9. SEPTEMBER

Her kan du stemme
Krins:     Stad:      Tid:

Bryne     Time rådhus    09:00 - 21:00 
Frøyland     Kvernaland samfunnshus 09:00 - 21:00 
Hognestad    Hognestadhallen   12:00 - 21:00 
Lye og Vestly    Lye skule     09:00 - 21:00 
Undheim og Eikeland  Undheim skule    12:00 - 21:00

www.hoyre.no


