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Foto: John Peter Hernes foran en mark medm hus bak. 

Høyres gruppeleder John Peter Hernes startet høyhusdebatten. Han er også 

leder av kommunalstyret for oppvekst.  

Foto: Kåre Reiten på talerstolen 

Kåre Reiten (H) er leder av kommunalstyret for levekår, Han gjorde tidlig klart 

at han vil ha en dreining av eldreomsorgen som handler om større satsing på 

rehabilitering og forebygging. 

 

Foto: Kristen Høyer Mathiassen (H) rykket opp til å bli fungerende nestleder av 

kommunalstyret for byutvikling etter at Helge Solum Larsen ble sykmeldt. 

Ordfører Christine Sagen Helgø (H) ledet utvalget forrige periode. 

 

Foto:  

Egil Olsen (til venstre) leder nå kommunalstyret for miljø og utbygging. Sissel 

Knutsen Hegdal leder kommunalstyret for kultur og idrett. Det gjorde hun også 

forrige periode. Til høyre sitter Høyres gruppeleder John Peter Hernes.  

 

ANALYSE: 

Det kan se sånn ut i avisspaltene. Men er det tilfellet? La oss først se på hva 

som taler for det, så på hva som taler mot. 

FOR: 

1. Flertallspartiene er Høyre, Venstre, KrF, Senterpartiet og Pensjonistpartiet. 

Høyre er størst med 23 bystyrerepresentanter. Venstre har 5, KrF 4 og Sp og 

Pp bare 1 hver. 



2. Høyre har nå lederen av alle kommunalstyrene: John Peter Hernes i 

kommunalstyret for oppvekst, Kåre Reiten i levekår, Egil Olsen i miljø og 

utbygging, Sissel Knutsen Hegdal i kultur og idrett. 

3. Venstre har lederen av kommunalstyret for byutvikling (KBU). Men etter at 

Helge Solum Larsen ble anmeldt og siktet for voldtekt og sykemeldt, rykket 

nestleder Kristen Høyer Mathiassen fra Høyre opp som fungerende leder. 

Attpåtil har Høyre 5 av 11 representanter. Venstre har nå bare en 

vararepresentant. 

"Venstre har fått til en total endring i politikken om at folks hjem i trehusbyen 

skal være trygge for spekulative utbyggingsprosjekt. Her betyr vi virkelig en 

forskjell. Og det er ingen tvil om at vi har klart å gjøre Stavanger til en 

foregangskommune innen miljø", skrøt Solum Larsen til Aftenbladet juni 

2010. 4. De nye lederkostene i Høyre, Høyer Mathiassen, Reiten og Olsen, 

regnes som mer blå enn lyseblå. 

5. Hvis dette fører til en høyredreining av politikken, hvilke utslag gir det seg? 

Svar: 

Høyhusdebatten: I Aftenbladet tok Hernes og Høyer Mathiassen til orde for at 

Stavanger må bygge tettere og høyere, ja mye høyere, opp til 25 etasjer 

enkelte steder. Venstre likte det dårlig, og gruppeleder Per A. Thorbjørnsen 

rykket ut og sa det ikke var nødvendig å "gå bananas i høyden". Det beste er å 

bygge tett og lavt, noe som også er i tråd med nylig vedtatt kommuneplan, var 

budskapet hans. 

Jorenholmen: I Aftenbladets spalter åpnet Høyre med Høyer Mathiassen og Eli 

Aga i spissen døren på gløtt for at parkeringshuset på Jorenholmen ikke skulle 

rives når nytt parkeringsanlegg under Bergeland står klar, slik som 

forutsetningen hele veien har vært. Thorbjørnsen måtte igjen rykke ut og 

protestere. 

Sidemål: Til tross for at Venstre og Sp er mot, foreslo Høyre i sist møte i 

oppvekststyret at Stavanger skal søke om å få gjennomføre et prøveprosjekt 

med valgfritt sidemål. Høyre sikret flertall for dette sammen med Frp. 

6. I budsjettet sitt gikk flertallspartiene inn for salg av flere kommunale 

eiendommer og økning av egenandelene. 

MOT: 



1. Posisjonen har 34 i bystyret, opposisjonen 33. Det betyr at det er viktigere 

enn før at Høyre, sentrum og Pp står sammen. De har jevnlige samkjøringsmøter 

for å sikre at så skjer. Det gir småpartiene gode forhandlingskort. 

2. Sentrumspartiene har nestlederne i alle kommunalstyrene bortsett fra KBU: 

Per A. Thorbjørnsen(V) i levekår, Iselin Nybø(V) i oppvekst, Per Endre Bjørnevik 

(KrF) i miljø og utbygging, Bjarne Kvadsheim (Sp) er nestleder for 

kommunalstyret for kultur og idrett. 

3. Da Christine Sagen Helgø(leder) og Solum Larsen (nestleder) overtok 

styringa av KBU i 2007, var boligbyggingen på topp, og finanskrisen slo inn i 

2008. Det gav mer rom for miljø og estetikk enn i forrige periode. Nå er det 

igjen nødvendig å få fart på boligbyggingen. Det betyr økt trykk på fortetting. 

Høyre understreker at et argument for å bygge tett er å spare den gamle 

trehusbyen. 

4. Det er først og fremst i spørsmål om ekspropriasjon skillet går i Høyre. 

Høyer Mathiassen, Reiten og Olsen stemte mot tursti i Gauselvågen, mens 

Hernes, Jordal og Aga stemte for. Samme skillet fikk vi i bystyret sist i 

Boganessaken: De sistnevnte stemte for tursti langs sjøen, mens de andre ville 

la stien gå bak husene der det går en grusvei fra før. 

5. Jorenholmen og høyhus: Dette har så langt bare vært uttalelser i 

avisspaltene. Ingen vedtak er fattet som innebærer en ny linje. Da kommunen 

kjøpte parkeringshuset, var avtalen at den skulle drive dette til 2018 for så å 

rive. Det står fortsatt ved lag. Dessuten: Utbyggingen av Ankerkvartalet som 

byutviklingsstyret nettopp vedtok, med lovord fra Høyres representanter, 

innebærer at 200 parkeringsplasser forsvinner. 

6. At Stavanger Høyre nå snakker varmt for jordvern og var minst like 

offensive som Miljøpartiet i behandlingen av sykkelplanen, er nye grønne toner. 

Konklusjon: Det merkes at Solum Larsen er borte. Bortsett fra det er det for 

tidlig å slå fast at Høyre fører en mørkere blå politikk nå enn i sist periode. Det 

klareste taktskiftet er budsjettvedtaket om økt salg av eiendommer og økte 

egenandeler. Det skyldes først og fremst at Ap ikke lenger er Høyre og 

sentrums budsjettkamerat. 
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