
FULLSTENDIG PROGRAM 2015 – 2019 – IVELAND KRF 

 
IVELAND KRISTELIG FOLKEPARTI – VERDIGRUNNLAG 
KrF ’s verdigrunnlag er hentet fra Bibelen og den kristne kulturarven. 

Iveland Kristelig Folkeparti er i sitt arbeid forpliktet på å fremme en kristendemokratisk 

politikk som bygger på 

  Det kristne menneskesynet  

Nestekjærlighetsbudet 

Forvalteransvaret. 

I en kommunevalgperiode blir det avgjort mange saker som det ikke er sagt noe om i 

partiprogrammene. Iveland Kristelig Folkeparti vil at partiets verdigrunnlag skal prege 

vurderingene når våre representanter tar stilling i enkeltsaker.  
 
OM KOMMUNESAMMENSLÅING, STRATEGI OG ØKONOMI 
 Iveland KrF ønsker at Iveland fortsatt skal være egen kommune.   
 Staten har pålagt oss å utrede sammenslåing med andre kommuner.  KrF vil at 
 resultatet av utredningen skal ut til rådgivende folkeavstemning, - før vedtak om eventuell 

kommunesammenslåing. 

 

Vi ser at kommunesammenslåing kan bli aktuelt uavhengig av hva KrF ønsker: 

- fordi Stortinget vedtar det, eller 

- fordi de økonomiske overføringene fra Staten forandrer seg vesentlig, eller 

- fordi de oppgavene som statlige myndigheter pålegger kommunene å løse i 

fremtiden, kan stille for store krav til at små kommuner kan makte det.  

 

Kommunestyreperioden 2015-2019 blir derfor kanskje den mest krevende noensinne. 

 

For å kunne klare utfordringene som egen kommune vil Iveland KrF: 

- Bringe kommunens driftsutgifter mer i samsvar med det vi finner i andre 

sammenlignbare kommuner, og dermed skaffe økonomisk mulighet 

for videre utvikling i Iveland 

- Samarbeide med andre kommuner om oppgaver som vi er for små til å klare selv 

på en faglig og økonomisk god måte 

- Verdsette kommunens ansatte og legge til rette for kompetanseutvikling  

 

Uavhengig av utfallet av kommunereformen vil Iveland KrF i kommende periode prioritere 

og arbeide for følgende store investeringer:   

- Utbyggingsplanene som gjør at Bygdeheimen blir et moderne pleie- og 

omsorgssenter  

- Utbygging av Iveland skole slik at vi får lokaler og utstyr med fullgod standard for 

dagens behov og for fremtiden 

- Utbygging og ombygging av Skaiaa Barnehage slik at både barn og ansatte 

blir godt ivaretatt, og slik at det blir mulig å drive mer kostnadseffektivt med fortsatt 

stor fleksibilitet 

            

  



DERFOR BØR DU STEMME KRF: 
 
Sammen ønsker vi å utvikle Iveland videre ved å: 

- Legge til rette for byggeklare tomter på Vatnestrøm, Skaiaa  og Birketveit 
- Opprettholde ordningen med startlån for de som trenger det for å finansiere egen bolig 
- Videreutvikle Birketveit som kommunesentrum 
- Legge til rette for næringsutvikling og nye arbeidsplasser, - gjerne på Skaiaa 
- Være med på tiltak som kan opprettholde arbeidsplassene i jord og skogbruk 
- Gi Vatnestrøm Sentrum ett løft ved å følge opp stedsutviklingsplanen 

 
Vi ønsker ett levende lokalsamfunn med et variert aktivitets- og kulturtilbud: 

- Vi støtter frivillig innsats i lag og foreninger ved å holde ett fortsatt høyt nivå på 
kulturmidlene   

- Vi ser at Moonlight, Frivillighetssentralen, Skolekorpset og Idrettslaget er viktige for 
livet i bygda både som kulturtilbud og i ett folkehelseperspektiv 

- Vi ser at kirke og kristenliv for mange er like viktig som annet kulturliv 
- Vi mener det er viktig at kommunen støtter flerkulturelle tiltak for å skape best mulig 

kontakt med nye landsmenn som kommer til Iveland 
 
Om helse, pleie og omsorg: 
Hovedsatsingen er å gjøre Bygdeheimen til et moderne pleie- og omsorgssenter som fortsetter 
å gi befolkningen trygghet for at man får nødvendig hjelp når helsa svikter.  
Det skal tilrettelegges for at personer med nedsatt funksjonsevne skal ha tilgang til ”det 
offentlige rom” slik at alle får mulighet til å delta i samfunnslivet. 
 
Om oppvekst og familie: 
Vi vil arbeide for at barnehagene skal ha plass til alle som ønsker det uavhengig av 
lovbestemt rett og helst med løpende opptak av nye barn.  Barnehagene må fortsatt ha 
åpningstid som tar hensyn til at mange foreldre har lang daglig reisetid til arbeidsstedet. 
KrF vil bygge nye avdelinger til Skaiaa barnehage som gjør det mulig å drive barnehagen mer 
kostnadseffektivt. 
Vi vil arbeide for at Iveland skal ha en best mulig skole der kvalitet, mestring og trivsel 
vektlegges.  Vi tror kommunen gjør det best ved å satse stort på gode lokaler og utstyr ved 
Iveland Skole.   
Vi vil at mopedopplæring og Polentur med Hvite busser skal være en del avskoletilbudet. 
KrF  vil at kommunen skal støtte samlivskurs enten det er i offentlig eller privat regi.  
 
VALGBROSJYREN VÅR HADDE IKKE PLASS TIL DETTE FULLST ENDIGE 
PROGRAMMET, MEN DET ER EN HENVISNING TIL DETTE DOKU MENTET I 
BROSJYREN. 
 


