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– Ja, vi er et ærlig parti som lytter 
til folks mening
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og holder det vi lover!
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Kommunens viktigste mål: 
✑ Venstre vil jobbe for de beste løsningene for 

Ivelands innbyggere 
✑ Venstre vil prioritere full utbygging av fiber 

nett, og 4G mobildekning
✑ Delta i prosessen med kommunereformen, til 

det beste for Ivelands innbyggere
✑ Tilrettelegge for nye omsorgsboliger i 

tilknytning til bygdeheimen   
✑ Fortsatt god kommunal styring av økonomien.
✑ Følge vedlikeholdsplaner på bygninger, veier, 

og energi effektivisering av bygningsmassen 
til Iveland kommune

Befolkning, boligbygging
og infrastruktur
Venstre vil arbeide for:
✑ Å stimulere til en stabil befolkningsøkning  

i Iveland
✑ At noen av boligbyggerne også bygger 

leilighet for utleie til unge som søker bolig
✑ Å få klarert noen tomter for spredt 

bebyggelse i kommuneplan
✑ Fortsette nåværende flyktninge og 

integrerings politikk av våre nye landsmenn
✑ Opprettholde veistandard på private 

og kommunale veier, samt brøyte og 
strøordninger

✑ Iveland Venstre ønsker å se på muligheter 
for rabattordninger/maks pris, for de som 
betaler alle kommunale avgifter. Det 
tenkes spesielt på eventuelle ordninger for 
lavinntektsgrupper

✑ Venstre vil opprettholde og videreutvikle et 
godt busstilbud mot Vennesla, Kristiansand og 
Evje. Bestillingsbussen skal opprettholdes.

Skole og Barnehage
Venstre satser hardt på:
✑ Opprettholde muligheten for mopedopplæring 

i skolen, og tilbudet om tur med hvite busser
✑ Å sikre nok areal, og ressurser til den daglige 

driften i skole og barnehage
✑ Fortsette med tilfredsstillende 

skolefritidsordninger og 11 måneders 
barnehagedrift i kommunen

✑ Prioritere å beholde minst to opptak til 
barnehagen i året

✑ Mer kunnskap i skolen ved å satse særlig 
på tidlig innsats og lærere med riktig 
kompetanse.

✑ Å sikre nødvendige ressurser til de som har 
særlige vansker på skolen, både faglig og 
sosialt.

✑ Fortsette med videreutdanning av kommunalt 
ansatte, særlig innen oppvekst

✑ Mobbing skal bekjempes.
✑ Et godt samarbeid mellom skole og hjem 

basert på «kvalifisert for framtida»

Ungdom
Venstre vil:
✑ Venstre vil opprettholde og styrke muligheten 

til startlån for Ivelands ungdommer. 
✑ At ungdommer fortsatt kan få mulighet
 til kommunale sommerjobber og 

lærlingeplasser, 
✑ Støtte lag og foreninger som organiserer unge 

i bygda. 
✑ Opprettholde mekkeklubben, og andre gode 

aktiviteter.
✑ Iveland Venstre vil fortsette samarbeidet
 med Vennesla om Moonlight for bygdas 

ungdom
✑ Vi vil videreføre rusforebyggende tiltak blant 

barn og ungdom.

Næringsliv
Venstre vil:
✑ At kommunen støtter oppstart av 

næringsvirksomhet med f.eks. rentefrie lån til 
investeringer, rimelige tomter, gunstig leie el.

✑ At det legges til rette for det etablerte 
arbeids- og næringsliv for å trygge 
arbeidsplasser

✑ Bonden må betraktes som en selvstendig 

næringsdrivende med et særlig 
forvalteransvar og matproduksjon

✑ Bondens arbeid med kulturlandskapet er 
positivt kulturvern i praksis

Helse og omsorg
Venstre mener:
✑ At kommunen må sikre de kommunale 

tjenestetilbudene lege, helsesøster, jordmor, 
tannlege, og Nav

✑ At omsorgstrengende som ønsker det, bør få 
bo hjemme så lenge som mulig. Det skal være 
trygt og godt, å bli gammel i Iveland. Venstre 
vil prioritere en fleksibel hjemmehjelpsordning 
og hjemmesykepleie. Det er viktig å jobbe for 
et best mulig individuelt tilpasset tilbud. For 
å få dette til må hjemmehjelpstjenesten og 
avlastningstjenesten styrkes betraktelig både 
økonomisk og med større bemanning

✑ Venstres mål er at det ikke skal være 
ventelister for sykehjemsplass i Iveland 
Kommune

✑ Iveland Venstre vil styrke ordningen med 
trygghetsalarm.

✑ Venstre mener at familier med pleie- 
trengende må få avlastningsmuligheter

Demokratiet skal styrkes
✑ Iveland kommune oppdaterer og 

videreutvikler hjemmesiden på internett
✑ Iveland kommune skal fremme åpenhet i 

forvaltning og styresett

✑ Det er viktig å gi alle muligheter til 
kompetanseutvikling. Det er også viktig å 
iverksette gode seniortiltak for de ansatte.

✑ Søke kontinuitet og bedrede forhold for 
ansatte i Iveland kommune.

Kultur og idrett
Venstre vil:
✑ Fremme et mangfoldig kultur – og idrettstilbud
✑ Sikre tilbud for alle aldere
✑ Arbeide for å bevare lokal kultur
✑ Iveland Venstre ønsker å øke støtten til 

alle lag og foreninger som organiserer 
innbyggerne i kommunen vår. For eksempel 
Frivillighetssentralen, korpset, idrettslaget 
osv. 

Natur og Miljø
Venstre vil:
✑ Venstre vil beholde aksjene som vi i fellesskap 

eier i Agder Energi AS. Energiselskapet er vår 
oljeformue og vårt arvesølv

✑ At kommende generasjoner skal sikres dyrkbar 
jord, ren luft, rent vann og naturopplevelser i 
skog og mark

✑ At kommunen her skal ta ansvar sammen 
med nærings- og interesseorganisasjoner 
for å sikre at natur og miljø blir brukt 
med varsomhet, og i pakt med økologiske 
prinsipper.

✑ Følge anbefalingene i kommunens energiplan.

Dette har Venstre oppnådd i forrige periode:
1.  Bidratt til etableringen av Åkle.
2.  Vært med å vedta utbygging av Iveland Kraftstasjon og ny infrastruktur 

på Skaiå
3.  Vært med på opprettelsen av Iveland Kommune sin mineral-samling
4.  Beholdt aksjene i Agder Energi
5.  Bidradd til nytt jernbanespor til industriområde på Vatnestrøm
6. Vært en pådriver i forhold til næringsutvikling.



Her er våre kandidater:
Kandidat 1:
  
Odd Håvard Dahle er 52 år og gift
med Gunvor, og har to gutter og 
ei jente. Har jobbet offshore som 
arbeidsleder i Fabricom A/S. Er nå 
jobbsøker En periode som 1. vara 
til kommunestyret 1999-2003, og 
kommunestyre repr. og 
Formannskapsmedlem i perioden 
2003-2015. 

Kandidat 2:

Ole Albert Mykland er 48 år og 
gift med Kerry, og har to jenter, 
Amalie og Rebecca. Jobber som 
bonde på heltid. Bor på Mykland. 
Ny i kommunepolitikken. 

Kandidat 3
  
Linn Evonn Dahle er 44 år, 
Har en gutt, Kjetil og ei jente, Ida
Linn jobber på SFO på Iveland skole,
og bor på Skaiå. Kommune-
styremedlem 2011-2015. 
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Kandidat 4

Astrid Mjåland har to voksne 
barn, og driver hagevedlikehold i 
Astrids Hageservice. Hun er ny i 
kommunepolitikken.

Kandidat 5

Maria M Brufjell   Maria er 
gift med Ronny, og bor på 
Vatnestrøm. Har to barn på 
åtte og fjorten år, jobber som 
kontormedarbeider hos KRV AS 
interesser er familie venner, og 
trening. Ny i kommunepolitikken.

Kandidat 6

Gunvald Berås er 56 år, og er 
gift med Tove. De har 8 barn 
fra 18 til 34 år. Jobber som 
entreprenør og bor på
Kåbuland. Ny i kommune-
politikken.

Kandidat 7

Irene Tveit  er 29 år, er gift med 
Marius. De har to barn. Jobber 
som fagarbeider ved Eikeland 
oppvekstsenter barnehage i 80 % 
stilling. Ny i kommunepolitikken.

Kandidat 8

Louise Ramse er 43 år forlovet 
med Olav Audun bor på 
Vatnestrøm, og er mor til tre barn, 
studerer for tiden på UIA
Og målet er sykepleier. Ny i 
kommunepolitikken.


