
KOMMUNEREFORM
Iveland Senterparti vil arbeide for en kom-
munestruktur som gagner befolkningen i 
Iveland. Vi vil ivareta og sikre innbyggerne 
våre gode tjenester, samt sikre Iveland kom-
munes interesser også i fremtiden. Vi er mot 
tvangssammenslåing, vi mener innbyggerne 
og lokalpolitikerne i kommunen er de som best 
kan avgjøre om vi vil og kan fortsette som egen 
kommune i framtida.
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TILLIT TIL ENKELTMENNESKET
Senterpartiet tror på det levende folkestyret. 
Senterpartiet sitt grunnsyn for det politiske 
arbeidet er å utvikle et samfunn av frie selv-
stendige mennesker som med tro på egne 
evner tar ansvar for sitt eget liv, for fellesskapet 
og for natur og miljø. Vår politikk skal også i 
fremtiden være helhetlig, ansvarlig og lang-
siktig, og den skal være bygget på tillit til 
enkeltmennesket.

Dersom du trenger skyss valgdagen, kan du ringe:                         
John Øina tlf.  917 45 394  
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I V E L A N D 

VI VIL FORTSET TE Å JOBBE FOR ET IVELAND I VEKST, 

ET LEVENDE IVELAND PREGET AV LIVSKVALITET, 

ENGASJEMENT, DELTAKELSE OG OMSORG FOR 

HVERANDRE.

IVELAND KOMMUNE TRENGER VÅR FELLES INNSATS.

VI ER KLARE 

FOR EN NY PERIODE!

UTDANNING: Verdiskaping bygd på kunnskap og 
våre barns ressurser og talent
Senterpartiet vil i kommende periode arbeide for:
• Gode barnehager med full barnehagedekning og to 

opptak i året.
• Barnehager og skoler som legger vekt på et trygt   

inkluderende oppvekst- og læringsmiljø, der ingen 
barn skal oppleve mobbing og krenkelser.

• Et stort fokus på kvalitetsutvikling i skole og SFO for 
å stimulere til økt læring med mål om at flere lykkes i 
skolen og fullfører videregående opplæring. 

BO I IVELAND: Et trygt og godt nærmiljø
Senterpartiet vil i kommende periode arbeide for:
• Attraktive uteområder for barnehage, skole og sfo 

som fremmer aktivitet og trivsel hos barna.
• At det ikke blir en omfattende sentralisering av 

dagens tjenestetilbud i den pågående kommunere-
formen. 

• Satse aktivt på stedsutvikling og ha en helhetlig 
boligpolitikk der vi legger til rette for både regulerte 
tomte-områder og spredt boligbygging. 

DET GODE LIVET: Et helsefremmende og 
inkluderende samfunn for alle
Senterpartiet vil i kommende periode arbeide for:
• At helsefremmende og forebyggende tiltak               

prioriteres.
• At flyktninger tilbys gode integreringsarenaer i         

arbeids-, kultur- og samfunnsliv. 
• Ytterligere oppgradering av mobildekning og videre 

utbygging av høyhastighetsbredbånd.

ELDREOMSORG: En verdig alderdom
Senterpartiet vil i kommende periode arbeide for:
• At alle skal få den omsorg og pleie de trenger for å 

oppleve en god alderdom. 
• At tilbud om dialog omkring tilrettelegging i       

hjemmet tilbys eldre som bor hjemme.

KULTUR & FRIVILLIG ARBEID: Opplevelser for livet 
Senterpartiet vil i kommende periode arbeide for:
• Å sikre gode vilkår for det frivillige arbeidet som skjer 

i lag og foreninger. 
• Videreutvikle biblioteket og Åkle kulturarena med 

aktiviteter og gode kulturopplevelser. 
• At det opprettes bedre dialog og samarbeidsavtaler 

mellom kommunen og lag og foreninger. 

KOMMUNIKASJON: De viktige veivalgene
Senterpartiet vil i kommende periode arbeide for:
• Å sikre et godt sommer- og vintervedlikehold av 

fylkesvegene og opprusting av fylkesveg 405.
• Trygge skoleveier og at våre elever ved videregående 

skoler skal ha kortest mulig reisevei.
• Å sikre drift og vedlikehold av kommunale veier og 

opprettholde tilskudd til private veier.

NÆRINGSLIV: Et mangfoldig næringsliv
Senterpartiet vil i kommende periode arbeide for:
• Styrking av eksisterende og utvikling av nærings-

virksomhet, samt ha ledige næringstomter.
• Fortsette arbeidet med å få tungtransport fra 

Vatnestrøm industriområde over på jernbane.
• Ta vare på matjorda og legge til rette for økt mat-

produksjon ved å stimulere til nydyrking og bedre 
utnyttelse av utmarksressursene.
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