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 Høyres prinsipper.  
«Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget 
på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret, 
for å fremme personlig frihet og sosialt ansvar, 
medbestemmelse og eiendomsrett, og et forpliktende 
nasjonalt og internasjonalt samarbeid» 
høyres formålsparagraf 

Iveland Høyre.  
Vil bygge sin kommunalpolitikk  
-På de kristne grunnverdier.  
-På tillit til det enkelte menneske.  
-På familien som fundament for barns 
oppdragelse.  
-På respekt for den enkeltes 
eiendomsrett.  
-På samarbeid med private for å 
løse kommunale oppgaver.  
 
 
 



 
- KVALITET - ØKONOMI & STYRING 

Kommunereform. 
Iveland Høyre har som mål å  

sikre framtidig bosetning i Iveland.   
-infrastruktur.. vei , strøm, vann, kloakk, telekommunikasjon 
- nærhet til skole, barnehage og fritidsaktiviteter.  
- nærhet til helsetjenester og verdig alderdom 
- lave personlige kostnader med kommunale tjenester 
 

Framtidig kommunestruktur. 
Vi ønsker å se på ALLE alternativer 

Iveland Høyre 

1. Iveland som egen kommune med dagens grenser 
2. Sammenslåinger i knutepunktet 
3. Grensejusteringer, mindre endringer av kommunenes grenser.  

 
 

Kommunale tjenester. 
Iveland Høyre jobber for å sikre fremtidige gode tjenester for alle innbyggerne i Iveland. Høy kvalitet og 
kostnadseffektiv drift basert på innbyggernes behov .  

 



 

Miljø 
Med blå politikk for en grønn fremtid. 
Iveland Høyre vil: 
- Støtte positive lokale miljøtiltak.  
- Opprettholde og utvide drift av miljøstasjon. 
- Sikre gode og fleksible ordninger for retur 
av søppel og -avfall.               
 - Støtte bekjempelsen av krypsiv. 
- Fremme friluftsliv i Ogge og andre 
friluftsområder . 
 
  
 
 
 

Samferdsel  
God veistandard er av stor betydning for å-
opprettholde-bosetningen-og næringsutvikling 
i kommunen. 
Iveland Høyre vil: 
-Sikre rask og effektiv gjennomføring for en 
oppgradering av FV405\403 
-Sikre et godt folkehelsetiltak, ved god tilgang 
til lysløyper, gang-/ sykkelveier. 
-Sikre en god kollektiv infrastruktur til-/fra 
Kristiansand, Vennesla og Setesdal 
-Sikre arealer til myke trafikanter i 
kommunen, spesielt med tanke på trygg 
skolevei 
-Samarbeide med fylkeskommunen om 
vedlikehold av fylkesveier og økt 
trafikksikkerhet. 
-Fortsatt opprustning og forsterkning av de 
kommunale veier.  
- Opprettholde støtte til private veier.  
- Opprette ladestasjoner for EL-bil 
- Videreføre dagens brøyte- og strøordninger 
til private veier.  
 
 
 

Miljø, næring og samferdsel 
 

Næringsliv  
Samarbeid med næringslivet er viktig  for å 
fremme en positiv utvikling i kommunen.  
Iveland Høyre vil: 
-Ta vare på vårt naturlandskap, og legge til 
rette forhold for et rasjonelt landbruk 
-Verne om dyrket mark slik at vi har mulig til 
å dyrke sunn, norsk mat 
- jobbe for et fremtidsrettet skogbruk. 
- sikre næringsareal, for utvidelse av 
eksisterende næringer og nyetableringer. 



 
  

Skole  
Høyre vil ha en kunnskapsskole som gir muligheter for 
alle. 
Iveland Høyre vil 
-Ha et fritt skolevalg 
- gode tilrettelagte utearealer som fremmer 
naturopplevelser, lek og fysisk aktivitet. 
- ha høy kompetanse blant de ansatte.  
- jobbe for ekstra resurser inn i skolen. 
 
 
 

     
 
 
 
 

 

Sosial Trygghet i alle livets faser.  
Høyre vil arbeide for et inkluderende samfunn, hvor alle deltar og får muligheter til å utvikle seg etter 
evner, ønsker og behov. 
 

Helse 
Satse på forebyggingstiltak 

Iveland Høyre vil 
-Styrke forebyggende helse og 
vernearbeid.   
 
- Psykisk helsevern har lenge blitt 
underprioritert i helsevesenet, og 
Høyre jobber derfor med å styrke 
satsingen på dette området. 
 
- Ha tannlegetilbud i kommunen. 
Se på alternative løsninger som 
tannlegebuss ,  kombinasjon med 
privat praksis.  

Pleie og Omsorg 
Økt kompetanse og valgfrihet. 

Iveland Høyre vil 
-Ha et godt dagtilbud på 
bygdeheimen 
- Jobbe for en best mulig 
individuell tilpasset ordning   for 
de som ønsker å bo i egen bolig, 
herunder støtte og 
avlastningsordninger. 
 
 
 

INTEGRERING 
Et inkluderende Iveland. 

Iveland Høyre vil 
Et iveland for alle 
 

 

Barnehage 
Barnehagen skal gi en trygg og god omsorg og samtidig 
stimulere til lek og utvikling på barns premisser. 

Iveland Høyre vil 
- Iveland Høyre stiller seg positiv til private barnehager, 
eksempelvis gårdsbarnehage. 
 
- gode tilrettelagte utearealer som fremmer 
naturopplevelser, lek og fysisk aktivitet. 
 
 

 



 
  

-  
 

Kultur  
Kulturlivet bidrar til å utfordre oss og til å 
åpne oss for det ukjente.  

Iveland Høyre vil 

- Øke den kommunale kulturstøtten 

- Tilrettelegge for mer bruk av 
kommunale tiltak som 
kulturskolen og bibliotek. 

- Sikre et godt samarbeid med 
Moonlight 

 

 

Frivillighet, kultur & idrett  
 

Frivillighet 
Frivilligheten betyr svært mye for velferden 
og for å skape gode lokalsamfunn 

Iveland Høyre vil 

 
- støtte opp om lokale krefter som driver 

barne- og ungdomsarbeid og arbeide for 
økt trivsel i nærmiljøet.  

- Støtte og være en pådriver for frivillig 
arbeid. 

- Bidra til aktivt samarbeid mellom 
kommunen og frivillige krefter 

- Sikre et godt samarbeid med 
frivilligsentralen  

 

Idrett 
Idrett og fysisk aktivitet er store og verdifulle fellesskap. De bidrar til 
bedre folkehelse og er arenaer som fremmer likeverd, toleranse, 
forståelse og respekt 

Iveland Høyre vil 

- Prioritere barneidretten og andre tiltak som fremmer 
folkehelsen. 

 



Hjertesaker: 

  

Helsesenter: 
Høyre ønsker å sikre nærheten til 
helsetjenester i Iveland.  Derfor vil vi 
jobbe for å samle alle helserelaterte 
tjenester i en lokalitet. 

 

Vei: 
Sikre gode veier i fremtiden i 
Iveland. «Gul stripe» på 403 og 405 
er et mål for Iveland Høyre. 

 



 
Ordførerkandidat : May Britt Topland 

Liste  
1. May Britt Topland  
2. Kjetil Le Vidnes  
3. Alfred Ø Fjermeros  
4. Kåre Mjåland    
5. Jan Roger Olsen  
6. Gunnar Håverstad 
7. Hans Ivar Leesland  
8. Liv Moi  
9. Stein Inge Skaar  
10. Olav Nilsen  

      11. Pål Moi 
      12. Per Harald Omland 
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