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Iveland Arbeiderparti

Skape og dele
Framtidas lokalsamfunn
Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. 
Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til mer 
sammen enn hver for oss. Det gir større trygghet og flere muligheter for 
den enkelte hvis vi stiller opp for hverandre. Kommunens innbyggere 
skal føle tilhørighet til lokalsamfunnet og nærhet til beslutningstakerne i 
kommunen.
 
Gjennom et levende lokaldemokrati vil 
Arbeiderpartiet arbeide særlig for fem  
viktige saker i kommunene de neste 
årene:
 
1. Mer kunnskap i skolen ved å satse 

særlig på tidlig innsats og lærere med 
riktig kompetanse.

 
2. Å rekruttere og utdanne nok ansatte 

for å dekke de store behovene som 
kommer i kommunesektoren i årene 
framover.

 3. En aktiv næringspolitikk som sikrer 
konkurranse dyktige regioner og 
et framtidsrettet og miljøvennlig 
næringsliv.

 
4. En tilpasset og verdig omsorg der 

kan man bo hjemme lengst mulig, få 
heldøgns pleie når man har behov for 
det, og der det er tilstrekkelig mange 
kompetente ansatte.

 
5. Klimaperspektivet skal være en del 

av all kommunal planlegging, både 
gjennom tiltak mot utslipp og ved fore
byggende planlegging.
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Trygg oppvekst
Trygge oppvekstvilkår for barna er det 
viktigste for utvikling i kommunen. En god 
barndom varer hele livet. Det må satses 
på barnevern og tiltak som kan avdekke 
omsorgssvikt og vold i nære relasjoner. 
Det må bli mer sosialfaglig kompetanse 
på barns oppvekstarenaer. Barnehager 
og skoler må gå i tettere samarbeid med 
hjemmet og tilrettelegge for hjelp til fami
lier når det er nødvendig.
 
Barnehage og skole skal bidra til økt kunn
skap og sosial utjevning. Arbeiderpartiet 
vil ha en offentlig fellesskole der alle barn, 
uavhengig av bakgrunn og funksjonsnivå, 
skal ha like muligheter til en god og gratis 
utdanning.
 
Frafallet i videregående skole er stort. Vi 
mener at tiltak må settes inn før elevene 
begynner i videregående skole. Arbeidet 
med en god overgang mellom skole
slagene er svært viktig.

Iveland Arbeiderparti vil:
 
• styrke helsestasjon og 

skolehelsetjeneste
• øke ressursen til helsesøster i skolen
• ha søskenmoderasjon i sfo og mellom 

barnehage og SFO
• prioritere å beholde to opptak til 

barnehagen i året
• beholde retten til å velge den 

barnehagen i kommunen som passer 
best for familien

• at etter skoletilbudet for barn med 
spesielle behov vurderes

• styrke samarbeidet mellom 
ungdomsskole og videregående skole

• styrke rådgivningstjenesten
• prioritere tiltak for ungdom som f eks 

ungdomsklubben Moonlight
• arbeide for å få ungdom engasjert i 

lokalsamfunnet vårt
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Helse og omsorg
Alle skal få den hjelp de trenger når de 
trenger den. Vi vil bekjempe fattigdom og 
ha et samfunn der alle skal inkluderes. 
Nærhet til behandlingstilbudet blir viktig. 
Ved å satse på forebygging vil færre få 
alvorlige sykdommer, og de som trenger 
hjelp vil få bedre oppfølging.
 
Det skal være godt å bli gammel i Norge. 
De gamle skal ha en god boform og valg
frihet. De som mottar omsorg skal kunne 
ha et mest mulig normalt liv. Eldre vil 
utgjøre en voksende del av befolkningen i 
årene fremover. Eldre skal ha gode mulig
heter for utfoldelse og livskvalitet. Eldre er 
en viktig ressurs for samfunnet, en res
surs som må utnyttes bedre enn i dag.

Iveland Arbeiderparti vil:

• sørge for gode ressurser til 
hjemmesykepleien, prioritere arbeidet 
med hverdagsrehabilitering

• at familier med pleietrengende får 
avlastningsmuligheter

• støtte Frivilligsentralen slik at de 
fortsatt kan gi et godt tilbud

• ha et dagtilbud til brukere av 
psykiatrien

• at Iveland kommune opprettholder en 
god og attraktiv legeordning

• beholde tannlegetilbud i Iveland!
• styrke det psykiske helsetilbudet 

i kommunen, med særlig vekt på 
ungdom og psykisk helse

 
 
  

Kultur, idrett og frivillighet
Et mangfoldig og rikt kulturliv gir  
attraktive og gode lokalsamfunn.
 
Iveland Arbeiderparti vil:
 
• at skolen skal få et godt skolebibliotek
• opprettholde og videreutvikle 

kulturskoletilbudet

• aktivt støtte lag og foreninger i bygda
• skape møteplasser der eldre og yngre 

innbyggere kan lære hverandre, 
tradisjon og historie å kjenne

• beholde den kulturelle skolesekken og 
spaserstokken!
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Samferdsel, bolig- og næringsutvikling
Vi vil øke norske bedrifters konkurranse
kraft gjennom bedre infra struktur. I 
Iveland har vi en industri på Vatnestrøm 
som det er viktig å ivareta og utvikle. 
Bygda har solide håndverkerfirma. 
Likevel er det viktig å legge til rette for 
bedrifter og nyetablering. Bygda er
preget av at mange arbeider utenfor 
kommunen og er pendlere.
 
Iveland Arbeiderparti vil:

• at landbrukspolitikken må være slik 
at det kan produseres mat over hele 
landet

• at det bygges jernbanespor til Voss 
Water på Vatnestrøm, noe som vil 
gi en stor miljøgevinst og vil kunne 
trekke mer industri til stedet

• ha rettferdig fordeling av midler til 
kommunale og private veier

• sikre gode brøyte og strøordninger 

til en riktig pris. Innføre et tak på hvor 
mye kommunale avgifter en husstand 
skal betale totalt

• være pådrivere for at statlig og 
regionalt nivå skal prioritere opprusting 
av fylkesveier i kommunen

• arbeide for bedre kollektivtilbud, f.eks. 
bruk av matebusser til Kilefjorden og 
Grovane

• arbeide for fortsatt kommunal 
aksjemajoritet i Agder Energi

• føre en politikk som sikrer våre 
verdifulle strand og turområder, 
slik at disse forblir tilgjengelige for 
allmennheten

• at det offentlige skal styre 
boligbygginga i kommunen

• fortløpende vurdere om det trengs 
rimelige kommunale tomter som et 
supplement til det private markedet

• gjøre det mulig for folk å gå fra å leie 
til å eie egen bolig
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Iveland som 
kommune
En fordel med å være en liten kommune 
er nærheten til beslutningene. Gode 
tjeneste tilbud i Iveland må ivaretas, og 
det må satses på forbedringer innen 
enkelte områder.

Iveland Arbeiderparti vil:
 
• arbeide for en kommunestruktur 

som til enhver tid sikrer nærhet til de 
kommunale styringsprosessene.

• at en eventuell kommune sammen
slåing skal være frivillig

Tlf: 971 34 264

E-post: tova6@hotmail.com
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Liste ved 
kommunevalget i 
Iveland 2015

1. Sig Tove Aasen 1952
2. Øystein Kydland 1966 
3. Kari Bergskås 1952
4. Tore Johnsen 1968
5. Tellef Mitander 1971
6. Bjørg Nygård 1963
7. John Oskar Vetrhus 1972 
8. Trygve Fjermeros 1939
9. Mabel Tønnessen 1944 
 
Tillitsvalgt for lista: Per Olav Engen
Vara tillitsvalgt: Geir Sigurd Kaasa


