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FRIHET 
Fremskrittspartiet ønsker å skape en kommune hvor den 

enkelte innbygger føler en stor grad av frihet. Frihet 

under ansvar, og som er forankret i den norske 

kulturarv. 

Vi vil sikre enkeltmenneskets valgfrihet, ytringsfrihet, 

åndsfrihet, organisasjonsfrihet, næringsfrihet og 

eiendomsrett. 

Vi ønsker dialog med innbyggere gjennom for eksempel 

åpne gruppemøter, slik at alle skal få fremmet sine 

tanker og saker for våre politikere. 

Iveland Fremskrittsparti ønsker ikke å innføre 

eiendomsskatt i kommunen, da dette må oppfattes som 

en urimelig dobbeltbeskatning. 



 OMSORG FOR ALLE 

Alle skal føle at det er godt å bo i Iveland kommune. 

Vi ønsker et godt utbygd tjenestetilbud for alle livets 

faser. 

Det er barn og ungdom som skal sikre vår framtid. Det 

aller viktigste er at de har en trygg og god skole, med 

tilpasset opplæring. En god skole preges av 

forutsigbarhet, tydelighet og rettferdighet, med fokus på 

læringsutbytte. Det skal være 0-toleranse for mobbing. 

Vi ønsker et fortløpende inntak til barnehager, slik at 

barn kan få plass i barnehagen fra fylte 1 år, dersom det 

er ønskelig. Brukerne skal kunne velge den nærmeste 

barnehagen. 

Også eldre skal ha trygghet, og føle at de blir godt tatt 

vare på. De fortjener et variert servicetilbud, slik at den 

enkelte kan velge det som passer best i sin situasjon. 

I dagens samfunn rammes flere og flere, både barn og 

voksne, av en eller annen form for psykisk lidelse. Det er 

derfor svært viktig at kommunen har et godt 

tjenestetilbud som kan dekke også deres behov på en 

god måte.  

Rehabiliteringstilbud må kunne tilpasses brukers ønsker 

og behov. 



 

 

KOMMUNEREFORMEN 

Iveland kommune skal denne høsten i gang med 

sonderinger om sammenslåing med andre 

nabokommuner. Utfallet av dette er enda litt uvisst, 

men vi må velge den modellen som sikrer innbyggerne 

ett tjenestetilbud som er fult på høyde med våre 

nabokommuner, sett i ett 40 – 50 års perspektiv. 

Vi må sikre oss att Ivelands identitet og kulturarv blir 

ivaretatt. 

Vi skal fortsatt kunne si med stolthet at vi kommer fra 

Iveland. 

 

SERVICE 

Fremskrittspartiet ønsker at kommunen skal benytte JA-

stempelet, og gi innbyggerne frihet til å realisere sine 

ønsker. Kommunen skal være imøtekommende og 

serviceinnstilt, og sette innbyggerne i sentrum. 

 

VEKSTKOMMUNE 

Fremskrittspartiet vil arbeide for utvikling i kommunen, 

og vil være pådrivere i utviklingen av nye boligtomter. 

Det er viktig å ta hele kommunen i bruk. Også ved å gi 

tillatelse til mer spredt bebyggelse. Kommunen må være 

en samarbeidspartner og støttespiller for det frivillige 

arbeidet med bomiljøet, i hele kommunen. 

 

 



 

 

VELVILLIGHET 

Kommunen skal være en samarbeidspartner og 

støttespiller for lag og foreninger, og yte økonomisk 

bistand ved behov, og stille kommunens arealer og bygg 

til disposisjon når det passer. 

Fremskrittspartiet i Iveland ønsker all 

næringsvirksomhet som kan gi arbeidsplasser i 

kommunen velkommen. Vi ønsker og stille tomt til 

disposisjon for de som ønsker å etablere virksomhet i 

kommunen. 

Fremskrittspartiet er et positivt parti, som ønsker et 

samarbeid om den politikken, som etter vårt syn er til 

beste for kommunens innbyggere. 

 

 

 

 

 



 

 

MILJØ 

Omsorg for alle, betyr også at vi tar vare på Ivelands 

flotte natur og miljø. 

Ogge er et viktig tur- og rekreasjonsområde for hele 

regionen. Ogge, som en framtidig vannkilde, må ikke 

legge restriksjoner på dette. 

Fremskrittspartiet ønsker å utrede en mer servicevennlig 

avhending av restavfall, for eksempel i samarbeid med 

Støleheia. 

SAMFERDSEL 

Fremskrittspartiet vil være en pådriver for bedring av 

trafikksikkerheten, samt oppdatering av riks- og 

fylkesveier. 

Vi vil fortsette vårt arbeid for å etablere sidespor for 

jernbanen, til vannfabrikken på Vatnestrøm. Videre må 

det bygges gang og sykkelvei langs Stasjonsveien, i 

henhold til reguleringsplan og investeringsbudsjett 

(2017 – 2018). 

 



Den gamle kraftstasjonen på Kringsjå er nå satt i stand 

og bevart som ett kulturminne. For å gjøre denne parken 

almen tilgjengelig, ønsker vi å åpne opp veiforbindelsen 

mellom Skisland og Grovane. 

Vi ønsker en mer rettferdig fordeling av kommunale 

midler til vedlikehold av kommunale og private veier.  

Vi ønsker videre utbygging av bredbånd dekning i 

kommunen. 

 

 

En FrP-kommune behandler innbyggerne som om de 

var kunder. Hva må en butikk gjøre for å beholde 

kundene? Jo, den må møte kundene med respekt, 

serviceinnstilling og velvillighet.                                

GODT VALG! 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Kandidat Øyvind Røinås 

 

2. Kandidat Lars Arnfinn Flatelid 

 

3. Kandidat Atle Jørgensen 

4. Kandidat Ole Morten Hauge 

5. Kandidat Anita Berentsen Søttrup 

6. Kandidat Christer Nerdrum Jørgensen 

7. Kandidat Ragnhild Monika Berentsen 

8. Kandidat Viggo Åsheim 

9. Kandidat Asger Søttrup 

10.  Kandidat Turid Flatelid 
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