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Med hjerte for hele Iveland

Får Senterpartiet nok stemmer ved valget fortsetter 
Gro-Anita som ordfører



Senterpartiet tror på det levende folkestyret. Senterpartiet sitt grunnsyn for det politiske 
arbeidet er å utvikle et samfunn av frie selvstendige 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 langsiktig, og den skal være bygget på tillit til 
enkeltmennesket. 

Iveland Senterparti vil ivareta og sikre innbyggerne våre gode tjenester, samt sikre Iveland 
kommunes interesser også i fremtiden, vi vil fortsette å jobbe for et Iveland i vekst, et 
levende Iveland preget av livskvalitet, engasjement, deltakelse og omsorg for hverandre.

Sammen skaper vi et levende Iveland!

UTDANNING: Verdiskaping bygd på kunnskap og våre barns ressurser og talent

Senterpartiet vil arbeide for:
• gode barnehager med full barnehagedekning og fortsatt to opptak i året. 
• at barnehagen på Skaiå bygges ut og rustes opp
•  at barnehager og skoler 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. 
• å styrke fokus på forebyggende helsetjenester og psykisk helse i skole og 
  barnehage
• å etablere et forsøksprosjekt om skolemåltid i skolene våre i samarbeid med 
  frivilligheten og omsorgssenteret.
• at fylkeskommunen har et bredt studietilbud ved Vennesla VGS og Setesdal VGS avd. 
  Hornnes

BO I IVELAND: Et trygt og godt nærmiljø

Senterpartiet vil arbeide for:
• satse aktivt på stedsutvikling ved å etablere attraktive uterom som fremmer aktivitet 
  og trivsel. 
• at det etableres gratis gjestenett (wifi) i områdene ved  våre 3 lokalbutikker
• en helhetlig boligpolitikk der vi legger til rette for både regulerte tomteområder og 
  spredt boligbygging.
• øke startlån og vurdere andre lokale ordninger for å stimulere til økt boligbygging
• å beholde fritak for eiendomsskatt for nye boliger
• Øke antall tomter man kan fradele pr eiendom for å utnytte infrastrukturen bedre

 

Program for Iveland Senterparti 2019-2023

www.sp.no/iveland



DET GODE LIVET: Et helsefremmende og inkluderende samfunn for alle

Senterpartiet vil arbeide for: 
• å sikre gode tjenester ved NAV kontoret i Iveland
• positiv til fortsatt bosetting av flyktninger og tilby gode integreringsarenaer i arbeids-, 
  kultur- og samfunnsliv. 
• ytterligere oppgradering av mobildekning og videre utbygging av fiber/ 
  høyhastighetsbredbånd.
• å opprettholde kommunalt tilskudd til utbygging av fiber
• at tannlegekontoret på Iveland utvider åpningstidene for å ta inn private kunder

ELDREOMSORG: En verdig alderdom

Senterpartiet vil 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.
• trivselstiltak for å motvirke ensomhet og isolasjon

KULTUR & FRIVILLIG ARBEID: Opplevelser for livet 

Senterpartiet vil 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. 
• å styrke samarbeidet mellom kommunen og lag og foreninger.
• Etablere et frivillighetsråd og legge til rette for at frivilligsentralen blir et knutepunkt for 
  frivillig arbeid.

KOMMUNIKASJON: De viktige veivalgene

Senterpartiet vil arbeide for:
• å følge opp tiltakene i trafikksikkerhetsplanen for å trygge skoleveiene.
• gatelys på gang- og sykkelstien langs Birketveittjønna.
• etablere lyspunkter ved bussventeplasser for skoleelever
• å sikre drift og vedlikehold av kommunale veier, samt gjeninnføre tilskudd til private 
  veier.
• å legge til rette for allmenn tilgang på veistrekningen Skisland-Steinsfossen i 
  samarbeid med aktuelle grunneiere, Vennesla kommune og Agder Energi
• at vegetasjonen på Evje ikke blir lagt ned

NÆRINGSLIV: Et mangfoldig næringsliv

Senterpartiet vil arbeide for:
• styrking av eksisterende og utvikling av næringsvirksomhet, 
• at vi til enhver tid kan tilby næringstomter
• å ta vare på matjorda og legge til rette for økt matproduksjon ved å stimulere til 
  nydyrking og bedre utnyttelse av utmarksressursene.



Våre kandidater til kommunevalget 2019:

1. Gro-Anita Mykjåland
2. Øyvind Honnemyr
3. Berit Hauan
4. Sondre Rosenberg
5. Kristin Skaiå
6. Hans Ivar Eieland
7. Lize van den Burg
8. Glenn Ståhl
9. Kaja Honnemyr

10. Knut Ivar Mjåland
11. Astrid Marie Gavlen
12. Yvonne Engen
13. Oddvar Eftevand
14. Iselinn Tveit
15. Yngvar Bakken
16. Zeynep Kahlil
17. Tellef Mitander
18. Solveig Eiklid

Samarbeid med de ansatte
For å nå de målene vi har 
satt oss er vi opptatt av at 
kommunen som arbeidsgiver 
tiltrekker seg endringsvillige 
og motiverte ansatte. Vi må 
ha fokus på å beholde og 
rekruttere dyktige ansatte 
med nødvendig kompetanse. 
Senterpartiet vil jobbe for at 
det opprettes et lokalt 
trepartssamarbeid mellom de 

folkevalgte, lederne og de ansatte i forhold til utvikling av kvalitet og effektivitet i 
tjenestetilbudet.

Nei til vindkraftutbygging
Iveland Senterparti vil arbeide videre for at alt areal i Iveland kommune blir tatt ut av 
område for framtidig vindkraftutbygging i forslaget til NVE.  
Selv om fornybar energi trengs for å fase ut fossil energi, er vi også avhengig av et stort 
arts- og naturmangfold. Vi mener at vi ikke kan sette kampen mot klimaendringene og 
tapet av naturmangfold opp mot hverandre, men at vi må finne løsninger som både 
styrker klimaet og tar vare på naturen. Vannkraft, solceller og energieffektivisering er 
viktige bidrag for å øke andelen fornybar energi.

Nei til ny runde med kommunesammenslåing
Regjeringen har varslet en ny runde med kommunesammenslåinger etter valget. 
Iveland Senterparti sier nei til en ny runde med nabosamtaler og fokus på 
kommunesammenslåing. Vi vil bruke tid og ressurser på å utvikle kommunen til det 
beste for innbyggerne!

Vi er klare for en ny periode


