
Iveland Høyre

Høyre vil ha et trygt lokalsamfunn
med gode velferdstilbud for innbyggerne,
og et sterkt lokaldemokrati.

PROGRAM 2019



BARNEHAGE
Lage lokale strategier for 
å gi foreldre valgfrihet 
og mangfold i det lokale 
barnehagetilbudet.

Positiv til private 
barnehager

Barnehagen skal gi en 
trygg og god omsorg 
med  lek og utvikling 
på barns premisser.

TRYGG STYRING
Drive en nøktern og forutsigbar 
økonomistyring som holder 
kontroll på kostnader og gjeld.

Bli en klarspråkkommune som 
kommuniserer med innbyggerne på 
en enkel og tilgjengelig måte, for å 
unngå misforståelser og merarbeid. 

ET INKLUDERENDE 
ARBEIDSLIV

Tilby raskere progresjon i 
introduksjonsordningen for de 
som har potensiale til det.

Sørge for at inkludering 
av innvandrere, personer 
med funksjonsnedsettelser, 
sykemeldte og andre som står 
utenfor arbeidsmarkedet.                                     
Arbeide for at NAV i større 

grad bruker lønnstilskudd for 
å få folk tilbake i arbeid.

Vurdere anbudsutsetting av 
visse kommunale oppgaver, 
for slik å stimulere til økt 
lokal næringsetablering.

KUNNSKAP I SKOLEN

Bedre lavterskel- og 
forebyggende tilbud til unge, 
som skolehelsetjeneste og 
helsestasjoner, gjerne med mer 
tverrfaglig arbeid og prosjekter.

Satse på barna ved å gi elever 
muligheten til å utvikle 
sitt fulle potensial.

Følge opp regjeringens arbeid 
med nulltoleranse mot mobbing

EN 

INNBYGGERORIENTERT

KOMMUNE

FV: Andre, Alfred, Kristin, Liv, Kåre og Gunnar ved Joker Skaiaa . Foto: Iveland Høyre



Beholde nåværende skolestruktur

Hovedfokuset er de 
grunnleggende ferdighetene 
lesing, skriving og regning.

FRIVILLIGHET

Legge til rette for at flyktninger og 
innvandrere får møte bredden av 
frivilligheten for å finne aktiviteter 
som passer deres interesser.

Frivillighet skaper lokalt 
engasjement, felleskap, integrering 
og kulturell og demokratisk 
bevissthet. Frivillighet og 
idrett skaper god folkehelse. 
Frivilligheten er limet i samfunnet.

Gi lag og forreninger gode 
vilkår for frivillig arbeid.

TRYGG OMSORG

Ta i bruk velferdsteknologi 
som for eksempel 
trygghetsalarm, digitalt nattilsyn, 
multidosedispensere, e-låser og 
digital avstandsoppfølging for 
å sikre at eldre kan bo hjemme 
lenger og mestrer egen hverdag.

Legge vekt på eldresentret som et 
viktig sosialt og aktiviserende tilbud 
i det forebyggende helsearbeidet, 
og utvide dette gjennom samarbeid 
med frivillighetssentralen og 
frivillige organisasjoner.

Sikre mennesker med rett på BPA 
(brukerstyrt Personlig Assistanse) 
et godt tilbud for å kunne leve et 
selvstendig liv og delta i samfunnet.

 › Sikre valgfrihet og kvalitet 
i helsetjenestene

 › Gjennomføre ”Leve 
hele livet”

 › 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.

 › Iveland som en ja-kommune 
som finner løsninger for 
flere arbeidsplasser og 
utvikling i lokalsamfunnet. 
Saksbehandlingstiden må 
ned, og planprosessene 
må være effektive.



4

Vi vil føre en 
politikk basert 
på samarbeid 
med andre og  
respekt for dem 
vi samarbeider 
med.

GRØNT SKIFTE
Bruke mest mulig tre i offentlige 
nybyggingsprosjekt.

Stimulere til utbygging av passivhus 
ved bygging av nye boligområder.

Vurdere potensialet for å ta i 
bruk varmepumpeteknologi og 
miljøvennlige energikilderbasert 
på metangass frakloakkanlegg, 
fyllinger, matavfall og 
landbruk der det ligger tilrette 
for effektiv utnyttelse.

Innføre lav- eller 
nullutslippsstandard ved kjøp 
av alle nye tjenestebiler, med 
mindre teknologien ikke er 
tilgjengelig for formålet.

Forhindre unødige inngrep i 
naturen. Nei, til vindturbinparker. 

Fremme friluftsliv i Ogge og 
andre friluftsområder 

IVELAND FOR FREMTIDEN 
Sikre fremtidig bosetning i iveland

Ta vare på lokalmiljøet

Utvikle infrastrukturen som 
vei , strøm, vann, kloakk 
og telekommunikasjon 

Nærhet til skole, barnehage 
og fritidsaktiviteter. 

Nærhet til helsetjenester 
og verdig alderdom 

Lave personlige kostnader 
med kommunale tjenester

IVELAND FOR 
FREMTIDEN
fv: May Britt, Kjetil, Kåre, Andre, Liv og Gunnar ved VOPS våren 2019. Foto:Iveland Høyre
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Åpen kommune, der innbyggerne 
blir mer inkludert i det som skjer.

Innbyggerne er brukere av 
kommunesle tjenester, og 
det er viktig at de blir møtt 
med ærlighet og respekt.  

BOLIG                                     
Iveland Høyre vil i den nye 
kommuneperioden kjempe for 
en aktiv boligbygging i hele 
kommunen. Vi tror på valgfrihet for 
våre innbyggere, for vi mener folk 
selv skal kunne bestemme hvor de 
vil bo. Vi vil derfor gå for dristige 
tiltak for å både øke innbyggertallet, 
og beholde eksisterende 
innbyggere i kommunen. 

Iveland Høyre ønsker å gi 300.000,- i 
engangsstøtte til bygging av enebolig 
eller 200.000,- i engangsstøtte til 

bygging pr. leilighet i 2-mannsbolig. 
etter samme kriterier. Den samme 
ordning vil vi ha for 4-mannsbolig 
og leiligheter også. Støtten vil 
bli utløst ved innflytting, om de 
oppfyller noen enkle kriterier.

En økning av innbyggere er helt 
nødvendig for å sikre våre flotte 
barnehager og skoler, og for å 
opprettholde de kommunale 
arbeidsplassene. Innbyggervekst 
er helt vesentlig og nødvendig 
for å holde avgiftene nede, og 
for å kunne gi gode velferds- og 
fritidstilbud av høy kvalitet til 
innbyggerne i kommunen. 

 › «Vi tror på Iveland, 
fordi vi tror på deg»
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VÅRE KANDIDATER

1. JAN ANDRÉ MYHREN 
ORDFØRERKANDIDAT

2. ALFRED ØYNA 
FJERMEROS

3. KRISTIN KARTEVOLL 
MYHREN

4. KJETIL LEE VIDNES

5. KÅRE MJÅLAND

6. MAY BRITT TOPLAND

7. GUNNAR HÅVERSTAD

8. LIV MOI

9. HANS IVAR LEESLAND

VÅR POLITIKK
Vi baserer vår politikk på Høyres 
prinsipper som baserer seg på 
et konservativt verdigrunnlag.
Høyres politikk bygger på en kristen 
og humanistisk kulturarv. Alle 
mennesker er født forskjellige, men 
med samme ukrenkelige egenverdi. 
Mennesket er politikkens hovedmål. 
Høyre mener at et godt samfunn 
bygges på tillit til og respekt for 
enkeltmennesket. Samfunnet er til 
for å styrke enkeltmennesket. Hver 
enkelt skal ha størst mulig frihet 
til og ansvar for å forme sitt eget 
liv og sin egen fremtid, basert på 
respekt for andre og for fellesskapet. 
Samfunnet er mer enn staten. Det 
består av små og store fellesskap, 
fra familie og lokalsamfunn 
til nasjonale og internasjonale 
fellesskap. Høyre mener at 
samfunnet bør skapes og utvikles 
nedenfra, basert på frihet, ansvar og 
muligheter for enkeltmenneskene, 
familiene, bedriftene, frivillige 
organisasjoner og lokalmiljøet. 
Et bærekraftig samfunn med 
sterke fellesskap krever gradvise, 
men kontinuerlige forandringer 
nettopp for å håndtere en verden 
i endring. Høyres grunnsyn er at 
samfunnet bør utvikles gradvis, for 
å bevare grunnleggende verdier.

ORDFØRERKANDIDAT
JAN ANDRÉ MYHREN

Høyre vil bygge samfunnet på 
tillit til enkeltmennesket.

Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og 
ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen fremtid 
basert på respekt for andre og for fellesskapet.

 Øyna Foto: Iveland Høyre



Vi jobber for kunnskap og trygghet i 

skolene på Birketveit og Vatnestrøm.

Vi jobber for lave kommunale avgifter.

Vi jobber for innbyggervekst.

GRUNNER TIL  
Å STEMME HØYRE

Spørsmål eller 
innspill? Ta kontakt!

Iveland Høyre
www.hoyre.no
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