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EN GOD FRP KOMMUNE
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, organisasjons-
frihet, næringsfrihet og eiendomsrett.  

Etter FrP sitt syn så er kommunen til for innbyggerne sine og vi ønsker en større 
åpenhet.

Iveland Fremskrittspartiet ønsker å jobbe for fjerning av eiendomsskatt i kom-
munen, da dette må oppfattes som en urimelig dobbeltbeskatning.

Fremskrittspartiet ønsker å oppheve boplikten i kommunen generelt.  

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.

FrP vil at det skal være verdi å bli gammel. Et sykehjem skal ikke være en siste 
oppbevaringsplass, men et sted som tilbyr en spennende hverdag for våre eldre 
gjennom aktivitet og glede. Folk skal kunne leve hele livet.

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.

Iveland Fremskrittsparti forventer at kommunen raskest mulig følger opp og 
setter i gang dagaktiviteter for hjemmeboende med demens.

Iveland Fremskrittsparti vil arbeide videre med forsøksordningen til statlig 
finansiert eldreomsorg. De kommunene som har allerede vært inn under denne 
ordningen viser til positive resultater. Foreløpige Erfaringer: bedre tjenester, 
fornøyde brukere og ansatte, økonomiske gevinster for kommunen, mer  
profesjonell tildelingspraksis, økt kompetanse.
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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 forutsig-
barhet, tydelighet og rettferdighet, med fokus på læringsutbytte. Forutsetning 
for å lære, er at elevene trives på skolen.

Vi ønsker et fortløpende inntak til barnehager, slik at barn kan få plass i bar-
nehagen fra fylte 1 år, dersom det er ønskelig. Brukerne skal kunne velge den 
nærmeste barnehagen.

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.

SERVICE
Fremskrittspartiet ønsker at kommunen skal benytte JA-stempelet, og gi inn-
byggerne frihet til å realisere sine ønsker. Kommunen skal være imøtekommen-
de og serviceinnstilt, og sette innbyggerne i sentrum.

VEKSTKOMMUNE
Fremskrittspartiet vil arbeide for utvikling i kommunen, 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. Tilbudene må også tilrettelegges for 
personer med nedsatt funksjonsevne, bla badeplasser.

FrP mener den viktigste faktoren for utvikling og bosetning er trivsel.

Den kommunale satsingen på vekst har mislyktes og viser at utviklingen har gått 
i motsatt retning i forhold til målsetningene. Dette har kostet kommunen svært 
dyrt og viser at folketallet har gått tilbake isteden for vekst.

FrP ønsker derfor en uavhengig evaluering av prosessene som har vært og av 
den grunn være mere fremoverlent og se på nye og andre satsinger. 

Fremskrittspartiet ønsker å oppheve boplikten i kommunen generelt. Da vi 
mener dette vil være en av måtene å skape nytt liv på bla en del av de tomme 
gårdsbrukene.

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 arbeids-
plasser i kommunen velkommen.
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LISTE TIL KOMMUNEVALGET 2019 

 4. Kandidat Thomas Skagestad

 5. Kandidat John Hauger

 6. Kandidat Reidar Tønnessen

 7. Kandidat Ole Morten Hauge

 8. Kandidat Asger Søttrup

 9. Kandidat Turid Flatelid

MILJØ
Omsorg for alle, betyr også at vi tar vare på Ivelands flotte natur og miljø.

Rekreasjonsområder og turløyper i kommunen vil Fremskrittspartiet jobbe for 
at blir vedlikeholdt og opprustet da disse også blir brukt av hele regionen og 
dermed blir en god reklameplakat for kommunen. 

SAMFERDSEL
Fremskrittspartiet vil være en pådriver for bedring av trafikksikkerheten, samt 
oppdatering av riks- og fylkesveier.

Vi ønsker en mer rettferdig fordeling av kommunale midler til vedlikehold av 
kommunale og private veier. 

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, 
åpenhet, serviceinnstilling og velvillighet.

Godt valg!

1. Kandidat 
Lars Arnfinn Flatelid

3. Kandidat 
Viggo Åsheim

2. Kandidat 
Atle Jørgensen



www.frp.no/ditt-fylke/agder/iveland
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