
 

IVELAND KrF 

PROGRAM FOR 2019 – 2023 

I KrF er vi glad for at Iveland valgte å fortsette som egen kommune i samsvar med 
folkeviljen. Vi er levende opptatt av at Iveland fortsatt skal være en god kommune å bo i. 
 
I KrF tror vi at god og åpen kontakt og dialog mellom innbyggere, frivillighet, næringsliv, 
politikere, administrasjon og ansatte vil kunne skape ny positivitet og fremtidstro i bygda 
vår.  Sammen skal vi gjøre Iveland til en enda bedre kommune å bo i. 
 
Så er det noen utfordringer ved å være selvstendig og liten: 
 
Kommunene får stadig NYE OPPGAVER OG UTVIDET ANSVARSOMRÅDE som stiller større 

og større krav til kommunens dyktige ansatte.  

 KrF tenker at Iveland kan klare oppgavene som kommer ved å verdsette våre 

medarbeidere og satse på kompetanseutvikling.  Samtidig må vi akseptere at noen 

tjenester må løses i samarbeid med nabokommunene. 

Størst er utfordringene knyttet til ØKONOMI: 
   
Statlige overføringer er allerede redusert med flere millioner hvert år fordi Iveland valgte å 

stå alene. I tillegg er det slik at Iveland bare får delvis dekning for lønns- og prisstigning 

fordi vi har hatt mindre økning i folketallet enn landsgjennomsnittet.  Dermed blir 

økonomien noe vanskeligere for hvert år. 

ØKT INNBYGGERTALL ER DEN VIKTIGSTE STRATEGIEN FOR Å BEDRE ØKONOMIEN etter vårt 

syn.  

Dersom vi skal få flere til å bygge og bo i Iveland mener KrF at: 

- vi må ha byggeklare tomter på Skaiå og Birketveit, helst som privat utbygging, men 

kommunen må bidra økonomisk om nødvendig 

- kommunale avgifter og eiendomsskatt må være lavest mulig og ikke høyere enn i 

nabokommunene  

- vi må bruke startlån og andre virkemidler for å stimulere til ny bosetting 

- det kommunale tjenestetilbudet må fortsatt holde god kvalitet og  være langsiktig stabilt 

så innbyggerne får tiltro til at de kan skape det gode liv for seg og sine i Iveland. 

 



 

KrF HAR UT FRA DENNE SITUASJONEN OG STRATEGIEN ET VELDIG NØKTERNT 

KOMMUNEVALGPROGRAM  

Vi foreslår ikke nye tiltak som medfører økte driftsutgifter i perioden.  KrF vil konsentrere 

seg om: 

BARNEHAGE 

- Trygge og gode barnehager 

- Styrke familien – ikke styre den.  Det betyr at vi vil ha et fleksibelt barnehage- 

tilbud som gir familiene valgmuligheter som passer dem. 

- Sikre barnehagetilbud på Vatnestrøm. 

- Gjennomføre nybygg/oppgradering av Skaiå Barnehage slik at nærmeste 

barnehage har nok plasser.  

- Positive til at private ideelle organisasjoner kan drive barnehage  

SKOLE 

- Vi arbeider for en best mulig skole med godt læringsmiljø som fremmer mestring 

og trivsel. 

- Vi arbeider for å trygge skolestrukturen med skole både på Vatnestrøm og 

Birketveit. 

- Styrke familien – ikke styre den. Det betyr at vi ønsker kommunen skal  strekke seg 

langt når foresatte har et begrunnet ønske om annet skolevalg enn elevens 

hjemmekrets 

HELSE, VELFERD, PLEIE, OMSORG – TRYGGHET I ALLE LIVSFASER 

- Iveland skal fortsatt ha god kvalitet og kapasitet til å møte innbyggernes behov 

- Vi må ha fokus på at alle skal inkluderes i lokalmiljøet uavhengig av funksjonsevne  

ANNET 

- Vi vil at kommunen fortsatt har fokus på stedsutviklingstiltak, - og spesielt at 

planen på Vatnestrøm fullføres 

- Ved rullering av kommuneplanen vil vi vurdere å tillate mer spredt bolig- og 

fritidsbebyggelse i forhold til dagens plan 

- Vi kan være positive til omregulering med tanke på fortetting i områder med 

kommunalt vann og avløpsanlegg. 

- Vi vil være med på tiltak som kan opprettholde arbeidsplasser i jord- og skogbruk 

- Vi sier nei til vindkraftutbygging i Iveland 

- Vi vil arbeide for at vegen Skisland – Kvernhusdalen blir åpen for allmenn ferdsel 



  

ER DETTE REALISTISK OG GJENNOMFØRBAR POLITIKK? 

Vi må være ærlige å si at det kanskje ikke er bærekraftig på veldig lang sikt.   Men ved å 

bruke av fondsmidler kan vi få budsjettet i balanse noen år fremover – til økt innbyggertall 

vil gi økte inntekter.  Eller til endringer i statlige rammevilkår igjen gir økte inntekter. 

Hvis kommunen blir presset langvarig økonomisk, vil vi få vurdert om Iveland kommune 

kan være tjent med å selge aksjeposten i Agder Energi helt eller delvis.  

 

IVELAND KrF’s VERDIGRUNNLAG 

KrF’s verdigrunnlag er hentet fra Bibelen og den kristne kulturarven.  Vi er i vårt arbeid 

forpliktet på å fremme en kristendemokratisk politikk som bygger på 

- Det kristne menneskesynet 

- Nestekjærlighetsbudet 

- Forvalteransvaret 

I en kommunevalgperiode blir det avgjort mange saker som det ikke er sagt noe om i 

partiprogrammene.  Vi vil at partiets verdigrunnlag skal prege vurderingene når våre 

representanter må prioritere og ta stilling i enkeltsaker. 

 

DET GJØR EN FORSKJELL OM DU GJØR DITT OG SØRGER FOR 

EN SOLID GRUPPE FRA KRF I KOMMUNESTYRET PÅ 

VALGDAGEN 

SE VALGBROSJYREN VÅR MED ORDFØRERKANDIDAT TERJE 

MØKJÅLAND OG DE ANDRE DYKTIGE KANDIDATENE SOM 

STILLER TIL VALG FOR IVELAND KrF 


