
Fredag 17. april: 

Da nærmer det seg helg med stormskritt og enda en annerledes uke er passert. Det som var veldig 
unormalt for noen uker siden har kanskje begynt å kjennes ut som normalen for mange av oss. Men 
det betyr ikke at vi ikke savner den normale hverdagen vår med alt den inneholdt. 

Tirsdag hadde vi styremøte i Region Kristiansand og samarbeidet om et felles «koronasykehjem» for 
pasienter som blir skrevet ut av sykehuset, men som fremdeles trenger behandling og er smittebærere 
har kommet godt i gang. Dette gjør vi for å sikre at vi har tilstrekkelig bemanning og medisinsk utstyr til 
å gi innbyggerne i regionen den best mulige pleien. Alle skal være trygge på at de får den hjelpen de 
trenger. 
 
Vi har oppfordret alle innbyggerne i kommunen vår til å melde inn nettdekningen sin via et skjema som 
ligger på hjemmesiden til kommunen. Jeg håper alle gjør dette, da det er veldig viktig for oss å 
kartlegge hvordan internettforbindelsen er i hjemmene deres. Dette vil gi oss viktig informasjon som vi 
kan bruke når vi skal kjempe for mer statlige midler til fiberutbygging. 
 
Onsdag denne uken kom endelig veilederen for hvordan vi skal gjenåpne barnehagene igjen, og 
styrer i barnehagene våre, Beate Stømne Frigstad, har sammen med sine ansatte jobbet med ulike 
løsninger for hvordan dette kan gjøres i Iveland. Og når jeg snakket med henne i dag, så gledet hun 
seg til å møte barna igjen til mandag når barnehagene åpner. Jeg tipper at det er mange barn i 
kommunen som også ser frem til å møte sine venner i barnehagen. Informasjon om hvordan 
barnehagene løser dette finner du på hjemmesidene våre og alle foreldre har fått direkte informasjon 
om hvordan barnehagehverdagen blir når de starter opp igjen til mandag. Så til alle barnehagebarn vil 
jeg si: Hjertelig velkommen tilbake til barnehagen! Jeg er trygg på at de ansatte vil gjøre sitt ytterste for 
at det skal bli en god barnehagehverdag i disse tidene og med de føringene som er gitt fra nasjonale 
myndigheter. 
 
Torsdag denne uken hadde vi igjen kommunestyremøte via den digitale plattformen Teams og med 
streaming slik at alle som ville kunne følge kommunestyremøtet vårt. Dette fungerer bra, men vi 
savner nok alle det å være i kommunestyresalen og møte våre politiske kollegaer. Jeg inviterte inn alle 
enhetslederne til å holde en orientering for kommunestyret med status rundt arbeidet med Covid-19, 
så om du er interessert i å  vite mer om alt arbeidet som foregår i kommunen, så anbefaler jeg deg å 
lytte til denne orienteringen som er lagt ut i vår hovedartikkel om koronasituasjonen i Iveland 
kommune, eller bare lytt her... (mp3 (42 min)) 
 
Tirsdag i neste uke har jeg kalt inn det utvidede formannskapet til å drøfte og komme med innspill på 
hvordan vi skal feire nasjonaldagen i Iveland. Det som er sikkert er at det ikke vil være som det 
tradisjonelt har vært. Og har du en god ide, ja så håper jeg du tar kontakt. 
I denne uken har jeg jobbet mye med et nasjonalt ordføreropprop til støtte for landets frivilligsentraler 
som mister størstedelen av sitt statlige driftstilskudd. Dette er uten tvil en omfordeling fra små til store 
kommuner og Iveland frivilligsentral blir som mange andre små kommuner hardt rammet av den 
omfordelingen som regjeringen legger opp til. I dag har Iveland frivilligsentral et tilskudd i underkant av 
350 000 kroner og med regjeringens omfordeling vil de få i underkant av 50 000 kroner fra 
2021.  Dette fordi tilskuddet blir beregnet utfra folketallet i kommunen der vi får 35 kroner pr. 
innbygger. 
Aldri før har vi vel i så stor grad sett behovet for frivilligheten og den innsatsen de gjør i disse tider er 
formidabel. Så her er det bare å kjempe knallhardt mot regjeringens vedtak for å sikre 
frivillighetssentraler like vilkår i hele landet, uavhengig av kommunestørrelse. Det som er gledelig er at 
over 220 ordførere i hele landet har meldt meg tilbake og sier at de støtter oppropet jeg har utarbeidet. 
Så her skal vi høres langt inn i regjeringskontorene. 
 
Jeg vil avslutte med å minne dere på at selv om barnehagene gjenåpner neste uke og 1-4 klasse 
ønskes velkommen tilbake til skolene fra 27 april, så må vi huske på at hverdagen ikke er tilbake for 
fullt. Nasjonale føringer om å holde avstand, vaske hendene og ha mindre sosial omgang gjelder 
fremdeles. 
Ønsker dere alle en riktig god helg! 
 
Varm hilsen fra ordføreren 
Gro-Anita 


