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BAKGRUNN 

Et av målene med den nye samfunnsdelen er at den skal være godt forankret blant kommunens 

innbyggere. For å få til dette ble det laget en spørreundersøkelse som det var mulig å svare på gjennom 

sommeren og utover høsten 2022. Resultatet fra spørreundersøkelsen skal brukes i arbeidet med 

kommuneplanens samfunnsdel.  

Plakaten under ble hengt opp utenfor matbutikkene på Birketveit, Skaiå og Vatnestrøm, i tillegg til 

resepsjonen på kommunehuset. Det ble også informert om spørreundersøkelsen på kommunens 

hjemmeside og på Facebook. Spørreundersøkelsen inneholdt seks spørsmål:  

1. Hva er din alder? 

2. Hva er din tilknytning til Iveland? 

3. Hva er du mest fornøyd med i Iveland slik det er i dag? 

4. Hva mener du ville gjort Iveland til en bedre kommune? 

5. Hvilke ord vil du bruke for å beskrive Iveland? 

6. Hva mener du Iveland kommune skal satse på de neste årene? 

I denne rapporten har vi samlet alle svarene. Takk for at så mange tok seg tid til å svare! 
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OPPSUMMERING 

Hva er du mest fornøyd med i Iveland slik det er i dag? 

Flere nevner stedet og menneskene samt det at det er små forhold i Iveland. Videre er det flere som 

trekker fram naturen og nærheten til denne. Ellers påpeker flere tjenestetilbudet til kommunen med 

skole, barnehage og helsetjenester. Det er også flere som er fornøyd med fritidstilbudet og det at det er 

nærbutikker i bygda.   

Hva mener du ville gjort Iveland til en bedre kommune? 

Flere mener det bør rettes mer oppmerksomhet på barn, unge, barnehage og skole. Mer satsing på 

Vatnestrøm nevnes. Ellers trekkes det fram at kommunen bør få flere fritidstilbud, at eiendomsskatten 

og de kommunale avgiftene må senkes. Videre bør det tilrettelegges bedre for næringslivet og nye 

arbeidsplasser. Det manglende busstilbudet samt at veien må utbedres trekkes også fram. Det er også 

noen som kommer med tilbakemelding om at Iveland bør slå seg sammen med nabokommunene.  

Hvilke ord vil du bruke for å beskrive Iveland? 

Ordene som er brukt for å beskrive Iveland vises på side 12.  

Hva mener du Iveland kommune skal satse på de neste årene? 

I korte trekk nevnes det at kommunen bør satse på de unge, barnehage og skole. 

Kommunesammenslåing blir nevnt. Kommunen bør videre satse på å bygge flere boliger og tiltrekke 

seg flere innbyggere. Flere mener det må komme på plass bedre veier og kollektivtilbud. Det er noen 

som ønsker flere fritidsaktiviteter. Ellers foreslås flere stedsutviklingstiltak, avgiftene må senkes, det må 

satses på å få flere arbeidsplasser samt legge mer til rette for næringslivet. 
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HVEM SVARTE PÅ UNDERSØKELSEN? 

Det var 101 som svarte på undersøkelsen. De fleste som svarte bor i kommunen (91 stk.). 

Videre var det flest fra aldersgruppene 26 – 40 år (45 %) og 41-66 år (35 %) som svarte.  Det 

var færrest respondenter fra de yngste og eldste aldersgruppene.  

 

Figur 1 Tilknytning til de som svarte på undersøkelsen (antall personer). 

 

Figur 2 Alder på de som svarte på undersøkelsen (prosent). 
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HVA ER DU MEST FORNØYD MED  

I IVELAND SLIK DET ER I DAG? 
 

STEDET OG MENNESKENE 

  

- Geografi og folk - Bostedet mitt 

- Muligheten til å kunne bo avsides og for seg 

selv 

- Ogge 

- Fine innbyggere 

- Bo litt for seg selv, uten borettslag/sameie. 

Store tomter 

- At man kan være i fred 

- Fin plass, gode folk, god arbeidsplass 

- Åkle/Birketveit - At det er godt vedlikeholdt i sentrum 

- Små forhold, godt bygdemiljø - Godt bomiljø 

- Fantastiske naboer - Fin bygd 

- Rolig, fredelig, god plass rundt seg, trivelige 

mennesker, sosialt når man ønsker det 

- At det ligger landlig til, men ikke så langt 

mer urbane strøk..pluss tog og fly 

- At det er rulig - Åkle 

- Oggevann - Fine folk 

- Boforhold 

- Hyggelige mennesker 

- Fine lekeplasser, gode turområder, fin strand 

med benker 

- Naboene - Hjemmet 

- Bo på landet, friheten 

- Iveland er en trygg og herlig plass å bo og 

vokse opp i 

- Jeg er også veldig fornøyd med 

Birketveitstrand, alle de merkede toppturene. 

- At det ikke er så utbygd 

- At det er en liten kommune og at du gjennom 

din omgangskrets har en viss oversikt over 

hva som skjer i kommunen, hvem jobber for 

og med hva, hvem kan du ta kontakt med 

osv. 

- At det er mulig med spredt boligbygging 

- Landlig og folk kjenner hverandre 

  

 

NATUREN 

 

- Naturen 

 

- De store skogområdene 

- Natur - Naturen 

- Nærhet til naturen - Naturen  

- Naturen - Ro, miljø, natur 

- Flott natur 

- Fin natur, og god plass 

- Landlig, fin natur, 

- Turstier 

- Naturen og stillheten når jeg kommer hjem 

fra jobb etter arbeidsdag i Kristiansand 

- At vi bor på en nydelig plass med Ogge rett 

utenfor døren. 

- Naturen og turmulighetene. - Naturen 

- Fin natur - Frihet 

- Naturomgivelsene/turområdene - God plass, turområder, osv 

- Nærhet til naturen - Naturen 

- Naturen og omgivelsene rundt Oggevann, 

Joker Vatnestrøm, Barnehage på Vatnestrøm 

- Fin natur 

- Skogen og roen, frihet 
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TJENESTETILBUDET 

  

- Gode tjenestetilbud - Omsorgsenteret 

- Tilgjengelighet og kvalitet på fastlege - Stranda på Vatnestrøm   

- Tjenestetilbudet - Godt drikkevann 

- Kort vei til kommunale tjenester 

- Tilskudd for husbygging 

- Hyggelig ansatte i kommunen 

- Hallene er gratis for lag og foreninger 

- Jeg er veldig fornøyd med Helsestasjonen 

med Gunn i spissen. Den oppfølgingen man 

får når man får barn i forhold til 

trygghetssirkelen gjør Iveland unike. 

- Trenger jeg hjelp noe, så er vi et navn, ikke 

bare en brikke på en større plass. Viktig for 

meg. 

- Servicetorget 

- At man alltid vet hvem man skal spørre om 

hva i de ulike enhetene. Samarbeidskultur. 

- Kommunale helsetjenester  

- Helsestasjon 

- Gode tjenester - legesenter, skole, barnehage, 

omsorgssenter 

  

 

BARNEHAGE, SKOLE, UNGE 

  

- Gode lærere 

- Skolen, uteområdet med skolen og 

ivelandshallen 

- Tilbudet rundt barn og oppvekst 

- Skolen. Jeg er mest fornøyd med skolen. Har 

ett barn som har hatt behov for mye 

oppfølging. Og skolen har gjort en 

kjempejobb 

- Skole og barnehage - Dei tilsette i skule/barnehage 

- De ansatte i skolen og barnehagen - Bra barnehage å skoletilbud 

- God skole - Skolen 

- At skolen ble samlet på Birketveit - God skole 

- Ungdomsarbeidet og skolen/ barnehagen - Barnehage/skoletjenesten  

- Barnehage på Vatnestrøm 

 

 

FRIVILLIGHET 

  

- Mangfoldet som finnes av frivillige 

organisasjoner til å være en kommune med få 

innbyggere/dugnadsånden. 

- Frivilligsentralen 

- Mye frivillig aktivitet - Frivilligsentralen, 

idrettslaget/treningssenteret, bedehus med 

masse ulike aktiviter, tur/gågrupper, benker 

som er satt ut ulike steder, oppgraderingen 

utforbi alle tre Jokerbutikkene, skate-rampe 

ved skolen, hyggelige mennesker, badestrand 

med vanntrampoline, energipark ved Skaiå 

barnehage 
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NÆRBUTIKKENE 

 

- At det er tre nærbutikker 

- Nærbutikken Åkle, både personalet og som 

et treffsted 

 

- Butikken på Birketveit 

- Nærbutikken (-ene) 

- At det er lokal butikk på Vatnestrøm 

  

 

ANNET 

 

- Iveland Høyre 

 

- De satser 

- Ikke noe særlig - Lite 

- At vi er en egen kommune - Billige boliger 

- Egen kommune 

- Mangfoldet 

- At kommunene har fått mulighet til å bestå 

som selvstendig kommune. 

- Selvstendig  - At veiene ikke er privatiserte 

- Ikke noe mas - Kommunale veier består 

- Mange arbeidsplasser - Nærhet til Vennesla 

- Høyeres press på retferdighet - Ikke gått å si 

- Allsidig aktivitetstilbud 

 

- Kort vei til Kristiansand 
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HVA MENER DU VILLE GJORT  

IVELAND TIL EN BEDRE KOMMUNE? 
 

BARNEHAGE, SKOLE, UNGE 

  

- Samle skole og barnehage 

- Skole på Vatnestrøm 

- Barneskole lokalt der vi bor 

- Satse enda mer på ting for barna 

- Tatt mer hensyn til unge og lovende 

- Satsing på barn/ Barnets beste i alle 

avgjørelser. Dette i et langsiktig perspektiv. 

- Bedre skole, barnehage 

- Flere ansatte i barnehagen og skolen. 

- Satse mer på barn og unge. Begynne tidlig 

med dette slik at flere får utdannelse og jobb. 

For mange i bygda som faller utenfor 

arbeidslivet. 

- Iveland kommune ville blitt en bedre 

kommune om de satset enda mer på barn og 

ungdom. 

- Mer ressurser i skole og barnehage 

- Beholde skolen på Vatnestrøm 

- Investere i barn og unges trivsel. Øke 

bevilgninger til at barn og unge kan reise på 

aktiviteter gjennom skole og barnehage. 

Gode minner fra barndom vil bidra til at de 

ønsker å bosette seg her med sin familie. 

- At skolen på Vatnestrøm ble opprettholdt/at 

det blir skole på Vatnestrøm igjen 

- At også Vatnestrøm har et barnehagetilbud 

- Jeg mener det er viktig å opprettholde 

barnehagen på Vatnestrøm, et konkret tiltak 

mener jeg kan være at det blir lagt opp til at 

de barna som naturlig hører til Vatnestrøm 

barnehage skal gå der som hovedregel. Det 

kan selvsagt gjøres unntak i de tilfeller det er 

behov, eller spesielle grunner, men terskelen 

bør være noe høyere enn den er i dag. 

- Fokus på kvalitet i skole og barnehage da det 

er der barn har lik mulighet uavhengig av 

familieforhold og ressurser. 

- Satse mer på utdanning. Heve kompetansen 

på skolen. 

- Flere ansatte på skolen 

- Valgfri oppholdstid i barnehage 

- Noe mer å velge i for barn og unge. 

- Heve kompetansen på personalet i skolen, 

bruke penger på pedagogisk utdannede 

ansatte og ha fokus på tidlig innsats ved 

ekstra-behov 

- Mer aktivitet for barn og unge 

- Fritidskort til barn/ungdommer 

- Større satsning på å få unge til å bli i 

kommunen. 

- Mer ressurser og ansatte i bhg, selv om det 

på papiret står nok er ikke det opplevelsen 

for flere barn og foreldre dessverre. Man ser 

barn som ikke blir sett og foreldre som ikke 

blir tatt på alvor 

- Bedre tilbud til barn og unge 

- Skole på Vatnestrøm 

- Barn og unges interesser 

- Øke bemanningsdekningen i bhg. og skole 

- At det blir gjort et modig og godt arbeid for 

et godt, inkluderende og mobbefritt 

skolemiljø. 

- Om dere fokuserte MER og BEDRE på 

Vatnestrøm siden. Sett grenser på at de som 

bor på Vatnestrøm har barna sine i barnehage 

på Vatnestrøm. Ansatte i barnehagen på 

Iveland bør slutte å oppfordre tilflyttere om å 

ha barna i barnehage på Skaiå! 
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FRITIDSTILBUDET 

  

- Det burde vært større fokus på 

fritidsaktiviteter for barn og unge. Det er 

veldig mye aktiviteter, men det er ett stort 

behov for oppgraderinger. Utstyret i hallen er 

utradert/mangelfullt. Og det er mangel på 

aktiviteter for ungdom. Moonlight er en 

fritidsaktivitet men som ungdommen ikke 

bruker og det burde vært satt inn buss fra 

Vatnestrøm og Skisland så alle kan få 

mulighet til å delta. 

- Flere hobbymuligheter for unge voksne og 

voksne  

- Mer organisert fritidsaktiviteter for barn og 

voksne 

- Tilbud til ungdommen uten religiøs 

tilknytning f.eks. ungdomsklubb 

- Sosial møteplass - bedre opplysning av felles 

aktiviteter som foregår i kommunen 

- Bredere dekning på fritidsaktiviteter 

- Flere arrangementer i hallen 

- Mer tilrettelegging for unges fritidsaktiviteter 

- Ny flerbrukshall. Gjerne bygge om den vi har 

til en topp moderne flerbrukshall. 

- Stier til terrengsykling  

- Flere fritidsaktiviteter for barn og ungdom. 

Hva om man kunne tilby klatring, turn og 

ridning her i kommunen. Da ville mange 

foreldre slippe å kjøre barna sine til 

nabokommunene. Jeg tenker også at ute 

området til Skolen vår har stort potensiale 

som ikke har blitt utnyttet. I tillegg burde 

skolen bli flinkere til å utnytte seg av 

Oggevann og Vatnestrøm generelt. 

- Flere aktivitetstilbud. 

- Aktiviteter for barn og unge, et sted å møtes 

utenom aktiviteter, f.eks. kafe/kiosk på Åkle 

med litt lenger åpningstid enn butikken. 

- At det er varierte kulturtilbud og møteplasser 

der alle kan føle seg hjemme. 

  

 

STEDSIDENTITET, FELLESSKAP 
  

- Få innbyggerne til å kunne historien om 

Iveland, skape stolthet og identitet i/over 

bygda - mineralene som satte oss på kartet. 

Historien er mer kjent hos andre enn hos oss 

- Mer samspill mellom Birketveit, Skaiå og 

Vatnestrøm 

- Mer samhold og frivillighet 

- Åpenhet 

- At det ble fokus på/arbeidet med tema rundt 

identitet, dialekt, tilhørighet, historie. Bruke 

museet i dette? Skoleklasser f.eks. 

- Jeg har bodd her i ett år, det har riktignok 

vært en pandemi men jeg opplever ikke at 

noen er spesielt gjestfrie eller tar kontakt hvis 

man ikke er her fra. Vil anbefale en 

onboarding til nyinnflyttere. Jeg har selv 

bodd i Kristiansand i tyve år og kommer fra 

Nord Norge. Iveland har MYE å lære 

gjestfriheten nordfra. 

- Mindre rasisme, og full aksept for homofile 

og lesbiske mennesker. 

- Lage et fellesskap, ei bygd 

  

 

STEDSUTVIKLING 
  

- Laget "sydenstrand" på birketveit. 

Strandstoler og ruslet opp litt i vannet, 

kanskje litt flere lekappraeter der. Det kan jo 

bli så fint der vist det hadde blitt gjort litt mer 

ut av. 

- Større hyttaparkering på vatnestrøm 

 

- Legge til rette for de innbyggerne som 

allerede bor her 

- At det blir jobbet for stedsutvikling på alle de 

tre bygdesentrene. 

- Prøvd å oppgradere vatnesteøm litt 

- Juletreet tilbake ved kommunehus, skole og 

krk 
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TJENESTETILBUDET 

  

- Fokusere på kjerneoppgaver og kvalitet, 

spille på styrker ikke svakheter 

- Ruspolitikk blant unge voksne, her er dere 

helt fraværende dessverre 

- Mindre bruk a penger på de to barnehagene, 

siden så godt som ingen går på de! 

- Utbedre vann og avløp på for eksempel 

Skisland. Sikre at brøyting og strøing skjer 

før jobbtid, mange som pendler må starte 

tidlig. 

- En helhetlig tanke gang, der ikke kommunen 

hadde gjort så stor forskjell på folk 

- Stabilitet i tjenestene. Ikke usikkerhet om 

stadig reduksjon i tjenester som skole og 

veivedlikehold. 

- Ruste opp hjemmesykepleien med mere 

kompetanse på bredere felt. 

- Bedre helsetilbud 

- Bedre tjenester og sammarbeidsvilje 

- Strøing med i brøytinga 

- Lavterskel tilbud til mennesker som ønsker 

aktivitet i hverdagen, men ikke klarer 

ordinært arbeid eller VTO i regi av NAV 

- Godt drikkevann 

- Økt bemanning 

  

 

AVGIFTER OG ØKONOMI 
  

- Ned med kommunal avgift 

- Billigere for barnefamilier å bo her, vist dere 

hadde jobbet for at folk kunne bodd i hele 

kommunen og ikke prøvde å gjøre det 

vanskelig for innbyggere som bor utenfor 

sentrum. 

- Få ned kommunale avgifter 

- Fjerne eiendomsskatt 

- Fått flere tilflyttere til kommunen med å skru 

ned avgifter 

- Eiendom skatt fjernet. Samt lettere Avgifter. 

- Billigere å bo i 

- De kommunale avgiftene ble senker litt. 

- Lavere eiendomsskatt 

- Se på løsninger for å få ned kommunale 

avgifter. 

- Lavere kommunale kostnader 

- Lavere kommunale avgifter 

- For billige tomter/hus gjør at vi får mange 

innbyggere med lav inntekt 

- Lavere kommunale avgifter 

- Lavere kommunale utgifter  

- Billigere å bo 

- Lette skatter og avgifter 

- Mindre eiendomsskatt 

- Km støtte for pendlere 

  

 

KOMMUNESAMMENSLÅING 
  

- Å slå seg sammen med Vennesla (for lite 

miljø på Iveland) 

- Å slå seg sammen med Vennesla kommune 

- Sammenslåing med Vennesla 

- Slått sammen med Vennesla 

- Kommunesammenslåing med Vennesla 

- Sammenslåing med Vennesla 

- Å slå den sammen med Vennesla 

- Sammenslåing med Evje og Hornnes, eller 

Vennesla. 

- Bli en del av Vennesla 

  

  



 

 

10 
 

ARBEIDSPLASSER OG NÆRINGSLIV 
  

- Større fokus på at man kan etablere næring. 

Næringstomter for eksempel. Stor plass ved 

Skaiå barnehage pluss ved Iveland 

kalkdoserer. 

- Invitere, oppfordre, hjelpe, tilrettelegge for 

mer næring 

- Flere arbeidsplasser 

- Flere muligheter for industri utbygging. 

- Flere jobber og butikker 

- Fleire arbeidsplassar. 

 

- Prøve å utvikle arbeidsplasser 

- Satse mer på næringslivet! 

- Større fokus på næringsliv 

- Flere arbeidsplasser 

- Bedre tilrettelegge for bedrifter og 

næringsdrivene i kommunen. Og ikke ville ta 

land fra bøndene for å lage flere tomter (med 

mindre bonden selv ønsker dette) 

- Skape arbeidsplasser 

- Arbeidsplasser 

 

KOLLEKTIV, INFRASTRUKTUR, VEI 
  

- Å få ett busstilbud til bygda 

- Buss 

- Trenger bedre bussforbindelser til omverden. 

Meget viktig for at unge og eldre fortsatt 

vil/kan bo i kommunen. 

- Bedre busstilbud 

- Busstilbud 

- Bedre kollektivtilbud. F.eks. bussforbindelse 

med buss til Kristiansand og Evje via RV.9 

fra Kilefjorden 

- Utbedring av vei, spesielt Eielandsveien over 

til Vatnestrøm 

- Finere/bredere vei Iveland-Vennesla og 

Eielandsveien. Bedre veier er viktig for å få 

folk til å flytte til Iveland. 

- Bedre kollektiv trafikk 

- Kollektiv transport 

- Bedre kollektivtilbud, bestillingsbuss.   

- Bedre kollektivtilbud!! 

- Bedre og mer bussforbindelse med Vennesla, 

Evje og Kristiansand 

- Bussforbindelse til Vennesla 

- Bussforbindelse 

- Det er kjempeviktig med finere veier nedover 

til Vennesla. (GUL STRIPE) folk snakker 

om veien opp her. Viktig får å få flere folk til 

å bygge og bosette seg her. 

- Det er uten tvil og satse på veier. Trenger gul 

stripe for tryggere veier. 
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ANNET 
  

- En retferdig fordeling av goder/ulemper 

- Høyre Ordfører 

- Selvfølgelig flere innbyggere 

- Ny orfører 

- Mindre satsning på utbygging av 

boligområder. De som velger å flytte til 

Iveland ønsker større plass, stor hage osv. 

- Satse på alle bygdene, ikke bare sentralisere 

alt på Birketveit 

- Bevare naturen og ikke legge til rette for alt 

for mye fritidsboligutbygging 

- Likhet for loven når det gjelder 

oppfølging/forfølgelse av ulovlig utbygging 

(ved fritidsboliger). 

- Livssynsåpent lokale for begravelse osv 

- Mer fokus på medvirkning 

- Bytte ut mange i administrasjonen 

- Tydeliggjøring av kommunens prioritering 

av FNs 17 bærekraftsmål 

 

- Satse på å få ned antall uføre. Få flere i jobb. 

Kreve med av de som ikke er yrkesaktive slik 

at Iveland ikke blir et fristed for de lite 

ressurssterke sammen med rimelige 

huspriser. 

- Ingen ting 

- Mer oversiktlig/enklere hjemmeside 

- Et bedre styre av kommunen, de må legge 

mer tilrette for bøndene og støtte mere opp 

omlokal befolkningen og lokalt næringsliv. 

- Vi trenger flere innbyggere, helst yngre par 

- Integrering av flyktninger, tilflyttere og 

tidligere innbyggere som vender tilbake til 

bygda. 

- Bedre infrastruktur i form av fiber til alle 

hus. Dette vil føre til at flere har mulighet til 

å bo her, og jobbe hjemmefra, og også levere 

lekser og liknende. 
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HVILKE ORD VIL DU BRUKE FOR Å BESKRIVE 

IVELAND? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

«Her kan du oppleve stillhet, fred og 

ro, i vakker natur; ved vann, på heia, i 

skauen, men også oppleve at folk 

som bor her er lite åpne inkluderende 

og imøtekommende (beskjedne, for 

forsiktige?) i møte med folk som ikke 

tilhører deres omgangskrets (men 

hvis du tar kontakt først, kan det gå 

bra likevel...) 

 

 

«Et godt sted på bo - men vi er avhengige av bil» 

 

«Et flott sted å bo med masse potensiale» 

 

«Trygge oppvekstsvilkår» 
«Fin beliggenhet i forhold 

til Vennesla, Evje, 

Kristiansand, flyplass, tog 

og ferge.» 



 

 

13 
 

HVA MENER DU IVELAND KOMMUNE SKAL 

SATSE PÅ DE NESTE ÅRENE? 
 

BARNEHAGE, SKOLE, UNGE 

  

- Skole, fellesskap, identitet. Trygg tidlig i 

henhold til Cos bør opprettholdes og utvides. 

- Mer tilbud til ungdommer  

- Flere ansatte ved skole og i barnehage. 

Ressurser slik at det kan leves opp til: et godt 

sted å bo. Det er for lite ansatte og ressurser 

på for å kunne følge opp elever/barn 

- Ungdom  

- Ungdomsskole på Vatnestrøm. Dette vil 

styrke tilflytting. Det er på Vatnestrøm 

industrien og arbeidsplassene i kommunen. 

- Flere ansatte i barnehagen og skolen. 

- Flere ansatte/ ressurser i skoleverket 

- Barn og unge. 

- Barn og ungdom. 

- Fortsett med det gode barne 

ungdomsarbeidet 

- Barna, trygghet, stabilitet og nærhet i 

nærmiljøet. 

- Barna, skolen, ungdommene 

- Barn og unge; nok voksne i bhg og skole. 

Øke midler for utflukter/aktiviteter/praktisk 

læring. 

- Barn og Ungdom 

- Beholde barnehagen på Vatnestrøm 

- Øke bemanning i barnehage/skole 

- Iveland bør satse på barna 

- Trygg oppvekst 

 

- Barn og Unge 

- Barn 

- Utdanning. Øke kvaliteten på skolen. 

- Barna 

- Se på barnehagestruktur. Veldig fornøyd med 

barnehagen, men skulle gjerne fortsatt vært 

valgfritt hvor stor plass en ønsker. Ikke 

ufrivillig 100% plass. 

- Barn og unge 

- Mer satsning på skolen, etablering av 

skolehage, mer ressurser inn i barnehagen 

- Satsing på de unge slik at de ønsker å bli 

boende i kommunen som voksne. Ekstremt 

mange flytter fra kommunen og kommer ikke 

tilbake. 

- Barn og ungdom 

- Satse på at barn, unge, får best mulig 

skolegang 

- Ungdommer 

- Ressurser og oppfølging i Skole og 

barnehage 

- Ungdommer 

- Ungdommer / unge par 

- Barn og unge. Flere aktivitetstilbud osv. 

- Økt bemanning i barnehage å skole, flere 

voksne per barn, antall barn med ekstra 

behov øker så da syns jeg antall voksne per 

barn må øke for å gi bedre oppfølging til hver 

enkelt. 

  

 

KOMMUNESAMMENSLÅING 
  

- Å slå seg sammen med Vennesla 

- Sammenslåing med Vennesla 

- Forbli egen kommune 

- Sammenslåing med Vennesla 

- Bli en del av Vennesla 

- Ta inn over seg nye rammebetingelser og slå 

seg sammen med Vennesla for å sikre et 

bedre tjenestetilbud. 

- Å slå seg sammen med Vennesla 
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TJENESTETILBUDET 

  

- Utføre sine pålagte kjerneoppgaver så godt 

som mulig, og ikke noe annet. 

- Sikre grunnleggende stabile basistjenester 

som skole og vei 

- Bedre helse og omsorgstilbud  

- Skole og omsorgssenteret 

- Satse mer på samarbeid med andre 

kommuner innen f.eks. skole og helse slik at 

lover og regler kan bli fulgt Eks er det krav 

til å kunne gi innbyggerne tilbud om 

ergoterapeut. 

- Psykisk helse 

- Tilknytte de delene av Skisland som mangler 

til vann og avløp 

- Oftere søppeltømming 

- Bedre tjenester til innbyggerne som innen 

helse og skole 

- Rustilbud til de som sliter 20-45 år, desverre 

altfor mange, vi har inntrykk av at 

kommunen sitter å ser på at de går til grunne. 

Få på plass en koordinator som har erfaring. 

- De eldre får en trygg og god alderdom med 

hjelp til å kunne bo hjemme så lenge som 

mulig 

- At helsestasjon, legesenter og tannlege 

forblir i kommunen 

- Få opp standarden på komunale tjenester og 

ikke ha så innkompetent folk i komunestyret 

 

  

 

BOLIG OG INNBYGGERE 
  

- Tilflytting 

- Innbyggere 

- Flere innbyggere 

- Tiltak for å skaffe nye innbyggjarar. Samt 

behalde eksisterende. 

- Iveland bør satse på å få flere innbyggere og 

gjøre det greit for de som bor her. De som 

bygger nye hus får støtte, og det er veldig 

bra! Vi trenger flere innbyggere! Men det er 

også viktig å klare å holde på de som allerede 

bor her. 

- Innbyggere 

- Øke innbyggertallet 

- At det jobbes med at flere unge får mulighet 

til å etablere seg og bo i Iveland. 

- Få flere unge til å flytte til kommunen 

- Tomte muligheter 

- Hus 

- Tomtetilskudd som Bykle kommune 

gjennomfører 

- Boligbygging slik at kommunen får flere 

innbyggere. 

 

- Ta vare på de innbyggerne vi har! 

- Få til platform der innbyggere får vite om 

aktiviteter i bygda. 

- Legge til rette for at ungdommen blir boende 

i kommunen, i stedet for å bruke store 

summer til å få nye folk til bygda. 

- Onboarding for å få folk til å ønske å bli i 

kommunen føle seg velkommen. Man kan 

tjene mye på det om man ønsker å 

opprettholde befolkningsveksten. 

- Småbarnsfamilier, og følge opp det dere 

kjempet for tidligere, at folk kan få bosette 

seg på gårder som står tomme rundt forbi i 

kommunen, og legge til rette for det. Ikke 

motarbeide det. 

- Flere innbyggere 

- Innbyggerne 

- Satse på tilflytning til Vatnestrøm 

- Innfør boplikt på gamle gårder som brukes 

som hytter, for å få innbyggere. Slutt å gi 

bort penget til husbygging, det funker ikke, 

ref. SSB statstikk. 

- Økt bebyggelse, tilskudd.  Øke 

innbyggertallet. 
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KOLLEKTIV, INFRASTRUKTUR, VEI 
  

- Buss til aktiviteter utenfor kommunen 

- God offentlig kommunikasjon vil gjøre 

Iveland til et mer attraktivt sted å bo. Lykke 

til! 

- Ett bedre busstilbud ville fått fler folk til å 

bosette seg i bygda 

- Bedre busstilbud 

- Mer ny asfalt 

- Mer rettferdighet på private og kommunale 

veier. Innføre strøing på private veier. 

Privatisering av kommunale veier 

- Bedre veier 

- Trafikk sikkerhet: Bedre veier, 

gang/sykkelsti, gatelys. Rydde langs veiene 

og i kryss. Fartsdumper i 60 sona ved 

Hilltveit, før og etter svingen. Mange barn 

som må krysse veien her for å komme på 

gang/sykkelstien. 

- Huske på at Iveland er stort. Jeg foreslår å 

satse på bygdene, også de som ligger utenfor 

sentrum, Birketveit.  Videre vil jeg foreslå at 

det blir en kraftig satsing på å få fiber 

forbindelse til alle husstander, se på f.eks. 

Marnardal eller Birkenes som eksempler. 

- Kollektivtransport 

- Bedre kollektiv tilbud til innbyggerne! Det er 

ikke lett å være ung og nytilkommer til 

bygda uten å ha er tilfredsstillende kollektiv 

tilbud til bygda. For å kunne bo i Iveland må 

man ha sertifikat og bil, og det bør gjøres noe 

med. 

- Kollektivløsninger 

- Toglinje til Vennesla og Kristiansand 

- Sørge for god infrastruktur for de som 

allerede bor her for å hindre fraflytting. 

- Få strøing med i brøytinga igjen 

- Gjenopprette et tilbud om kollektivtransport 

som passer overens med skole- og 

arbeidstider 

- Lage fartshumper fra Hilltveit til krysset ved 

brannstasjonen. 

- Rydde langs gang og sykkelvei. 

- Mobilnettet. - Utkantene, både ved å legge til 

rette for spredd bosetting, variert tomtetilbud 

og ved å fokusere på utkantene som et 

fortrinn ved kommunen. 

- Fiber til alle husstander. 

- Igjen, uten tvil veier. 

  

 

FRITIDSTILBUDET 

  

- Prøve å gjøre at ungdommen har noe å gjøre 

- Skape nye muligheter for barn og ungdom i 

idretten og motorsport miljøene 

- Bedre tilbud til barn og unge i nærområdet 

(ikke bare i sentrum) 

- Reklamere for flotte Ogge, Skistad og andre 

litt skjulte perler vi har i kommunen. Flotte 

badeplasser, kano, telt og fiskemuligheter. 

 

- Flere arrangementer i hallen 

- Fysisk aktivitet 

- Flere tilbud for unge. Også innen idrett/andre 

fritidssaker. Betyr kanskje at noen må lønnes, 

pga lav frivillighetsinnsats. Pr nå bruker flere 

ulike tilbud i nabokommuner. 

- Samle og aktivisere bygden. Fotballcuper, 

skirenn, sykkelløp, dans, turn, friidrett, 

speider..matlagingskurs, kafé, konserter, 

fredagsquiz+++ 
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STEDSUTVIKLING 
  

- Lage en bedre leveplass 

- Hadde vært fint å pynta opp lyktestolpene i 

sentrum om sommeren, det samme rundt 

lysthuset ved kommunehus. Gressplener er 

velholdte men litt ekstra blomsterpynt hadde 

gjort seg. 

- Kirka trenger ei "kirkestue". 

- Større hytteparkering og flere hytte tomter i 

ogge 

- å satse mer på å bevare det gamle, sånn som 

det har vært, og slutte å ødelegge hele bygda, 

bare for å forbli egen kommune. 

- Flere søppeldunker ved strand, lekeplass, 

osv. 

- Utvikling av møteplasser utenom religiøse 

aktører 

- Muligheter for skating. 

- Nøytrale møtesteder for ungdom og unge 

voksne. 

- Usikker siden jeg ikke bor i kommunen, men 

det hadde kanskje vært en idé mht 

næringsliggende overnattingssted for 

besøkende 

- Turløype 

- Svømmehall 

- Mini gatekjøkken, kafe i Åkle. pølser, 

hamburger og pizza. Må være litt lenger open 

enn butikken. 

- Skape gode møte plasser til unge/unge 

voksne 

- Benytte seg av HELE kommunen, ikke tenke 

sentralisering på alt. Spredt boligbebyggelse. 

- Vatnestrøm blir glemt. Her har vi i haugetall 

av arbeidsplasser, tomter, barnehageplass, få 

opp skoletilbud igjen. Her kan fint 

ungdomskolen være. Flere barn er redde for å 

gå på en stor skole som 1. - 10. klasse. Så 

flere vil la ungene starte på Oasen i Vennesla 

om ikke noe skjer her. Få flyktningbarna til å 

gå i en liten trygg barnehage som Vatnestrøm 

å sett grenser at de som bor innenfor 

rekkevidde Vatnestrøm har barna sine på 

Vatnestrøm. Dette er en klar regel i andre 

kommuner.   

- Få Juletreet tilbake ved kommunehuset 

- Stranda/Barna helt klart flere vann leker 

- Skatepark som er laget solid, og som er åpen 

hele tiden. Gjerne lokalisert ved  

energiparken, eller annen lekeplass. 

 

 

 

STEDSIDENTITET, FELLESSKAP 
  

- Fokusere på fremsnakking 

- Bygge videre på allerede eksisterende 

fellesskap 

- Bruke de lokale menneskelige ressursene, 

finne ut hvem som kan bidra med hva og 

engasjere de og dermed trekke flere med i 

aktiviteter i kommunen.   
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AVGIFTER OG ØKONOMI 
 

- Få ned utgiftene 

- Lavere kommunale avgifter 

- Få ned de kommunale avgiftene 

- Økonomisk sikring for fremtiden. Ta gode 

avgjørelser som vil sørge for en stabil 

økonomi. 

- Lavere bo utgifter 

 

- Senke kommunale betalinger 

- Få også ned kommunale avgifter 

- Gjøre det billigere å bo her 

- Sett ned avgiftene, slik at vi kan få noen nye 

tilflyttere til bygda, samt at vi som bor her 

blir værende. 

- Billigere kommunale avgifter 

- Fjerne eiendomsskatten privat og næring 

  

 

ARBEIDSPLASSER OG NÆRINGSLIV 
  

- Jobber 

- Næringstomter 

- Få ned antall uføre. Flere i jobb. 

- Arbeidsplasser, næringsliv og få til et 

engasjement som gjør at folk tør å satse uten 

å bli skattet i hjel 

- Få inn firmaer som kan øke stillinger/arbeid 

til innbyggere. 

- Næring 

 

- Flere arbeidsplasser 

- Tiltak for å skaffe arbeidsplassar 

- Skape flere arbeidsplasser og legge til rette 

for de som ønsker å starte firma/skape 

arbeidsplasser. 

- Mer satsing på tilrettelegging/ oppbyging/ 

etablering av næringsliv 

- Industri 

- Utvide industri muligheter 

- Løfte bedriftene i kommunen 

  

 

ANNET 
  

- Fokus på det frivillige arbeidet og sørge for 

at utstyrsnivået ligger på ett normalt nivå. 

- Øke reelle muligheter for lønnet arbeid etter 

fullført praksis, læretid eller liknende 

- Styrke landbruket i kommunen 

- Urørt natur, økologisk landbruk og 

bærekraftige offentlige og private løsninger. 

 

- Integrering 

- Arbeide mer med å tilrettelegge for en god 

folkehelse 

- Eiendomsutvikling 

- Mindre fyllekjøring 

- Fornybar kraft 

- Satse mer på å redusere uføretrygde i 

arbeidsaktiv alder 

 

 


