
Froland Senterparti  
Program 2019-2023  
 

Senterpartiets politikk bygger på de kristne og humanistiske grunnverdiene, et levende 
folkestyre og ideene om ansvar, fellesskap og forvaltning. 
 
Kjernen i vår demokratisyn er troen på et sterkt, lokalt folkestyre og at avgjørelser skal tas på 
et lavest mulig nivå. Det lokale folkestyret er viktig fordi det gjør det mulig for flere, og 
lettere for alle å engasjere seg og delta i politiske prosesser. 

 

 

Nærmiljø og bolig 

Senterpartiet vil være at Froland skal bestå som egen kommune fordi det vil være av stor 
betydning for å opprettholde et nært og godt tilbud til innbyggerne.  
 
Senterpartiet vil:  
 

• Tilrettelegge for spredt og sentrumsnær boligbygging, og alltid ha klare tomter til de 

som ønsker å flytte hit 

• At det skal være aktivitet i både grender og sentrum og støtte opp om grendelag og 

velforeninger som er viktige sosiale møteplasser  

• At politireformens negative effekter oppveies gjennom systematisk satsing på 

forebyggende virksomhet 

Oppvekst 

Det skal være trygt å vokse opp i Froland. Vi skal ha god kvalitet i barnehagene, skolene og 
SFO, og bidra til et godt læringsmiljø. Utdanning er det viktigste vi kan gi neste generasjon, 
og vi vil ha en skole der alle skal kunne lykkes. Å finne løsninger for bedre undervisning og 
tidlig innsats er en viktig oppgave. 
 
Senterpartiet vil: 
 

• Opprettholde Mykland oppvekstsenter  

• Sørge for fortsatt full barnehagedekning med et variert tilbud 

• At det skal lages en langsiktig skolebruksplan  

• Støtte opp om skoletannlege i egen kommune 

• Legge til rette for mer praktisk undervisning  

• Støtte opp om lag og foreninger i deres dugnadsarbeid for barn og unge 

• Ha nulltoleranse for mobbing i Froland 

• At det skal være opp til den enkelte skole og lærerens faglige skjønn om det skal gis 

lekser 

 



 

Helse, omsorg og levekår 

Senterpartiet ønsker en helsesektor basert på prinsippene om nærhet til brukerne og 
kvalitet i tjenestene. Vi ønsker behandlingstjenester nært der folk bor med en god faglig 
tyngde, høy kvalitet og bærekraftig økonomi. Senterpartiet vil prioritere folkehelsearbeidet 
høyt, fordi det vil lønne seg i det lange løp. 
 
Senterpartiet vil: 

• Arbeide for et fortsatt fullverdig sykehus i Arendal 

• Beholde komplett sykehjem med god kvalitet i egen kommune – nytt sykehjem skal 

bygges i samme område som det eksisterende 

• Styrke tjenester som fysioterapi og svangerskapsomsorg  

• At folk skal få bo hjemme lengst mulig med gode og tilrettelagte hjemmebaserte 

tjenester og få tilbud om sykehjemsplass når det trengs 

• Sørge for et godt kulturtilbud til beboere i sykehjem og serviceboliger 

• Arbeide for et fortsatt utstrakt og forpliktende samarbeid mellom hjem, skole og 

politi for å forebygge rusproblemer 

• Legge til rette for god integrering av flyktninger 

• Innarbeide ny velferdsteknologi i omsorgstjenestene 

• Jobbe for å fremme flere heltidsstillinger 

• At Froland skal være en kommune der ansatte skal bruke mer tid på pasienter og 

brukere, og mindre tid på rapportering 

 

 

Kultur og idrett 

Kultur er viktig for folks trivsel. Senterpartiet vil videreutvikle våre gode idrettsanlegg for å 
sikre har den kvalitet og sikkerhet som trengs for å møte morgendagens utfordringer, og ved 
full utnyttelse av anleggene.  
 
Senterpartiet vil: 

• At det skal være rimelig og enkelt å bruke kommunens bygg og anlegg 

• Støtte opp om frivillige organisasjoner og menighetsliv fordi disse har en viktig rolle i 

Froland 

• At Frolands Verk skal videreutvikles som en av kommunens kulturarenaer til bruk for 

alle 

• Bidra til merking og markedsføring av turstier 

• Støtte opp om biblioteket som en aktiv kulturarena 

• Arbeide for å etablere gangbru over Songeelva – i tre 

 
 
 
 



Samferdsel og kommunikasjon 

Alle som ønsker det skal ha tilbud om høyhastighets breiband.  
 
Senterpartiet vil: 

• Arbeide for 100% dekningsgrad på mobil og fibernett 

• At alle skal ha en trygg skolevei 

• Være en pådriver for å ruste opp veiene, både kommunale og fylkeskommunale 

• Jobbe aktivt for å sikre gang og sykkelvei fra Froland Verk til Libru 

• At Sørlandsbanen skal stoppe på Hynnekleiv 

• Ha flere ladestasjoner for elbiler 

 
 

Næringsliv 

Senterpartiet vil føre en næringspolitikk som legger til rette for et livskraftig næringsliv og 
verdiskapning i hele kommunen. Et mangfoldig næringsliv er en styrke for Froland, og bidrar 
til et variert arbeidsliv med plass til alle. Lærlingeplasser er en viktig del av dette.  
 
Senterpartiet vil: 

• Ha aktiv næringsrådgivning for å tiltrekke for ytterligere næringsetablering i Froland 

• Sørge for tilstrekkelige arealer som er tilgjengelig og disponible for nyetableringer 

• Bidra til samarbeid mellom næringsliv, det frivillige organisasjonslivet og kultur 

• Bidra til forvaltning og videreutvikling av skogen som en viktig næring i Froland 

• At det etableres næringsarealer langs den nye veien til Gullknapp 

 

 

Landbruk og miljø 

Skogen er vårt beste klimatiltak. Gjennom aktivt skogbruk bidrar Froland positivt 
klimaregnskapet, samtidig som dette er god næringspolitikk.  
 
Senterpartiet vil: 

• Ha økt satsning på lokalprodusert, trygg mat 

• hindre gjengroing av kulturlandskapet 

• Ha et sterkt vern av dyrket mark og stimulere til mer nydyrking og grøfting 

• Arbeide for et aktivt skog- og landbruk for å sikre en bærekraftig utvikling 

• At kommunale bygg skal bygges av norsk tre 

 


