
Gjerstad Senterparti 
Program 2019 – 2023

bosetti  ng – oppvekst – helse – næring 
kultur – miljø – friluft sliv – utdanning 

trygghet – barn – unge – arbeid Nr Navn Bosted   Alder 
1 Gro Eskeland Eskeland   38
2 Marie Bakka Tuft ene   56
3 Anett e Kveim Tangen   55
4 Hans Lunden Kveim   60
5 Hans Marti n Ulltveit Ulltveit   65
6 Iselin Dalen Moe Mo   27
7 Maria Odberg Egdalen   34
8 Kai Ove Sandåker Høgbråt   60
9 Magne Birkedal Vestøl   58
10 Harald Jørgen Aasbø Røed   53
11 Agnes Svanhild Slett a Fiane   56
12 Tore Flaten Fiane   50
13 Olav Haugen Hasdal Sunde   32
14 Frode Brokeland Hansen Fiane   43
15 Mona Hoel Kveim   57
16 Lars Holte Holte  57
17 Espen Langmyr Ulltveit   34
18 Anne Lise Heiberg Vevstad   60

Listekandidatene på 
Sp-lista i Gjerstad for valget 2019
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«Gjerstad skal være ei god bygd 
å bo i, der vi tar vare på hverandre 

og miljøet rundt oss»

Gjerstad 
– med fokus på næring, samferdsel 
og infrastruktur

Gjerstad Sp vil arbeide for at:
¡ alle innbyggerne skal ha god mobildekning og ti lgang på 

høghasti ghetsbredbånd

¡ Kommunen må fortsett e å være en pådriver for å øke ti lskudd 
fra stat og fylke, og gå inn med egne midler for å sikre full 
dekning

¡ kommunen fortsatt  skal ha en næringssjefsti lling

¡ Brokelandsheia utvikles videre som et regionalt senter for 
næring, industri, service og tjenesteyti ng

¡ kommunen skal bidra ti l å ta vare på eksisterende og skape nye 
arbeidsplasser, også innen jord- og skogbruk 

¡ det skal kunne etableres bedrift er i hele kommunen

¡ lærlingeplasser brukes som ressurs og rekrutt ering

¡ kommunen skal støtt e opp om planmessige 
kulturlandskapsti ltak

¡ kommuneadministrasjonen fortsatt  skal være i øvre bygda

¡ sør-vest banen skal bygges med knutepunktstasjon på 
Brokelandsheia

¡ kommunale veier har en god standard og at kommunen 
skal være en pådriver overfor statens vegvesen for å bedre 
veistandarden på fylkes- og riksveier

¡ kommunen skal følge opp den videre planprosessen 
rundt ny E-18

Senterparti et vil bygge samfunnet nedenfra. 
Vi vil ha et samfunn med frie selvstendige 
mennesker som med tro på egne evner tar 
ansvar for sitt  eget liv, for fellesskapet og 
natur og miljø.

Vi vil gjøre vårt for at bygda vår skal være et godt sted å vokse opp, bosett e seg og skape noe.                                                                            
Vi vil at Gjerstad kommune skal gi tjenester og trygghet ti l innbyggere med ulike behov i alle aldre. 



Gjerstad kommune – ti l tjeneste for innbyggerne

Gjerstad kommune
– et godt sted å bo

Gjerstad Sp vil arbeide for at:
¡ Gjerstad kommune skal bestå som en egen kommune. 

Historie, kultur og dialekt er en vikti g del av vår identi tet.  
Dersom økonomiske beti ngelser eller andre forhold tvinger 
oss ti l å se på muligheter for sammenslåing, så skal Gjerstad 
Sp være en akti v part og kjempe for best mulig beti ngelser for 
bygda og innbyggerne.  Innbyggerne skal bli hørt før et evt. 
vedtak om sammenslåing blir gjort

¡ skolene på Fiane og i Gjerstad blir brukt på en best mulig og 
økonomisk måte

¡ lånegjelda reduseres

¡ det legges ti l rett e for spredt boligbygging og at kommunen har 
att rakti ve boligfelt både i ytrebygda og øvrebygda

¡ fortsatt  god integrering og sysselsetti  ng av fl yktninger

¡ kirkebygg, kirkegård og områdene rundt blir ivaretatt  på en 
god måte

¡ bo- og driveplikta opprett holdes som i dag og prakti seres 
strengt og rettf  erdig

¡ kommunen skal jobbe akti vt for økt ti lfl ytning

¡ kommunen kan bidra med etableringsboliger

¡ det er att rakti vt for unge å bosett e seg i Gjerstad

Gjerstad
 – med fokus på god helse 
gjennom hele livet

Gjerstad Sp vil arbeide for at: 
¡ kommunen skal gi gode og ti lpassa helseti lbud ti l de som 

trenger det

¡ eldre innbyggere skal fortsett e å være en ressurs i bygda

¡ kommunen skal ha god legekapasitet

¡ vi skal ha velferdsteknologi som fungerer godt i alle deler av 
kommunen

¡ det legges vekt på folkehelsefremmende- og forebyggende 
ti ltak i nærmiljøet

¡ vi skal beholde og styrke et lavterskelti lbud innenfor psykisk 
helse, spesielt med tanke på barn og unge

¡ det skal være fokus på levekår og utf ordringer knytt et ti l 
psykisk helse, rusproblemer og ti lrett elegging i hverdagen for 
mennesker med nedsatt  funksjonsevne

¡ Barn og unge skal ha lett  ti lgang ti l helsesykepleier, 
skolehelsetjeneste og andre helsetjenester

Gjerstad
– en grønn kommune

Gjerstad Sp vil arbeide for at:
¡ kommunen er forberedt på klimaendringer

¡ kommunens miljøplan blir fulgt opp i prakti sk politi kk med 
tanke på miljø, bærekraft  og naturressurser

¡ drivverdige jordbruksarealer blir brukt og ressursgrunnlaget 
blir holdt i hevd

¡ kommunen i sine innkjøpsavtaler tar hensyn ti l klima og miljø, 
og handler lokalt der det er mulig

Senterparti et tror på forvalteransvaret. 
Ressursene skal høstes på en måte som 
ikke forringer mulighetene ti l framti dige 
generasjoner. 

Gjerstad
– et godt sted å vokse opp

Gjerstad Sp vil arbeide for at: 
¡ det satses på forebyggende arbeid og ti dlig innsats rett et mot 

barn og unge

¡ barnehage, skole og SFO skal ha ressurser ti l å utvikle seg og gi 
gode ti lbud ti l alle

¡ det skal være trygge skoleveier og god skoleskyss, og legge ti l 
rett e for at barn kan gå eller sykle ti l skolen der det er mulig

¡ det skal fortsatt  være barnehage i øvrebygda og ytrebygda 
med ti lstrekkelig kapasitet, og at åpningsti der er ti lpasset 
pendlere

¡ det skal være fokus på barnefatti  gdom og familier med 
spesielle behov

Gjerstad 
– akti v på friti den

Gjerstad Sp vil arbeide for at:
¡ lag og foreninger har gode arenaer å drive sine akti viteter på

¡ kommunen er pådriver i å få anlagt en tursti  som er ti lrett elagt 
for mennesker med nedsatt  funksjonsevne

¡ det skal være badeplasser og nærmiljøanlegg der det er 
naturlig

¡ de store områdene ti l Statskog forblir i off entlig eie

¡ kommunen er en samarbeidspartner for lag og foreninger

Senterparti et mener det er god 
samfunnsøkonomi å utnytt e naturgitt e 
og menneskelige ressurser i hele landet.


