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Senterpartiets verdigrunnlag 

Senterpartiet vil at framtida skal bygges på det kristne verdigrunnlaget og humanistiske 

verdier i pakt med dette. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha mulighet for å leve et godt 

liv trengs det et lokalmiljø som skaper trygghet, identitet og kulturelt fotfeste. Trygge 

lokalsamfunn preges av samhold, samvirke og likestilling mellom ulike grupper. 

 

Økonomi 

Kommuneøkonomien vil bli en utfordring også i denne perioden. Innenfor en forventet 

stram økonomisk politikk vil hovedsatsningsområdene for Senterpartiet være skole, 

omsorg og næring.  

Kommunens utgifter må være tilpasset inntektene. Mulighetene til å få gjennomført vår politikk 

ligger innenfor de økonomiske rammene og vil på en del områder være avhengig av beslutninger 

fattet av Stortinget.  

 

Senterpartiet vil desentralisere makt og kapital fordi vi tror at frie, selvstendige mennesker tar 

ansvar for sitt eget liv, for fellesskapet og natur og miljø. Vi mener at små enheter i mange tilfeller 

kan utføre vel så gode tjenester til innbyggerne som store enheter. Senterpartiet ser ikke behov for 

at Grimstad skal slå seg sammen med andre kommuner.  

 

Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Mer ansvar og myndighet må plasseres lokalt der folk 

lever og tjenestene skal utføres. Hver enkelt må få større ansvar og makt over eget liv og eiendom. 

Offentlige tjenester skal tilbys nær folk. Vi vil gjennom formelle og uformelle møteplasser, bygge 

en tillitsbasert kultur som oppmuntrer til medvirkning. 

 

 

Skole/utdanning 

Senterpartiet vil arbeide for:  

- at dagens barneskoler opprettholdes  

- at barneskolene (1.-7. trinn) maks har 500 elever (3 paralleller)  

- å bygge ny gymsal på Levermyr (Grimstad ungdomsskole) og Frivoll skole 

- at det fortsatt skal være kretsgrenser i kommunen 

- å kunne tilby praktisk arbeid i bedrifter og frivillige organisasjoner  

- at det er god dialog mellom skolen og barnevernet i det forebyggende arbeidet 

- at det innføres et skolemåltid i grunnskolen 

- at leksehjelp i skolen styrkes 

- at det legges til rette for valgfag i for eksempel trafikalt grunnkurs, mopedbevis, og 

båtførerprøve ved alle ungdomsskoler 

- mer tid for helsesykepleier på alle skoler 

- å styrke svømmeopplæringen i skolen 

- at det etableres gode sykkelveier og sykkelparkeringer ved alle skoler 

- at alle elever får pc og dataopplæring fra 6.klasse slik at alle elever stiller likt 

kunnskapsmessig ved oppstart på ungdomsskolen  



De yngste 

Senterpartiet vil arbeide for: 

- barnehageopptak gjennom hele året 

- å sikre nok barnehageplasser, samt å øke andelen kommunale plasser i forhold til 

dagens nivå 

- å videreføre en tidlig innsats i forhold til barnevern 

- maksimal størrelse på barnehagene er 60 plasser 

- større mulighet for delte plasser i barnehagene 

- at det tilbys foreldreveiledningskurs 

 

Ungdom 

Senterpartiet vil arbeide for: 

- styrke MOT–satsingen i kommunen 

- fortsatt satsning på et rusfritt tilbud på «Huset» (Markveien 7) og Fevikklubben 

- at kommunen som arbeidsgiver aktivt tilbyr lærlingplasser innenfor alle sektorer 

- at Polentur gjennomføres i skoletiden  

- at det etableres flere ungdomsboliger i Grimstad og at informasjon om slike 

boalternativer gjøres mer kjent 

 

Sosial omsorg 

Senterpartiet vil arbeide for: 

- flere avlastningsplasser til ulike behov og aldersgrupper 

- økt fokus på omsorgslønn  

- bruke og utvikle jobbsentralen 

- å bedre ettervernet etter avrusning og soning 

- at Grimstad er positiv til bosetting av flyktninger og at det arbeides for en god 

integrering av disse i samfunnet  

- å støtte opp om frivillige organisasjoners bidrag innen helse og omsorg 

- at det føres en restriktiv alkoholpolitikk 

- å støtte opp om natteravnvirksomheten 

- at stengetiden for utesteder og kiosker ikke utvides  

 

De eldre 

Senterpartiet vil arbeide for: 

- å sikre nødvendig antall institusjonsplasser  

- at Landviktun 16 endres til opprinnelig tiltenkt bruk med plasser for eldre med fokus 

på demens når det er behov for flere sykehjemsplasser til denne gruppen.  

- at det bygges helsehus med plass til lege, ambulanse, helsestasjon og andre relaterte 

funksjoner, men at dette ikke kombineres med plasser for heltids omsorg 

- at eldre mennesker kan velge bosted og pleieform  

- hjemmetjenesten må få tilstrekkelig tid 

- at kommunen gjennomfører to eller flere pårørendekurs hvert år 

- at det er dagsentra ved alle institusjoner 

- at det fortsatt gis flere kulturelle og sosiale tiltak for å bedre livsgleden for eldre 

- at visningsrommet med nye hjelpemidler på UIA har åpent to dager i måneden for alle. 

 



Næringsliv og arbeidsplasser 

Senterpartiet vil arbeide for: 

- høyhastighets bredbånd og mobildekning i hele kommunen  

- at det skal være enkelt å etablere seg i Grimstad 

- at det skal være utbyggingsklare næringstomter for ulike formål ved at bl.a. 

næringsområdet på Omre tas i bruk 

- utvikling av næring og turisme knyttet til lokal tradisjon 

- å støtte initiativ i tilknytning til idé- og produktutvikling 

- en restriktiv holdning til innleie av eksterne leverandører til kommunen på oppgaver 

kommunen kan løse med egne ansatte 

- at det føres en restriktiv linje ved omdisponering av dyrka og dyrkbar mark 

- ved omdisponering av dyrket mark betales det en avgift inn til et fond som brukes som 

tilskudd til ny dyrking av arealer andre steder eller bedre arrondering av eksisterende 

arealer 

- at Grimstad skal være en god vertskommune for forskningsmiljøer  

- at universitetet får gode rammevilkår og Grimstad blir attraktiv som universitetsby 

- at eierkommunene beholder aksjene i Agder Energi 

- at alle dyrkbare arealer ivaretas i aktiv drift 

 

Bolig- og fritidsbebyggelse 

Senterpartiet vil arbeide for: 

- at det legges til rette for spredt bebyggelse dersom jordbruksinteresser ikke berøres 

negativt av tiltaket 

- at all etablert boligbebyggelse og gårdstun i LNF-områder skal defineres som spredt 

bebyggelse 

- at det tas hensyn til lokal byggeskikk og egenart 

- bygningsvern ved å ta vare på spesielle bygninger og bygningsmiljøer 

- at det legges til rette for at det kan tilbys kommunale tomter til kostpris 

- at det tilrettelegges for fritidsbebyggelse i innlandet 

 

Planlegging for bedre lokalsamfunn  

Senterpartiet vil arbeide for:  

- å utvikle Homborsund som lokalsenter  

- at det i tettbygde strøk tillates å bygge mer i høyden for å ta vare på næringsareal, 

grønne lunger og god ferdsel for innbyggerne. Forutsetningen for å bygge høyt er at 

reguleringen er godt planlagt og tar hensyn til bo- og nærmiljø.  

- å beholde og videreutvikle grønne lunger i sentrum, og sørge for god 

fremkommelighet for gående, syklende og kollektivreisende.  

- at det ikke etableres boliger på Torskeholmen, men beholde næring- / tjenesteyting 

som formål 

- at hele kommunen ivaretas gjennom ulike tiltak, som opprustning av fellesarealer, 

støtteordninger til lokale grendehus og andre tiltak som inkluderer beboerne i utkantene 

 

Kommunen som arbeidsgiver 

Senterpartiet vil arbeide for: 

- et godt arbeidsmiljø blant ansatte i kommunen 

- aktiv medbestemmelse for ansatte 

- aktiv ledelse i hele organisasjonen 

- en høy nærværsprosent 



 

Vei/samferdsel 

Senterpartiet vil arbeide for: 

- videre utbygging av gang og sykkelveier, der skoleveier prioriteres høyest 

- at det bygges gang- og sykkelvei langs Hesnesveien, Fjæreveien og Reddalsveien. 

- at flere veier vurderes for offentlig vedlikehold\snøbrøyting 

- at vedlikehold av kommunale veier må ivaretas 

- at Levermyrveien må fortsette over Kauerli mot Jappa skole 

- at resten av Hålandsveien asfalteres  

- at det aldri etableres flere sykkelveier som den i Holvika 

- at dypvannskaia på Gundersholmen består  

- veien til Reddal utvides slik at en oppnår en bredde som tilsier «gul stripe til Reddal»  

 

Miljø, klima og et bærekraftig samfunn 

Senterpartiet vil arbeide for: 

- at kommunen bidrar aktivt til å skape sunne holdninger til forbruk og avfall 

- at det i større grad legges til rette for å kunne kjøpe lokalt produsert mat  

- at nødvendig kalking av vann og vassdrag videreføres 

- at kommunale biler bør være elektriske eller hybrid der dette er anvendbart 

- at det satses på kollektivtransport ved at det benyttes små busser i boligfelt 

- at det settes i gang tiltak for å redusere innstrømningen av vann fra Nidelva til Rore 

- at det skal benyttes tre i nye kommunale bygg 

- at dersom det skal bygges vindmøller, må det skje etter stor lokal oppslutning 

 

Kultur og fritid 

Senterpartiet vil arbeide for:  

- å fortsatt prioritere støtte til kulturtilbud, foreninger og idrettsaktiviteter  

- at kontingenten i kulturskolen blir redusert  

- at skolebyggene brukes aktivt og gratis som arenaer for nærmiljøet 

- at Kulturhuset kan leies rimelig for lokale lag og foreninger 

- at frivillige organisasjoner kan få ta aktivt del i utformingen av SFO-tilbudet 

- å bevare søndagen som en dag for frivillighet, folkehelse og fellesskap  

- at bygging av idrettshall i Eide prioriteres i løpet av valgperioden 

- det bygges nærmiljøanlegg i tilknytning til større utbyggingsområder 

- at Fjæreheia åpnes for ytterligere kulturaktiviteter i både kommunal og privat regi 

- at nytt svømmehall med 25 meters lengde plasseres i Campusomårdet, evt. i Langemyr 

idrettspark (Holviga) 

 

Kirke og menighetsliv 

Senterpartiet vil arbeide for:  

- at kirke og menighetsliv gis gode arbeidsvilkår 

- at det opprettes en ny diakonstilling 

- at det bygges ny kirke på Fevik  

- at kirker og kirkegårder fortsatt skal holdes i 

god stand 

- at det etableres krematorium, evt. i samarbeid 

med andre  
 


