
Kommunevalgprogram for Lindesnes Senterparti 
 
Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi kjemper for et samfunn med frie selvstendige mennesker 
som tar ansvar for sitt eget liv, for fellesskapet, og for naturen og miljøet. 
 
Senterpartiets verdigrunnlag er den kristne og humanistiske kulturarven. Hvert menneske er unikt og 
uerstattelig, og menneskeverdet er ukrenkelig og overordnet andre verdier. 
 
Senterpartiet ønsker levedyktige lokalsamfunn, store og små, i hele kommunen. Senterpartiet jobber for 
geografisk og sosial utjevning og står for demokrati og folkestyre. Drift og tjenesteproduksjon i kommunen 
må tilpasses inntektsnivået, og vi vil sammen med det offentlige sørge for levende utvikling i alle 
lokalsamfunnene. 
 
For Senterpartiet er det for kommende kommunestyreperiode viktigst at lovnadene i intensjonsavtalen for 
den nye kommunen blir fulgt opp. Intensjonsavtalen er en avtale der samtlige tre kommunestyrer 
enstemmig har angitt hvilke mål og ambisjoner den nye kommunen skal ha.  Vi vil derfor kommentere og 
konkretisere noen av punktene i intensjonsavtalen. 
 
Intensjonsavtalen sier: • Det skal legges til rette for en videreutvikling av kommunens viktigste sentra med 
tanke på etablering av attraktive bo- og oppvekstmiljøer. Hele kommunen skal tas i bruk, og det skal legges 
til rette for spredt boligbygging. 
 
SP arbeider for gode nærmiljø. Den nye kommunen er en langstrakt, mangfoldig og vakker kommune. 
Kanskje lever du livet på bygda, kanskje foretrekker du bylivet. Vi i SP vet at gode nærmiljø skapes lokalt, av 
ditt og andres engasjement og aktive ildsjeler. Vi vil gi deg mulighet til å bo der du vil, og legge til rette for 
at skaperkraften og frivilligheten i ditt nærmiljø får blomstre. SP ser at gode kulturtilbud, fritidsaktiviteter 
samt et mangfold av frivillige organisasjoner skaper et godt nærmiljø og vil løfte opp de tilbudene som gjør 
at lokalmiljøet spirer og gror. Sammen med satsing på en god folkehelse mener vi at gode nærmiljø bidrar 
til å forebygge problem innen rus og psykiatri. Å legge til rette for spredt boligbygging og private boligfelt i 
utkantområdene bidrar også til gode nærmiljø i hele kommunen. SP vil videreutvikle bysentrum. 
Bysentrum skal være et lokomotiv for næringsutvikling og ny teknologi.  
 
Intensjonsavtalen sier: • Innbyggerne skal i størst mulig grad ha et tilbud i nærheten av eget bosted. Særlig 
gjelder dette barn, unge og eldre. Skolestrukturen i kommunen skal ikke endres.  
 
SP vil derfor arbeide for nær og trygg eldreomsorg. SP vil legge til rette for at innbyggerne skal få leve et 
godt liv i sitt eget hjem. Det skal være et tilbud til eldre som ikke kan bo hjemme og kan klare seg selv. Vi 
må opprettholde og videreutvikle en god helse- og sosialtjeneste med likeverdige tilbud i hele kommunen 
innen pleie og omsorg. SP vil styrke hjemmetjenesten og ta i bruk velferdsteknologi.  
 
I denne sammenhengen er det også viktig at kommunen tilbyr folk med privat vei brøyting om vinteren.  
 
SP vil beholde nærskolene slik de er i dag, og sier nei til fritt skolevalg. Vi ønsker en desentralisert 
skolestruktur og en skole som utnytter lokale og regionale fortrinn og spiller på lag med nærmiljøet.  
SP ønsker at alle skolelokalene holder god standard. Skolen skal ikke være verdinøytral, men ta 
utgangspunkt i verdier som likestilling, likeverd, ytringsfrihet, demokrati og vår kristne og 
humanistiske kulturarv. 
 
Intensjonsavtalen sier: • Det skal utredes/fastsettes bestemmelser for jordvern og boplikt; hele kommunen 
skal være grønn med levende lokalsamfunn. 
 



SP vil derfor arbeide for at den norske maten forblir en av de tryggeste og reneste i verden. 
Norskprodusert mat skaper arbeidsplasser og sikrer bosetting, miljø og trivsel i lokalsamfunnet. Derfor er 
det også viktig for Senterpartiet at primærnæringene i kommunen får gode vilkår for i drive sin 
næringsutøvelse. Et sterkt vern av dyrka og dyrkbar mark er viktig for å sikre innbyggerne mat også i 
fremtiden. 
 
SP vil ha et sterkt fokus på at kystområdene representerer en ressurs som matkilde i fremtiden. Vi vil 
arbeide for en fortsatt god tilrettelegging av fiskerinæringa i kommunen vår. 
 
SP vil ha en restriktiv håndhevelse av boplikten. 
 
Intensjonsavtalen sier: • Det skal satses aktivt på videreutvikling av infrastruktur i hele kommunen; veier, 
jernbane, havner, og digital kommunikasjon (f.eks. fiberkabel/raskt mobilnett - 4G). En bevisst satsing på 
digital og fysisk infrastruktur skal bidra til at hele kommunen er et attraktivt område for boligbygging og 
etablering av bedrifter. Kommunale veier opprettholdes der folk bor. 
 
SP vil i den neste perioden prioritere infrastruktur knyttet til ny E39 (næringsområder og tilførselsveier), 
forbedre dagens kollektivtilbud og gi tilgang til høyhastighetsbreiband til alle innbyggere i nye Lindesnes.  
 
Vi vil i tillegg prioritere lokale veistrekninger, blant annet Voan-Seland-Hægebostad, og bidra med 
kommunalt tilskudd til grusing av private veier. 
 
Intensjonsavtalen sier: • Kommunens satsing på næringsutvikling skal styrkes. Høy kompetanse og 
økonomiske muskler skal bety en forskjell i forhold til nyetableringer og videreutvikling av kommunens 
næringsliv. Næringsenheten i den nye kommunen skal være en aktiv «selger» av næringsmessige 
muligheter i kommunen. Tomter, lokaler, og annen infrastruktur skal være tilgjengelig for ny 
næringsvirksomhet i hele kommunen, og kommunal saksbehandling av næringssaker skal ha høy prioritet. 
 
SP er stolt av gründertradisjonene vi finner over alt i Norge, og vi vil fortsette å stimulere disse. Kommunen 
skal ikke selv drive næringsvirksomhet, men arbeide aktivt for å sikre og videreutvikle eksisterende 
arbeidsplasser, og legge til rette for etablering av nye. Kommunen må ta ansvar for at det blir bygd 
nødvendig infrastruktur for næringslivet.  
 
SP vil at kommunen bruker sin makt som innkjøper til å sette en standard for et seriøst arbeidsliv. Vi vil 
stille krav om at det er lærlingeordninger og en viss andel fast ansatte på offentlige byggeprosjekter. 
Kommunen må også forplikte seg til å ha minst tre lærlinger pr. 1000 innbyggere, og oppfordre 
næringslivet til å opprette lærlingeplasser eller delta i lærlingeordninger. 
 
Intensjonsavtalen sier: • Fokus på levekår og folkehelse skal prege all planlegging, og kommunen skal tilby 
innbyggerne tjenester som gir dem trygghet gjennom hele livsløpet. Kommunale lokaler og tjenester skal ha 
universell utforming for å sikre at alle kan delta. 
 
SP ønsker en mer praktisk skole med nulltoleranse for mobbing og utestengelse. SP ønsker tidlig innsats for 
å forebygge fremtidig frafall og utenforskap. Skolen skal ha rom for alle og blikk for den enkelte. Skal man 
lykkes med tidlig innsats og tilpasset opplæring må faglig kartleggingssystemer følge eleven fra barnehage 
til fullført grunnskole. Noen elever trenger allerede i ungdomskolen å komme tettere på arbeidslivet, og 
det er behov for å tilrettelegge for en mer praktisk skolehverdag for disse elevene. Senterpartiet ønsker at 
gratisordningen med frukt og grønt må gjelde hele grunnskolen. Elevenes psykiske helse skal tas på alvor, 
og livsmestring må få et større fokus i skolehverdagen. 
  
Senterpartiet vil prioritere tiltak som reduserer virkningene av barnefattigdom. For eksempel skal lag og 
foreninger for barn og unge tilbys gratis leie av kommunale anlegg. 



 
Ensomhet er en av vårt samfunns store utfordringer. SP ønsker å etablere et transportkort for eldre som 
ønsker å delta på sosiale eller kulturelle arrangementer og som ikke har tilgang til eller kan bruke kollektive 
transportordninger. 
 
SP ønsker heller ikke privatisering av velferdstjenester, og vil jobbe mot midlertidig ansettelser. 
Heltidsprosjektene i kommunal sektor må gjennomføres ved bruk av fast ansettelse i vikarpool. 
 
Intensjonsavtalen sier: • Kommunen skal aktivt arbeide for å nå nasjonale og internasjonale målsettinger 
innenfor klima og miljø. Kommunen skal ha høye ambisjoner i forhold til miljømål for egen virksomhet, og 
kommunens kompetansemiljø på dette området skal også kunne veilede innbyggere og næringsliv.  
 
SP vil derfor arbeide for tiltak, for eksempel tilskuddsordninger til skogbruket. Det vil ha god miljøeffekt. 
Ordninger bør være fremtidsrettet og ikke bare kortsiktige symbolsaker. Tiltak som øker tilveksten og 
karbonbindingen i skogen er ett av de mest effektive miljøtiltakene vi kan gjøre i vår kommune, det er 
derfor viktig at tilveksten av skog er større enn avvirkningen. Skogen i Norge binder nesten 30 millioner 
tonn CO², som utgjør halvparten av de menneskeskapte utslippene i landet. Klimaendringer medfører store 
kostnader, forebygging er billigere enn å reparere. 
 
Forurensing er ressurser på avveie. Plastforurensingen må drastisk reduseres. Innlevert avfall fra 
ryddeaksjoner skal belønnes av renovasjonsselskapet. SP vil tilrettelegge for kildesortering av avfall ved 
fritidsbebyggelse. 
 
Kommunen skal sammen med nettleverandøren tilrettelegge for økt produksjon og bruk av solcelleenergi. 
Alle kommunale nybygg bør bygges i tre. 
 
Det arbeides aktivt for å forbedre dagens kollektivtilbud. For eksempel til jernbane og bedre tilbud 
vedrørende bygderuta.  
 


