
   PROGRAM VED KOMMUNEVALGET  2019

Vennesla  senterparti

Grunnsyn:
 Vern om det kristne verdigrunnlaget og den nasjonale kulturarven vår.
 Senterpartiet vil opprettholde Vennesla som egen kommune og er imot tvangssammenslåing. 
 Vi vil arbeide for ei balansert utvikling i heile kommunen når det gjelder planarbeid, 

investeringer og tjenester.
 Nærdemokrati framfor sentralisering av makt. Rettferdig fordeling mellom grupper og distrikter.
 Vern av hjem, familie og levende lokalsamfunn som grunnleggende sosiale enheter i 

samfunnet.
 God ressursforvaltning med vekt på forvalteransvar og miljøkvalitet framfor størst mulig 

materielt forbruk.
 Sp vil lytte til og ta hensyn til innspill fra innbyggerne og fra interessegrupper. 

Barn og unge:
 Foreninger og lag driver viktig arbeid blant barn og unge og må verdsettes. Økt støtte til barne-

og ungdomsrådet. Sp vil ta de unge med på råd og gi dem innflytelse. 
 Uorganisert ungdom skal ha et reelt fritidstilbud gjennom kommunale fritidsklubber der de 

unge selv har medbestemmelse. Slike møteplasser kan forebygge rekruttering til rus og 
kriminalitet. Frivilligsentralen er viktig.

 Barne- og ungdomsrådet er et nyttig forum for å få ungdom engasjert i samfunnssaker.
 Breddeidrett, som Sør- cup og Sandripheia fritidspark, er verdifullt tilbud for alle. 
 Sp vil ha god barnehagedekning i heile kommunen og vil styrke bemanninga for å få god  

kvalitet. 
 Nye barnehager må gjerne samlokaliseres med en skole slik at en får oppvekstsenter.
 Sp vil arbeide for nye, kommunale barnehager i takt med behovet. 

Skole og utdanning. Senterpartiet vil
 ha offentlige grunnskoler og en langsiktig skolestruktur som sikrer stabile bomiljø. 
 arbeide for at skoler og foreldre skal gå sammen om å skape mer motivasjon og gode 

holdninger for læring. Dette samarbeidet må gå fra barnehage til ungdomsskole.
 ha tidlig innsats for avdekke og ta fatt i sosiale og faglige vansker i barnehage og skole.
 at elevene skal lære livsmestring og relasjonsbygging for å gi godt læringsmiljø og grunnlag for

å fullføre vgs. 
 utrede muligheter for å bygge ut oppvekstsenter flere steder.
 arbeide for gratis melk og frukt  i skolen. 
 at skolene må gis økonomiske rammer for å kunne gi både en tilpasset opplæring og 

spesialundervisning for elever med særlige behov. Det må jobbes målrettet med 
etterutdanning av lærere.

 påvirke fylkeskommunen til å ha et bredt studietilbud ved Vennesla videregående skole.
 at barn må sikres trygg skoleveg. Gang- og sykkelveg Grovane–Samkom, Kile–Hægeland  og 

Vennesla bedehus–Granlivegen  må prioriteres. 
 at elevbedrift og innsats for andre bør være valgfagtilbud til elever på ungdomstrinnet.
 gi våre nye landsmenn god norskopplæring så de kan bli integrert og delta i samfunnet på lik 

linje med andre. Tilgang til praksis- og lærlingeplasser er gode virkemiddel.

Omsorg og helse. Senterpartiet vil
 at alle som har behov for omsorg fra det offentlige, skal få et tilpassa tilbud.
 stimulere til at de som vil og er i stand til å ta ansvar for sine nærmeste selv, gis mulighet til 

dette ved hjelp i heimen og/eller med omsorgslønn.

      



 at det skal være tilgjengelige kriseplasser når det oppstår behov.
 at tilbudet om offentlig omsorg må være i pakt med etterspørsel og gjeldende regelverk.
 i samarbeid med NAV arbeide for at ungdom som faller utenfor, får tilbud om aktivitet og 

arbeid.
 bygge omsorgsboliger på Skarpengland.
 ha fødselsforberedende kurs og foreldreveiledning på helsestasjonene og god 

skolehelsetjenste.
 arbeide for mindre røyking ved å øke opplysningsarbeidet i skolen, tilby gratis avvenningskurs 

og ved å gjøre kommunale arbeidsplasser  røykfrie i heile arbeidstida.
 tilrettelegge for å opparbeide, merke og vedlikeholde tur- og rekreasjonsstier i samarbeid med 

lokale initiativ. 

Næringsutvikling: 
 Et allsidig næringsliv med små og store bedrifter er viktig for sysselsettinga.
 Sp vil arbeide aktivt for raskere sentrumsutvikling på Skarpengland og Hægeland. 
 Det er nødvendig å opparbeide næringsareal for å gi plass til nyetablering og utvidelse av 

eksisterende næring både i Hægeland, Øvrebø og Vennesla. Næringslivet i alle deler av 
kommunen må sikres likeverdige vilkår.

 Jord- og skogbruk er fremdeles en viktig primærnæring for kommunen, og har stor betydning 
for kulturlandskapet. Sp vil arbeide for at vilkårene blir tilrettelagt så godt som mulig for å 
opprettholde og helst øke jordbruksbasert matproduksjon. 

 Sp går inn for at nyetablering og utvidelse av næringslivet, skal sikres rask og smidig 
saksbehandling. 

 Vi vil arbeide for at Setesdalsbanen blir nasjonalt museum for smalsporjernbaner. Det må 
tilrettelegges for turisme ved aktivt å fremme forlenging av Setesdalsbanen til Nomeland 
kraftstasjon. Gjøre tømmerrenna tilgjengelig med merking og parkeringsmuligheter.

 Markedsføre Vigeland Hovedgård og legge til rette for utbygging av campingplasser og 
laksetrapper ved Vigeland og Hunsfoss.

 Sp vil gi tilskudd til landskapspleie i utmark som gror igjen. 
 Sp mener at levende bygder ikke skapes av tomme hus. Bo- og driveplikten bør brukes aktivt.
 En må så langt mulig søke å hindre handelslekkasje gjennom et variert forretningsliv. Sentrum 

må vitaliseres, og nye bedrifter og servicetilbud må ha gode etableringsmuligheter.
 Sp vil arbeide for å trekke statlige og fylkeskommunale arbeidsplasser til Vennesla. 

Miljø:
 Kommunen skal stimulere til å bygge i tre. I kommunale bygg skal det så langt mulig bygges 

av tre/heiltre. 
 Sp vil verne om dyrka jord og ta vare på grønne lunger i sentrumsnære områder.
 Skogplanting må stimuleres både som skogkultur, miljøtiltak og for bedre utnytting av 

gjengroingslandskap. Blomsterenger må vedlikeholdes for å ta vare på insekter.
 Beiting er et godt miljø- og klimatiltak som binder CO2 i jorda.
 Sp vil ha en egen plan for bruk av solceller, bioenergi og fjernvarme i kommunen, særlig i 

kommunale bygg. Varmeanlegg for vannbåren bioenergi  bør utbygges som alternativ til 
strøm. Det må stilles krav om alternativ oppvarming av alle nybygg i regulerte områder.

 Sykkelstasjoner for lån/leie av sykkel og flere ladestasjoner for el-bil.
 Sp ser bruk av bioenergi i sammenheng med tiltak for å stoppe gjengroing og å skape nye 

arbeidsplasser. Tynning langs veger og vassdrag tar vare på kulturlandskapet og skaper 
trivsel. 

 Sp vil gi tilskudd til grunneiere for å fjerne gammel piggtråd som er til ulempe for folk, dyr og 
miljø.  

 Vi vil støtte arbeidet med å bevare det biologiske mangfoldet, og ta vare på kulturlandskapet. 
 Skape holdninger for at plast ikke kastes i naturen og havner i vassdrag og hav.
 Kalking av vassdrag og dyrkajord er gode klimatiltak.

      



Kultur og idrett: 
 Kulturtilbudene må spres til alle deler av kommunen.
 Kulturaktiviteter i kommunen preges i stor grad av dugnadsinnsats, noe som må stimuleres. 

Kulturtilbudene må være for alle, gjerne på tvers av generasjoner og virke integrerende.
 Sp vil støtte frivillige aktiviteter gjennom gode tilskudd til idrett, lag og foreninger. Enkle 

søknadsordninger.
 Det er viktig å legge vekt på kjennskap til lokal kultur, historie og tradisjon.
 Kulturskolen må videreutvikles, gjerne ved regionalt samarbeid for å få bredere tilbud.
 Et anlegg for motorsport vil engasjere mange unge og være alternativ til uforsvarlig kjøring på 

offentlig veg. 
 Sp vil bygge flerbrukshall ved Eikeland oppvekstsenter og beholde tilbud som bibliotek og 

frivilligsentral i Herredshuset for å styrke Hægeland som lokalsenter.

Boligbygging:
 Sp vil arbeide for rimelige innskuddsleiligheter for unge som skal inn på boligmarkedet.
 Sp går inn for både større og mindre boligfelt spredt i kommunen. Det må være gode 

muligheter for spredt boligbygging, særlig for å opprettholde bosetting og folketall i i 
ytterkantene av kommunen. Dette må i størst mulig grad markeres på arealplanen, ikke ved 
tilfeldige dispensasjoner i etterkant.

 Drivbare arealer av dyrket og dyrkbar jord må ikke brukes til boligtomter.
 Det haster veldig med å fornye gamle reguleringsplaner for å komme vekk fra stadige 

dispensasjoner. Tidsmessige planer letter saksbehandlinga og skaper fornying av boliger.
 Fortetting i eksisterende boligområder og bygging i høyden kan gjøres der forholdene ligger til 

rette for det, og må sees som en helhet for området. 
 Byggeskikk og estetikk må tas mer hensyn til ved all utbygging, både i boligfelt og ved 

industri-/forretningsbygg. 

Kommunikasjon:
 Sp vil være en pådriver for å bygge ut tilbud om fiberkabel og god mobildekning i heile 

kommunen.
 Sp ønsker levende bygder og vil at alle barn skal ha en trygg skolevei. Vi vil arbeide for gatelys

i alle tettbygde grender i heile kommunen. Det samme ved kryssingspunkt, holdeplasser og 
innfartsparkeringer.

 Sp vil utvide lokalrutetilbudet og bedre ruteforbindelsen som knytter kommunen sammen. 
Aktuelle tiltak kan være bestillingsruter, tilførselsruter og god samordning mellom 
rutebilselskapene.

 En viktig sak er å ruste opp det kommunale vegnettet til akseptabel standard og å påvirke 
fylkeskommunen til godt vedlikehold av fylkesvegene. Fylkesveg 454 er spesielt viktig for å 
styrke Vennesla sentrum og knytte sammen kommunen.

 Kollektivtilbud, som buss og lokaltog, må stimuleres. Vi vil ha plasser for innfartsparkering av 
bil og sykkel.

 Opprettholde en god brann- og redningsberedskap i Vennesla og Hægeland.

Kommunen som arbeidsgiver, tjenesteyter og kjøper av varer og tjenester
 Kommunen må ta vare på de ansatte, sikre et godt arbeidsmiljø og gi dem gode 

utviklingsmuligheter.
 Det bør arbeides for at de små stillingsprosentene blir slått sammen etter hvert som nye 

stillinger utlyses. Midlertidig ansettelse bør begrenses.
 Sp vil arbeide for en aktiv seniorpolitikk for å beholde erfarne arbeidstakere og sikre nok 

læreplasser for unge.                                             
 Sp vil at Vennesla kommune skal ha sørviserklæringer for tjenester og publikumskontakt. 
 Kommunen må opprette heildigitale løsninger for informasjon og tjenester. Samtidig må de 

som ønsker det, kunne få informasjon og søke tjenester med brev.
 Kommunen må sikre datasystema og ha reserveløsninger i tilfelle sammenbrudd, eller nedfall 

av fiber og mobil.
      



 Som språknøytral kommune skal Vennesla gi rom for begge språkformer i saksbehandling og 
på heimesida.

 Ansatte som jobber ute, skal kunne legitimere seg og bruke kjøretøy med kommunevåpen/ -
navn.

 Kommunen skal passe på at firmaer som leverer varer og tjenester, har lærlingordning, tar 
gode klimavalg, vektlegger sikkerhet og ikke driver sosial dumping. 

STEM SENTERPARTIET

      


