
Våre kandidater: 
 

 

   

Kirsten Helen Myren Jan Terje Lindtveit Ragnar Ettestøl 

 

 

    

Odd Bjarne Myhre Yngve Bjorvatten Katrine Solheim Aas 

 

 

7. Gudbrand Dynna 16. Tallak Arne Lauve 

8. Jakob Einar Olimstad 17. Anders Wik Taxerås 

9. Tonje Ottersland 18. Espen Lindtveit 

10. Gunnar Haugaas 19. Hans Ingvar Askland 

11. Ole Jakob Vangstad Bjørnholt 20. Per Olav Olimstad 

12. Regine Olimstad 21. Gunnar Arne Myren 

13. Magne Ingolf Madsen 22. Knut Værland 

14. Anine Kveim Blough 23. Eli Bjorvatten 

15. Andrea Maini  

 

 

 

 

 

 

 

Vegårshei Senterparti 
Program 2019 – 2023 

 
 

Mi tar heile Vegårshei i bruk! 

Kjære velgere! 
 

Takket være dere er Vegårshei en god kommune å vokse opp i, med trygge miljøer 
og et yrende idretts- og kulturliv! Senterpartiet og jeg vil jobbe for at det  

skal fortsette slik, og at Vegårshei skal vokse som en attraktiv bo-kommune. 
 

Vi mener at nærhet skaper trygghet, og kan ikke se fordeler med at kommunen 
skal bli en del av en storkommune. Vi mener utvikling av kommunen skjer best med 

lokal styring, korte avstander og god dialog. Økt byråkrati er ikke rette veien å 
utvikle samfunnet på. I en sammenslått storkommune blir også avstandene  

mellom innbyggere og politikere større, og demokratiet vil svekkes.  
Reduksjon av arbeidsplasser er en annen vesentlig faktor mot kommune-

sammenslåing, både i virksomheten Vegårshei Kommune, men også med tanke på 
konsekvensene det på sikt vil få for handel i lokalmiljøet. 

 
Om Senterpartiet fortsetter i posisjon etter valget, vil vi sammen med innbyggerne 
finne praktiske løsninger på felles utfordringer. Vi vil behandle alle likt og rettferdig. 

Som ordfører vil jeg sammen med dere, og kommunestyret, fortsette å sette 
tjenester og innbyggere i fokus. Jeg har evne til å samarbeide, lytte, og til å skjære 

gjennom når det trengs. Godt valg! 
 

Kirsten Helen Myren 
ordførerkandidat 

1 2 3 

4 5 6 



 

Gode nærmiljø  
Vegårshei senterparti mener at innbyggerne er best tjent med at Vegårshei 

består som egen kommune 

Senterpartiet vil: 

 beholde Vegårshei som egen kommune 
 ha et godt tjenestetilbud, nær folk 
 ha kort avstand mellom innbyggerne og de som tar avgjørelser 
 legge til rette for at Vegårshei kan fortsette å utvikles som  

en god bo-kommune 
 jobbe for synlig og tilgjengelig politi i kommunen 
 kjempe for å beholde distriktstannlegen 
 verne naturen mot eventuell utbygging av vindmøller i kommunen 
 jobbe for en mer lokal forvaltning av gaupebestanden 

 

 

Oppvekst og kultur 

Oppvekstmiljøet og tilbudene i bygda legger grunnlag som former oss for 

resten av livet 

Senterpartiet vil: 

 fokusere på forebyggende arbeid for barn og ungdom 
 arbeide for et rusfritt, trygt og inkluderende oppvekstmiljø  
 prioritere ressurser til tidlig innsats og forebygging  
 være positiv til 5 dagers skoleuke 
 innføre prøveordning med kveldsåpent bibliotek for  

ungdomsskolens elever 
 opprettholde støtten til kulturtilbud og fritidsaktiviteter for barn og unge  
 videreføre ordningen med fast tilskudd til drift av Vegårshei bygdetun 
 jobbe for videreutvikling av Vegårshei ski- og aktivitetssenter  

 

 

Ta hele kommunen i bruk 
Vekst i kretsene og i sentrum er verdifullt for alle 

Senterpartiet vil: 

 alltid ha attraktive, byggeklare kommunale boligtomter i sentrum 
 tilrettelegge for spredt boligbygging 
 praktisere boplikten strengt 
 sette fokus på driveplikten og ivareta kulturlandskapet 
 opprettholde rådgivningstjenesten innen skogbruk 
 beholde kommuneskogen 
 legge til rette for nytt næringsareal ved Ljøstad 
  

 

 

 

 

 

Helse og Velferd  
Trygghet og frihet til å velge selv  

Senterpartiet vil: 
 

 øke kvaliteten på helsestasjonstjenester for barn og unge 
 anskaffe hjertestartere som skal være tilgjengelig i sentrumskjernen 
 ta i bruk og informere om mulighetene med velferds- og trygghets-

teknologi 
 legge til rette for at flest mulig eldre kan mestre å bo  

hjemme lengst mulig. 
 videreutvikle tiltak i regi av frivilligsentralen  

 

Fiber, vei og tog 
God kontakt med omverdenen er viktig for at Vegårshei skal kunne vokse  

som bo-kommune 

Senterpartiet vil: 
 

 være pådriver for videre utbygging av fiber og mobildekning til flest 
mulig 

 jobbe for trygge skoleveier 
 opprettholde tilskudd til de private veiene  
 jobbe for å opprettholde og øke antall togstopp 
 videreføre ordningen med togtaxi 
 jobbe for å få en prøveordning med bestillingstransport i kommunen,  

eks «HentMeg» 
 jobbe for oppgradering av Fv416  
 jobbe for trafikksikkerhetstiltak i sentrum 

 

Kommunen som arbeidsgiver og tjenesteleverandør 
Vegårshei kommune skal være en attraktiv arbeidsplass som leverer  

gode tjenester 

Senterpartiet vil: 
 

 samarbeide interkommunalt der det er tjenlig  
 fokusere på en forsvarlig og effektiv drift 
 utvikle en organisasjon som alltid evner å tilpasse seg tjenestebehovet 
 redusere antall deltidsstillinger 
 satse på lærlinger i hele organisasjonen 
 forenkle innhold i brev og skjema gjennom enklere språk 

 

Investeringer 
Langsiktig og god forvaltning 

Senterpartiet vil: 
 

 redusere innleie av konsulenter, særlig ved gjennomføring av mindre 
investeringer 

 foreslå praktiske og enkle løsninger ved nybygg 
 gjennomføre vedtatte investeringsprogram 
 oppføre en enkel driftsbygning i tilknytning til kirkegården 


