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Kjære velger 
Vegårshei er en attraktiv kommune. Befolkningsveksten de siste 
årene viser dette. Arbeiderpartiet har ved godt samarbeid med 
andre bidratt til å videreutvikle Vegårshei på en positiv måte. Vi vil 
derfor takke for tilliten vi har fått ved tidligere valg.  
Din stemme vil fortsatt være avgjørende.

De siste årene har vi hatt en positiv utvikling i kommunen og vi 
har gjort flere viktige investeringer. Ny ungdomsskole og bibliotek 
er klar til bruk. Vi er trygge på at et forbedret sykehjem, med nytt 
dagsenter for demente, og et nytt helsesenter vil øke kvaliteten på 
innbyggernes tilbud. Et god tverrfaglig samarbeid mellom skole og 
helse vil møte noen av utfordringene vi har angående psykisk helse.

Vegårshei er en bygd der frivillighet står sterkt. Vi har et moderne 
skisenter og et aktivt idrettsmiljø. Vann og skog gir oss gode 
muligheter til rekreasjon. Disse kvalitetene må vi verne om.

Inntektsgrunnlaget til kommunen er fortsatt sviktende. Næringsliv, 
tilstrekkelig med arbeidsplasser og en høy andel arbeidsaktive er 
avgjørende for en kommune sin økonomiske situasjon. Arbeidet med 
heltidskultur vil være avgjørende.

Gode planer for framtida bidrar til en mer bærekraftig økonomi. Vi må 
fortsette arbeidet med effektiv drift og gjøre investeringer til rett tid.

Om vi ikke mestrer å gi gode nok tilbud til innbyggerne må vi 
søke samarbeid med andre og være aktive i de inter kommunale 
samarbeidene.
Vi ønsker å være i posisjon og bidra til et levende  
og inkluderende lokalsamfunn.
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God oppvekst på 
Vegårshei

Barn og unge skal ha en trygg og god oppvekst på Vegårshei. 
Vegårshei Arbeiderparti vil sikre god opplæring i barnehage og 
skole. Barn og unge skal få medvirke både i sin egen hverdag og i 
utviklingen av kommunen.

VI VIL:

• Innføre 5-dagers skoleuke for alle
• At forebyggende arbeid og tidlig innsats skal 

være en naturlig del av opplæringen
• Ha et godt tverrfaglig samarbeid om barn og unge
• At barn skal ha god tilgang på sosiallærer og helsesykepleier
• Høre på innspill fra ungdomsrådet
• Ha kvalitet i leksehjelptilbudet
• Ha nulltoleranse for mobbing 
• Videreføre og utvide ordningen med sommerjobb for ungdom
• Jobbe for å styrke norskopplæringen til fremmedspråklige elever
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Helse, velferd og 
omsorg på Vegårshei

Sosial trygghet er en forutsetning for god helse. Vi vil bekjempe 
fattigdom og ha et samfunn der alle skal inkluderes. Alle skal få 
den hjelp de trenger når de trenger den. Det må legges vekt på 
forebyggende arbeid. Med gode velferdstilbud  og tverrfaglig 
samarbeid skaper vi gode og trygge levekår for alle.
Vegårshei Arbeiderparti vil arbeide aktivt for å sikre kvaliteten  
på helse- og omsorgstilbudet i kommunen.

VI VIL:

• Legge vekt på forebyggende helsearbeid, gjerne 
i samarbeid med frivillige organisasjoner

• Sikre en verdig eldreomsorg og et godt 
helsetilbud for alle som trenger det

• At demente skal få tilpasset omsorg – bl.a. ved å styrke dagsenteret
• Lytte til eldrerådet i beslutningsprosesser
• Ha fokus på barn og unges psykiske helse
• Styrke helsetilbudet til elevene i skolen
• Jobbe for å bevare lokal tannhelsetjeneste
• Opprettholde en god og attraktiv legeordning
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Kulturliv  
på Vegårshei

Vegårshei har mange lag og foreninger som bidrar til å skape et rikt 
og mangfoldig lokalsamfunn. Vegårshei Arbeiderparti vil sikre det 
frivillige arbeidet da vi ser at dette har stor betydning for fellesskap, 
velferd, mangfold, opplevelser, tilhørighet, tillit, kultur, integrering 
og folkehelse. Vi mener at fritidsaktiviteter er viktige for barn og 
unge. Gjennom deltakelse i forskjellige aktiviteter vil de oppleve 
mestring og tilhørighet som på sikt kan forebygge helseproblemer 
og utenforskap.

VI VIL:

• At biblioteket skal være et hyggelig treffpunkt for 
alle, og med mulighet til mer enn å låne bøker

• Videreføre kommunalt tilskudd til frivillige lag og 
foreninger som jobber aktivt for barn og unge

• Fortsatt støtte driften av Villheia Ungdomsklubb, NiTo, 
Frivilligsentralen, VSA og Vegårshei Bygdetun med 
faste tilskudd som gjør arbeidet forutsigbart
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Bomiljø og samferdsel 
på Vegårshei

Vegårshei Arbeiderparti ønsker at Vegårshei skal være en attraktiv 
kommune å bosette seg i. Derfor er det viktig at det til enhver tid er 
tilgjengelige boligtomter både sentralt i Myra og på Ubergsmoen, 
samtidig må det legges til rette for boligetablering i kretsene. Vi 
ønsker å sikre barna våre en trygg skolevei.

VI VIL:

• Ha økt fokus på de positive sidene Vegårshei har 
å by på i markedsføringen av kommunen

• Sørge for tilgjengelige boligtomter til enhver tid. Tomtene 
bør ha en god variasjon i pris og beliggenhet

• Følge opp tiltak i kommunens trafikksikkerhetsplan
• Samarbeide med veimyndighetene om hastighetsregulerende 

tiltak i Myra i forbindelse med skolestart og skoleslutt
• Sikre nødvendig vedlikehold av det kommunale veinettet
• Arbeide for å sikre kollektivtilbudet på Vegårshei
• Fortsette arbeidet med mobil og fiberdekning for hele kommunen
• Følge opp vedlikeholdsplanen for kommunale bygg
• Fortsatt gi tilskudd til private veier
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Vegårshei kommune 
som arbeidsgiver

Kommunens ansatte er en særdeles viktig ressurs for å yte gode 
tjenestetilbud med høy kvalitet. En klar forutsetning for å få dette 
til er riktig arbeidsgiverpolitikk. Vegårshei kommune skal være en 
arbeidsplass der arbeidsmiljø og kvalitet står i sentrum.

VI VIL:

• At Vegårshei kommune skal være en heltidskommune
• At det skal tilbys faste hele stillinger
• Utarbeide og vedlikeholde kompetanseplaner i 

alle avdelinger i kommunen for å sikre utvikling 
av egne ansatte og en god nyrekruttering

• At omstilling og utvikling av kommunen skal skje i samarbeid 
med de ansatte og arbeidstakerorganisasjonene

• Ha tiltak for å få ansatte til å stå lenger i arbeid
• Stille krav om norske lønns- og arbeidsvilkår i alle 

anbudsprosesser i Vegårshei Kommune
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Landbruk, næring og 
miljø på Vegårshei

Et allsidig og variert næringsliv og landbruk er en forutsetning for 
et livskraftig og attraktivt lokalsamfunn. Tilrettelegging av areal 
for næringsutvikling er en forutsetning for å få nyetableringer. 
Det er viktig at kommunen er en god samarbeidspartner som 
bidrar til å beholde og videreutvikle næring og landbruk. Vi må 
ta vare på og sikre bygdas naturressurser slik at også framtidige 
generasjoner kan få glede og nytte av dem, både som rekreasjon 
og som grunnlag for bosetting og næringsutvikling. Vi vil jobbe for 
bærekraftighet i alle kommunale prosesser.

VI VIL:

• At regionalt næringsfond fortsatt skal være et godt 
virkemiddel for næringsutvikling, og det skal være enkelt 
å etablere bedrifter og arbeidsplasser i kommunen

• Møte mennesker som ønsker å starte næringsvirksomhet i bygda 
med en positiv og imøtekommende holdning, og arbeide for at 
entreprenør- og gründertanken blir sådd blant bygdas unge

• Bidra til økt utnyttelse av lokale fornybare energiressurser
• Fortsatt ha skog- og miljøvernfaglig personale i kommunen
• At Vegår fortsatt må sikres både om rekreasjonsområde 

for allmennheten og som drikkevannskilde
• At kommunen skal støtte organisasjoner og andre som driver 

fiske- og viltstell via blant annet det kommunale viltfondet
• Fortsatt ha kommuneskogen i kommunalt eie
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Stem 
Arbeiderpartiet
9. september
BLI MEDLEM - SEND <AP> TIL 2077

Vi håper du er enig i hovedtrekkene i vårt program 
Stem på oss – bidra til å videreutvikle en allerede god kommune.

Godt valg!

1. Birger Loftesnes Bakken 1979
2. Hannelore K. Skeimo 1977
3. Onar Kjetil Baarøy 1976
4. Kjersti Fossing 1967
5. Arne Lindtveit 1956
6. Åse Selaasdal 1967
7. Raine Alvestad 1969
8. Anne Berit Myhre 1988
9. Ingvar Bjørkholt 1976
10. Karin Bjørkkjer Torheim 1968
11. Terje Oland 1971
12. Ingeborg A. Terjesen 1982

13. Gøran Myhre 1994
14. Grete S. Hommelsgård 1971
15. Rune Jønsson 1963
16. Karin Askland Haugstøl 1986
17. Vegard Myhre 1995
18. Anne Standal 1976
19. Kim Waagestad Oland 1989
20. Katrin Osk Olsen 1990
21. Joffe de Graaf 1975
22. Liv Fossing 1943
23. Johannes Torstveit 1942


