
Bolyst, trivsel 
og utvikling!

Evje og Hornnes kommune



også 

Økt bolyst og trivsel ved å:

 ✔  Få tilbake heldøgns lokal legevakt 
og etablere felles legesenter 

 ✔ Ha fleksibelt opptak i barnehage

 ✔ Tilby gratis SFO til 1.-klassinger

 ✔ Etablere kommunale borettslag

 ✔  Arbeide for å retablere nattbuss 
mellom Kristiansand og Evje, og 
bedre korrespondansen mellom 
buss, tog og båt

 ✔ Stå imot utbygging av vind-
mølleparker i Setesdalsheiene slik 
prosessen nå framstår

 ✔  Legge til rette for nyetableringer

 ✔ Støtte utbygging av motocross-
bane og Evje Aktivitetspark

 ✔  Gi støtte til idretten og frivilligheten 
gjennom å etablere et eget fond

 ✔ Styrke integreringen ved samarbeid 
med frivillige organisasjoner

 ✔ Ha fokus på holdinger og toleranse

Flere fritids-
tilbud for 
uorganisert 
ungdom.

En god oppvekst
varer livet ut.

evjeoghornnes.venstre.no
facebook.com/EogHVenstre

Vi vil gjøre Evje og Hornnes kommune til et enda bedre  
sted å vokse opp. Et sted som gir bolyst og trivsel!

Vi skal skape møteplasser og 
aktiviteter for alle gjennom å:

 ✔ Opprettholde og videreutvikle  
aktivitetssenteret ved Evjeheimen

 ✔ Støtte utvikling av Hjelpefengselet 
på Hornnes

 ✔  Etablere ordning med eldre som 
leksehjelp for innvandrerungdom

 ✔  Styrke informasjon og tilbud til 
personer med psykiske lidelser 

 ✔  Gi fritidstilbud til barn og ungdom 
med ulike funksjonsnedsettelser

 ✔  Styrke kontakten mellom eldre  
og skoleungdom

 ✔  Etablere universelt utformede 
turområder utenom sentrum

Evje og Hornnes Venstre er et 
sosialliberalt parti. Hva betyr det?

Vi setter enkeltmennesket i sentrum og vil at alle skal kunne 
bruke sine evner til det beste for seg selv og samfunnet. Sentralt 

i vår politikk står valgfrihet i egne liv og anledning til å skape 
egne muligheter. Samtidig vil vi ha et samfunn som kan hjelpe 

mennesker som trenger det og en politikk som sikrer fremtidige 
generasjoner de samme ressursene vi har i dag. 

Les mer på venstre.no

Alle skal føle seg sett 
og verdsatt i vår kommune. 

Et inkluderende samfunn med menings-
fylte opplevelser og aktiviteter.



Det viktigste for en god skole er 
gode lærere. Da får vi en skole som 
satser på kunnskap og gir like mu-
ligheter til alle. Vi, som skolepartiet 
Venstre, ønsker å legge til rette for 
at lærerne får den videreutdannin-
gen de ønsker/trenger. 

En god lærer kan faget sitt, ser og 
inspirerer elevene sine.  

Relasjonen mellom lærere og elever 
er avgjørende for elevenes lærings-
utbytte og for deres psykososiale 
utvikling. 

Derfor må vi satse på lærerne – og 
dermed også barna og ungdommene 
våre!

Venstre vil satse på skole:
 ✔  Tilrettelegge for, og gi støtte til 

videreutdanning av lærere

 ✔ Få inn sosiallærere/miljøarbei-
dere i skolene som bidrar til bedre 
skolemiljø og gir individuell opp-
følging av elever som sliter med 
skolehverdagen. 

 ✔ Aktivt samarbeide med skole/ 
hjem for best tilrettelegging.

 ✔ Tidlig innsats, allerede i barne-
hagene

 ✔ Fortsatt være det partiet som 
engasjerer seg mest, og står i 
bresjen for best mulig utvikling av 
grunnskolene i vår kommune

Økt kompetanse, gir gode 
jobbmuligheter
En god videregående utdanning øker 
sjansen for å komme inn i arbeidslivet. 
Utdanning gir også kompetanse som 
øker verdiskapingen i bygda vår, enten 
gjennom dyktige arbeidstakere eller 
gründere som starter egne bedrifter. 
Vi ønsker å utvikle og beholde  
kompetansen i kommunen.

Venstre vil tilrettelegge  
for god utdanning:

 ✔  Støtte utviklingen av Setesdal vgs 
avd Hornnes, og få inn nye fag som 
kan styrke skolen og regionen

 ✔ Fokus på teknologi og miljø, med 
tanke på en bærekraftig fremtid

 ✔ Styrke samarbeid og rådgivning, for 
enklere overgang fra ungdomsskole 
til videregående skole 

 ✔  Bedre kollektivtilbudet med hoved-
fokus på de videregående skolene  
i våre nabokommuner

 ✔ Etablere ordning med sommerjobb 
for ungdom.

 ✔ Sikre tilpasset norskundervisning  
til innvandrere

Vi vil styrke 
psykisk helse 
i skolen.

Ved å etablere psykisk 
førstehjelp i skolen, og styrke 
helsesykepleiertjenesten.

Samarbeid mellom skolen 
og arbeidslivet, skaper 
verdier i Evje og Hornnes. 
Vi må ha velfungerende skoler på alle trinn, 
godt tilrettelagt videre utdanning og interessante 
arbeidsplasser. Evje og Hornnes kommune skal 
være en attraktiv kommune du ønsker å 
arbeide og bo i.

– Fokus på teknologi og utvikling, 
grønne arbeidsplasser, sosialt ansvar 

og en bærekraftig fremtid!



Dette vil Venstre jobbe for:

 ✔ Etablering av system for  
gründerivaretagelse

 ✔ Gi støtte til næringsutviklere  
også over tid

 ✔ Innføre kompensasjonsordning for 
eiendomsskatt i en oppstartsfase 
av en nyetablert bedrift

 ✔ Kommunen skal løfte fram lokale 
bedrifter, for å gi både kommunen 
og bedriften et positivt  
omdømme utad

 ✔ Ikke etablere eller videreutvikle 
offentlige næringsvirksomheter 
dersom dette skjer i konkurranse 
med sårbare private bedrifter

 ✔ Ikke innføre eiendomsskatt for 
fastboende

 ✔ Videreføre Venstres positive  
holding til utbygging av egen  
eiendom

 ✔ Verne om natur- og dyreliv

Vi vil at Evje sentrum skal være et 
levende og naturlig møtested både 
for fastboende og turister.

Et mer levende sentrum, og en bevisst 
sentrumsutvikling hvor man tenker 
langsiktig, vil bidra til økt omsetning 
innen handelsnæring og turisme. 

Vi vil skape grønne arbeidsplasser, og 
arbeide for en bærekraftig fremtid.

Styrke lokal næring:  

 ✔ Etablere flere gründerbaserte 
arbeidsplasser, og ha økt lokal 
foredling av lokale råstoff og  
ressurser

 ✔ Rådgivning innenfor økonomi og  
jus til små/nystartede bedrifter

 ✔ Styrke kultur- og næringslivet 
gjennom å utvide skjenketiden 
i kommunen tilsvarende våre 
nabokommuner

 ✔ Etablere industrielle nærings- 
klynger på Evjemoen og Verksmoen

 ✔ Videreutvikle tilretteleggingen  
innenfor turisme og reiseliv, basert 
på våre naturgitte forhold 

 ✔ Støtte gode markedsføringstiltak 
av vår vakre kommune

 ✔ Presse på sentralt for en avklaring 
rundt bruken av Evjemoen skyte-
felt – vi ønsker at området skal 
utvikles til bygdas beste!

Vi ønsker 
å løfte 
fram lokale 
bedrifter.

Hva mener Evje og Hornnes 
Venstre om saker du er opptatt 
av? Spør oss på vår FaceBook-
side: Evje og Hornnes Venstre

EvjeogHornnes.Venstre.no

Vi ønsker oss 
et aktivt kulturhus

i sentrum! 
Med fokus på kulturskole 

og kommunalt infotek.

Kultur, åpenhet og demokrati 
Venstre vil ha et inkluderende og 
mangfoldig Agder hvor folk har tillit 
til hverandre.

 ✔ Øke satsingen på helårs  
kulturarbeidsplasser.

 ✔ Legge til rette for fritids- 
tilbud for unge, og ha et øye til 
idretter utenfor store forbund.

 ✔ Gi frivilligheten i regionen  
bedre vilkår.

Flere nye arbeidsplasser 
Det må bli lettere å skape 
arbeidsplasser, og Venstre støtter 
gründere og småbedrifter. 

 ✔ Støtte utvikling av sosialt  
entreprenørskap, og at minst 
fem prosent av nyansatte i 

 ✔ Agder fylkeskommune er  
personer med «hull i CV-en».

 ✔ Stimulere til økt produksjon  
av lokal og bærekraftig mat.

 ✔ At fylkeskommunen skal  
vektlegge miljø, innovasjon og 
gode arbeidsvilkår ved innkjøp. 

En skole for framtida 
Alle fortjener en god skole hvor  
de blir sett og får muligheten til å 
utvikle sine evner.

 ✔ Styrke losordninger for å følge 
opp elever som står i fare for  
å droppe ut.

 ✔ Ha et geografisk spredd  
skoletilbud i Agder.

 ✔ Få nye valgfag inn i skolen, som  
e-sport, koding og droneflyging.

Ta vare på naturen
Naturen har lagt grunnlaget for 
velferden vår, men den er sårbar. 
Derfor vil Venstre ta vare på miljøet. 
Vi vil gjøre det lett og billig å leve 
miljøvennlig.

 ✔ Senke månedsprisene på 
busskort med 30 %.

 ✔ Si nei til utbygging av vindkraft  
i uberørt natur.

 ✔ Prioritere gående, syklende og 
kollektivtrafikk foran biltrafikk i 
byer og tettsteder.

venstre.no/agder

Les mer om våre saker og se hele lista 
for Agder Venstre på våre nettsider. 

Kultur, åpenhet og demokrati 
Venstre vil ha et inkluderende og 
mangfoldig Agder hvor folk har 
tillit til hverandre.

Vi vil: 
4 Øke satsingen på helårs 
kulturarbeidsplasser. 
4 Legge til rette for fritids- 
tilbud for unge, og ha et øye til 
idretter utenfor store forbund. 
4 Gi frivilligheten i regionen 
bedre vilkår.

Flere nye arbeidsplasser 
Det må bli lettere å skape 
arbeidsplasser, og Venstre støt-
ter gründere og små-
bedrifter. 
 
Vi vil: 
4 Støtte utvikling av sosialt  
entreprenørskap, og at minst 
fem prosent av nyansatte i  
Agder fylkeskommune er  
personer med «hull i CV-en». 
4 Stimulere til økt produksjon av 
lokal og bærekraftig mat. 
4 At fylkeskommunen skal vekt- 
legge miljø, innovasjon og gode 
arbeidsvilkår ved innkjøp. 

En skole for framtida 
Alle fortjener en god skole hvor 
de blir sett og får muligheten til 
å utvikle sine evner.

Vi vil:
 4 Styrke losordninger for å føl-

ge opp elever som står i fare for 
å droppe ut.

 4 Ha et geografisk spredd sko-
letilbud i Agder.

 4 Få nye valgfag inn i skolen, 
som  e-sport, koding og drone-
flyging.

Ta vare på naturen
Naturen har lagt grunnlaget for 
velferden vår, men den er sårbar. 
Derfor vil Venstre ta vare på mil-
jøet. Vi vil gjøre det lett og billig 
å leve miljøvennlig.

Vi vil:
 4 Senke månedsprisene på 

busskort med 30 %.
 4 Si nei til utbygging av vind-

kraft i uberørt natur.
 4 Prioritere gående, syklende 

og kollektivtrafikk foran biltra-
fikk i byer og tettsteder.

Med Agder inn i 
framtida. Venstres kandidater i Agder.

1. Beate Marie Johnsen
Vil satse på ungdommen, bedre dyrevelferd,  
naturen og framtiden. Hun har sittet åtte år i 
kommunestyret og formannskapet i Farsund, 
samt fire år i fylkestinget og hoved- 
utvalget for kultur og utdanning i Vest-Agder.

2. Jacob H. Handegard
Er opptatt av likestilling og 
billigere kollektivtilbud. Han 
har politisk erfaring fra  
kontrollutvalget i Aust-Agder 
og studentpolitikken. 

venstre.no/agder

Les mer om våre saker og finn hele lista
på våre nettsider.

6. Nertila Stringa,
Birkenes
7. Line Øvernes Mørch,  
Tvedestrand
8. Tone Lise Avdal, Bykle
9. Anne Margrethe Larsen, 
Flekkefjord
10. Kristian Røssaak, Mandal
11. Petter Benestad, 
Kristiansand
12. Anna Elise Svennevig, 
Grimstad
13. Melinda Kvinlaug,  
Kvinesdal
14. Per Olav Skutle, 
Lindesnes
15. Nora Rønnevig, Lillesand
16. Stian Lund, 
Risør
17. Sigrid Kjetilsdotter Jore, 
Valle
18. Lise Lothe, Grimstad 
19. Trond Kind, Flekkefjord
20. Jan Albert Haagensen, 
Evje og Hornnes
21. Cathrine H. Hall, 
Arendal
22. Dag Jørgen Hveem, Risør
23. Irene Kaspersen, 
Kristiansand
24. Astrid Tjomsås Frigstad, 
Vennesla
25. Kenneth Stømne, Froland 

3. Morten Leuch Elieson
Har et hjerte som banker 
for klima og miljø, oppvekst 
og integrering. Han har fire 
år bak seg som medlem av 
oppvekstkomiteen og vara til 
bystyret i Kristiansand.

4. Malin Andrea Eriksen Briggs
Brenner for oppvekst,  
psykisk helse og dyrevelferd. 
Hun har lang fartstid i Unge 
Venstre, med flere verv på 
både lokalt og nasjonalt 
plan.

5. Ingvild Wetrhus Thorsvik
Har naturen og sosialt 
ansvar som hjertesaker. De 
siste fire årene har hun vært 
varaordfører i Mandal. 

Venstres kandidater i Agder: Jacob H. Handegard, Beate Marie Johnsen, 
Malin Andrea Eriksen Briggs og Morten Leuch Elieson.



Venstres kandidater i Evje og Hornnes:
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1. Glenn Cato Christensen  (f.1985)
Ordførerkandidat for Evje og Hornnes 
Venstre. Salgsleder. Engasjert i lokal-
politikk. Ønsker å fortsette arbeidet 
med en positiv utvikling av vår 
kommune. Kjernesaker: Skole og 
oppvekst, Plan og bygg.

2. Cecilie Kyllingstad (f. 1977)
Nestleder i Evje og Hornnes Venstre. 
AD/Designer. Ønsker økt fokus på 
toleranse og holdninger – alle 
innbyggere skal føle seg verdsatt. 
Kjernesaker: Skolepolitikk og 
oppvekstvilkår, Helse og familie.

3. Thomas Haugland (f. 1999)
Styremedlem i Evje og Hornnes 
Venstre. Student. Vil arbeide for 
et fremtidsrettet Evje og Hornnes 
som tar vare på menneskene og 
naturen. Kjernesaker: Naturvern, 
næringsutvikling og integrering.

4. Kittil Olaf Barstad (f. 1992)
4. kandidat for Evje og Hornnes 
Venstre. IT-medarbeider. Engasjert i 
lokalpolitikken, og har et brennende 
hjerte for frivillighet og økt tilbud 
innen e-sport. Kjernesaker: 
Frivillighet og kultur.

1. Glenn Cato Christensen,  
 Oddeskogen, (f. 1985)
2. Cecilie Kyllingstad, 
 Grenjå, (f.1977)
3. Thomas Haugland, 
 Svartevegen, (f. 1999)
4. Kittil Olaf Barstad, 
 Hornnes, (f. 1992)
5. Bent Ivar Depui Tversland 
 Stjernebyen, (f. 1984)
6. Jan Albert Haagensen, 
 Grenjå, (f. 1951)
7. Anders Odde Torndahl 
 Tingberget, (f. 1992)
8. Silje Christensen, 
 Oddeskogen, (f. 1982)
9. Bjørn Petter Vennesland  
 Kysnes, Moisund, (f. 1986)
10. Henrik Aasen Bjorland, 
 Grenjå, (f. 1986)
11. Tor Birger Hodne, 
 Bjoråvika, (f. 1947)

evjeoghornnes.venstre.no

Les mer om vår politikk og 
våre kandidater på våre nettsider:

5. Bent Ivar Depui Tversland (f. 1984)
5. kandidat for Evje og Hornnes 
Venstre. Daglig leder. Har et sterkt 
fokus på kultur og næringsutvikling, 
og ønsker å videreutvikle dette i vår 
kommune. Kjernesaker: Kultur 
og næring.


