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Våre kandidater ved kommunevalget 2015

1. Tor Olav Tønnessen

2. Arnt Helleren

3. Agnete F. Knudsen

STEM PÅ

5. Thor Olav
Govertsen

4. Leiv Per Olsen

6. Sissel D. Salvesen

7. Konrad Maløen

8. Åse H. Thomassen

LILLESAND PENSJONISTPARTI
Valgprogram for perioden 2015 – 2019
HOVEDSAKER
I valgperioden 2015 – 2019 vil Lillesand pensjonistparti prioritere
følgende hovedsaker:
Omsorg for eldre og funksjonshemmede. I denne valgperioden
vil eldrebølgen komme, og dette må forberedes. Kommunen må øke
kapasiteten både innenfor hjemmetjenester og institusjonsplasser for
å gi tjenester til et økende antall eldre. Sjømannshjemmet må beholdes
som tilbud til eldre med lettere til moderat demens.
Barn og unges oppvekstvilkår gis høy prioritet.
Kommunereformen som regjeringen har satt i gang, skal være
fullført innen utløpet av valgperioden. Med over 10.000 innbyggere
er Lillesand stor nok og klarer seg godt alene. Pensjonistpartiet vil
gå mot at Lillesand frivillig slår seg sammen med en eller flere av
nabokommunene.
Sterkere politisk styring av kommunens tjenestetilbud.
Tjenesteutvalget – som er det politiske styret for kommunens
tjenestesektor – har høsten 2014 ett eneste ordinært møte. Etter vår
mening er dette skandaløst og en parodi på lokaldemokrati.
Politikerne må nå ta den politiske styring tilbake og etablere fora der
den politiske styring kan utøves.
Delegasjon av myndighet til Rådmannen skal reduseres.
Eiendomsskatt for boliger og fritidsbebyggelse skal reduseres i
valgperioden.
Stigningen i offentlige gebyrer som vann- og kloakkavgift må
reduseres.

LILLESAND VED INNGANGEN TIL VALGPERIODEN 2015-2019
Lillesand har i de siste årene hatt altfor sterk vekst. Fra jan 2011 til jan 2015
har befolkningen økt med 627 innbyggere eller 6,5%. Dette er langt over
kommuneplanens måltall.

Kommunens totale driftsutgift har økt fra 674 mill kr i 2011 til 848 mill i 2014,
en økning på 26% på 3 år.
Kommunens gjeld (inkl. pensjonsforpliktelse) har økt fra 1.466 mill kr i 2011 til
1.943 mill i 2014, en økning på 477 mill kr eller 33% på 3 år.
Dette er en vekst som ikke er bærekraftig, og i 2014 hadde Lillesand et
merforbruk (underskudd) på driftsregnskapet på over 33 mill kr. Av dette
kan ca 14 mill kr dekkes ved bruk av fond, mens ca 18 mill. kr må dekkes ved
innsparing/inntektsøkning.
Hovedutfordringen i kommende valgperiode blir å få kontroll over veksten og
få orden i økonomien.
I kommende økonomiplaner må utgifts- og gjeldsvekst dempes, og kommunen
må prioritere tiltak for eldre, funksjonshemmede, barn og unge.
Pensjonistpartiet vil ved årlige vedtak av kommunale boligprogrammer søke å
holde befolkningsveksten innenfor en ramme som er bærekraftig. Veksten må
ikke overskride 1,3% pr år, og den bør helst ligge nær 1%.
Fremtidig vekst i boligbygging bør av økonomiske og miljømessige årsaker
etableres langs gamle E-18.

INTERKOMMUNALT SAMARBEID

Lillesand kommune samarbeider i dag med kommunene i Knutepunkt
Sørlandet om en rekke tjenester. Kommunen samarbeider eksempelvis med
Birkenes om driften av BLIM og en felles barneverntjeneste og med Grimstad
om driften av Langemyr skole.
Pensjonistpartiet vil opprettholde og eventuelt videreutvikle det
interkommunale samarbeidet på de felt der dette er den gunstigste løsning for
Lillesand.

ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE

I Lillesand vil eldrebølgen komme allerede i kommende valgperiode.
Dette innebærer at kapasiteten må økes både innen hjemmetjenester,
institusjonsplasser og tilpassede boliger.
Skal vi få dette til, må utbyggingen av pleie- og omsorgstjenestene på Dovre
realiseres i et tempo kommunen kan makte økonomisk, og kommunen
må foreta nødvendige prioriteringer for at kvaliteten i tilbudet til eldre
og funksjonhemmede skal opprettholdes. Lillesand har i dag et betydelig
underskudd på kommunale omsorgsboliger og i tillegg til påviste behov for
nye sykehjemsplasser må det her gjøres betydelige investeringer i kommende
valgperiode.
Pensjonistpartiet går også inn for at Lillesand boligbyggelag får mulighet for
å utvide sin virksomhet på Dovre. Dovreområdet må øremerkes tiltak for eldre
og funksjonshemmede. Ved planleggingen må det tas hensyn til de betydelige
utvidelser som må komme både innenfor institusjonspleie og tilpassede
boliger for eldre. Det bør også innreguleres mulighet for seniorboliger i det
området som ligger nordvest for rv 420.
Det må ikke legges inn tiltak i dette området som kommer i konflikt med målet
om å gjøre dette området til et sted øremerket for eldre og funksjonshemmede.
Vi må unngå at opplevd skille i kvalitet går mellom dem som har, og dem som
ikke har institusjonsplass.
Uønskede deltidsstillinger for tilsatte bør reduseres.

BARN OG UNGE

De kommunale institusjoner som i første rekke gir tjenester til barn og unge er
helsestasjonen, barnehagene, barnevernet og skolene.
Målet for disse institusjonene må være å levere riktig tjeneste, i riktig mengde,
til riktig tid og av riktig kvalitet.
Lillesand har i dag full barnehagedekning, og det er et mål å opprettholde et
godt barnehagetilbud med god balanse mellom private og kommunale tilbud
til alle som ønsker et barnehagetilbud for sine barn.
For barn og unge er skolegangen i praksis blitt minst 13 år – 10 år i grunnskolen
og 3 år i videregående skole. For barnas foreldre var skolegangen 9 år, og for
besteforeldrene var den 7 år. I dag er fullført 13-årig skolegang nærmest blitt
en betingelse for å komme inn i arbeidslivet, og de unge og ikke minst deres
foreldre opplever at skolen er blitt mer viktig enn tidligere.
For den offentlige skole må det derfor være et mål at alle elever skal få en
opplæring i samsvar med deres evner og interesser, og at ingen skal falle ut av
skolen underveis.

Pensjonistpartiet vil opprettholde Brentemoen skole som barneskole, og ser
det som uaktuelt og unødvendig å bygge ny barneskole i Sentrum i kommende
periode. Kapasiteten på Lillesand ungdomsskole tilsier at planlegging av ny
ungdomsskolekapasitet må skje i kommende valgperiode.
Pensjonistpartiet ønsker at ungdomsskoler ikke skal ha mer enn 12 klasser (4
paralleller) på permanent basis. For barneskoler bør grensen være 14 klasser (2
paralleller).
I perioden bør det vurderes om Høvåg skoles ungdomstrinn skal flyttes til
Sentrum.

KULTUR

Lillesand har et rikt og allsidig kulturliv som omfatter både kommunale og
private institusjoner og et variert tilbud av lag og foreninger.
Bærebjelken i det lokale kulturliv er frivillighet, der det legges ned en betydelig
dugnadsinnsats.
Pensjonistpartiet vil gå inn for at kommunale institusjoner – som eksempelvis
bibliotek – skal få tilstrekkelige ressurser til å kunne gi et godt tilbud.
Vi vil også støtte lag og foreninger i deres arbeid og vil her prioritere innsats for
barn/unge og eldre.

NÆRINGSUTVIKLING

Med sin plassering midt i Agderbyen er Lillesand sentral i et arbeidsmarked
som strekker seg over et område fra Tvedestrand til Søgne. I det siste 10-år har
kommunen tilrettelagt store nye næringsområder både øst og vest for sentrum.
Dette arbeidet må fortsette og kommunen må legge forholdene til rette for en
fortsatt utvikling av stedets næringsliv. Folk skal ikke bare bo i Lillesand, det
skal også være en rimelig del arbeidsplasser i kommunen.
Pensjonistpartiet vil støtte at et eventuelt felles sykehus for Sørlandet plasseres
på Kjerlingland.

KOMMUNENS FORVALTNINGSOPPGAVER

Skal du bygge, rive ned, forandre eller bygge på, må du søke. I kommunen er
det plan- og byggsak som behandler de fleste forvaltningssakene.
De som søker, venter å få en rask og rettferdig behandling og nødvendig
veiledning. Søker skal innen 14 dager ha et foreløpig svar der det bekreftes at
søknaden er mottatt, og der det om mulig gis en tidsplan for behandling av
søknaden. Innbyggerne må også være sikret at de ved en ankebehandling får
en behandling i et politisk organ. Erfaringer fra inneværende valgperiode tilsier
at flere saker må gis en politisk behandling

Våre kandidater ved kommunevalget 2015

9. Øystein Børresen

10. Jan Olav Maurud

11. Rita G. Tønnessen

STEM PÅ

13. Marit Govertsen

12. Donald J. Hall

14. Erling Johnsen

15. Liv DagenborgJohnsen

16. Ivar Berntsen

VIL:
BARN OG UNGES OPPVEKSTVILKÅR: Gis høy prioritet.
BRENTEMOEN SKOLE: En god sentrumsskole som skal leve videre.
DOVRE: Flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger.
FORTETTING: Ta vare på grønne lunger. Ikke flere høyhus.
KOKKENES: La området ligge til fremtidig bruk.
KOMMUNESTRUKTUR: Lillesand klarer seg godt alene.
KOMMUNENS VEKST: Moderat og forutsigbar.
KOMMUNENS ØKONOMI: Orden i økonomien.
Redusere eiendomsskatten. Lavere gebyrer.
LILLESAND SENTRUM: Redusere langtidsparkering.
Innføre parkeringsskiver, ikke kostbare parkeringshus.
SJØMANNSHAVEN/ SJØMANNSHJEMMET:
Vi vil bevare gode botilbud for våre eldre.
TILBAKEFØRE MAKT FRA ADMINISTRASJON TIL DE FOLKEVALGTE:
Redusere delegasjonen.

Vi ønsker alle et godt valg!

