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Kjære innbygger av Kvinesdal!

Så flott at du har åpnet valgprogrammet til Kvinesdal Høyre! Som
 ordførerkandidat håper jeg at du vil ta deg tid til å lese videre.
 Programmet vårt skal gjenspeile de grep og ønsker vi som lokalparti
har for å føre bygda vår videre i en positiv retning.

Jeg heter Ronny, er 47 år gammel og
jobber som daglig leder på ASVO Kvines-
dal. På fritiden min trives jeg best med
litt fiske, jakt og tid til undring over livets
realiteter på en skogsbenk.

På mange måter mener jeg at vi er
privilegerte som får være innbyggere i en
så flott kommune, som Kvinesdal faktisk
er. Vi har naturgitte flotte rammer fra
hav til hei. Vi har et rikt kultur-,
 aktivitet- og friluftsliv. Vi har gjen-
nomgående gode kommunale tjenester,
vi jobber for en god arbeidsgiverpolitikk
og vi har innbyggere som har vilje og
evne til å lykkes med det de brenner for.
Det være seg i fritid- og jobb-
sammenheng. 

Som lokalpolitikere er vi gitt et mandat
av dere innbyggere til å ta avgjørelser på
deres vegne. Det tar vi i Høyre på det
høyeste alvor, og er klare til å følge opp

de velgerne som er enige i vårt program
og gir oss sin stemme. Du skal være trygg
på at vi vil hige og streve etter å få
 gjennomslag for vårt programinnhold.

Kvinesdal Høyre er også kjent for å være
en solid støttespiller for handels- og
næringsutvikling i kommunen. Det vil vi
være med og støtte opp om også inn i
fremtiden.

Likevel er enkeltmennesket, livsmestring
og livskvaliteten for oss i Høyre det
viktigste. Uansett om du bor i sentrum
eller ute i distriktene. Derfor skal den
enkelte innbygger få oppleve en
 kommune som tar de på alvor. De skal få
oppleve en kommune som gir de trygghet
og tilpasset innsats i sitt livsløp. 

Sammen med Høyre laget, ber jeg om din
støtte til lokalvalget i september, slik at
våre felles mål kan realiseres. Godt valg!

Ronny Nielsen

Ordførerkandidat for Kvinesdal Høyre



”Enkeltmennesket, livsmestring og livskvaliteten
for oss i Høyre det viktigste. Uansett om du bor i
sentrum eller ute i distriktene

Kvinesdal 



Kvinesdal Høyre vil alltid være
på lag med de som skaper
arbeidsplasser og bidrar til et
bredere vare- og tjenestetilbud i
kommunen. En positiv nærings-
utvikling gir mange positive
ringvirkninger for lokal -
samfunnet, og vi i Kvinesdal
Høyre mener det er like viktig å
bevare og støtte opp om
 eksi sterende arbeidsplasser som
å skape nye.

I Kvinesdal er vi gode på industri, vi har
mange driftige mennesker som driver
mindre virksomheter og vi har kultur for
internasjonal virksomhet. Vi har en god
havn, nærhet til infrastruktur som E39
og jernbane, og vi har også tilgang på
næringsareal og boligtomter. 

Kvinesdal har flott natur, gode rekrea-
sjonsmuligheter og store naturressurser
til mange formål, men verdiene må
 forvaltes fornuftig. Vi må utnytte det
store potensialet kommunen vår har og
stimulere til videre utvikling og økt
 satsing på opplevelsesturisme. 
Knaben har stort potensiale som kan
skape økt turisme og dermed arbeids-
plasser, men en ønsket stedsutvikling vil
også sette et fokus på gruvesamfunnet
både historisk og kulturelt. 

SENTRUMSUTVIKLING:
Kvinesdal Høyre vil bidra til at Liknes
sentrum utvikles videre. Vi vil ta grep for
å skape mer attraktivitet og aktivitet.
 Utvikling av torgområdet og
 elvepromenaden med en universell
 utforming prioriteres. Handelen i Liknes
sentrum er under press fra større sentra

arbeidsplasser og
næringsutvikling



og fra internett, og vi må stimulere til
nye etableringer og støtte opp om
 eksisterende næringsliv samtidig som vi
utvikler offentlige tilbud og Liknes som
bosted. Kvinesdal Høyre anser Innovasjon
Kvinesdal, Handelshuset Kvinesdal og
næringsdrivende som viktige aktører i
den videre utviklingen av sentrum, og en
god dialog og samarbeid med kommunen
er viktig for å få til videre utvikling. 
For Høyre er det viktig å se til at vi har
riktig antall parkeringsplasser, på rett
sted og uten avgift. Bobilturismen skaper
aktivitet og ringvirkninger, og vi ønsker å
legge til rette for flere oppstillingsplasser. 
Vi vil være aktive pådrivere for å realisere
en eventuell utbygging av Apoteker-
kvartalet, og vi vil jobbe for å bevare
Liknes sin egenart og attraktivitet i
 prosessen rundt framtidig flomsikring.

• Heie fram gründere og gjøre det 

interessant å etablere og videreutvikle 

virksomheter i Kvinesdal

• Sikre at landbruksnæringen utvikles gjen-

nom kombinasjon av tradisjonelle og nye

former for landbruk, samt legge mer vekt 

på å verne dyrket mark i arealplanlegging 

• Trygge kommunens arbeidsplasser 

gjennom å prioritere kunnskap og 

konkurransekraft

• Arbeide for at kommunens planarbeid tar 

hensyn til både natur- og landskapsvern,

friluftsliv, næringsutvikling og verdiskapning

• Arbeide aktivt for at havn og havneom 

rådet vårt videreutvikles og at det legges til

rette for ny havnerelatert aktiv i tet 

• Stimulere til etablering og utvikling av   

fiske- og oppdrettsnæringen/blå næring 

i regionen 

• Støtte opp om arbeidet for stedsutvikling 

på Knaben

• Heie fram og støtte opp om de mange 

næringsinitiativ som skaper arbeidsplasser,

opplevelser og aktivitet i nordre del av

 kommunen 

• Jobbe for at det etableres nye nærings-

områder i tilknytning til nye E39

• Jobbe for flere lærlingeplasser og lære -

kandidatplasser både i kommunen og i 

det private næringsliv

• Støtte opp om og samarbeide tett med 

Innovasjon Kvinesdal og Handelshuset

Kvinesdal om videre utvikling og aktivitet i

sentrum

• Legge til rette for et aktivt torgområde

• Jobbe for isbane i sentrumsområdet 

• Utnytte Kvinaparken for å romme flere 

 aktiviteter

• Videreutvikle infrastruktur på festival-

område

Kvinesdal høyre vil:



For Kvinesdal Høyre er det viktig
å legge til rette for at alle barn
og unge skal få gode muligheter
til faglig, sosial og personlig
 utvikling gjennom hele utdann-
ingsløpet, kjennetegnet av gode
og trygge barnehager, skoler og
SFO. Livsmestring og mangfold
er viktige kjerneverdier. Barn og
unge er framtida vår! 

Kvinesdal Høyre vil jobbe for at
 kommunen fortsatt skal ha barnehager
med et godt pedagogisk og sosialt tilbud
for barna der de lærer gjennom lek og får
den oppfølgingen de trenger av
 kompetente voksne. 

Skole og utdanning er en stor del av
bildet når vi snakker om bedring av 
levevilkår. Derfor er kvalitet i skole og 

utdanning avgjørende. Lederutvikling,
fagkompetanse og relasjonskompetanse
er viktige fokusområder.

Læring avhenger av inkludering,
 motivasjon og trivsel. 

Utdanning 
og oppvekst



• Stimulere til at Kvinesdalskolen jobber aktivt med trivselsfremmende tiltak 

• Sikre godt fysisk og psykososialt læringsmiljø i barnehage, skole og SFO 

• Legge til rette for at andre kompetansegrupper kan bidra inn i Kvinesdalskolen 
for å møte barn og unge i dagens utfordringsbilde

• Prioritere tidlig og riktig innsats i barnehage og skole, da dette er nøkkelen til økt 
mestring, motivasjon og læringsutbytte 

• Ha tilgjengelige barnehageplasser i kommunen nær der folk bor, tilrettelegge for 
ulike barnehagetilbud og ha fortløpende barnehageopptak etter behov

• Legge til rette for desentralisert utdanning på høyskolenivå for å kunne 
rekruttere og beholde viktig arbeidskraft og kompetanse i kommunen 

• Jobbe for å opprettholde og styrke tilbudet ved Flekkefjord videregående 
skole, studiested Kvinesdal

• Fortsette arbeidet for at det etableres flere kommunale lærlingeplasser 

• Ha tettere samarbeid mellom barnehage/skole og kulturskolen

• Styrke rådgivningstjenesten

• At Kvinesdalskolen skal være i front med digitale løsninger og hjelpemidler

• Øke kompetansen på rus og rusforebygging 

• Jobbe for at SFO-tilbudet i Kvinesdalskolen videreutvikles og har høy kvalitet og
innhold, gjerne i samarbeid med idrett og kultur. Vi ønsker å innføre lavere pris 

enn i dag for søsken som er omfattet av samme tilbud.

• Realisere vedtatte investeringsplaner for renovering av Kvinesdal ungdomsskole 
og utbygging av Liknes skole

• Ta utgangspunkt i mulighetene og synergieffekter ved samtidig ombygging 
Kvinlog skule og flerbrukshall

• Bevare grendestrukturen

• Innføre gratis frukt og grønt i grunnskolen 

• Ha mer fysisk aktivitet og praktisk tilnærming til læring, styrke mulighetene for at barn 
og unge kan få utvikle seg ut fra egne interesser og forutsetninger i utdanningsløpet 

• Se på mulighetene for å etablere et mobbeombud sammen med andre 
kommuner i Lister

• Være pådriver for etablering av Vitensenter. Dette vil styrke realfagsatsingen og 
gi barn og unge nye muligheter til opplevelser og læring

• Stimulere til økt samarbeid mellom skole og næringsliv, blant annet gjennom 
Ungt Entreprenørskap

Kvinesdal høyre vil:



Folkehelse handler om å
fremme livskvalitet og trivsel.
Mennesker som trives der de
bor, er friskere, mer aktive og
deltar mer i lokalsamfunnet. 

Kvinesdal Høyre vil jobbe for å fremme
god psykisk helse og forebygge ensomhet.
Vi ønsker å legge til rette for at
 kommunens innbyggere får mulighet til
å ivareta sin egen fysiske og psykiske
helse gjennom å legge til rette for sosiale
møteplasser med universell utforming og
fysisk aktivitet.

Kvinesdal Høyre mener kommunen skal
være en betydelig bidragsyter og
 støttespiller i forhold til utvikling av
idrettsanlegg og aktivitet, og vi må
prioritere en bredde i trenings-
mulighetene. 

Kultur er berikende og gir økt livskvalitet.
Kultur er viktig for trivsel og velvære, et
godt bomiljø, turisme og nærings-
utvikling. 

Kvinesdals rike kulturliv er aktivt og er
preget av kvalitet og nyskapning. Vi har
flotte kulturanlegg og en utstrakt
dugnadsånd og tiltakslyst som er en
grunnleggende og viktig verdi. Dette vil
Kvinesdal Høyre være med å støtte og
videreutvikle. 

Kvinesdal Høyre er opptatt av at vi må ta
vare på kulturarven og videreutvikle vårt
verdi- og kulturgrunnlag i et samspill
mellom frivillige, det offentlige og
private. Vi er opptatt av mangfold og
 inkludering, og vi vil fortsette å jobbe for
at tilflyttere og nye innbyggere som
kommer skal bli godt inkludert i vår
kultur og vårt lokalsamfunn. 

Folkehelse og trivsel 



• Forebygge ensomhet og isolasjon gjennom å fokusere på sosiale møteplasser 
og tilrettelegging for at frivillige tjenester, organisasjoner og enkeltpersoner kan 
bidra til alles nytte og glede

• Styrke lavterskeltilbud som er rettet mot utsatte innbyggergrupper for å sikre økt 
deltakelse og inkludering, for eksempel innføre kulturkort for barn og unge

• Støtte opp om driften og utviklingen av ungdomshuset «Inner10er»

• Jobbe for at kommunens kulturtilbud skal være variert og lett tilgjengelig for alle

• Jobbe for å synliggjøre bygdas unike kultur- og historiearv gjennom å lage en 
besøksfolder som beskriver ulike historiske og kulturelt viktige steder og
museer, og innføre ulike kunnskapskonkurranser og besøkskonkurranser à la «10
på topp»

• Jobbe for at det skal være lett for alle kommunens innbyggere «å ta sunne 
valg», og at det skal være lett å være i fysisk aktivitet 

• Sette ut flere benker langs de mest brukte turløypene i nærområdene rundt 
kommunesentraene 

• Stimulere til aktivitet, blant annet gjennom å støtte opp om videre utvikling av 
turløypenett både med toppturer og løyper i nærmiljøet i hele kommunen

• Sørge for at tiltak som igangsettes i et folkehelse- og forebyggingsperspektiv 
skal være kunnskapsbaserte og i størst mulig grad rette seg mot barn og unge,
sosiale levekår/sosial ulikhet og utvikling av positive bomiljø 

• Sikre gode rammevilkår for både organisert og uorganisert idrett som bidrar til 
både god folkehelse, deltakelse og inkludering

• Legge til rette for utvidelse og oppgradering av småbåthavna på Feda. Vi ønsker
også å forskjønne det tilstøtende området øst for småbåthavna og tilrettelegge
for bobiler

• Jobbe aktivt for at gangbroa fra småbåthavna på Feda til Sande blir en realitet

Kvinesdal høyre vil:

Kvinesdal 



helse, omsorg og velferd 

Kvinesdal Høyre er opptatt av å sikre
 innbyggerne gode helse- og velferd -
stjenester som utføres av ansatte med
god kompetanse. Tjenestene må være
 tilpasset de behov som finnes i dag, men
også morgendagens behov. 

Det er brukerne som kjenner sine behov
best, og den enkelte må ha en aktiv rolle
og kunne reelt påvirke utformingen av

sitt tjenestetilbud. Videre er det viktig at
pårørende involveres i tilstrekkelig grad. 

Flekkefjord sykehus skal fortsatt være
vårt lokalsykehus med akuttfunksjoner,
medisinsk- og kirurgisk vurderings -
kompetanse og fødeavdeling. Kvinesdal
Høyre vil støtte arbeid for ny utvikling
samtidig som sykehusets grunnstamme
består.

Å få hjelp når man trenger det er viktig for trygghet og livskvalitet
for alle. 



• Fokusere på tidlig å sette i gang tiltak for de som trenger tjenester for å unngå 
utvikling av mer alvorlige lidelser og større behov

• Legge til rette for at ansatte innen helse, omsorg og velferd i kommunen skal få 
muligheter til kompetanseheving på områder som er nødvendige for å 
opprettholde en trygghet i tjenesteutøvelsen

• Tilrettelegge for at innbyggerne som ønsker det skal få mulighet til å bo i eget 
hjem så lenge som mulig

• Beholde Feda omsorgssenter med minimum dagens driftsmodell, og arbeidet
med å oppgradere og renovere bygningsmassen videreføres 

• Jobbe for å fornye og forbedre fasiliteter og tilbud tilknyttet Kvinesdal 
omsorgssenter. Samlokalisering av tjenester i en forebyggende avdeling for 
best mulig utnytte fagkompetanse og ressurser på tvers i arbeidet med 
rehabilitering, trening og pleie.

• Sørge for at tjenestene innen helse, omsorg og velferd er framtidsrettet og 
bærekraftige slik at innbyggerne er sikret et godt tjenestetilbud også i framtiden 

• Sikre at innbyggerne har et kompetent tilbud innen psykisk helse og 
rusbehandling, og sikre tilstrekkelig ettervern 

• Arbeide for at kommunale tjenester og frivillige tilbud skal ha fokus på 
medmenneskelige relasjoner for å forebygge isolasjon og ensomhet

• Legge til rette for at arbeidet med demensvennlig kommune prioriteres

Kvinesdal høyre vil:



Kommunen som
medspiller

Kommunikasjon
og trafikksikkerhet

Eiendomsretten gir en personlig
 interesse av å forvalte eiendommen i et
langsiktig perspektiv, og at verdiene
holdes i hevd i generasjoner. 

Høyre vil alltid være motstander av for
mye offentlig innblanding; - Du skal selv
få bestemme over egen eiendom.
 Kvinesdal skal være en JA-kommune
med lave offentlige gebyrer. 

• Jobbe for at kommunen skal drive en 
arealforvaltning som gir inbyggerne
muligheter – ikke begrensninger

• Si nei til boplikt!

• Åpne for dispensjoner fra bygge-
forbud i 50- og 100-metersbeltet fra
vann og vassdrag der det er forsvarlig

• Sikre enkle søknadsprosesser når 
innbyggerne ønsker å realisere sin
bolig- eller hyttedrøm

• Jobbe for at det alltid skal være 
tilgjengelig en variasjon av
 kommunale tomter 

• Være mot eiendomsskatt på boliger 

Kvinesdal høyre vil:

• Alltid stå på for best mulig kvalitet på 
statlige og offentlige veger, og at
rute-/jernbanetilbud til og fra
Storekvina er godt 

• Jobbe for at det forebyggende 
trafikksikkerhetsarbeidet og «Kjør
me ved» videreføres og
videreutvikles 

• Tilrettelegge for tryggere skoleveier

• Være en pådriver for at mest mulig 
av strøm- og fiberledningsnett
legges i bakken

• Arbeidt aktivt for at havn og havne-
området vårt videreutvikles og at det 
legges til rette for ny havnerelatert
aktivitet

Kvinesdal høyre vil:

Alle skal kunne ferdes trygt, og det igang-
satte forebyggende trafikksikkerhets-
arbeidet i kommunen må fortsette. 

Vi vil jobbe for at alle skal ha tilgang til
nettjenester enten via mobilnett eller
bredbånd/fiber med god kvalitet og
kapasitet.  

Den private eiendomsretten er
dypt forankret i norsk kultur og
i det norske folks bevissthet. 

Kvinesdal er en langstrakt kom-
mune og en langstrakt kom-
mune krever god infrastruktur.



Miljø, energi og bærekraft

Kvinesdal er en viktig energikommune i
nasjonal målestokk, og vi har mange
små og større vannkraftverk som leverer

jevn og grønn kraft. Vi vil ikke at det skal
gis flere konsesjoner til landbasert
 vindkraft i kommunen.

Kommunen vår er beriket med et vakkert og variert landskap. Vi
har mye ren energi og store uberørte områder, elver og fjord. 

• Ta vare på og videreutvikle miljøvennlig kraftproduksjon og samtidig jobbe på 
lag med grunneierne av elva Kvina i forhold til å bevare elvas rike laksefiske
gjennom fornuftige kultiveringstiltak

• Sikre at naturområder forvaltes på en bærekraftig måte som ivaretar hensynet til 
både friluftsliv, turisme og næringsinteresser 

• Aktivt bidra til at grønn datalagring blir en framtidig næring i vår region

• Jobbe for at det ved fornying av Kvinesdal kommunes bilpark vurderes 
nullutslippsbiler/elbiler

Kvinesdal høyre vil:



Kvinesdal i regionen

Vi vil jobbe for at Kvinesdal fortsatt vil være
en sentral aktør i regionalt samarbeid og
utvikling. Vi har etter hvert mange gode
eksempler på at kommune grenser ikke
behøver å være en begrensning. 

Vi vil samarbeide med våre
 nabokommuner for å finne de beste
 løsningene for hele regionen, både i
 forhold til næring, turisme og tjeneste -
tilbud!

Kvinesdal skal være en sentral aktør i regionens framtidige
bosetting og tjenestetilbud.

Kvinesdal høyre vil jobbe for å få flere 
kompetansearbeidsplasser til regionen.



Ronny er vår
 ordfører kandidat. Han har
mange år bak seg i lokal-
politikken og han er opptatt
av  livskvalitet og livsmestring
for alle gjennom å
 tilrette legge for aktivitet og
trivsel.

Kvinesdal høyres kandidater 

1

Glenn Ivar har denne
 perioden vært nestleder i
Forvaltningsutvalget. Han har
lyst til å fortsatt være med å
bidra til at folk får realisert
sine drømmer innen bolig,
byggeaktivitet og næring.
Han vil f ortsette å jobbe for å
få ting til å skje i kommunen. 

6Lena har vært aktiv i Kvines-
dalpolitikken i 12 år, og er i
inneværende  periode vara-
ordfører. Lena har et sterkt
 engasjement for barn og
unges oppvekstvilkår. Hun er
opptatt av folkehelse og
trivsel, og at innbyggerne
skal ha  mulig het for en aktiv

fritid og oppleve at det er godt å bo og arbeide i
 Kvinesdal. 

2

Bjørn Morris er engasjert i
mye. Han er svært opptatt av
at vi skal ha et godt og variert
tjenestetilbud i kommunen,
men han brenner nok aller
mest for at barn og unge skal
ha fritidstilbud som passer
alle. 

7

Ramona er opptatt av
 utdanning og oppvekst, og at
barn- og unge skal sikres
gode oppvekstsvilkår og en
 inkluderende skole. Hun er
også opptatt av en rus om -
sorg som er verdig og rett-
ferdig, hvor fokuset er
fore  bygging, opp følging og
ettervern.

8

Anne ønsker at vi skal
 fortsatt ha ett godt tilbud
innen pleie og omsorg, og vil
aktivt jobbe for å styrke
tilbudet slik at innbyggerne
får det tilbudet de fortjener.
Gode tjenester er viktig, og
jeg har tro på at brukerne
skal ha stor medvirkning i

 utforminga slik at de får ett tilbud som passer den
enkelte best mulig.

9

Per Erik har vært folkevalgt i
8 år. Han håper å kunne for-
tsette det aldri fullførte
arbeidet med å bygge ei
bygd. Han mener vi alle har
forutsetninger for å bidra til
at Kvinesdal fortsatt skal
være verdens beste plass å
bo og arbeide i.

3

Hans Martin er nestleder i
Drifts- og  tjenesteutvalget
denne perioden. Han er opp-
tatt av barnehage og skole,
og ivrer også for at vi må ha
aktivitetstilbud som passer
for alle. Han har involvert seg
og er  engasjert i forhold til
trafikksikkerhetsarbeidet i
kommunen. 

4

Siv har også lang fartstid i lo-
kalpolitikken. For henne er
det viktig at alle innbyggerne
skal bli sett og hørt. Hun
mener også at kommunen
vår skal  fortsette å utvikles
og bli en enda mer fristende
plass å bosette seg i.

5



Kandidat:      Navn:                                                                           Fødselsår:          Bosted:

    1          Ronny Nielsen                                1972            Fosseland

    2          Lena Rannestad Kloster               1972            Liknes

    3          Per Erik Røgenes                           1974            Faret

    4          Hans Martin Elle                            1974            Ø. Egeland

    5          Siv Galdal Olsen                            1968           Braudeland

    6          Glenn Ivar Knabenes                    1972            Åmot

    7          Bjørn Morris Egenes                     1983            Faret

    8          Ramona Rosseland Reiersen      1974            Øye

    9          Anne Svindland Eriksen               1972            N. Omland

  10          Arnstein Hellestøl                          1980           Feda

   11          Hans Ulrik Svindland                    1981            Liknes

  12          Rolf Kristoffersen                           1968           Hamrebakkene

  13          Peder Fjotland                               1985            Fjotland

  14          Svein Gunnar Sivertsen                1957            Hamrebakkene

  15          Randi Nielsen                                 1971            Fosseland

  16          Ole Ingvald Berghom                   1973            Englemoen

  17          Torgeir Svendsen                          1994            Prestegården

  18          Liv Siri Nilsen                                  1960           Liknes

  19          Jan Gunnar Eriksen                       1966           N. Omland

  20          Jan Reiersen                                   1971            Øye

  21          Laila Homme                                 1977            Prestegården

  22          Roy Arne Egenes                           1971            Jerstad

  23          Olav Aase                                        1946            Aase

  24          Thorvald Reiersen                         1951            Faret

  25          Jan Magne Fundal                         1944            Birkeland

  26          Siv Egeland Glendrange              1962            Ø. Egeland

  27          Jan Rob                                           1960           Øye

  28          Rune Nilsen                                    1961            Faret

  29          Bjørn Lorentzen                             1941            Hamrebakkene

stem Kvinesdal høyre 
09.09.2019

Kvinesdal høyres kandidater 
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