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  Jan Erik Johannessen 

1. kandidat 

Johanne Warberg Lavold 

4. kandidat 

Gunn-Alise Brustad 

3. kandidat 

Monica Pedersen 

2. kandidat 



 

Fattigdom og forskjeller 
 

• Sikre lav egenbetaling i barnehage og SFO 
• Barnetrygd bør ikke regnes med i sosialstønad 
• Støtte fritidskort 
• Styrke nåværende løsning for utlån av utstyr 
• Jobbe for å beholde NAV kontor lokalt 
• Jobbe for å beholde veistasjon lokalt 
• Styrke NAV lokalt sitt arbeid for å støtte unge i overgang til jobb 
• Bedre tilgang på praksisplasser 
• Utvikle modell på leie til eie 

 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbeid og velferd 
 
• Heltidskultur 
• Åpenhet i prosesser som involverer kommunens innbyggere 
• Der kommunen lyser ut anbud skal det stilles krav til 

arbeidsforhold 
• Kontinuerlig barnehageopptak 
• Flere kommunale lærlingplasser 



 

 
 
Respekt – ikke rasisme 
 
• Ta til motmæle mot politisk retorikk som fordømmer eller 

umenneskeliggjør mennesker 
• Kompromissløst forsvare menneskeverdet og jobbe for et 

samfunn der likestilling og frihet gjelder alle 

• Styrke lokalsamfunnets forsvarsevne mot fordommer og 
rasisme. Vi skal bygge felles møteplasser, skape mangfoldige 
nabolag med en blanding av boformer og drive et systematisk 
arbeid mot rasisme. 

 

 
Deltakende demokrati 
 
• Legge til rette for etablering av lokalt ungdomsråd og sikre at 

barn og unge involveres aktivt i politiske prosesser 
• Styrke og videreutvikle tilsyn og råd som for eksempel eldreråd, 

for å følge opp tjenestetilbudet i kommunen 
• Legge til rette for oppsøkende dialog med utsatte grupper 
• Åpenhet, tydelig kommunikasjon og tilgjengelige planer og 

transparente kommunale prosesser slik at innbyggerne kan følge 
prosessene i kommunen   

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Inkluderende fellesskole 
 
• Forsøk med leksefri skole, der lekser gjøres på skolen 
• Sikre ressurser til å følge opp lærernormen 
• Styrke skolehelsetjenesten 

 

Likestilling i lokalsamfunnet 
 
• Lokale likelønnsplaner 
• Handlingsplaner mot vold og overgrep i nære relasjoner 
• Arbeide mot seksuell trakassering i skolen 
• Styrke seksualundervisningen i skolen 
• Øke kompetansen på kjønnsuttrykk og seksuell orientering blant 

ansatte i barnehage og skole 
  



 

Mennesker og miljø 
 
• Stille krav om at dyrket mark skal drives 
• Jobbe mot utbygging av vindmøller i kommunen 
• Styrke vår posisjon som turistmål 
• Fase ut fossile bensin- og dieselbiler i kommunens egen 

kjøretøypark 
• Sikre etablering av ladestasjoner for elbiler på offentlige 

parkeringsplasser 
• Sørge for at kommunen bruker tilstrekkelig med ressurser på 

avfallshåndtering, også på offentlig grunn, slik at en stanser tilsig 
av plast i naturen 

• Ta initiativ til å rydde opp gamle villfyllinger og forsøplede 
områder 

• Fase ut bruken av gummigranulat som eksempelvis brukes på 
kunstgressbaner 

• Fase ut unødvendig bruk av engangsplast i kommunale 
virksomheter 

• Forhandle med private utbyggere av boliger og næringsbygg om 
å bygge miljøvennlige bygg 

 
 

 

  



 

 
 
 
Vi vil: 
 
• Jobbe for å beholde NAVs kontor i Evje sentrum 
• Jobbe mot vindmølleparker i kommunen 
• Jobbe mot fordommer og rasisme, for et mangfoldig 

lokalsamfunn 
• Jobbe for at Evje kommune skal utvikle en modell for «leie til 

eie» 
• Jobbe mot privatisering av offentlige tjenester 
• Innføre kontinuerlig inntak i kommunale barnehager 
• Styrke kommunens posisjon som turistmål 
• Styrke lokaldemokratiet ved å gi alle beboerne i kommunen økt 

innflytelse i politiske prosesser. 

 
 


