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Kjære velgere !

Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre.  
Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger.  For Sør-Aurdal 
arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal  har en trygg 
og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeide på:

• sosialdemokratisk verdigrunnlag

• frihet, solidaritet og like muligheter

• åpenhet, ærlighet, respekt og samarbeid



Sør-Aurdal Arbeiderparti vil:

• arbeide for vekst i folketall, næringsliv og arbeidsplasser

• videreføre arbeidet med å bringe kommunens økonomi til stabil, langsiktig og 
bærekraftig status

• styrke sosiale nettverk, fornye og videreutvikle kommunens velferdsordninger 

• at våre barn og unge skal vokse opp under gode og trygge forhold

• at vi har tilbud på fritida som dekker våre aktivitetsbehov og øker livskvaliteten.

• at våre syke og pleietrengende fortsatt skal få den hjelp og omsorg de har behov 
for

• opprettholde levende lokalsamfunn

• fortsatt arbeide aktivt for å redusere antall ufrivillige deltidsstillinger

• arbeide for å få til årlige planer over vedlikehold av kommunale eiendommer

• bidra til god integrering av flykninger



Alle skal med – framtidens Sør-Aurdal:

Våre overordnede mål skal være:

• tilpasse driftsnivået for å sikre en stabil økonomi som gir rom for 
utvikling og sikre innbyggerne lovpålagte rettigheter

• nødvendige endringer for utvikling av tjenester og tilbud gjennom 
tiltak som fremmer bedre ressursutnyttelse

• samarbeide med andre partier for å oppnå gode løsninger til beste for 
befolkningen

• å garantere kommunens ansatte ordna arbeidsforhold i.h.t avtaler 
mellom partene i arbeidslivet



Sør-Aurdal Arbeiderparti vil det beste for barn og 
unge, og vil jobbe for:
• satse på kvalitet i skole og barnehage

• at alle barn og unge skal utvikle sine liv i trygghet basert på stabile og

forutsigbare  oppvekstvilkår

• en oppvekst fri for mobbing, vold, diskriminering og urettferdighet

• gjøre grunnskoletilbudene best mulig i samarbeid med fagmiljøene og de

foresatte

• støtte tiltak som fører til at flest mulig gjennomfører videregående skole

• å utvide lærlingetilbudet

• utvikle oppvekstmiljø, kultur og idrett basert på de unges rettigheter og behov

• Sikre alle barn et godt fysisk læringsmiljø i gode barnehage- og skolebygg.



Sør-Aurdal kommune skal være mulighetens 
kommune og vi vil være med å ta ansvar for:

• rullere kommuneplanene på en måte som opprettholder og utvikler Bagn som 
kommunesentrum og gir bygdene de nødvendige tilbud.

• vidreføring/tillrettelegging for energisparing og bruk av alternative energikilder

• stimmulere samarbeidet mellom kommune og næringsliv for felles utvikling

• at vi fortsatt skal ha et aktivt jord- og skogbruk i kommunen

• utmerke oss ved å finne gode og fremtidsretta tiltak for å utnytte skog til 
bioenergi

• at alle skal ha fri adgang til våre naturområder i skog, vann og fjell, herunder 
fokus på friluftsliv og naturopplevelser

• å profilere Sør-Aurdal som et godt sted å være, og som et opplevelsesrikt 
reisemål for turisme og opplevelse



Oppvekst og kultur:

Sør-Aurdal Arbeiderparti vil styrke frivillige lag og organisasjoner

• å videreutvikle samarbeidet med Frivilligsentralen

• å fokusere på innsats på forebyggende helsearbeid,  og styrke folkehelsen, og utvikle Sør-Aurdal 
videre som en god FYSAK (fysiske aktiviteter)kommune

• bidra til å utvikle gode kulturtilbud, med vekt på lokale kulturelle ytringsformer og aktiviteter.  

• bidra til vern av uerstattelige kulturverdier, herunder kirkebygg gjennom fokus på 
kulturminnevern og bygningsvern

• arbeide for at biblioteket (med filialer) fortsatt skal ha en viktig rolle i lokalsamfunnet

• støtte idretten med å bruke tippemidlene sammen med den frivillige idretten på en god og 
forutsigbar måte til å skape framtidsrettede idrettsanlegg der barn og unge får gode opplevelser

• være positiv til mulighetene for bruk av snøskuter.



Helse og omsorg:

• tilby sykehjemsplass eller omsorgsbolig. 

• alle innbyggerne i kommunen får tilfredsstillende offentlig tilbud 
tilpasset den enkeltes behov. 

• fortsatt ha et tjenesteapparat som ser og ivaretar alle

• styrke skolehelsetjenesten og psykisk helsevern

• drive et aktivt folkehelsearbeid og gjennom dette forebygge sykdom 
og lidelser



Samferdsel:

• sikre de myke trafikantene, bl.annet ved å påvirke for mer gang- og 
sykkelveier langs E16 og andre trafikkfarlige strekninger i hele 
kommunen.  Dette må ses i sammenheng med god folkehelse og 
trafikksikkerhetstiltak.

• jobbe for at fylkesveiene og  kommunale veier rustes opp til forsvarlig 
nivå



Kommunereformen:

• delta i prosessen og sikre gode tjenester og boforhold i alle 
lokalsamfunn.



Demokrati:

• sikre deltakelse og inkludering av lokalbefolkningen i politisk og 
frivillig arbeid

• skape arenaer for innflytelse og deltakelse for innbyggerne

• gi barn og unge innflytelse gjennom oppretting av ungdomsråd. 

• digitalisere tjenester og kontakt med innbyggerne der det er mulig 

• sørge for god oppdatert informasjon til alle innbyggere, både på papir 
og digitalt.



Sør Aurdal Arbeiderparti har som visjon :

Skape stolte innbyggere ved å:

• være en frisk kommune dit folk flytter

• ved å være miljøbevisste og at bedriftene i kommunen blir 
miljøsertifisert

• være en grønn kommune i en grønn region.

• arbeide for å fortsatt være god hyttekommune



Stem for frihet, solidaritet og like muligheter! Stem for at alle skal med. 

DIN stemme er avgjørende.

Stem Sør-Aurdal Arbeiderparti


