
Valgprogram for 
Tverrpolitisk Kommuneliste (TPK)

Sør–Aurdal 2019 – 2023

TPK representerer ikke spesielle særinteresser eller 
bygdelag. Vi vil lytte til befolkningen, næringslivet og hytte-

folket og arbeide for et godt samarbeidsklima mellom politik-
ere og administrasjon. På den måten vil vi skape en sterk og 

robust kommune med et godt omdømme.

Samarbeid mellom bygdene er avgjørende for å skape vekst.
Vi kan være med å gjøre hverandre gode.

PROGRAM 

TVERRPOLITISK 
KOMMUNELISTE 

SØR-AURDAL 

2015 - 2019

- Å gi gode omsorgstilbud til de eldre, enten de 
ønsker å bo hjemme, i en omsorgsbolig, på et av 
våre to bo- og servicesenter  eller på Sør-
Aurdalsheimen. 

- Å samarbeide på kryss av kommune- og 
fylkesgrenser for å kunne gi best mulig  tilbud 
blant annet innen grunnskole, videregående 
skole og helsetjenester. 

- Å videreutvikle det psykiatriske kommunale 
tilbudet både til barn, voksne og eldre. 

- Å stimulere til  økt verdiskapning  i samarbeid 
med våre hytteinnbyggere. 

- Å stimulere alt kulturarbeid til glede for både de 
som bor fast i kommunen og for de som besøker 
oss. Våre to stavkirker, museene, Mikkjel 
Fønhus sitt forfatterskap og Vassfaret er viktige - 
også for framtidig kulturbasert næringsutvikling. 

- Å styrke Planavdelingen for å ha tilstrekkelig 
kapasitet til service,  næringsutvikling og til å 
utarbeide framtidsretta kommunedelplaner i 
samarbeid med politikere og befolkningen for 
øvrig. 

Kanskje blir diskusjonen rundt kommunereformen 
den viktigste saka i tida framover.  Vi vil arbeide 
aktivt for å belyse fordeler og ulemper med å 
beholde kommunestrukturen som i dag i forhold til 
å bli en del av en stor Valdreskommune. TPK er 
positiv til en folkeavstemning om 
kommunesammenslåing når utredningsarbeidet er 
ferdig og folk vet hva de sier ja eller nei til. 

GODT VALG 

Kontaktinformasjon:  
Tverrpolitisk kommuneliste 
v/Hanne N. Grimsrud 
Valdresvegen 432 
2937 Begna 
epost: han-grim@online.no 
tlf 90 93 93 36 

Følg oss på facebook!  
Tverrpolitisk kommuneliste 

Vil DU bli med på utvikling 
og vekst i kommunen vår? 

Her er noen av 
våre kandidater.

SØR-AURDAL KOMMUNE
2930 BAGN



Barn og unge 
Barna er vår framtid. Vi vil arbeide for at Sør-Aurdal skal være 
en god kommune å vokse opp i.  
TPK mener derfor at:

• Helsestasjonsvirksomheten skal styrkes.
• Barnehagetilbudet i Begnadalen, Hedalen og Reinli  

skal ha mer enn ett opptak i året.
• Skolestrukturen i Sør-Aurdal skal være forutsigbar. 

Jfr Kommunestyrevedtak fra 2015. Foreldre og nye 
innbyggere skal vite hvor deres barn skal gå på 
skole i framtida. Elevtallet i Hedalen øker og ung-
domsskolen her skal bestå.

• Kommunen må støtte frivillige organisasjoner som 
gir tilbud til barn og unge.

• Lokal kompetanse i barne- og ungdomspsykiatrien 
må styrkes.

• Nærings- og kulturpolitikken utformes slik at det blir 
attraktivt for unge å bo og arbeide i kommunen.

• Vi må arbeide for nok lærlingeplasser i Sør-Aurdal.

Helse 
TPK vil arbeide for:

• Legekontorene på Bagn og Nes videreutvikles
• Fysioterapitjenesten på Bagn og Nes styrkes til også 

å gjelde mer forebyggende helsearbeid.
• De eldre og syke skal gis anledning til å bo hjemme 

så lenge det er forsvarlig. Kommunen må ha tilstrek-
kelig hjemmesykepleie og hjemmehjelp.

• Sykehjemmet på Bagn skal være for de aller 
sykeste, men ha egen enhet for korttidsopptrening



Miljø 
Energiforbruket har vokst sterkt. Denne veksten er i stor grad 
basert på ikke-fornybar energi. Det er nødvendig å snu denne 
utviklingen slik at ressursene kan forvaltes på en bærekraftig 
måte. Her må det tenkes globalt og handles lokalt.
TPK mener: 

• Bo- og servicesentrene, Hedalsheimen og Solbraut, 
videreutvikles med dagsenter for unge og eldre med 
ulike fysiske, psykiske og sosiale behov.

• Den kulturelle spaserstokken og andre kulturtilbud 
støttes.

• Mennesker med funksjonshemming må få hjelp og 
støtte ut fra sine behov.

• Alle planer kommunen utarbeider og godkjenner 
skal ha miljøperspektiv i fokus.

• Energiforbruket i Sør-Aurdal reduseres ved Enøk-til-
tak og holdningsskapende arbeid.

• Områder med stor hyttekonsentrasjon skal gjennom-
gås for å hindre forurensning.

• God vannkvalitet i bekker og elver må sikres.
• Elbiler skal prioriteres når kommunen skal kjøpe nye 

biler til bruk i de kommunale tjenestene

Kommunikasjon 
TPK vil arbeide for: 

• Alle fastboende i Sør-Aurdal skal ha tilbud om bred-
bånd.

• De kommunale veiene skal ha forsvarlig vedlikehold.
• Utbedring og vedlikehold av fylkesveier.
• Bedring av offentlig kommunikasjon ved etablering 

og økt bruk av bestillingsdrosje.



Næringsutvikling 
TPK vil arbeide for:

• Å slå ring rundt det etablerte næringsliv i Sør-Aurdal.
• Kommunen skal legger til rette for at gründere med 

realistiske prosjekter får veiledning og støtte i eta-
bleringen.

• Skog- og jordbruksnæringen skal stimuleres og ut-
vikles. 

• Kommunen skal legge til rette for en bærekraftig 
hytteutbygging etter vedtatte planer.

• Planavdelingen skal ha nok ressurser til rask be-
handlingstid.

Kultur
TPK mener:

• Sør-Aurdalshallen gir muligheter til store arrangement. 
Rikskonsertene og Riksteater må sette Sør-Aurdal i 
sitt program.

• Hallen må ha egne inntekter i tillegg til kommunal drift.
• Kommunen må gi garanti for omvisningstjeneste ved 

våre to stavkirker og støtte opp om våre to museer.
• Større kulturarrangement gis økonomisk støtte.

Regionalt samarbeid
TPK mener:

• Ny tunnel gjennom Bagnskleiva åpner opp for tettere 
samarbeid i Valdres.

• Valdres lokalmedisinske senter styrkes med flere spe-
sialister.

BRUK STEMMERETTEN!
STEM TVERRPOLITISK KOMMUNELISTE!


