
JA TIL
UTVIKLING!

Ordførerkandidat Hanne M. Blåfjelldal og
Fremskrittspartiet går til valg på å gjøre Sør-
Aurdal til en kommune der utvikling,
fremtidsoptimisme og fremskritt står i
sentrum!

Vi sier derfor JA til etablerere, JA til privat
eiendomsrett og JA til reduksjon av skatter,
avgifter og offentlige inngrep. 



Folkemakt! Ikke politikermakt!
Sør-Aurdal Fremskrittsparti går til valg på å gi innbyggerne i Sør-
Aurdal større innflytelse over eget liv og egen eiendom. Politikerne
og den kommunale administrasjonen er til for folket, og ikke
motsatt!
 
Sør-Aurdal Fremskrittsparti ønsker å benytte lokale folkeavstemninger,
folkemøter, spørreundersøkelser, åpne høringer, brukerstyrer og
servicekontrakter for å gi innbyggerne større innflytelse over eget
liv og over de beslutninger som tas i Sør-Aurdal. 
  

Ja-kommunen
Sør Aurdal Fremskrittsparti sier JA til utvikling i kommunen vår, og
vi vil arbeide for et fremtidsrettet og vitalisert Sør-Aurdal, som
skal sette utvikling og fremtidsoptimisme i sentrum. Vi vil arbeide
for å legge til rette for at næringsdrivende skal se Sør-Aurdal som
en interessant kommune å etablere seg i. Sør-Aurdal kommune
skal bli en kommune som ønsker turister velkommen og som skal
arbeide aktivt for å tiltrekke nye innbyggere til kommunen.
 
Sør-Aurdal Fremskrittsparti vil at Sør-Aurdal kommune skal bruke
JA-stempelet og gi innbyggerne frihet til å realisere sine ønsker.
Sør-Aurdal FrP vil at de som fremmer byggesøknader,
reguleringssaker eller søker om bevillinger, konsesjoner og løyver
møtes av en positiv kommunal forvaltning. Kommunens oppgave
må være å hjelpe søkeren til å få oppfylt sine ønsker, med mindre
svært sterke grunner taler i mot det.
  

Ja til privat eiendomsrett! Nei til
eiendomsskatt!
Sør-Aurdal Fremskrittsparti anser eiendomsretten som et
overordnet prinsipp i kommunen vår. Sør-Aurdal FrP vil være
særdeles tilbakeholdne med å ta privat eiendom til offentlige
formål dersom ikke samtykke fra grunneier foreligger.
 
Når det gjelder byggesøknader og reguleringssaker vil Sør-Aurdal
FrP arbeide for at kommunen skal tørke støv av ”ja-stempelet”.
Sør-Aurdal FrP vil at kommunen skal være positiv til utbygger med
mindre svært sterke grunner taler i mot det.
 
Fremskrittspartiet er sterk motstander av eiendomsskatt i Sør-
Aurdal. De kommunale utgiftene som denne skatten var tenkt å
dekke blir i dag belastet  innbyggerne i form av kommunale vann-,
avløps- og renovasjonsgebyrer, og dagens eiendomsskatt må
derfor ses på som en dobbeltbeskatning. Sør-Aurdal Fremskrittsparti
vil derfor redusere og på sikt fjerne eiendomsskatten i Bagn, og vi
vil kjempe mot at også innbyggere i andre deler av kommunen skal
bli pålagt å betale eiendomsskatt.
  

Reduser det offentlige byråkratiet!
Sør-Aurdal Fremskrittsparti ser på det stadig voksende offentlige
byråkrati som en trussel mot enkeltmenneskets frihet, og mener
at det offentlige byråkrati sin viktigste oppgave er å være en tjener
for innbyggerne i Sør-Aurdal. Sør-Aurdal Fremskrittsparti vil derfor
bidra til å redusere det offentlige byråkrati, og vi vil kjempe mot en
offentlig sektor som legger hindringer i veien for innbyggernes
frihet til å bestemme over eget liv og egen eiendom.
 



En skole for eleven!
Norske elever har i lang tid prestert dårligere på internasjonale
undersøkelser enn våre europeiske naboer. Sør-Aurdal Fremskrittsparti
er av den oppfatning at dette ikke skyldes at norske elever er
mindre intelligente enn andre elever, men at skolesystemet vårt
ikke er tilpasset den enkelte elev og den enkelte elevs behov. Sør-
Aurdal Fremskrittsparti vil derfor ha en skole som setter eleven i
sentrum. Barna våre er unike, og fortjener derfor opplæring basert
på egne styrker og utfordringer. Vi sier NEI til enhetsskolen og JA
til mangfoldsskolen.
 
Sør-Aurdal Fremskrittsparti sier:
• Ja til fritt skolevalg
 
• Ja til å bruke mer penger på oppdatert undervisningsmateriell
 
• Ja til å satse mer på etterutdanning for lærerne
 
• Ja til lærerevaluering
 
• Ja til å gi foreldrene reell styringsmakt i skolen
 
• Nei til mobbing og vold i skolen, og ja til mer fokus på disiplin i
skolene våre
 
  

   
Gi de eldre en verdig alderdom!
De eldre i Sør-Aurdal har gjennom sin lange og tapre innsats bidratt
til å utvikle kommunen vår. De fortjener å bli behandlet som
individer, og ikke som klienter. Sør-Aurdal FrP sier NEI til
umyndiggjøring av eldre mennesker, og JA til å gi våre eldre frihet
til å velge!
 
Sør-Aurdal Fremskrittsparti sier:
• Ja til at de eldre skal prioriteres først når kommunale midler
skal fordeles
 
• Ja til at alle som har behov for bolig med heldøgns omsorg skal
sikres en plass på aldershjem eller i omsorgsbolig
 
• Ja til at de eldre selv skal få velge hvor de vil bo
 
• Ja til en utvidelse av ordningen med omsorgslønn for
pårørende som frivillig tar seg av eldre med pleiebehov
 
  

   
Nei til en naiv flyktningepolitikk!
De andre partiene har gjennom en rekke år ført en naiv og snillistisk
innvandringspolitikk, som har ført til at Norge har store
utfordringer på integreringssiden. Sør-Aurdal FrP vil ikke ta i mot
flere flyktninger til Sør-Aurdal, men heller sørge for å integrere de
som allerede bor her på en skikkelig måte.
 
Sør-Aurdal Fremskrittsparti sier:
• NEI til å ta i mot flere flyktninger i Sør-Aurdal kommune
 
• JA til å kreve at flyktninger i Sør-Aurdal lærer seg norsk og er
aktive i forhold til å integreres i det norske samfunnet
 
• JA til å trekke frivillige organisasjoner inn i
integreringsarbeidet
 
 
 
 



Hanne Maren Blåfjelldal 
- vår ordførerkandidat
Hanne Blåfjelldal er 26 år, kommer fra Bagn og arbeider for tiden
som politisk rådgiver på Stortinget. Hun er medlem av Fylkestinget
i Oppland, vararepresentant til Stortinget og medlem av
sentralstyret i Fremskrittspartiets Ungdom. Nå vil hun satse på
kommunepolitikken, og gjøre Sør-Aurdal kommune til en
fremtidsrettet kommune der utvikling, etableringslyst og
befolkningsvekst står i sentrum!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Jeg har sett meg lei på kommunepolitikere som klager og syter
på dårlig råd, at befolkningen flytter ut og at bedrifter ikke vil
etablere seg i kommunen. Tl disse vil jeg si; kommunene deres vil
ikke vokse når dere gir inntrykk utad av at alt er negativt. For å få
folk til å bosette seg her er vi nødt til å være positive. Vi må se
mulighetene for Sør-Aurdal kommune, og ikke begrensningene,
sier Hanne Blåfjelldal.
 
Den unge ordførerkandidaten uttrykker klart hva som er hennes
viktigste saker foran kommunevalget:
 
- For meg vil enkeltmenneskets frihet alltid stå sentralt. Folk må
få frihet til å bestemme over eget liv og egen eiendom, og det må
bli slutt på at politikere og byråkrater skal legge begrensninger på
absolutt alt, sier Blåfjelldal og fortsetter: 
 
- Jeg har sett meg lei på at offentlig sektor behandler innbyggerne
som klienter som skal ta til takke med det kommunen bestemmer
at de skal få. Vi trenger individuelt tilrettelagt undervisning for
elevene, vi må gi de eldre frihet til å velge og vi må ikke glemme at
kommunen er til for innbyggerne, og ikke motsatt, sier Blåfjelldal
som har gjort skole, eldreomsorg, offentlig byråkrati og
innvandring til hovedsaker i valgkampen.  
 
- Når det gjelder innvandring, så har de andre partiene i en lang
årrekke ført en naiv og snillistisk innvandringspolitikk som gjør at
vi har stilt altfor få krav til de menneskene som kommer inn i landet
vårt. Vi i Sør-Aurdal FrP mener at nok er nok, og sier derfor nei til å
ta i mot flere flyktninger til kommunen vår. Nå må vi heller brette
ermenene opp, og sørge for at de som bor her integreres på en
skikkelig måte!



Våre andre kommunestyrekandidater 

2. kandidat John Breen
Jon Breen er 33 år, kommer fra Hedalen og er bonde av yrke. Han
er gift og har ett barn. Han er også formann for Sør-Aurdal
Fremskrittsparti. For John er privat eiendomsrett viktig:
 
– Kommer jeg inn i kommunestyret skal jeg kjempe for
grunneierens rett til å forvalte egen eiendom, og vi i
Fremskrittspartiet vil derfor bruke JA-stempelet når eierne av
disse eiendommene søker om omregulering, dispensasjon eller
fritak fra lover og regler, sier John Breen, og fortsetter: 
 
 – Det er også prinsipielt galt at man skal betale skatt på egen
eiendom, og vi i Fremskrittspartiet vil derfor fjerne eiendomsskatten
i Bagn og vi vil motsette oss ethvert forsøk fra de andre partiene
å innføre eiendomsskatt i andre deler av kommunen, avslutter
John Breen.
  

3. kandidat Richard Hansson
Ricard Hansson er 24 år, har nettopp fått jobb som
sanitetssoldat og kommer fra Bagn. Ricards viktigste kampsak er
bedre fritidstilbud for unge: 
 
- Ungdommen er noe av det viktigste å prioritere i kommunen vår,
og kommer jeg inn i kommunestyret vil jeg kjempe for bedre
fritidstilbud for unge og å gi de frivillige organisasjonene i Sør-
Aurdal bedre rammevilkår, sier Richard.  
  

4.kandidat Tor Einar Fekjær
Tor Einar er 44 år og kommer fra Hedalen. Han er gift, har tre barn,
og jobber som selstendig næringsdrivende/tømrer. Hvis Tor Einar
kommer inn i kommunestyret vil han kjempe for bedre veier:
 
- Den beste distriktspolitikken som finnes er å bygge bedre veier
siden det ikke finnes noe som er viktigere for både privatpersoner
og næringsliv i Sør-Aurdal, sier Tor Einar.
 
5. kandidat Hans Erik Sørum, Begna
 
6. kandidat Line Sandli, Hedalen
 
7.kandidat Jan Brede Bøen, Bagn
 
8.kandidat Sigbjørn Kana, Hedalen
 
9.kandidat Vesla Sørum, Bagn
 
10.kandidat Asle Ivar Lie, Hedalen
 
11.kandidat Marita Grøvslien, Hedalen
 
12.kandidat Stig Ove Kløvstad, Bagn
 
13.kandidat Frode Eriksen Ildjarnstad, Hedalen
 
14.kandidat Kjell Lyhus, Reinli
 
15.kandidat André Diserud, Bagn
 



Sør-Aurdal Fremskrittsparti sier:
 
 
• JA til å gi innbyggerne i Sør-Aurdal større frihet til å bestemme
over eget liv og egen eiendom
 
• JA til fritt brukervalg av offentlige tjenester
 
• JA til å etablere servicekontrakter mellom kommunen og
innbyggerne, slik at borgerne våre vet hva de kan forvente av de
kommunale tjenestene
 
• JA til å redusere det kommunale byråkratiet
 
• JA til kortere saksbehandling i Sør-Aurdal
 
• JA til å være positive til nyetablerere, bedrifter og folk som
henvender seg til kommunen
 
• JA til større bruk av folkeavstemninger
 
• JA til å stille kommunale arealer til rådighet for
næringsutvikling
 
• JA til bedre veier
 
• JA til søknader om bygging og ombygging av boliger, og ja til å
være imøtekommende uten å fremme detaljerte påbud, der
dette ikke krenker andres eiendomsrett
 
• JA til snøscooterløype i Sør-Aurdal
 
• JA til å styrke markedsføringen av Sør-Aurdal som
turistkommune, og legge forholdene til rette for ideer og
aktiviteter som gjør kommunen mer attraktiv
 
• JA til en liberal alkohol- og sjenkepolitikk
 
• JA til bedre skoler der den enkelte elevs behov står i sentrum
 
• JA til at eldreomsorg og skole skal prioriteres først når
kommunale midler fordeles
 
• JA til at alle som har behov for bolig med heldøgns omsorg skal
sikres en plass på alders-/sykehjem eller i omsorgsbolig.
 
• NEI til eiendomsskatt i Sør-Aurdal!
 
• NEI til å ta i mot flere flyktninger til Sør-Aurdal. Vi må heller
sørge for å integrere de som allerede er her på en skikkelig måte
 
• NEI til bompengefinansiering av offentlige veier!
 
 


