
  Sør-Aurdal Frp 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 skjenkepolitikk 
• 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 

 

 



  

 

 

INNLEDNING 

Fremskrittspartiets program bygger på Norges 

grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv, 

med basis i det kristne livssyn og humanistiske 

verdier. Et hovedmål er sterk nedsettelse av 

skatter, avgifter og offentlige inngrep. Det 

fundamentale i vårt samfunnssyn er troen på og 

respekten for det enkelte menneskes egenart og 

retten til å bestemme over eget liv og økonomi. 

Enkeltmennesket er, sammen med familien og 

eiendomsretten, det grunnleggende i samfunnet. 

Fremskrittspartiet er et liberalistisk folkeparti. 

Fremskrittspartiet 

er borgernes 

ombudsmann 

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!  
 
Nedenfor gir vi en oversikt over noen av de tiltak 
og planer som Sør-Aurdal FrP vil ta opp, 
videreføre og arbeide med under den kommende 
4-års periode. Vår innsats vil klart gjøre seg 
gjeldende gjennom deltagelsen i kommunestyret i 
Sør-Aurdal. Samtidig vil vi også benytte alle andre 
tilgjengelige kanaler for å fremme de saker vi 
brenner for. Dette vil skje gjennom samarbeidet 
med FrP i Oppland og ikke minst gjennom Partiets 
stortingsgruppe. 



ENKELTMENNESKET I FOKUS 

Jobben som folkevalgt er viktig og krevende. 

Den kan ikke bli halvhjertet utført. Jobben 

slutter ikke etter at valglokalene har stengt, 

men begynner nettopp da. Vi skal 

representere folk flest, uansett om vi kommer 

i posisjon eller opposisjon. 

Vi ønsker din stemme slik at vi kan få større 

innflytelse i Sør-Aurdal og muligheter til å 

utføre det oppdrag du som velger gir oss.  

Sør-Aurdal FrP vil kjempe for at barn og unge 

skal få bo i et samfunn som stimulerer og gir 

en god oppvekst. Vi vil at ungdom skal ha gode 

fritidstilbud og moderne skoler. Vi vil at alle 

barn skal ha et fleksibelt barnehagetilbud. Og 

det skal være godt å bli gammel i Sør-Aurdal. 

Sør-Aurdal skal være en kommune som har 

plass til alle.   

Sør-Aurdal FrP er din ombudsmann/kvinne i 

Sør-Aurdal. Vi skal lytte til innspill fra folk flest 

gjennom hele den kommende fireårsperiode. 

Sør-Aurdal FrP ønsker deg god lesning og et 

riktig godt valg. Uansett hvilken politisk 

retning du måtte velge, så ta et standpunkt. 

Husk: Vi lar deg bestemme!  

KOMMUNAL FORVATNING 

Administrasjonens oppgave er å sørge for god 

effektivitet i kommunen. En del oppgaver må 

løses av kommunen, men vi må unngå 

unødvendig byråkrati. 

Sør-Aurdal FrP vil arbeide for å effektivisere og 

redusere administrasjonen i kommunen for 

lettere å kunne betjene den høye lånegjelden 

kommunen har pådratt seg. 

Sør-Aurdal FrP mener vi har mye å tjene på 

interkommunalt samarbeid utover det vi har i 

dag.  

KOMMUNALE AVGIFTER 

Fremskrittspartiet vil arbeide for lavest mulig 

kommunale avgifter. Finansiering av 

kommunens tjenester bør skje etter selvkost-

prinsippet. 

Ingen skal betale mer i avgift for en tjeneste 

enn hva det koster kommunen å produsere 

tjenesten. 

• Sør-Aurdal FrP sier nei til innføring av 

utvidet eiendomsskatt for boliger og 

fritidsboliger. FrP ønsker å redusere og på 

sikt fjerne eiendomskatten på boliger i Bagn. 

• Sør-Aurdal FrP vil jobbe for og redusere 

kommunale avgifter. 

DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

Innen kommunal drift og vedlikehold finnes 

store utfordringer. På grunn av manglende 

vedlikeholdsmidler, har forfallet i kommunal 

bygningsmasse økt til det uforsvarlige.  

Sør-Aurdal FrP ønsker derfor å prioritere drift 

og vedlikehold i kommende fireårsperiode. 

 



SAMFERDSEL 

FrP ønsker økt satsing på samferdsel. FrP har 

flere ganger fremmet forslag for stortinget om 

å avsette midler til et infrastrukturfond på 300 

mrd kroner over fem år. Avkastningen av dette 

er tenkt å brukes til infrastruktur i tillegg til 

midler øremerket over statsbudsjettet. Sør-

Aurdal FrP mener at bompengefinansiering av 

offentlig vei er en nymotens form for ”lande-

veisrøveri” og vi vil sterkt motarbeide dette. 

Det skal ikke være bom på noen offentlig vei i 

Sør-Aurdal Kommune. 

SKOLE 

Sør-Aurdal FrP er opptatt av en best mulig 

skole og best mulig oppvekstvilkår for våre 

barn og unge. Sør-Aurdal FrP ønsker å styrke 

økonomien i skolen slik at alle elever har 

oppdaterte læremidler og at undervisnings-

personalet får nødvendig etterutdanning. 

Ingen skoler skal legges ned pga økonomi. 

Undervisning er et høyt prioritert område for 

Sør-Aurdal FrP.  

Et høyt kunnskapsnivå er et av samfunnets 

viktigste forutsetninger for et høyt velferds-

nivå. Det er derfor viktig å sette nok ressurser 

inn på skolesektoren. Det er videre påkrevd at 

ressursene blir brukt på en så god måte som 

overhode mulig.  

• Sør-Aurdal FrP vil arbeide for tilstrekkelige 

midler til lærebøker og materiell. 

• Sør-Aurdal FrP vil arbeide for at skolene 

skal bli mer foreldrestyrte, og at skolene 

selv skal få velge sine lærebøker. 

• Sør-Aurdal FrP vil at alle kommunens 

skolebarn skal ha en trygg skolevei, og der 

det ikke finnes tilstrekkelig med gang- og 

sykkelveier bør barna få gratis skyss. 

• Sør-Aurdal FrP vil arbeide for at lærere har 

høy utdanning og sikre deres videre-

utdanning. Kvalitet på lærerne er en 

forutsetning for god læring. 

• Sør-Aurdal FrP vil innføre lærerevaluering. 

Elever og foreldre bør evaluere lærerne, 

utdanningsopplegg og arbeidsmiljø på 

skolene. 

• Sør-Aurdal FrP vil prioritere å sikre alle 

skoleelever rett til individuell behandling, 

enten eleven trenger ekstra oppfølging 

ifht. læring, eller oppfølging til 

videreutvikling oppover fra elevens alder 

og klassetrinn. 

BARN OG UNGE 

Sør-Aurdal FrP ønsker å legge til rette for at 

barn og unge skal ha et sted å treffes på 

fritida. Sør-Aurdal FrP vil se positivt på en 

etablering av møteplasser for ungdom på 

kveld og helg. Dette bør være tiltak som kan 

være med på å få til et tilbud som vil være et 

supplement til idrett og kultur i kommunen og 

gi ungdommen et bredere tilbud. 

 

 



IDRETT OG KULTUR 

Fremskrittspartiet ønsker et levende kulturliv, 

fritt for politisk styring basert på personlig 

engasjement og frivillighet. Kulturpolitikken 

bygger på prinsippene om ytringsfrihet og 

toleranse. Kulturlivet fungerer best uten 

politisk styring og kontroll. FrP vil derfor at 

kulturutviklingen skal skje mest mulig 

uavhengig av offentlig finansiering og 

inngripen. Der det offentlige bruker penger på 

kulturtiltak, er det viktig at pengene kommer 

folk flest til gode. Midler rettet mot barn og 

ungdom må prioriteres. 

Sør-Aurdal FrP vil arbeide for å forsterke 

kulturskolens tilbud. 

Sør-Aurdal FrP ønsker å støtte opp om Idrett 

og kultur slik at barn og unge kan utvikle seg 

innen disse områdene. Voksne som benytter 

seg av tilbud innen idrett og kultur bør i størst 

mulig grad finansiere dette selv. 

HELSE OG OMSORG 

Sør-Aurdal FrP ønsker at alle skal få en 

skikkelig og mest mulig meningsfull alderdom. 

Vi mener at det er kommunens plikt å sørge 

for å legge forholdene til rette slik at de eldre 

har reelle valgmuligheter ved at de til enhver 

tid, og ikke ut fra kommunens gode eller 

dårlige økonomi, er sikret den hjelp de 

trenger. 

Alle som har pleie og omsorgsbehov, og som 

ønsker det, skal ha muligheten til å bo hjemme 

så lenge det er ønskelig og forsvarlig. Sør-

Aurdal FrP vil arbeide for at Sør-Aurdal 

kommune er aktive for å kartlegge de eldres/ 

pleietrengendes behov. 

• Sør-Aurdal FrP vil at brukerne skal sikres 

rett til enerom på sykehjemmene, og at 

ektefeller/samboere skal ha rett til å 

tilbringe de siste årene av livet sammen. 

• Sør-Aurdal FrP vil at det tilrettelegges for 

grupper med spesielle behov - som 

demente pasienter i livets sluttfase, de som 

trenger smertelindring og slagpasienter 

som trenger opptrening/ rehabilitering. 

• Sør-Aurdal FrP vil arbeide for et eget tilbud 

for pasienter som er i livets sluttfase. 

• Sør-Aurdal FrP stiller seg positive til 

behovsprøvd omsorgslønn. 

PSYKIATRI 

Til tross for mer åpenhet de sist årene, er 

stigmatisering fremdeles til stede når det 

gjelder mennesker med psykiske lidelser. 

Sør-Aurdal FrP mener det er viktig å styrke den 

psykiatriske omsorgen i kommunen og vil at 

alle med psykiske lidelser skal få profesjonell 

hjelp umiddelbart etter at lidelsen oppstår. 

Sør-Aurdal FrP mener at denne gruppen 

trenger et tilbud etter at de har vært inne til 

behandling.  

• Ettervernet av denne gruppen bør styrkes. 

• Få et tilbud av kommunen som inkluderer 

denne gruppen i samfunnet. 

• Ja til å styrke den psykiatriske omsorgen. 

 

PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 

Sør-Aurdal FrP mener at psykisk utviklings-

hemmede må, så langt det er mulig, gis like 

store muligheter til å fungere i samfunnet som 

andre personer. Forholdene bør derfor legges 

til rette og baseres på den enkeltes og de 

pårørendes behov. 

• Sør-Aurdal FrP vil arbeide for at foreldre 

eller andre som påtar seg pleie- og 

omsorgsansvar for psykisk utviklings-

hemmede gis tilbud om omsorgslønn, og 

et betryggende og godt avlastningstilbud. 

 



NÆRINGSLIV 

Sør-Aurdal FrP ønsker å legge til rette for 

etablering av nye bedrifter i Sør-Aurdal. Sør-

Aurdal FRP ønsker at Sør-Aurdal skal være en 

god kommune å være i. Ikke bare for 

enkeltpersoner, men også for næringslivet. Vi 

tror ikke på restriksjoner av alle mulige slag, 

men ønsker derimot å legge forholdene best 

mulig til rette for næringslivet. Dette gjelder 

både de allerede etablerte, og de som ønsker 

å etablere næringsvirksomhet i Sør-Aurdal 

kommune. 

• Sør-Aurdal FrP vil arbeide for at 

reguleringer ikke skal hindre næringslivet i 

kommunen fra å blomstre. 

• Sør-Aurdal FrP vil arbeide for at Sør-Aurdal 

kommune skal bli en attraktiv kommune å 

etablere seg i. 

• Sør-Aurdal FrP vil behandle alle 

likt/rettferdig. 

• Sør-Aurdal FrP vil at Sør-Aurdal kommune 

skal fremstå som en positiv JA-kommune 

ved henvendelser fra næringsdrivende 

som vil etablere seg i kommunen. 

BYGGETILLATELSER 

Sør-Aurdal FrP mener at dersom ikke svært 

tungtveiende grunner taler imot, bør i prinsipp 

alle søknader om byggetillatelser innvilges. 

Ved utbygging av nye byggefelt må det likevel 

tas hensyn til infrastruktur som skolekapasitet, 

kloakk, vann, veier osv. 

Sør-Aurdal FrP vil arbeide for at byggesaks-

behandling for en ”normalbolig” ikke skal 

overstige 6 uker etter at fullstendig bygge-

søknad er innlevert. Enkle byggesaker bør 

skrankeekspederes straks. 

JORD, SKOG OG UTMARK 

Sør-Aurdal FrP ønsker å arbeide for at 

grunneier skal ha størst mulig råderett over 

egen eiendom. Vern bør i størst mulig 

utstekning foretas av grunneier selv. Statlig 

vern bør skje på statlig eiendom. 

Sør-Aurdal FrP ønsker å jobbe for snøscooter-

løype i Sør-Aurdal slik at de som ønsker å kjøre 

scooter har mulighet til å gjøre dette på lovlig 

vis. 

LANDBRUK 

Sør-Aurdal FrP mener bonden må få større 

råderett over egen eiendom, og vi vil arbeide 

for at det blir lettere å fradele eiendom og 

hyttetomter. Videre mener vi at den offentlige 

priskontrollen på landbrukseiendommer bør 

oppheves. Gårdsturisme bør utvikles i større 

grad og ses på som en næringsmulighet. Sør-

Aurdal FrP mener det bør legges til rette for 

direkte omsetning av produktene fra gårdene. 

Sør-Aurdal FrP er inneforstått med at det er 

stor forskjell på å drive gårdsbruk på 

flatbygdene kontra fjellbygdene, og vi vil 

derfor jobbe for at tilskuddsordningene 

differensieres. 

• Sør-Aurdal FrP vil ikke under noen 

omstendighet være med på å innføre 

eiendomsskatt på landbrukseiendommer. 



• Sør-Aurdal FrP vil jobbe for og forenkle 

søkeprosessen ved delingssøknader og 

eiendomsretten. 

• Oppheve delingsforbudet (muligheter for 

å skille jorden fra bygningene). 

• Åpne for større adgang til produksjon og 

salg av nisjeprodukter. 

• Oppheve boplikt på så vel bolig-, fritids- og 

landbrukseiendommer (+driveplikt). 

MILJØVERN OG NATURFORVALTNING  

Sør-Aurdal FrP setter lokalt miljøvern meget 

høyt på prioriteringslisten. Miljøtiltak fra 

kommunens side vil i stor grad dreie seg om 

vann- og kloakksystemer, renovasjon, samt 

regulering og oppsyn med landbruks- og 

industriaktiviteter som kan tenkes å medføre 

miljøskadelige utslipp. 

Fremskrittspartiet mener at den som 

forurenser, skal betale for dette. 

Dyrevernmyndighetene i Norge er et lite 

utbygd organ. Sammenliknet med andre land 

har norske dyr lite rettigheter og det er svært 

sjelden dyrevernmyndighetene griper inn før 

stor skade har skjedd. FrP vil prioritere at 

kontroll med dyrehold blir gjort på en skikkelig 

måte.  

Sør-Aurdal FrP vil arbeide for håndheving av 

sentral rovviltpolitikk som sier at det ikke skal 

være fast tilhold av bjørn i Oppland og ikke ulv 

vest for Glomma. 

KIRKEN 

Fremskrittspartiet ser på den kristne kulturarv 

og den kristne etikk som grunnleggende 

verdier i og for samfunnet, og religionsfrihet 

som en grunnleggende rettighet for den 

enkelte. I spørsmål av religiøs karakter, stilles 

Fremskrittspartiets representanter derfor fritt. 

 

ORDFØRERKANDIDAT 

GEIR STÅLE BJØRNSTAD 

Geir Ståle er 35 år og 

bosatt i Reinli. Han er 

gift og har tre barn. 

Til daglig arbeider 

Geir Ståle med 

nettdrift i Sør-Aurdal 

Energi. Han er 

opptatt av skole, 

helse og omsorg, 

unger med fysiske og psykiske problemer, 

idrett og kultur. Geir Ståle ønsker å heve 

kompetansenivået på lærerne og få mere 

oppdaterte læremidler enn i dagens skole. 

 

2. kandidat Tor Einar Fekjær 

Tor Einar er 48 år 

gammel og kommer 

fra Hedalen. Han er 

gift, har 3 barn og er 

selvstendig nærings-

drivende som tømrer 

og bonde. Tor Einar 

er spesielt opptatt av 

samferdsel, 

næringsliv, landbruk 

og skole. Han har 

vært fast repre-

sentant i kommunestyret for inneværende 

periode og er nå med i formannskapet og 

planutvalget. 

Tor Einar er også en sterk motstander av alle 

avgifter som folk flest får kjenne belastningene 

av. 

  



3. kandidat Leif Heine Skyvulstad 

Heine er 54 år 

gammel og kommer 

fra Bagn Han er nå 

samboer i Hedalen og 

har tre barn. Heine er 

sjåfør og svært 

engasjert i 

samferdsel. Han står 

for åpenhet og 

ærlighet innenfor politikken og er opptatt av 

at vi skal kunne se velgerne i øynene etter fire 

år. Heine ønsker innspill fra kommunens 

innbyggere og vil ta med disse videre. 

 

4. kandidat Line Sandli 

Line er 49 år og 

kommer opprinnelig 

fra Oslo. Hun har vært 

bosatt i Hedalen i 23 

år. Hun har samboer og 

to voksne barn. Line 

jobbet som innkjøper i 

Oslo Kommune Vei-

vesen og som innkjøps-

sekretær for Grorud Jernvarefabrikk. I tillegg 

har hun regnskapserfaring. Hun er opptatt av 

helse, psykiatri, skole, samferdsel og 

næringsliv. I tillegg er hun opptatt av dyrehold, 

dyrevern og dyrs rettigheter. Line er sterkt 

imot alle avgiftene folk flest blir pålagt og hun 

vil arbeide for å redusere byråkratiet. 

 

 

 

 

 

 

5. kandidat Jan Brede Bøen 

Jan Brede er 34 år og 

kommer fra Bagn. Han 

er gift og har to barn. 

Han jobber som 

ingeniør i Nordsjøen. 

Jan Brede er opptatt av 

eiendomsretten og 

enkeltmenneskets rett 

til å bestemme over eget liv og egen økonomi. 

 

6. kandidat Gunnar Heiene 

Gunnar er 48 år 

gammel gift og kommer 

fra Hedalen. Han er 

cand. mag. innen 

elektro og automasjon. 

Til daglig arbeider han 

som programutvikler og 

serviceingeniør. I tillegg 

driver han som snekker 

i ledige stunder. Gunnar er opptatt av 

landbrukspolitikk, naturvern og klima. Han 

ønsker mer fornybar energi og bedre 

forvaltning av våre rovdyr. 

 

7. kandidat Gunhild Nysveen 

8. kandidat Frode Ildjarnstad 

9. kandidat Tommy Kristensen 

10. kandidat Marita Grøvslien 

  



 

Sør-Aurdal Frp 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 skjenkepolitikk 
• 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 

 

 


