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nd Friluftslivets år 2015: Ørneflag, 1243 m.o.h., er Sør‐Aurdals høyeste fjelltopp. Tur‐
beskrivelse: Ta av fra E16 til Hedalen. Følg skilting fra FV 243 til Vassfaret (bomvei).
Parker v/Bogbrua, 3,5 km fra bommen. Gå eller sykle privat bomvei inn mot DNT‐hytta
Storekrak. Følg DNT‐rute herfra mot Gulsvik oppover i dalen. Fra ruta tar du av DNT‐
løype mot Vassfarkoia. Ved ca. 1.200 moh står et skilt mot Ørneflag. Umerket løype
videre følger ryggen nordover mot toppen. Utsikten er storartet!



Barn og oppvekst

• Vi vil gi barn og unge en oppvekst som gjør at de ønsker å bo i Sør‐Aurdal når de
blir voksne. 

• Kommunen skal ha skoler med høy trivsel, god kvalitet og gode resultater.  
• Vi ønsker en desentralisert skolestruktur med minimum to skoler i kommunen. Vi

vil ha skoler som utnytter lokale fortrinn og spiller på lag med nærmiljøet. 
• Arbeid med erstatning for C‐blokka på SAUS må igangsettes så raskt som mulig.
• Barnehagetilbudet og SFO må opprettholdes og utvikles. Frivillige organisasjoner

kan ta del i SFO‐tilbudet.
• Vi vil bidra til å opprettholde og styrke et godt og bredt tilbud om videregående

opplæring i Valdresregionen.
• Vi vil støtte tiltak som får flere til å fullføre videregående opplæring, og som sikrer

et tilstrekkelig antall lærlingeplasser.
• Vi vil øke satsingen på Den kulturelle skolesekken.

Kåre Helland Marit Hougsrud

Arne Leite Svein Gunnar Huset



Helse og omsorg

• Kommunen skal sikre et best mulig lege‐ og tannlegetilbud i Sør‐Aurdal.
• Kommunen skal slutte opp om Valdres Lokalmedisinske Senter.
• Samarbeidet med Ringerike om enkelte helsetjenester skal videreutvikles.
• Kommunen må sikre tilstrekkelig tilgang på pleie‐ og omsorgsplasser, og sikre

kvaliteten i helse‐ og omsorgstilbudet for alle aldersgrupper.
• Eldre skal få bo hjemme så lenge de ønsker. Helse‐ og omsorgstjenesten må

arbeide målrettet med forebygging, rehabilitering og habilitering.
• Vi vil ha et godt helsestasjonstilbud for alle I kommunen. 
• Kommunehelsetjenesten skal ha fokus på kunnskap, kvalitet, etikk og

videreutvikling.

Ragnhild Kvale Svein Erik Wold

Ingrid Øyhus Bodil Øyhus Pihl



Bosetting

• Vi ønsker å opprettholde
bosettingen i alle bygder og
grender.

• Vi vil at kommunen til enhver tid
skal ha attraktive kommunale
boligtomter å tilby i alle deler av
kommunen, og i størst mulig grad
tillate boligbygging på private
tomter.

• Vi ønsker å sikre en handlingsregel
der bruken av utvida eiendoms‐
skatt skal fordeles mellom drift,
disposisjonsfond, investeringer,
næringsutvikling, kultur m.m.

• Vi ønsker å videreføre kommunens
praksis når det gjelder bo‐ og
driveplikt.

• Kommunen bør, i samarbeid med
frivillige, etablere sosiale møte‐
plasser med ungdom.

Samferdsel

• Fylkesveiene Bagn‐Reinli (F 220),
Reinli‐Stavadalen (F 221), Bagn‐Is‐
land (F 222), Hedalen‐Begnadalen
(F 225), Leirskogen (F 234) og
Hedalen (F 243) har for dårlig
standard. Sør‐Aurdal må presse på
for å heve vegstandarden.

• E16 skal fortsatt være stamveg.
Arbeidet på strekningen Bagn‐
Bjørgo må komme i gang snarest
mulig. 

Hege  Kløvstad Nybråten

Anne-Margrethe Wilter

Hans Erik Lybekk

Mikael Olmhus



• Vedlikeholdet på kommunale veier
må prioriteres i et helhetlig
bruk/nytte‐perspektiv. 

• Kommunen må fortsette arbeidet
for å sikre skoleveier og gang‐ og
sykkelstier. 

• Kommunen skal bidra til at fiber‐
bredbånd blir tilgjengelig for inn‐
byggerne snarest mulig.

Fritid, kultur og kirke

Senterpartiet vil at kommunen skal:
• bidra, i samarbeid med frivil‐

ligheten, til å tilrettelegge for en
meningsfull fritid, med møte‐
plasser og trivselstiltak

• dele ut kulturmidler i et omfang
som bidrar til stimulans

• motivere til frivillig arbeid innen id‐
rett og kultur

• utvikle kulturskolen
• øke bruken av Den kulturelle

spaserstokken
• være positive til etablering av

kulturnæring som virkemiddel for
nyskaping, trivsel og vekst

• bidra til at kirken får midler til
vedlikehold av kirkebygg og
kirkegårder

Mikal Råheim

Kristoffer Landsend

Lars Erik Thorsrud Trude Frøyslihagen



Næringsliv

• Kommunen skal være positiv til eksister‐
ende næringsliv, og tilrettelegge for
nytenkning og videre næringsutvikling.

• Kommunen skal ha relevant kompetanse
for å gi god veiledning og effektiv saks‐
behandling, og skape gode, fremtids‐
rettede planer.

• Kommunen skal bidra til å videreutvikle
jordbruk, skogbruk og foredling av lokale
ressurser som bærebjelker i næringslivet.
Kommunen skal stimulere til økt aktivitet
og produksjon.

• Grunneiere skal gis muligheter til
næringsutvikling på eiendommene.  

• Kommunen skal være svært restriktiv til
nedbygging av jordbruksareal.

• Som skogbrukskommune bør Sør‐Aurdal
spille en aktiv rolle for utvikling av for‐
nybar energi. 

• Kommunen skal, i samarbeid med
næringslivet, tilrettelegge for gode møte‐
plasser. 

Sør‐Aurdal kommune

• Forslag til endret kommunestruktur skal
legges ut til lokal folkeavstemming før det
fattes endelig vedtak.

• Senterpartiet ønsker primært at Sør‐
Aurdal fortsatt skal bestå som egen kom‐
mune. Dersom strukturen skal endres, må
det være forankret i befolkningen, gi
samme eller bedre vilkår for bosetning og
tjenestetilbud, utjevne forskjeller og
skape mer livskraftige lokalsamfunn. 

• Sør‐Aurdal kommune vil styrke sin profil
som attraktiv arbeidsgiver.

• For å kunne opprettholde gode tjenester
for innbyggerne er det nødvendig å
videreføre en god og kontrollert styring
med kommuneøkonomien.

Senterpartiet vil inn i regjering for å 
bedre distriktenes leve‐ og vekstvilkår. 

Marie Thulin Eikrem

Trygve Langedrag

Solveig Ottosen

Lars Håvard Bakkom



Valgliste for Sør‐Aurdal Sp 2015

1 Kåre Helland 1962

2 Marit Hougsrud 1974

3 Arne Leite 1980

4 Svein Gunnar Huset 1964

5 Ragnhild Kvale 1964

6 Svein Erik Wold 1969

7 Ingrid Øyhus 1993

8 Bodil Øyhus Pihl 1980

9 Hege Kløvstad Nybråten 1974

10 Mikael Olmhus 1988

11 Anne‐Margrethe Wilter 1956

12 Hans Erik Lybekk 1979

13 Lars Erik Thorsrud 1981

14 Trude Frøyslihagen 1973

15 Mikal Råheim 1995

16 Kristoffer Landsend 1956

17 Marie Thulin Eikrem 1969

18 Trygve Langedrag 1945

19 Solveig Ottosen 1947

20 Lars Håvard Bakkom 1971


