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Alle skal med – fremtidens Sør-Aurdal

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:
• et sosialdemokratisk verdigrunnlag
• frihet, solidaritet og like muligheter
• åpenhet, ærlighet, respekt og samarbeid

Syv løfter vi går til valg på:
1. Fellesskap
2. Unge
3. Eldre
4. Infrastruktur
5. Sør-Aurdalshallen for hele kommunen
6. Sterke bygder, en kommune
7. Frivillig arbeid.

Fellesskap:
Vårt mål er best mulig tjenester til innbyggerne i kommunen, uavhengig av hvem
du er. Sør-Aurdal skal være en sterk og moderne kommune som tilbyr gode og effektive tjenester.
Sør-Aurdal Arbeiderparti vil jobbe for:
• Å sikre sterke fellesskapsløsninger, og ikke privatisere kommunens tjenestetilbud
• Forebygging i psykisk helsearbeid
• Legge til rette for økt samarbeid med frivillige og ideelle organisasjoner

•
•
•
•
•

Styrke det faglig-politiske samarbeidet med fagbevegelsen
Sikre kontinuerlig fornyelse og forbedring av kommunens tjenester.
Satse på kompetanseutvikling blant kommunens ansatte.
Redusere deltidsstillinger og at faste stillinger blir en hovedregel
Inkludere alle som kommer til Sør-Aurdal

Unge:
Å gi barn og unge trygge og gode oppvekstsvilkår er en av de viktigste oppgaver i
samfunnet. Hvordan barna utvikler seg er et resultat av den oppveksten de har fått
og hvordan de har blitt møtt. Gjennom en god oppvekst legges grunnlaget for å bli
trygge og gode voksne rustet for livets utfordringer, voksne som igjen skal oppdra
egne barn. Det er våre barn som skal føre Sør-Aurdal videre. Hvordan hver og en av
oss og lokalsamfunnet møter det enkelte barn, er avgjørende for hvordan våre barn
møter framtiden.
Sør-Aurdal Arbeiderparti vil jobbe for:
• Opprettelse av Ungdomsråd i kommunen
• Fortsatt ha barnehager og skoler med tydelige ledere som gjennom godt
pedagogisk arbeid vektlegger læring og bygger god sosial kompetanse blant
barna/elevene.
• Ha en mobbefri skole i klasserom, skolegården og på nettet med raske og gode
tiltak fra rektor og lærere om mobbing skulle oppstå. De samme krav stilles til
barnehagen. Samarbeid foreldre/skole og unge for å forebygge nettmobbing.
• Opprettholde og videreutvikle kulturskolen i Sør-Aurdal
• Sikre trygge skoleveger
• Full barnehagedekning med løpende inntak
• Fokusere på ernæring og fysisk aktivitet i barnehage og skole
• Støtte etablering av rullerende Ungdomsklubb i alle bygder, gjerne i samarbeid
med Frivilligsentralen

Eldre:

Sør-Aurdalshallen

Gruppen eldre i kommunen vil i årene framover øke og blir en av de største brukere
av kommunale tjenester. Det er derfor viktig at kommunen har en framtidsrettet
eldre- og omsorgspolitikk.

Sør-Aurdal kommune har bygget et kombinert skole og kulturbygg for alle kommunenes innbyggere. I tillegg til svømmehall og idrettshall som skal brukes av skolene,
inneholder bygget klasserom og grupperom for Bagn skole. Utenom brukstida for
skolen, skal både skolekjøkken i underetasjen, idrettshallen og andre rom i huset
kunne brukes av frivillige lag og foreninger til andre kulturelle formål. Idrettshallen
skal kunne brukes som samfunnssal, og har derfor teleskop-tribune med 200 sitteplasser.

Sør-Aurdal Arbeiderparti vil jobbe for:
• Å ha god hjemmebasert omsorg, funksjonelle omsorgsleiligheter, god bruk av
velferdsteknologi og en tilpasset omsorgsplan.
• Å ha tilstrekkelig med sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsplasser for de som
trenger det og gjøre det mulig for at ektepar og samboere skal få bo sammen på
sykehjem hvis de ønsker det.
• Flere møteplasser og sosiale arenaer for eldre i alle faser av pensjonisttilværelsen.
• Å bekjempe ensomhet og styrke det psykiske helsetilbudet for eldre.
• Styrke «Den kulturelle spaserstokken» og tilbudene om fysisk aktivitet.
• At eldre får tilbud om lokalt laget, sunn og appetittvekkende mat.
• God helsehjelp og verdighet ved livets slutt.
• Utarbeide en kommunal pårørendepolitikk.

Infrastruktur:
Bredbånd og vedlikehold av fylkeskommunale veier er to viktige områder som må
prioriteres. Bredbånd er helt grunnleggende for oss, og er en forutsetning for å dekke næringslivets og den enkelte innbyggers behov. Vedlikehold av fylkesveier er et
forsømt kapittel og må forseres i årene framover.
Sør-Aurdal Arbeiderparti vil jobbe for:
• At kommunene utarbeider en plan for utbygging av bredbånd til alle i kommunen.
• At alle skal med og til en rimelig pris
• At kommunen gjennomfører det som er vedtatt i trafikksikkerhetsplan for
perioden.
• At kommunen følger opp, og sørger for vedlikehold av kommunale og
fylkeskommunale veier.

Sør-Aurdal Arbeiderparti vil jobbe for:
• Å få mest mulig aktivitet i hallen.
• At frivillige lag og organisasjoner må tildeles brukstid etter sine behov.
• Et sterkt samarbeid mellom frivilligheten og kommunen

Sterke bygder, en kommune
Vi jobber alle for at vi får en bærekraftig kommune med sterke bygder som skal
trygge velferden og skape fremtidsrettede arbeidsplasser. Da må vi utnytte fortrinnene vi har i kommunen. Vi må stå sammen.
Sør-Aurdal Arbeiderparti vil jobbe for:
•
•
•
•
•

Å styrke samspillet mellom bygdene
Å skape levende lokalsamfunn
At vi sikrer innbyggernes interesser i møte med den nye regionen Innlandet.
Å trygge og sikre eksisterende arbeidsplasser i kommunen
Å tilrettelegge for nye arbeidsplasser

Frivillig arbeid
Frivilligheten bygger og forandrer samfunnet gjennom fellesskap, aktiviteter, initiativer, og samarbeidet med det offentlige og private næringsliv. Frivilligheten forandrer menneskene som involverer seg gjennom å bygge holdninger, verdier, kunnskap og sosial kapital. Frivilligheten er i kontinuerlig endring for å møte deltakernes
og omgivelsenes behov. Frivilligheten fyller rommet mellom individer, og mellom
det offentlige og næringslivet, og er dermed en egen samfunnsaktør.
Sør-Aurdal Arbeiderparti vil jobbe for:
• Å støtte opp om alt frivillig arbeid i kommunen
• At Frivilligsentralen får dekket behov for lokaliteter og økonomisk trygghet.
• At kommunen etablerer en helhetlig frivillighetspolitikk, og at frivilligheten
utvikles til en samfunnsaktør, respekterer dens verdier og anerkjenner behovet
for et mangfold av frivillige organisasjoner.

Stem for frihet, solidaritet og like muligheter!
Stem for at alle skal med.
DIN stemme er avgjørende.

Stem Sør-Aurdal
Arbeiderparti

