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Listekandidatar Sør-Aurdal Senterparti

senterpartiet.no/sor-aurdal

Sør-Aurdal Senterparti
Program 2019 – 2023

Halvor Killi Grønhaug               
1999

Trude Frøislihagen                    
1973

Hege Kløvstad Nybråten          
1974

Øystein Kleven                           
1973

Mikael Olmhus                           
1988

Kari Britt Olmhus Øyhus           
1955

Oddvin Sørbøen                        
1974

Hans Erik Lybekk                       
1979

Karen Marie Kvåle Garthus      
1972 

Lars Erik Thorsrud                     
1981

Anne Mathea Digene               
1992

Finn Holm Olsen                         
1968

ARNSTEIN LI                            
1975

INGRID ØYHUS
1993

Ragnhild Kvale                           
1964

SVEIN ERIK WOLD                    
1969

MARIT HOUGSRUD                  
1974    
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SØR‐AURDAL KOMMUNE
• styrke Sør-Aurdal kommune som attraktiv 

arbeidsgiver.
• tilby hele og faste stillinger for å beholde 

og rekruttere arbeidstakere. 
• at kommunen skal tilby flere lærlinge-

plasser innen ulike fagområder. 
• gi gode faglige fellesskap og utviklings-

muligheter for ansatte. 
• opprettholde gode tjenester for inn- 

byggerne. 
• videreføre en god og kontrollert styring 

med kommuneøkonomien. 
• opprettholde handlingsregelen der bruk 

av eiendomsskatt skal fordeles mellom 
drift, disposisjonsfond og investeringer, 
næringsutvikling, kultur med mer.

• legge til rette for mer tverrfaglig samar-
beid mellom sektorer i kommunen. 

NÆRINGSLIV
• at kommunen skal være positiv til  

eksisterende næringsliv, og tilrettelegge 
for nytenkning og næringsutvikling.

• at kommunen skal ha relevant kompe-
tanse for å gi god veiledning og effektiv 
saksbehandling.

• skape gode, fremtidsrettede planer.
• bidra til å utvikle grønne næringer.
• bidra til å videreutvikle jordbruk og skog-

bruk, og foredling av lokale ressurser.
• at grunneiere skal gis muligheter til 

næringsutvikling på eiendommene.
• at kommunen skal være svært restriktiv 

til nedbygging av jordbruksareal.
• at kommunen skal spille en aktiv rolle for 

utvikling av fornybar energi.
• i samarbeid med næringslivet tilretteleg-

ge for gode møteplasser for næringsliv 
og fremtidige arbeidstakere.

BOSETTING

• opprettholde bosettingen i alle bygder. 
• bruke bo og driveplikten for å opprett-

holde bosetting og et levende landbruk.
• ha tilgjengelig attraktive kommunale 

boligtomter i alle deler av kommunen.  
• i størst mulig grad tillate boligbygging på 

private tomter.
• jobbe videre med prosjektet ”Aktiv boset-

ting”. 

SAMFERDSEL
• Sørge for at fylkesvei 220 Bagn –Reinli 

og fylkesvei 243 i Hedalen blir sluttført 
slik planen er vedtatt. Vi har behov for 
å heve standeren på flere fylkesveier og 
dette er et arbeid som må ha prioritet 
videre. Det kan nevnes Reinli-Stavedalen 
(fylkesvei 221), Bagn-Island (fylkesvei 
222), Hedalen- Begnadalen (fylkesvei 
225) og fylkesvei 234  over Leirskogen.  

• prioritere vedlikehold på kommunale 
veier.

• fortsette arbeidet for trygge skoleveier, 
gang- og sykkelstier.

• bidra til at fiberbredbånd blir tilgjengelig 
for innbyggerne snarest mulig.

FRITID, KULTUR OG KIRKE
• i samarbeid med frivilligheten tilrettelegge  
   for en meningsfull fritid. 
• støtte opp om frivillige lag og foreninger.    
• utvikle kulturskolen.
• bidra til at kirken får midler til vedlike 
   hold av kirkebygg og kirkegårder.

BARN OG OPPVEKST
• gi barn og unge en oppvekst som gjør at 

de ønsker å bo i Sør-Aurdal når de blir 
voksne.

• ha skoler med høy trivsel, god kvalitet og 
gode resultater.

• ha en desentralisert skolestruktur med et 
fullverdig tilbud både i øvre og ytre del.

• ha et godt barnehage- og SFO-tilbud i 
hele kommunen.

• ha løpende opptak til barnehage.
• legge til rette for at lokalsamfunn/lag/

foreninger kan samarbeide med blant 
annet skole/barnehage/SFO. 

• opprettholde og styrke et godt og bredt 
tilbud om videregående opplæring i 
Valdres.

• støtte tiltak som får flere til å fullføre 
videregående opplæring. 

• bidra til tilstrekkelig antall lærlingeplasser.

HELSE OG OMSORG
• ha fokus på kompetanse, kvalitet, etikk  
   og utvikling .
• sikre kvaliteten i helse- og omsorgstilbu 
   det for alle aldersgrupper.
• styrke psykisk helsetilbud, forebygging  
   framfor behandling. 
• sikre et best mulig lege- og tannlegetil 
   bud i Sør-Aurdal.
• slutte opp om utvikling av tilbud ved  
   Valdres Lokalmedisinske Senter.
• sikre tilstrekkelig tilgang på pleie- og  
  omsorgsplasser.
• at eldre skal få bo hjemme så lenge de  
   ønsker. Kommunen må arbeide målrettet  
   med forebygging, rehabilitering og  
   habilitering. 
• ha en god og aktiv helsestasjon- og skole-
helsetjeneste.

Sør – Aurdal Senterparti vil:
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