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Sør-Aurdal Høyre sin ideologi:
 Offentlige tjenester og tilbud er til for innbyggerne. Vi vil jobbe for at Sør-Aurdal
kommune legger best mulig til rette for den enkelte innbygger i sin bygd.
 Lokalt næringsliv og verdiskapning er viktig både fordi folk trenger arbeid og fordi
kommunen trenger skatteinntekter. Vi vil jobbe for at Sør-Aurdal kommune gjennom
sin skolepolitikk bidrar til et levende næringsliv i alle bygder.
 De aktiviteter frivillige lag og foreninger tilbyr er av uvurderlig betydning for at en
bygd og en kommune skal være et sted folk ønsker å bo og tilbringe fritid. Vi vil jobbe
for et rikt og mangfoldig organisasjonsliv.
 Et mangfoldig samfunn der innbyggerne har frihet er viktig. Samtidig medfører
frihet og mangfold også et ansvar for den enkelte.
 Vi vil jobbe for kunnskap i skolen, trygge lokalsamfunn og kvalitet i omsorgen.

Innholdet i skolen:
En god skole er det beste sosialpolitiske virkemiddel samfunnet rår over. Barna våre fortjener en skole
som setter dem i stand til å mestre morgendagens utfordringer, uavhengig av sosial bakgrunn.



Tidlig innsats er nøkkelen til en god oppvekst for barn og unge, med trygge barnehager,
kvalitet i skolen, individuell oppfølging og utvikling på egne premisser. Tidlig innsats
fordrer samarbeid mellom alle som er involverte i barn og unges liv; helsesøstertjeneste,
PPT, skole, barnevern, politi og frivillige organisasjoner.
 Kunnskapsløftet setter større krav til naturfagundervisning, noe som krever tilgang til
naturfagrom med nødvendig utstyr og avtrekk. Vi vil arbeide for ett slikt rom i tilknytning
til skolene på Bagn.
 Vi ønsker en skole med aktive elever og det må gis gode muligheter for fysisk aktivitet.
 Vi ønsker å bidra til samarbeid mellom skole og næringsliv. Dette for å:
o gi elevene mer praktisk forståelse for teorien på skolen
o bidra til at næringslivet i kommunen får rekruttert arbeidskraft i fremtiden.
 Vi ønsker et godt og motiverende læringsmiljø i barnehage og skole som både er
attraktivt for ansatte og i forhold til nyrekruttering:
o Vi vil bruke kartlegging av kompetansen blant lærerne i kommunen til å vedta
en forpliktende karriereplan som prioriteres økonomisk av kommunestyret hvert
år.
o Vi vil ha en plan for oppdatering av undervisningsmateriellet og IKT-utstyret
ved våre barnehager og skoler. Ungdomsskoleelevene bør ha egen personlig
datamaskin.

 Vi vil jobbe for at barnehagebarn og elever med behov for ekstra bistand skal få
umiddelbar hjelp. Terskelen for at ekstra bistand settes inn skal være lav.
 Vi vil jobbe for at barnehager og skoler gis en årlig mindre budsjettpost, som gjør det
mulig for leder i samarbeid med foreldrene å prioritere miljøfremmende tiltak på/ved
barnehagen eller skolen. Det skal gis midler til årlig tur til Vitensenteret på Gjøvik i 7.
klasse. Dette for å motivere ekstra til naturfagene i ungdomsskolen.
 Politikerne skal ha innsyn i resultatene fra de nasjonale prøvene for å kunne bidra til å
øke kvaliteten i skolen.
 Tester for kartlegging av elevers ferdigheter med påfølgende muligheter til god
utvikling ut fra den enkeltes nivå. Faglig sterke elever må også få faglige utfordringer og
oppfølging. Legge til rette for ungdomsskoleelever som ønsker å starte opp med pensumet
i videregående skole.
Skole- og barnehagestruktur
 Vi ønsker å være med å legge til rette for barnehage i alle bygder. En forutsetning er at
bygdene selv ønsker dette.
 Vi ønsker en struktur med barnehage, minst 1.-4. årstrinn og SFO i flest mulig bygder.
 Ved en ny utredning av skolestrukturen, så skal kvalitet på undervisningen og maksimal
reisetid skoleelever bør transporteres være avgjørende momenter i utredningen.
Kultur (herunder idrett)
 Vi vil sikre at musikkskolen / kulturskolen gis nødvendig forankring i et godt faglig og
engasjerende miljø
 Fortsatt tilrettelegge for kulturlivet og frivillig sektor gjennom så gode vilkår som mulig
knytt til bruk av kommunale bygg.
 Se på muligheten for å bistå med fellesutsendelse av årlig informasjon og
kontigentinnkreving for lag og foreninger i kommunen, om disse selv ønsker dette.
 Bidra så langt vi kan innen for norsk lovverk med å legge til rette for og sende ut
informasjon og giroer knytt til fellesgodefinansiering (skiløyper m.m.). Vi vil også
arbeide for bedringer i lovverket på dette området.
 Kulturminner: Vi ønsker det innenfor de rammer kommunen styrer skal være enkelt å få
tillatelse til å bygge opp igjen eller restaurere gamle bygninger og andre kulturminner.
Både for å ivareta også denne delen av vårt kulturlandskap, men også for å legge til rette
for turisme.
 Vi ønsker å utrede mulighet for ett felles flerbrukshus for kultur (herunder idrett) i
kommunen

Omsorg
 Vi vil legge til rette for at våre forskjellige tjenestesteder og tjenester innen helse og
omsorg kan få fortsette å videreføre og videreutvikle sine gode tjenester.
 Vi vil jobbe for en ”fasthjelpsordning”, som sikrer at den som trenger hjelp har et
begrenset antall hjelpere å forholde seg til.
 Vi vil jobbe for så god kommunikasjon som mulig mellom kommunen og pårørende i
forhold til etisk vanskelige spørsmål.
 Vi vil jobbe for at de som trenger omsorg får en så riktig hjelp som mulig i forhold til
sitt spesielle behov.





Den som trenger habilitering og rehabilitering må få et helhetlig tilbud, og vi vil jobbe
for at kommunen sørger for koordinering av tjenestene.
Vi vil jobbe for å innføre regelmessige brukerundersøkelser i forhold til
omsorgstjenester.
Samhandlingsreformen vil få konsekvenser for Sør-Aurdal kommune. I forkant av
vedtak knytt til denne skal det gjøres grundige konsekvensanalyser. Disse skal
innbefatte vurderinger av f.eks. selv å løse oppgavene og vurderinger av samarbeid i
forskjellige himmelretninger, der vi skal finne de beste løsningene for våre innbyggere.

Markedsføring av Sør-Aurdal
Vi vil:
 Jobbe for å legge til rette for markedsføring av den enkelte bygd gjennom Internett,
foreninger o.a. som bidrar til synliggjøring utad.
 Jobbe for å legge til rette for en helhetlig markedsføring av Sør-Aurdal som et godt sted
å arbeide, bo og etablere arbeidsplasser.
 Jobbe for at Sør-Aurdal og den enkelte virksomhet blir en del av markedsføringen av
Valdresregionen og oppbyggingen av merkevarenavnet Valdres.
 Jobbe aktivt for at Sør-Aurdal sine historiske og nåværende fortrinn som skogkommune
blir en viktig del av Natur- og kulturpark Valdres.
 Jobbe for at Begnadalen blir ”Valdresportalen” fra sør
Ansattpolitikk
 Vi vil ha en personalpolitikk som gjør at de ansatte synes Sør-Aurdal kommune er en
god arbeidsgiver. Den enkelte ansatte skal ha lyst til å anbefale Sør-Aurdal kommune
som arbeidsgiver.
 Vi vil jobbe for at de som har lederansvar på alle nivåer i kommunen i størst mulig grad
får utvikle det å være leder som profesjon
 Vi vil at alle som har et ansettelsesforhold i kommunen skal ha tilbud om
medarbeidersamtaler

Samferdsel og kommunikasjon
Vi vil:
 Jobbe for at E-16 gjennom Valdres utbedres sørfra
 Jobbe for gang- og sykkelveger langs E-16, for kommunen skal være et levende
lokalsamfunn med myke trafikanter.
 Jobbe for et samarbeid med Ringerike kommune og Buskerud om utbedring av Fv243
fra Nes i Ådal til Hedalen.
 Jobbe for best mulig prioritering av fylkesvegstrekningene i Sør-Aurdal kommune.
Herunder jobbe for utbedring og fastdekke for hele strekningen over Leirskogen. Vi vil
også jobbe for at fylkeskommunen ikke nedklassifiserer noen av våre fylkesveier.
 Jobbe for godt sommer- og vintervedlikehold av offentlige veier



Jobbe for at bredbåndstilbudet i Sør-Aurdal utvikles i tråd med utviklingen på dette
området.

Et levende næringsliv – en viktig faktor for levende bygder
 Vi vil at kommunen innenfor akseptable økonomiske og kvalitetsmessige rammer er til
stede med aktivitet som gir arbeidsplasser ute i alle bygder. En av flere positive
konsekvenser er at dette bl.a. støtter opp om handel- og servicebedrifter i den enkelte
bygd.
 Vi vil være en god medspiller for eksisterende næringsliv og aktivt arbeide for
nyetablering av arbeidsplasser.
 Vi vil arbeide for å styrke innlandets viktigste næringskjede – ”fra skog til ferdig
produkt”.
 Vi vil jobbe for at helse- og rekreasjonstilbud i Sør-Aurdal blir en del av satsingen i
Valdresregionen.
 Vi ønsker å prioritere hytteutbygging i områder hvor det samarbeides om en best mulig
løsning i forhold til miljø og infrastruktur.
 Bidra til å arrangere årlige kontaktmøter mellom næringslivet, kommunen og politikere.
 Etablere et ”Sør-Aurdals kurs” for ungdomskoleelvene der de lærer om vårt områdes
positive sider.
 Vi ønsker å være med å legge til rette for at flest mulig hytter kan få innlagt strøm.
Dette bidrar til at folk bruker hyttene sine mer.
 Innenfor de til enhver tid gjeldende rammer i det nasjonale lovverket, ønsker vi å ha en
liberal holdning i forhold til søknader om konsesjon og deling av eiendommer. For SørAurdal Høyre er det viktigere å satse på bolyst enn boplikt.
Vi vil støtte opp om å synliggjøre Bagn som et av sentrene i Valdres. Et punkt her er å
arbeide for etablering av Vinmonopol på Bagn, bl.a. for å styrke Bagn som handelssted for
hytteturister.

Samarbeid med andre kommuner
 Vi vil videreutvikle samarbeidet med andre kommuner i Valdres der slik samarbeid gir
våre innbyggere det beste og rimeligste tilbudet.
 Vi vil videreføre og videreutvikle helsesamarbeidet med Ringerike kommune. Herunder
vil vi jobbe for legevaktsamarbeid for de av våre innbyggere hvor dette vil være det
beste tilbudet når sjukdom eller skade inntreffer.
 Vi vil bruke vårt regionale og nasjonale nettverk til bl.a. å styrke områdets infrastruktur,
tjenester og markedsføring.

Økonomi og investeringer
 Vi vil at kommunale investeringsprosjekter av en viss størrelse kvalitetssjekkes av
andre kommuner som har erfaring fra liknende prosjekter.
 Vi ønsker å konkurranseutsette vedlikehold av kommunale anlegg.
 Vi vil fjerne eiendomsskatten på bolighus i Bagn sentrum
 Vi vil føre en avgifts- og gebyrpolitikk etter selvkostprinsippet, der avgifter og gebyrer
skal dekke kostnaden ved tjenesten.



Vi vil gå gjennom kommunens oppgaver med tanke på å finne naturlige områder for
konkurranseutsetting. Ved konkurranseutsetting skal kvalitet på tjenesten være et viktig
kriterium.

Trygge lokalsamfunn
 Vi vil styrke brann- og redningsberedskapen for Sør-Aurdal med bedre utstyr og
kompetanse.
 Vi vil jobbe for å sluttføre veiadresseringsprosjektet med skilting.
 Vi vil bedre de økonomiske rammer for frivillige lag og foreninger som gir gode tilbud
og aktiviteter.
 Vi vil legge til rette for initiativ som utvikler tilbud på tvers av bygdegrensene.
 Vi ønsker å bidra til å ruste opp og vedlikeholde trivelige fellesrom i bygdene
 Vi ønsker å legge til rette for best mulig mobiltelefondekning i hele kommunen,
herunder i hytteområdene

