Kommunevalgprogram for Sør-Aurdal Senterparti
for valget 2011.
Barn og oppvekst





Kommunen skal ha skoler med god kvalitet og gode resultater.
Senterpartiet ønsker å opprettholde dagens skolestruktur.
Barnehagetilbudet og SFO må opprettholdes og utvikles.
Senterpartiet ønsker å bidra til at Valdresprosjektet ved Valdres vidaregåande skule skal
fortsette.

Helse og omsorg






Kommunen skal sikre et best mulig lege- og tannlegetilbud i Sør-Aurdal.
Det er viktig å bygge opp under dagens Valdres Distriktsmedisinsk Senter på Fagernes.
Det er viktig å fortsatt samarbeide med Ringerike om enkelte helsetjenester.
Kommunen må sikre tilstrekkelig tilgang på pleie- og omsorgsplasser, og opprettholde det
gode helse- og omsorgstilbudet for alle aldersgrupper.

Bosetting






Senterpartiet ønsker å opprettholde bosettingen i alle bygder og grender.
Senterpartiet 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.
Senterpartiet ønsker primært ikke å innføre utvida eiendomsskatt. Dersom det skal være
aktuelt å innføre utvida eiendomsskatt, må det være for å forbedre tjenestetilbudet til
innbyggerne.
Senterpartiet ønsker å videreføre kommunens praksis når det gjelder bo- og driveplikt.

Samferdsel






Det gode arbeidet med utbygging av E-16 gjennom kommunen må fullføres raskt. En
eventuell bomløsning på E-16 må kun innføres dersom vi får gjennomslag for gode
rabattordninger for lokalbefolkningen. Det er viktig at gående og syklende blir tatt hensyn til i
denne utbygginga.
Fylkesveiene Bagn-Reinli, Nes-Åsli, Bagn-Island og over Leirskogen har for dårlig standard,
og Sør-Aurdal må presse på for å heve standarden på disse.
Kommunale veier må vedlikeholdes godt.
Kommunen må fortsatt arbeide for å få flere sikre skoleveier og gang- og sykkelstier.

Kultur, kirke og fritid
Senterpartiet vil at kommunen skal
 støtte positivt opp om det frivillige arbeidet innen idrett og kultur som drives av lag og
organisasjoner, og dele ut kulturmidler i et omfang som bidrar til stimulans.
 sørge for at kirken får tilstrekkelige midler til vedlikehold av kirkebygg og kirkegårder
 utvikle kulturskolen

Næringsliv








Kommunen skal ha en positiv holdning til eksisterende næringsliv og tilrettelegge for videre
næringsutvikling, bl.a. med arealer for næringsetablering.
Jordbruk og skogbruk er bærebjelker i Sør- Aurdal. Det er viktig at kommunen bidrar til å
opprettholde disse næringene bl.a. ved å videreføre dagens kompetanse. Kommunen skal være
positiv til allsidig virksomhet og videreforedling innen primærnæringene og tilknyttede
næringer. Grunneiere skal gis muligheter til næringsutvikling på eiendommene. Kommunen
skal være svært restriktiv til nedbygging av jordbruksareal.
I en skogbrukskommune som Sør-Aurdal bør kommunen spille en aktiv rolle for utvikling av
fornybar energi.
Turisme, hytter, detaljhandel og servicenæring er viktige næringer i Sør-Aurdal. Kommunen
skal gjennom godt planarbeid skape gode framtidsretta planer og ha effektiv saksbehandling
som gjør det enkelt for lokalt næringsliv å samarbeide med kommunen.
Sør-Aurdal har viktige kulturelle tradisjoner. Kommunen skal være positive til etablering av
kulturnæring som virkemiddel for nyskaping, trivsel og vekst.

Sør-Aurdal kommune




Senterpartiet mener at med dagens oppgavefordeling bør Sør-Aurdal kommune bestå som
egen kommune, men ha et fornuftig samarbeid med andre kommuner i Valdres.
For å kunne opprettholde gode tjenester for innbyggerne er det nødvendig å videreføre ei god
og kontrollert styring med kommuneøkonomien.
Vi skal bidra til at barn og ungdom får en oppvekst som gjør at de ønsker å bosette seg i SørAurdal når de blir voksne.

Vi i Senterpartiet bruker vår organisasjon helt opp til Stortingsnivå for å
bedre Sør-Aurdals leve- og vekstvilkår

Vedtatt på nominasjons- og programmøte Bagn, 22. mars
Oddleiv Juvkam, leder i programkomiteen.

