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Høyre mener et 

godt samfunn 

bygges 

nedenfra, med 

tillit og respekt 

for mennesket, 

der alle skal ha 

størst mulig 

frihet til å forme 

sitt eget liv og 

fremtid. 

Høyre skal være en garantist for et 

lokalsamfunn hvor folk trives og vil 

bo, der innbyggerne føler seg 

inkludert og der vi innfrir klima- og 

bærekraftsmålene.  

Vi trenger befolkningsvekst, derfor 

ønsker Høyre en tydelig prioritering 

av oppvekstkommunen. Vi skal fylle 

skolen med godt innhold. Samtidig 

vil vi trappe opp barnehagesatsingen. 

Nord-Aurdal skal bli best på 

oppvekst.

En kommune i vekst trenger nye 

arbeidsplasser. Høyre går til valg på å 

HØYRE 
SIER JA

Vårt mål er en kommune der det er attraktivt å vokse opp og leve - hele livet.



en næringsvennlig kommune med 
positiv ja-holdning som ønsker 
utvikling velkommen.

Det er positivt at flere lever lenger og 
kan forbli en ressurs både i 
arbeidsliv og frivilligheten. Færre 
yrkesaktive per pensjonist setter 
likevel kommunens tjenester under 
press. Det betyr at vi må tenke nytt 
for å bevare gode velferdstjenester av 
høy kvalitet. 

Vi trenger innovasjon, digitalisering 
og ny teknologi for å få bedre og mer 
effektive tjenester. Dette vil frigjøre 

ressurser som i stedet kan brukes på 
blant annet oppvekst og helse. 

DETTE SIER HØYRE JA TIL

› En barnevennlig kommune.

› Et eldrevennlig samfunn.

› Næringsutvikling og lønnsomme 
arbeidsplasser. 

› En bærekraftig 
velferdskommune.



En fremtidsrettet kommune er en 

kommune som tar i bruk ny 

teknologi og metoder for å frigjøre 

ressurser til det som virkelig teller. 

Høyre setter alltid mennesket foran 

systemet. Kommunens ansvar er å 

tilby gode, tjenester tilpasset 

innbyggerne, et godt sikkerhetsnett 

og være en tilrettelegger.

En fremtidsrettet kommune tar  

ansvar for klimautfordringene, og 

går foran med et godt eksempel. 

Kommunen skal ta hensyn til klima 

og miljø i alle sine beslutninger, og 

bruke sin innkjøpsmakt til å øke 

etterspørselen etter klimavennlige 

løsninger.

En fremtidsrettet kommune 

tilrettelegger for at innbyggerne kan 

ta gode klimavalg. Det er spesielt 

innen transport hver enkelt av oss 

kan bidra. Derfor ønsker Høyre å 

tilrettelegge bedre for miljøvennlig 

persontransport. 

ATTRAKSJON MÅ SKAPES

Attraksjon skapes ved å sette tydelige 

mål som bygger opp under en ønsket 

samfunnsutvikling, og som 

begeistrer de gruppene vi ønsker å 

nå.

Høyre ønsker å legge tilrette for vekst 

ved å satse på unge i etablerings-

fasen.

Høyre mener vi må spille videre på 

de fortrinnene vi har, som en 

attraktiv kulturkommune, en 

reiselivs- og rekreasjonsdestinasjon, 

og et naturlig stoppested mellom øst 

og vest.

› Nord-Aurdal skal være en 

attraktiv oppvekstkommune, der 

barn blir møtt med kunnskap, 

trygghet og muligheter.

› Nord-Aurdal skal være en 

attraktiv næringskommune, som 

lytter til og tilrettelegger for 

næringslivets behov. Kommunen 

skal bidra til at det blir enkelt å 

komme i gang med ny næring.

› Nord-Aurdal skal være en 

attraktiv arbeidsgiver, som evner 

å rekruttere, utvikle og beholde 

medarbeidere .

Høyres mål er å gjøre Nord-Aurdal 

til en attraktiv og fremtidsrettet 

kommune.



Høyres toppkandidater, fra venstre Knut Arne Revling, Lene Dygd Kvisgaard og Vegard Riseng.

1. Gode oppvekstvilkår, med 
satsing på barnehage og 
skole.

2. En aktiv næringspolitikk som 
gjør det enkelt å etablere 
næring. Kommunen skal søke 
etter og invitere nye 
næringer til å etablere seg.

3. Et rikt aktivitets- og kulturliv 
der kommunen skal være en 
støttespiller og tilrette-
legger. 

4.  Trygg og verdig omsorg, med 
størst mulig 
brukerpåvirkning og 
valgfrihet. Det er et mål at 
eldre skal få anledning til å 
bo i sitt eget hjem så lenge 
som mulig.

5.  Prioritere vedlikehold og 
opprusting av eksisterende 
bygg og infrastruktur.

6.  Ta ansvar for klima- 
utfordringene.



1. Vegard Riseng, 
1974, Fagernes

2. Lene Dygd Kvisgaard
1969, Fagernes

3. Knut Arne Revling,
1950, Aurdal

4. Ingvill Fjellstad Bø
1938, Fagernes

5. Pål Erik Haganæs,
1992, Leira

6. Monica Riseng,
1977, Fagernes

7. Ove Ekerbakke,
1973, Leira

8. Lilian Crawfurd Dieserud,
1948, Fagernes

9. Lars Gunnar Løvvik,
1957, Leira

10. Helene Kristine Gurihus,
1969, Ulnes

11. Arne Nordlien,
1945, Aurdal

12. Britt Karin Ranum Låksrud,
1946, Ulnes

13. Jan Slette,
1938, Fagernes

VÅRE 
KANDIDATER



Vårt prosjekt er å 
forberede Nord-
Aurdal for 
framtiden.



Nord-Aurdal Høyre
Oslovegen  747
2910 AURDAL

hoyre.no/innlandet/nord-aurdal
nord-aurdal@hoyreforening.no
415 62 750

Medlemskap koster 440 kr pr år. 220 kroner første år ved innmelding etter 1. august. 

Bli medlem!

Som medlem i Høyre, bidrar du 

til å skape et samfunn med 

muligheter for alle. 


