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Nord-Aurdal FrP

Vi i Nord-Aurdal Frp 
ønsker deg et 
GODT VALG!
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- Vi ønsker å arbeide for å videreføre utbyggingen av E16 gjennom Valdres, spesielt 
   på strekningen mellom Fagernes sør - Øye. Tiltak for å bedre trafi kkavviklingen 
   i Fagernes sentrum er også svært viktig. Vi ønsker at det skal lages en tilstands
   rapport av det kommunale vegnettet i Nord-Aurdal, og det må samtidig 
   utarbeides en prioriteringsliste for utbedring. Å ha gode veier er en viktig 
   prioritet for oss.

- Parkområdet på Fagernes er et område vi vil prioritere. Vi ønsker derfor å jobbe 
   for å se på hvordan vi kan utvikle innhold og funksjon av dette området. Dette 
   vil vi gjøre sammen med kommunens næringsliv og private organisasjoner. Vi 
   skal være en pådriver.

- Nord-Aurdal Frp vil jobbe aktivt for at kommunene skal bli enda bedre i møte 
   med- og i tilrettelegging for nyetableringer av bedrifter. Samtidig er det viktig at 
   vi tar godt vare på de som allerede er etablert i kommunen.

- Hyttefolket, eller fritidsinnbyggeren, er viktig for Nord-Aurdal. Både som 
   ressurs og skatteinntekt. Vi i FrP vil jobbe for å legge til rette for et bedre 
   samarbeid mellom fritidsinnbygger, kommune og grunneiere. Uten velvilje fra 
   grunneiere vil blant annet løypenettet i kommunen kunne bli kraftig redusert, 
   noe som igjen vil føre til dårligere kvalitet både for innbyggerne og fritids-
   innbyggerne. Nord-Aurdal er og skal være en turistdestinasjon!



Det viktigste for oss i Nord-Aurdal Frp er å være tilgjengelig for innbyggerne 
i kommunen. Vi ønsker å jobbe for deg.

Vi vil at du som innbygger skal oppleve kommunen som et godt sted å bo 
og leve. Derfor vil vi jobbe hardt for at kommunen skal oppleves som positiv 
og serviceinnstilt. Tjenestene skal være lett tilgjengelig på en effektiv og 
profesjonell måte.

LOKALE SAKER SOM VI VIL PRIORITERE:
-  Nord-Aurdal Frp vil at du skal oppleve kommunen som mest mulig døgn- 
   åpen. Derfor vil vi forsterke arbeidet med digitalisering av tjenester slik at  
   de blir mer tilgjengelig for deg.

- Det er viktig med rask og effektiv saksbehandling innen areal og planlegging.  
   Vi ønsker derfor å styrke planleggerkompetansen.

- Nord-Aurdal Frp vil jobbe for klare skillelinjer mellom politisk og administrativ  
   styring i kommunen.

- Nord-Aurdal kommune er en av Norges dyreste kommuner i forhold til  
   avgifter og gebyrer. Dette vil vi i Nord-Aurdal Frp gjøre noe med. Vi skal  
   ha best mulige tjenester til mest mulig riktig pris. Tjenestene må produseres  
   så kostnadseffektivt som mulig ut fra en forhåndsdefinert kvalitet.

- Våre hjem skal ikke være skatteobjekter. Eiendomsskatt er en usosial form  
   for skatt som ikke er en betaling for en spesifikk tjeneste. Den rammer deg  
   som innbygger helt uavhengig av din betalingsevne. Vi vil derfor ha som  
   mål å fjerne eiendomsskatten.

- Vi mener det må foretas en grundig gjennomgang av organiseringen av rus- og     
   psykiatritjenesten i kommunen. Dagens tilbud må styrkes og bli bedre. Det må  
   være tilgjengelig gjennom døgnet.

- Dagtilbudet for demente må videreutvikles. Dette skal være et lavterskeltilbud  
   som gir innhold for den som bruker det og avlastende for den som er pårørende.  
   Nord-Aurdal Frp vil derfor jobbe for å øke resurs som aktivitør for denne  
   gruppen. Sangprosjektet, «Den sangen kan jeg», skal videreføres og utvikles  
   videre.

- Vi vil prioritere å bygge ut  
   institusjonsplasser for demente.

- Vi vil jobbe aktivt for å imple 
   mentere velferdsteknologi som  
   supplement til tradisjonell  
   omsorg og pleie. Dette vil gi økt  
   trygghet til den som mottar  
   tjenester og for de pårørende.

- Vi mener det må gjøres en grundig gjennomgang av organisering og ressursbruk  
   innen tilrettelagte tjenester. De som er avhengige av tjenester skal oppleve gode,  
   faglige tjenester som ivaretar de behov som brukeren har. Derfor må vi sørge for å  
   ha nok og riktig kompetanse.

- For Nord-Aurdal Frp er det viktig at alle kan bo hjemme så lenge som mulig.  
   Derfor er det viktig at vi har tilbud som tidlig kan hjelpe. Jo mer vi kan forebygge  
   jo bedre er det. Hverdagsrehabilitering er et område som vi vil utvikle slik at enda  
   flere kan ha glede av dette.

- Vi vil styrke samarbeidet mellom barnehage, skole og foreldre. Vi vil ha som mål  
   at barnehagene i Nord-Aurdal skal ha helårsdrift. Vi vil jobbe for å få til løpende  
   opptak hele året. På denne måten får alle ettåringer tilbud om barnehageplass når  
   de fyller ett år, uavhengig av når på året dette skjer. Vi i Frp mener det er et godt  
   barnehagetilbud som er det viktigste. Ikke hvem som leverer det. Både  
   kommunale og private er egnet for å levere barnehagetilbud.

- Nord-Aurdal kommune har nå investert stort i nye skolebygg. Nå er det viktig å  
   jobbe med innholdet i skolen. Vi skal sørge for at vi har gode og kvalifiserte  
   lærere. Barna skal oppleve engasjerte lærere som motiverer og inspirerer til  
   læring. Vi vil derfor se på hvordan vi kan forsterke lærerressurser i grunnskolen.  
   Det skal også prioriteres styrke samhandlingen og tilgjengeligheten mellom ulike  
   faggrupper som jobber på- og mot skolen.

- Vi vil jobbe for at de som gir leksehjelp i skolene skal inneha relevant kompetanse  
   på de fagområdene de bistår i.

- Det er viktig for oss å prioritere gode integreringstiltak over for de som kommer  
   til landet og skal busettes i kommunen. Vi vil særlig legge vekt på god språkopp 
   læring. Det skal legges til rette for at man så tidlig som mulig kan få god  
   kunnskap om hvordan samfunnet vårt virker og hva det kreves av oss som  
   innbyggere. Det er en viktig prioritet å få jobbtrening ute i samfunnet så raskt  
   som mulig.

- Nord-Aurdal FrP ser det som naturlig og påkrevd, at foreldre, lag og foreninger  
   sammen med kommunen samarbeider aktivt for å forhindre utvikling av  
   ungdomskriminalitet, rusmisbruk og destruktive og voldspregede miljøer. Vi vil  
   derfor videreutvikle ungdomsklubben. Dette er en viktig arena hvor ungdom  
   kan komme sammen og hvor vi aktivt kan jobbe forebyggende. Det er avgjørende  
   at ungdommen har et sted som de kan utfolde seg på i trygge omgivelser sammen  
   med voksne. Ungdomsklubben skal være et slikt sted.


