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Valgprogram 
KOMMUNESTYREPERIODEN 2019-2023 
 

Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det 
kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret, for å fremme 
personlig frihet og sosialt ansvar, medbestemmelse og 
eiendomsrett, og et forpliktende nasjonalt og internasjonalt 
samarbeid. 

Innledning 
Høyres	mål	er	å	gjøre	Nord-Aurdal	til	en	attraktiv	og	fremtidsrettet	kommune.	En	
kommune	der	det	er	attraktivt	å	bo,	leve,	drive	næring,	og	å	være	på	besøk.	For	å	få	til	det,	
trenger	vi	et	samfunn	der	ting	bare	virker.	

Våre største utfordringer 
	
Befolkningen 
I	likhet	med	resten	av	landet,	vil	Nord-Aurdal	for	alvor	begynne	å	merke	den	såkalte	
eldrebølgen	i	løpet	av	de	neste	årene.	Dette	er	en	varig	endring	i	den	demografiske	
sammensetningen	av	befolkningen.	

Årsaken	er	sammensatt,	men	den	viktigste	faktoren	er	at	de	store	barnekullene	etter	
krigen	har	blitt	pensjonister,	og	i	ferd	med	å	bli	eldre.	Samtidig	lever	vi	lengre,	og	det	
forventes	en	lavere	befolkningsvekst	framover.	

Dette	medfører	at	andelen	av	befolkningen	i	arbeidsfør	alder	synker.	Det	blir	færre	som	
skal	skape	verdiene	velferden	vår	bygger	på,	og	det	blir	konkurranse	om	arbeidskraften.	
Vi	merker	allerede	at	det	er	vanskeligere	å	rekruttere	lærere	og	sykepleiere.		

De	fleste	norske	kommuner	møter	denne	utfordringen	med	en	ambisjon	om	vekst	i	
folketallet,	uten	at	det	er	særlig	realisme	i	det.	Vi	tror	Nord-Aurdal	kan	lykkes.	Nord-
Aurdal	har	noen	naturgitte	forutsetninger	som	er	gunstige,	men	for	å	lykkes	må	vi	satse	
hardt.		

Høyre	ønsker	å	rekruttere	ungt,	og	vil	gjøre	Nord-Aurdal	til	Norges	mest	attraktive	
oppvekstkommune.	Nord-Aurdal	kommune	skal	være	en	attraktiv	arbeidsgiver	for	
småbarnsforeldre,	og	vi	må	ha	en	offensiv	næringspolitikk	for	å	tiltrekke	oss	nye	
arbeidsplasser.		
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Økonomien 
Nord-Aurdal	har	de	siste	årene	hatt	et	utgiftsnivå	i	driften	som	ikke	er	bærekraftig	over	
tid.	Samtidig	har	forhold	vi	ikke	har	kontroll	over	selv	bidratt	til	gode	resultater.	Vi	har	
blant	annet	hatt	bedre	skatteinntekter,	større	overføringer	fra	staten,	høyere	
kraftinntekter,	bedre	finansinntekter	og	lavere	pensjonsforpliktelser.	

Vi	kan	ikke	satse	på	at	dette	vil	vedvare.	Kommunen	er	allerede	i	ferd	med	å	ta	grep	for	å	
sikre	budsjetter	som	går	i	balanse.	Dette	arbeidet	må	fortsette.	Nord-Aurdal	må	være	en	
innovativ	kommune	som	tar	i	bruk	ny	teknologi	og	digitale	hjelpemidler,	slik	at	vi	kan	
bruke	arbeidskraften	vår	der	den	virkelig	trengs.	

Høyre	har	flere	ganger	foreslått	å	styre	etter	LEAN-metodikk,	der	alle	arbeidsprosesser	
blir	tilrettelagt	for	høyest	mulig	effektivitet.	Det	handler	ikke	om	å	løpe	fortere	på	jobb,	
men	om	å	tilrettelegge	arbeidsdagen	slik	at	det	jobbes	med	de	rette	tingene.	

Høyre	har	stor	tro	på	at	riktig	og	oppdatert	kompetanse	gir	motiverte	medarbeidere	og	
bedre	tjenester.	Derfor	ønsker	vi	å	satse	på	våre	ansatte.	Høyre	tror	Nord-Aurdal	
kommune	må	ta	et	større	ansvar	for	opplæring	i	egen	virksomhet,	slik	at	vi	får	tilgang	til	
den	kompetansen	vi	trenger.	

Det	har	vært	investert	kraftig	i	bygg	i	Nord-Aurdal	de	senere	årene.	Vi	foreslår	å	ta	
investeringene	ned	de	neste	fire	årene.	Vi	ønsker	å	prioritere	planmessig	vedlikehold	av	
de	byggene	vi	allerede	har.	Vi	vil	prioritere	tiltak	som	gir	bedre	arbeidsmiljø,	lavere	
energiforbruk,	og	mer	forutsigbare	driftsutgifter.		

Klima og miljø 
Vi	må	forberede	oss	på	en	framtid	der	vi	får	merke	effekten	av	de	globale	
klimaendringene.	For	vår	del	betyr	det	at	vi	må	kunne	håndtere	mer	ekstrem	nedbør,	med	
overvannsproblematikk,	flom	og	ras	som	mulige	konsekvenser.	

Et	godt	overvannssystem	bidrar	til	å	hindre	spredning	av	forurensende	og	
sykdomsfremkallende	stoffer,	og	leder	vannet	slik	at	vi	unngår	skader	på	veier	og	bygg.	Et	
godt	overvannssystem	kan	også	forebygge	ras	og	flom	der	liv	kan	gå	tapt.		

Derfor	er	det	viktig	å	prioritere	vedlikehold	av	veiene	våre.	Vi	må	ha	grøfter	og	
stikkrenner	med	tilstrekkelig	kapasitet.	Høyre	mener	kommunale	veier	som	hovedregel	
bør	ha	fast	dekke.		

Kommunen	må	ta	et	selvstendig	ansvar	for	å	redusere	klimaavtrykket	i	egen	drift,	blant	
annet	gjennom	ENØK-tiltak.	Kommunen	skal	benytte	sin	innkjøpsmakt	til	å	fremme	
klimavennlige	løsninger,	og	tilrettelegge	for	at	innbyggere	og	besøkende	kan	ta	gode	
klimavalg.	

Folkehelse 
Folkehelse	er	den	viktigste	oppgaven	kommunen	har.	En	frisk	befolkning	er	viktig,	både	
for	hver	enkelt	av	oss,	og	for	samfunnet	som	helhet.	God	folkehelse	gjør	at	vi	lever	bedre	
liv,	og	er	mindre	avhengig	av	hjelp.	
	
Livsstilssykdommer,	belastningssykdommer	og	psykiske	lidelser	er	blant	det	største	
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utfordringene	i	Nord-Aurdal.	
	

Frivilligheten 
Frivillig	arbeid	er	berikende	både	for	de	som	deltar	og	for	de	som	nyter	godt	av	det.	
Frivilligheten	er	sårbar,	og	ofte	avhengig	av	enkeltpersoner.	

Det	er	viktig	at	kommunen	er	forutsigbar	støttespiller.	

Planarbeid blir viktig 
I	kommunestyreperioden	2019-2023	vil	to	av	våre	viktigste	planer	revideres.	Dette	
arbeidet	vil	sette	preg	på	store	deler	av	fireårsperioden.		

De	to	planene	er	kommuneplanens	samfunnsdel	og	kommuneplanens	arealdel.	
Kommuneplanens	samfunnsdel	er	den	overordnede	planen	for	kommunen,	som	sier	hva	
kommunen	skal	prioritere.	Dette	er	kommunens	aller	viktigste	plan,	som	vil	omfatte	de	
viktigste	satsingsområdene	våre.	For	Høyre	er	det	oppvekst,	næringsutvikling,	trygge	og	
gode	tjenester,	og	klima	og	miljø	som	er	viktigst.	

Samfunnsdelen	er	den	planen	alle	kommunedelplaner	og	budsjettprioriteringer	skal	
speile,	derfor	er	den	vår	aller	viktigste	plan.	Arealdelen	er	planen	som	sier	hvor	og	
hvordan	vi	skal	utvikle	områder	i	kommune	vår.	
	
Arealplanen	må	sikre	en	god	og	planmessig	utvikling	av	boligområdene	i	og	rundt	
Fagernes,	Leira	og	Aurdal.	I	tillegg	må	den	sette	klare	prioriteringer	og	grenser	for	
hytteutviklingen.	Den	må	også	sørge	for	at	kommunen	har	god	tilgang	på	næringsareal.	

Høyre	ønsker	et	mye	enklere	planverk,	som	setter	tydelige	skiller	mellom	politiske	
strategier	og	prioriteringer,	og	handlings-	og	fagplanene	som	skal	oppfylle	dem.	Planene	
skal	være	utformet	slik	at	de	er	tydelige	politiske	bestillinger	til	administrasjonen.		
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Våre prioriteringer 
	

Kvalitet i omsorgen 
Trygge	og	gode	helsetjenester	for	alle	er	grunnleggende	i	det	offentlige	velferdstilbudet.	Å	
få	god	og	riktig	hjelp	når	man	trenger	det,	er	viktig	for	både	trygghet	og	livskvalitet.	Det	
viktigste	i	helsetjenestene	er	ikke	systemet,	men	brukerene.	

	

Høyre	vil:	

• Skape flere faste heltidsstillinger i kommunale helse- og 
omsorgstjenester. Deltidsstillinger skal som hovedregel være 
minimum 50%. 

• Gjennomføre kvalitetsreformen “Leve hele livet”. 

• Sørge for gode måltider, til rett tid og kostnad. 

• Stimulere til økt aktivitet og fellesskap i institusjoner og 
bofellesskap. 

• Gi trygg helsehjelp og sikre bedre sammenheng i tjenestene. 

• Skape et aldersvennlig samfunn, der alle gode krefter tas i bruk. 
Omsorg er en hverdagsaktivitet som angår oss alle. 

• Sikre medbestemmelse og åpne for valgfrihet i omsorgstjenester. 

• Ta i bruk omsorgsteknologi der det er naturlig, for bedre 
livsmestring og trygghet. 
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Attraktive og inkluderende lokalsamfunn 
Høyre	går	til	valg	på	å	skape	en	enda	bedre	kommune,	hvor	innbyggerne	trives	og	ønsker	
å	bo.	Da	trenger	vi	lønnsomme	arbeidsplasser	og	en	positiv	ja-kommune	som	ønsker	
næringsliv	og	utvikling	velkommen.	

Høyre	vil:	

• Ta større eierskap for næringsutviklingen i kommunen, for å 
lykkes bedre med jobbskaping både i eksisterende og nye 
næringer. 

• Styrke støtten til utviklingsarbeid med egen næringskonsulent i 
kommunen.  

• Forenkle det kommunale planverket, slik at planene kan 
oppdateres oftere. 

• Gjøre FNs bærekraftmål til en naturlig del av alle beslutninger. 

• Sørge for at innvandrere kommer raskt i aktivitet gjennom gode 
praksisplasser og målrettede utdanningsløp. 

• Gjøre det enklere for personer med hull i CV å få jobb. 

• Skape sosiale møteplasser på tvers av aldersgrupper. 

• Ta i bruk ny teknologi som gjør innbyggernes liv enklere. 

• Bidra til utbygging av bredbånd der det ikke er grunnlag for 
kommersiell utbygging. 

• Redusere kommunens avhengighet av eiendomsskatt, og avvikle 
den på sikt. 

Folkehelse 
Livsstilsykdommer	blir	en	stadig	større	utfordring	for	helsetjenesten	og	for	samfunnet.	En	
god	og	forebyggende	folkehelsepolitikk	skal	legge	til	rette	for	at	den	enkelte	kan	ta	gode	
valg	for	egen	helse.		

Høyre	vil:	

• At psykisk helse skal være en del av folkehelsearbeidet, blant 
annet å bekjempe ensomhet. 

• Mobilisere og støtte opp om frivillige aktører i folkehelsearbeidet. 

• Inkludere ved hjelp av rimelige tilbud og utlån av utstyr. 

• Prioritere lavterskel mosjons- og friluftslivstiltak. 
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Idrett, kultur og frivillighet 
Kultur,	idrett	og	frivillig	deltagelse	beriker	menneskers	liv.	Høyre	ønsker	et	kulturliv	
preget	av	nyskaping,	kvalitet	og	talentutvikling	som	sikrer	den	norske	kulturarven.	
Idretten	er	Norges	største	folkebevegelse,	og	bidrar	til	god	folkehelse,	deltagelse	og	
inkludering.	Frivilligheten	skaper	lokalt	engasjement	og	fellesskap.	

Høyre	vil:	

	

• Gjennomføre en mulighetsstudie for nytt kulturhus, som også 
belyser mulighetene i eksisterende bygg. 

• Støtte opp om tiltak som “korps i skolen”. 

• Prioritere rimelige breddetilbud i kommunale anlegg. 

	

Kunnskap og mestring i skolen 
Høyre	har	store	ambisjoner	for	skolen	i	Nord-Aurdal.	Vi	vil	være	en	tydelig	skoleeier,	som	
både	stiller	forventninger	til	skolen,	og	følge	opp	skolens	behov.	Vårt	mål	er	at	alle	elever	
skal	få	kunnskap	og	oppleve	mestring	i	skolen,	i	et	inkluderende	og	trygt	miljø.	

Høyre	vil:	

• At alle elever i grunnskolen skal lære å lese, skrive og regne 
skikkelig. 

• At alle elever etter fullført grunnskole skal ha forutsetninger til å 
gjennomføre videregående skole og skape gode liv. 

• Gi utfordringer tilpasset eleven nivå, som gir den enkelte mestring 
og mulighet for videre utvikling. 

• Sørge for at alle elever møter trygge og kvalifiserte lærere med 
fordypning i fagene de underviser i. 

• Sørge for tett oppfølging av elever med mye fravær, og komme til 
bunns i årsakene til fraværet.   
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Barnehage 
Barnehagen	skal	gi	en	trygg	og	god	omsorg,	og	stimulere	til	lek	og	utvikling	på	barnas	
egen	premisser.	Høyre	vil	at	barn	i	barnehagen	skal	leke,	lære	og	være	trygge.	Vi	vil	
prioritere	flere	voksne	og	høy	kvalitet	i	barnehagen.	

Høyre	vil:	

• Arbeide for mer fleksibelt opptak i barnehagene. 

• Ha tilstrekkelig voksentetthet og minimum 50% pedagoger. 

• Sikre god kvalitet ved å satse på kompetanse og faglig påfyll til 
barnehageansatte. 

• Sette inn tidlig innsats allerede i barnehagen. 

• Barnehagen skal ha tydelige mål for sitt språkarbeid. Alle barn 
skal beherske norsk før de begynner på skolen. 

• Utvikle god kontakt mellom foreldre, barnehage og skole. 

• Sikre gode overganger mellom barnehage og skole. 

• Utrede behov for flere sentrumsnære barnehageplasser. 

• Utrede behov for lengre åpningstider og sommeråpen 
barnehage/SFO. 

• Åpne for private barnehager. 

	

Kommunen som arbeidsgiver 
For	å	lykkes,	må	kommunen	være	en	attraktiv	og	innovativ	arbeidsgiver,	med	tydelig	
ledelse.	Kommunen	skal	være	en	god	og	utviklende	arbeidsplass	for	alle	ansatte,	og	føre	
en	personalpolitikk	som	fremmer	stolthet.	

Høyre	vil:	

• Føre en offensiv rekrutterings- og etterutdanningspolitikk. 

• Innføre en ekstra ferieuke for småbarnsforeldre. 

• Minst 5% av utlyste stillinger i kommunen skal gå til personer 
som trenger en ny start i arbeidslivet. 
 



Nord-Aurdal Høyre – Valgprogram 2019-2023 

  

9 NORD-AURDAL HØYRE 
Myraberget 6, 2900 Fagernes 

 
23	31	33	45	 

Telefon: 415 62 750 
E-post: nord-aurdal@hoyreforening.no 

 

 

Grønn transport og bedre veier 
Høyre	vil	gjøre	hverdagsreisene	enklere,	tryggere	og	grønnere.	Flere	grønne	kjøretøy,	og	
bedre	veier	får	ned	utslippene.	Vi	må	tilrettelegge	for	at	folk	kan	gjøre	gode	klimavalg	som	
fungerer	i	hverdagen.			

Høyre	vil:	

• Gjøre det enklere å velge bussen, blant annet ved å tilrettelegge 
for parkering. 

• Prioritere vedlikehold av kommunale veier.  

• Ha hovedregel om fast dekke på alle kommunale veier. Grøfter 
og stikkrenner må tåle større mengder vann. 

• Tilrettelegge bedre for gående og syklende, og stimulere til økt 
bruk av sykkel og elsykkel. 

• Høyre ønsker å etablere et bysykkeltilbud for Fagernes og Leira. 

• Tilrettelegge for ladepunker og hurtiglading av 
nullutslippskjøretøy i Fagernes og Leira. 

Klima og miljø  
Høyre	mener	en	del	av	løsningen	på	klimautfordringene	er	å	bygge	og	rehabilitere	
bygninger	slik	at	de	får	et	redusert	energibehov.	Kommunen	er	først	og	fremst	en	
tilrettelegger,	men	skal	også	ta	gode	klima	og	miljøvalg	i	egen	virksomhet.	

Høyre	vil:	

• Føre en miljø- og klimavennlig arealpolitikk, med respekt for den 
private eiendomsretten. 

• At kommunen skal ta i bruk nullutslippskjøretøy der det er 
hensiktsmessig. 

• Prioritere vedlikehold og oppgraderinger av eksisterende bygg for 
å øke nytten, levetiden og gjøre dem mer energieffektive. 

• Høyre ønsker at klima- og miljøeffekt skal bli en del av alle 
saksutredninger. 

• Stimulere til et renere bymiljø og opprettholdelse av 
kulturlandskap. 

• Sikre rent og trygt drikkevann og gode avløpsløsninger. 
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Regionsenteret Fagernes 
Fagernes	er	med	sin	geografiske	plassering	et	naturlig	midtpunkt	i	Valdres.	Høyre	er	
opptatt	av	å	utvikle	Fagernes	til	en	trivelig	by	med	et	allsidig	tilbud.	Fagernes	skal	være	et	
godt	å	være,	enten	man	er	fastboende	eller	besøkende.		

Høyre	vil:	

• Styrke Fagernes rolle som naturlig midtpunkt i Valdres. 

• Bevare og styrke byens egenart. 

• Følge opp vedtatt fortetningsstudie og gatebruksplan. 

• Avklare trasé for E16 utenfor Fagernes sentrum. 

	

	

Samarbeid i Valdres 
I	Valdres	samarbeides	det	om	mange	viktige	samfunnsoppgaver	der	det	ikke	er	
hensiktsmessig	eller	mulig	å	skape	gode	nok	tjenester	i	hver	enkelt	kommune.	Høyre	
mener	det	beste	vil	være	å	skape	en	sterkere	kommune	som	kan	ivareta	de	fleste	av	disse	
oppgavene	i	egen	virksomhet.	

Høyre	vil:	

• Arbeide for én Valdres-kommune. 

• At Nord-Aurdal skal være ledende i regionalt samarbeid i Valdres. 


