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STERKERE FELLESSKAP

Politikk i Nord-Aurdal skal handle om 
rettferdighet, trygge arbeidsplasser, 
muligheter for kompetanseutvikling, 
utdanning og gode tjenester nært folk. 

Siden 2007 har vi hatt stor satsning på skole 
og omsorg. Nye barne- og ungdomsskoler, 
og en flott utvikling i helsetilbudene ved vårt 
lokalmedisinske senter. Vi skal fortsette 
satsningen på barn og unge, i tillegg til å 
satse bredt på næringsutvikling, nye 
arbeidsplasser og attraktive boligområder. 

Med gode arbeids- og bomuligheter blir 
kommunen enda mer attraktiv, både for 
oss som allerede bor her og de som ønsker 
å flytte hit.

Vi skal fortsatt sørge for gode fellesskaps-
løsninger hvor alle har like muligheter til å 
skape et godt liv. Våre sosialdemokratiske 
verdier skal være retningsgivende for vårt 
politiske arbeid.

Vil du bli medlem?
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TIL DE UNGE I NORD-AURDAL
• Jobbe for lave leiesatser for lokaler som tilhører Nord-Aurdal kommune.

• Styrke samarbeidet mellom helsetjenestene, skole, idrett, barnevern og 
kulturliv for å sikre gode oppvekstsvilkår.

• Bidra til at det etableres flere kompetansearbeidsplasser.

• Bidra til flere lærlingplasser for ungdom i samarbeid mellom kommunen 
og næringslivet.

• Jobbe for at det satses på utdanning og økt interesse for reiselivet ved 
Valdres Videregående skole og Karriere Oppland, Valdres.

• Jobbe for at det etableres boligbyggelag for førstegangsetablerere i 
sentrumsnære områder.

• Arbeide for å etablere kommunale boligfelt med tomter til overkommelige 
priser i området Fagernes, Leira og Aurdal.

• Fortsette å leie, men også ta sikte på å bygge nytt ungdomshus i 
nærheten av Fagernes.



Vi bor i et demokratisk land, men så lenge de unge ikke er med når beslutningene 
blir tatt, får vi et haltende demokrati. Skole, miljø, kultur og arbeid er viktige faktorer 
når ungdom skal etablere seg. 

Vi ønsker de unge inn i utviklingsprosessen. Vi kan ikke godta at de som bestemmer  
i kommunen vår, bare er i én bestemt aldersgruppe. Vi trenger mangfold når det  
gjelder kjønn, geografi og ikke minst alder. Derfor vil vi arbeide for å få unge inn i 
kommunestyret. Vi trenger de unges meninger og synspunkter. Mangfold i kom-
munestyret er viktig for å skape et virkelig demokrati der alle aldersgrupper er 
representert.

Alle Valdres-kommunene sliter med fraflytting. Derfor vil vi satse spesielt på å gjøre 
kommunen vår mer attraktiv for unge mennesker som vil etablere seg. Vi vil jobbe 
for at det etableres flere arbeidsplasser og lærlingeplasser. For ungdom i kommunen 
er det viktig med miljø og kultur. Dette skaper trivsel, og trivsel vil gjøre det lettere å 
få de unge tilbake.

Håvard er utdannet yrkes-
sjåfør og lastebilmekaniker, 
men har aldri skrudd!

Visste  du at



KU
N

N
SK

A
P • Vektlegge tidlig innsats for utvikling av lese, skrive og 

regneferdigheter for alle barn.

• Gi tilbud om barnehageplass av høy kvalitet i alle 
kommunale barnehager, og innføre løpende inntak.

• Skaffe flere lærere med mer tid til hver enkelt elev.

• Tilby sunn mat for alle elever hver dag.

• Styrke tiltak for forebygging og avverging av mobbing.

• Fortsette å legge til rette for satsing på digitale  
verktøy i grunnskolen.

• Videreutvikle satsningen på elevbedrift og ungt  
entreprenørskap.

• Legge til rette for god voksenopplæring for  
fremmedspråklige, og grunnskoleopplæring for  
voksne gjennom introduksjonsprogrammet.

• Gi alle elever som begynner i 1. klasse en egen  
skolesekk tilpasset en moderne skolehverdag, og 
med svært gode reflekser.



Trygghet danner grobunn for barn og 
unges vekstvilkår. Trygge voksne gir 
trygge barn. Trygge voksne har  
kunnskap om seg selv, hverandre og 
barns utvikling. Vi vil ha en kunnskaps-
skole der alle barn blir sett, hørt og 
tatt på alvor. For oss betyr dette en  
skole med flere voksne som har 
kunnskap om hvordan barn utvikler 
sosial kompetanse, lese, skrive og 
regneferdigheter. 

Flere voksene i skolen og barnehagen 
gir mer tid til hvert enkelt barn.

Vi vil, etter å ha fått gjennomslag for 
vårt forslag om PC/iPad til alle elever i
grunnskolen, fortsette å legge til rette 
for at skolene får nok ressurser til 
oppgradering av programvare og 
maskiner, slik at det kan brukes på en 
god måte.

Vi vil gi alle elever fra 1. klasse en egen 
skolesekk. Nord-Aurdal kommune er 
en trafikksikker kommune, og en sekk 
med svært gode reflekser vil blant 
annet sørge for at elever som går til og 
fra skolen blir mer synlige for bilistene. 
Sekken skal være i samme farge og lik 
for alle elever.

Vi ønsker å jobbe sammen med unge 
for at Nord-Aurdal skal være en god 
og trygg oppvekstkommune.

Vi vil legge til rette for et bredt tilbud av fritidsaktiviteter av god kvalitet. For at alle barn 
og unge skal kunne nyte godt av dette tilbudet skal det koste så lite som mulig å delta.



HELSE
• Styrke helsesøstertjenesten.

• Legge forholdene til rette slik at flere eldre kan bo trygt hjemme så 
lenge de ønsker.

• Sørge for tilstrekkelig antall sykehjemsplasser og heldøgns  
omsorgsplasser for de som trenger det.

• Bidre til god bruk av velferdsteknologi.

• Sikre god demensomsorg.

• Sikre et lavterskel psykisk helsetilbud og øke tilgjengeligheten av 
kvalifiserte hjelpere.

• Styrke arbeidet for flere faste, fulle stillinger i omsorgstjenestene.

• Arbeide for å videreutvikle Valdres Lokalmedisinske senter.



Alle skal ha like muligheter til god helse. Vi vil arbeide for at innbyggerne i kommunen 
skal ha gode levekår. Alle som har behov for helsetjenester skal møtes med respekt.

Dette innebærer å legge til rette for at de som på ulike måter har helsemessige 
utfordringer, får bidra med sine erfaringer, kunnskaper og ferdigheter etter evne, for å 
fremme vår allmenne kunnskap og den enkeltes livskvalitet. Dette skal vi bidra til ved 
å styrke hjemmebaserte tjenester rettet mot funksjonshemmede, eldre, og mennesker 
med psykiske lidelser.

Det skal være trygt å bli gammel i Nord-Aurdal. Vi må bygge en eldreomsorg som er 
tilpasset dagens og morgendagens eldre, der stadig flere ønsker å bo trygt hjemme. 
Alle skal ha rett til en trygg, opplevelsesrik og verdig alderdom. Å bo lengst mulig 
hjemme skal ikke være en begrensning for de eldres sosiale deltagelse.
 
Psykiske helseplager er en utfordring både for den enkelte og for samfunnet. Vi vil 
arbeide for tidlig og kvalifisert hjelp, slik at vanskene kan avhjelpes før de utvikler seg 
til større problemer. I lange køer, før kvalifisert hjelp er tilgjengelig, blir mange sykere. 
Jo sykere man blir, desto vanskeligere blir veien opp. 

Tilgjengelig kommune-psykolog og en godt rustet psykisk helsetjeneste er derfor et 
viktig satsningsområde for framtida.



BOLIG
Vi vil legge til rette for utvikling av nye og attraktive  
boligfelt i kommunen, spesielt i nærheten av Fagernes. 

Klare mål for boligpolitikken og en bevisst styring av  
utbyggingen av boliger og arbeidsplasser inn mot  
Fagernes sentrum, er etter vår mening viktig for 
at regionsenteret skal være attraktivt.

Bolig er ved siden av arbeid, utdanning og helse, det  
viktigste for folks velferd.



KLIMA
• Være pådriver for at flere ladestasjoner for elbiler blir etablert.

• Arbeide for at det skal være et lettvint og attraktivt  
alternativ å benytte kollektiv transport.

• Være en pådriver for at det velges miljøvennlige kjøretøy ved 
offentlige anskaffelser.

• Legge til rette for etablering av flere gang- og sykkelveier.

• Være pådriver for at offentlige bygg i framtida bygges av  
miljøvennlig trevirke.

Vi vil arbeide for at Nord-Aurdal skal være den ledende klimakommune 
i Valdres. Det skal lønne seg å foreta gode klimavalg.



KULTUR
• Ha en mangfoldig og inkluderende kulturpolitikk.

• At alle som vil skal ha mulighet til å skape utrykk og få inntrykk.

• Bidra til å utvikle og videreutvikle gode kulturarenaer.

• Støtte frivillige lag og organisasjoner som utvikler attraktive tilbud for 
fastboende, hyttefolket og tilreisende turister.

• Legge til rette for at kulturskoletilbudet skal være tilgjengelig for flest 
mulig.

• Tilrettelegge for videreutvikling av Nord-Aurdal som festivalkommune.

• Legge til rette for god utvikling av kulturaktiviteter basert på lokale 
tradisjoner i nærmiljøet.

• Bidra til å utvikle gode nærmiljøanlegg.

• Videreutvikle Nord-Aurdal Frivilligsentral.

Et aktivt og mangfoldig kulturliv er en av bærebjelkene for trivsel og tilflytting 
til kommunen. Vi mener at et rikt kulturtilbud er en viktig del av nærmiljøet. 
Vi vil arbeide for at frivillig innsats innen idrett, musikk og teater blir verdsatt. 
Dette i erkjennelse over hvor verdifullt dette arbeidet er.



NÆRINGSUTVIKLING
• Sikre utbygging av høyhastighetsbredbånd i hele kommunen.

• Være pådriver for å skape vekst og lønnsomme arbeidsplasser.

• Styrke Fagernes-Leira sin posisjon som regionsenter i Valdres.

• Legge til rette for flere faste stillinger.

• Sikre videre opprusting av E16, i tillegg til fylkesveiene 33 og 51.

• Arbeide for å videreutvikle og ruste opp parken på Fagernes.

• Sikre minst 2 lærlinger per 1000 innbyggere innenfor ulike  
fagområder innen kommunen.

Vi vil ta fatt i de utfordringene næringslivet har, og arbeide for å tilrettelegge for 
flere arbeidsplasser. Vi vil videreutvikle samarbeidet med private og offentlige
aktører i markedet. For å få en bærekraftig utvikling, må en se ressursene i 
samfunnet i sammenheng med tilgjengeligheten for produsentene og forbrukerne.



REISELIV
• Bidra i dialogen mellom kommunen, grunneierne og hytteforeningene.

• Sikre Valdres Natur- og Kulturpark. Langsiktig merkevarebygging av 
regionen er viktig.

• Bidra til å stimulere viktige håndverksfag med lange tradisjoner, 
og utvikling av husflidsnæringer med forankring i Valdres egne 
kulturtradisjoner.

Nord-Aurdal trenger flere arbeidsplasser. Det er derfor viktig å satse på reiselivs-
næringen. Vi ønsker at de tilreisende skal tilbringe flere døgn i kommunen, og 
at kommunen skal oppleves som en servicekommune. Vi vil arbeide for en 
bærekraftig utbygging av våre hytteområder.



LANDBRUK
• Legge til rette for en variert bruksstruktur.

• Stimulere til skogrydding for å hindre gjengroing av kulturlandskapet.

• Stimulere til mottak og omsetning av økologiske produkter.

• Stimulere til økt idéskaping i form av nye produkter og aktiviteter 
innen naturbruk, for eksempel næringsfiske.

• Arbeide for at fellingstillatelse på rovdyr skal bli gitt på lokalt plan.

• Stimulere til samarbeid mellom landbruk og næringens lokale 
foredlingsindustri.

• Begrense nedbygging av dyrka og dyrkbar mark.

• Tilrettelegge for moderne stølsdrift.

Skogen bidrar positivt til klimaet, både som karbonlager og som fornybar 
ressurs til erstatning for mer klimabelastende alternativ. Jordbruk, skogbruk 
og næringsfiske er et viktig grunnlag for bosetting, sysselsetting og levende 
bygdesamfunn. Bosetting og sysselsetting skal preges av et variert og 
levende landbruk i hele kommunen.

Bosetting og sysselsetting skal preges 
av et variert og levende landbruk i hele 
kommunen.
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