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• JA TIL LOKALT FOLKESTYRE 
• NEI TIL SENTRALISERING!

Program for kommunestyrevalget
9. september 2019



GODE HELSETJENESTER I HELE 
LIVSLØPET!
Forebyggende helsearbeid gjennom satsing 
på skolehelsetjeneste og tidlig innsats.
 Styrke hjelpetiltak og avlastningstilbud 
til personer med nedsatt funksjonsevne.
 Eldreomsorgen må være basert på 
trygghet og kvalitet enten det er i hjemmet 
eller på sykehjemmet. Vi vil ha en godt 
organisert tjeneste som setter ansatte og 
brukere i fokus! Antall sykehjemsplasser 
må være tilpasset behovet. Vi vil ha en 
fleksibel tjeneste der hjemmetjenester, 
omsorgsboliger og sykehjemsplasser ses i 
sammenheng.
 Innføring av mer velferdsteknologi vil gi 
muligheter til å organisere tjenesten bedre 
og øke tryggheten.

ET OPPVEKSTMILJØ DER ALLE 
KAN LYKKES!
SP vil sikre fortsatt full barnehagedekning. 
Vi ønsker å videreutvikle Rustad 
kommunale barnehage.
 Hurdal skole og kultursenter skal gi 
barn og ungdom de beste forutsetninger 
for framtida. Godt læringsmiljø og tidlig 
innsats skal sikre mestring gjennom hele 
skoleløpet. Elever med ulike utfordringer 
må få rask og profesjonell hjelp.
 Vi vil bygge ny skolefløy så snart som 
mulig!
 Prioritér barn og ungdom når 
kulturmidler fordeles.
 Hensiktsmessige lokaler til barne- 
og ungdomsaktiviteter er viktig. Vi vil 

videreutvikle ungdomsklubben sammen 
med ungdommen og engasjere de unge 
gjennom for eksempel et ungdomsråd.
 Senterpartiet vil ha tett kontakt mellom 
kommunen og forebyggende enhet i 
politiet. Narkotika- og alkoholmisbruk skal 
tas på alvor!
 Vi vil ha flere lærlingeplasser ved lokale 
bedrifter og i kommunen.

LOKALT NÆRINGSLIV
SP er et næringsvennlig parti. Vi ønsker 
utvikling av det lokale næringslivet, - det gir 
økt verdiskaping og legger grunnlaget for 
utvikling og vekst.
 Det viktigste Hurdal kommune kan 
gjøre er å ønske gründere velkommen, 
tilrettelegge og ikke legge hindringer i 
vegen.
 Kommunen skal være en pådriver for 
utbygging av bredbånd i hele bygda.
 Kommunens politikere og ansatte må 
se etter lovverkets muligheter for å si ja og 
ikke etter muligheter for å si nei, når noen 
vil satse på noe nytt.
 SP vil tilrettelegge for at gardsbruk 
og boligeiendommer skal kunne romme 
næringsvirksomhet.
 Mest mulig av kommunens utvikling 
og byggevirksomhet bør gjøres av lokalt 
næringsliv. I tillegg til miljøgevinst gir dette 
lokal vekst, flere arbeidsplasser og økt 
skatteinngang til alles beste.
 Jordbruket i Hurdal gir mange 
deltidsarbeidsplasser. Vi ønsker fortsatt 
husdyrnæring, fremfor økt rovdyrbestand! 

Dette er viktige saker for SP - og deg!
•	 	Vi	vil	jobbe	for	at	Hurdals	innbyggere	og	folkevalgte	fortsatt	skal	kunne	

bestemme	og	prioritere	drift	av	kommunale	tjenester	og	investeringer.
•	 Vi	vil	sikre	en	god	kommuneøkonomi	gjennom	tett	oppfølging	og	styring.
•	 Samarbeid	på	tvers	av	kommunegrensene	sikrer	gode	tjenester	nær	folk!



Bærekraftsatsing er også beitedyr i utmark 
og kulturlandskap.
 Styrk kortreist matproduksjon! Bidra 
til økt innkjøp av lokalprodusert mat i 
kommunale virksomheter.
 Jordbruk, skogbruk og treindustri gir 
arbeidsplasser, skatteinntekter og bidrar 
til binding av C02. Vi ønsker økt satsing 
på bioenergi, også vedproduksjon. SP vil 
benytte lokale energiressurser i størst mulig 
grad.
 Hurdal har mange hytter. Vi vil 
tilrettelegge for at hyttene brukes mer 
og kan moderniseres. Ligger forholdene 
til rette skal hytter kunne endres til 
helårsboliger.
 Vi ønsker å stimulere til økt turisme og 
næring basert på våre naturgitte forhold.

MILJØ OG KLIMA
Klimautfordringene må tas på alvor! 
Senterpartiet har tradisjon for å forvalte 
våre naturgitte ressurser slik at vi 
overleverer disse til våre etterkommere i 
forbedret stand.
 Senterpartiet støtter kommunens 
strategi basert på FNs bærekraftsmål.
 Vi vil være bevisst på klima og miljø 
i alle kommunale innkjøp og aktiviteter. 
Bevisst forbruk gir redusert transport og 
energibruk.
 Vi vil videreutvikle avfallsorteringen og 
jobbe for at institusjoner og næringsliv kan 
øke gjenvinningsgraden.

JORDVERN
Matjorda er uerstattelig! Vi må gjennom 
praktisk politikk og sterkere juridisk vern 
sikre at matjord ikke blir nedbygd. Aktiv 
bruk av jord til matproduksjon er viktig 
matberedskap.

INFRASTRUKTUR.
Stimulere til økt bruk av private vann-  
og avløpsløsninger der kommunale 
løsninger blir for kostbare. Ny teknologi gir 
nye muligheter. Separate anlegg i grender 
og hyttefelt kan være en mulighet.
 Vi ønsker tilskudd til private 
infrastrukturtiltak, eksempelvis private 
veger og velforeninger.
 Vi vil beholde et lokalt og robust 
brannvesen.
 Sikre at kommunen og samarbeids-
partnere har gode beredskapsplaner ved 
uforutsette hendelser.

SENTRUMSUTVIKLING
Vi vil bidra i arbeidet med å etablere  
Hurdal sentrum som et levende tettsted.  
I tillegg til sentrumsatsing ønsker SP fortsatt 
byggemuligheter i grendene. Vi vil etablere 
flere kommunale boliger.

SAMFERDSEL
Vi vil sørge for å beholde og utvikle 
busstilbudet til jernbane, flyplass og 
nærliggende tettsteder.
 Vi ønsker oss effektive parkeringsarealer 
i tilknytning til bussholdeplasser. Vi vil ha 
flere gang- og sykkelstier.

LAG OG FORENINGER
Det frivillige arbeidet bærer lokalsamfunnet 
og fremmer trivsel og tilhørighet. SP ønsker 
gode vilkår for frivillig arbeid, det styrker 
folkehelsa.
 Satsing på frivilligsentralen skal 
bygge på de frivilliges premisser, styrke 
lokalsamfunnet og bygge bru mellom 
generasjonene. SP vil beholde Dalheim 
som et aktivt samlingssted.

HURDAL



Gi din stemme til Senterpartiet 
ved dette valget! 
Vi trenger et parti som kjemper for tjenester nær folk 
og mot sentralisering!

1.  Paul John Moltzau 
Offiser

2.  Jorun Gjellestad 
Teigen 
Sykepleier 

3.  Trond Hammeren 
Næringsdrivende

4.  Ida Therese  
Kvalsvik Morten 
Lærer 

5.  Arild Stenbråten 
Næringsdrivende

Liste ved 
Kommunestyrevalget
Nr. Navn    Født

  1 Paul Johan Moltzau 1968

  2 Jorun Gjellestad Teigen 1984

  3 Trond Hammeren 1962

  4  Ida Therese  

Kvalsvik Morten 1990

  5 Arild Stenbråten 1951

  6  Lisbeth Solsrud Bjørnstad 1970

  7 Emil Kværnstrøm Ruud 1994

  8 Roar Sørgård 1956

  9 Marit Kværnstrøm 1966

10 Iver Solsrud 1948

11 Lydia Bjørtomt 1997

12 Kjetil Fagerlund 1972

13 Bente Solsrud Ringen 1965

14 Arne Rognlien 1970

15 Hege Moltzau 1971

16 Per Øyvind Kopperud 1985

17 Gunhild Sæteråsen 1980

18 Ole Martin Kværnstrøm 1968

19 John Dahl 1948


