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1.    Knut Arne Fjelltun
2.    Tone Meisdalen
3.    Roger Nymoen Lyseng
4.    Aase Mett e Tordhol Halden
5.    Einar Asbjørnsen
6.    Cecilie Ott em Sørli
7.    Terje Norodd Holden
8.    Ragnhild Meisdalen
9.    Ole Kristi an Sørli
10.  Ragnhild Strømmen Strand
11.  Trygve Granheim
12.  Sigrun Irene Rognås
13.  Knut Helge Sørhus
14.  Karen Marie Tvedt
15.  Kjell Amundsen

Listekandidatar Nord-Aurdal Senterparti 

senterparti et.no/nord-aurdal

Nord-Aurdal Senterparti 
Program 2019 – 2023
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INFRASTRUKTUR
Vi trenger framti dsrett et infrastruktur i 
Nord Aurdal. Både gode veier og breiband 
er vikti ge for at bedrift er vil etablere seg. 
• Arbeide for ny E-16 forbi Fagernes, med 

gode avkjøringer ti l sentrum, og tunnel 
ti l Hømandberg, og at det kommer inn i 
ny NTP

• Arbeide for fl ere gang- og sykkelveier
• Arbeide for at alle får ti lgang ti l breiband
• Arbeide for å bedre vedlikeholdet av 

kommunale veier
• Arbeide for «lys i alle glas», dvs arbeide 

for at tomme hus tas i bruk
• Legge ti l rett e for bosetti  ng der folk vil bo

MILJØ
Akti v bruk av naturen for økt verdiskapning 
og lavere klimautslipp. Vi må alle ta ansvar 
for de klimautf ordringene vi står overfor. 
• Hindre forurensning av vassdrag og 

ivareta den verdien som vassdrag har for 
folk fl est

• Arbeide for at rovdyrforliket blir fulgt 
og respektert, og at det blir en lokal 
forvaltning

• Arbeide for akti vt bruk framfor vern
• Arbeide for mest mulig bruk av tre i nye 

byggeprosjekt
• Arbeide for ett  akti vt skogbruk og ny-

planti ng, dett e for å ta opp mer co2

KULTUR
Frivilligheten er «limet» i samfunnet. 
Frivillige lag og organisasjoner må få 
midler til drift.
• Øke ti lskuddet ti l lag og organisasjoner
• Prioritere frivillig arbeid
• Opprett holde vedlikeholdet i kirker og på 

kirkegårder
• Bidra ti l at vi beholder og styrker alle de 

gode festi valene i Valdres
• Sti mulere ti l økt bruk av naturen ti l 

rekreasjon, lavterskelakti viteter og fore-
bygging

NÆRINGSUTVIKLING OG 
LANDBRUK
Det må bli lett ere å etablere nye bedrift er, 
og det må bli bedre forhold for bonden og 
andre selvstendig næringsdrivende.
• Opprett holde og øke akti viteten innen 

matproduksjon i kommunen og være 
positi ve ti l nye tanker og ideer innen 
landbruket

• Sikre beiterett en
• Styrke kompetansen på landbrukskontoret 

for å møte nye utf ordringer
• Arbeide for å etablere fl ere næringstomter 

og bidra ti l nyetableringer
• Bidra ti l å ta vare på og utvikle eksi-

sterende arbeidsplasser i det off entlige, 
landbruk, reiseliv og service for å sikre 
bosetti  ng i Nord-Aurdal

• Legge ti l rett e med planverk som frem-
mer næringsliv, bolyst og trivsel

•  Arbeide for å pleie kulturlandskapet og 
hindre gjengroing

• Føre en restrikti v jordvernpoliti kk
•  Arbeide for å opprett holde konsesjons-

loven med boplikt og videreføre pris-
kontroll på landbrukseiendommer.

FOLKEHELSE, HELSE OG 
OMSORG
Forebygging framfor reparasjon gir bedre 
folkehelse. Forebyggende helsearbeid er 
mye mer enn sti er, løyper og idrett shaller. 
Det handler også om å hindre at de som 
allerede har helseutf ordringer blir dårligere. 
Det handler om gode møteplasser for alle. 
VLMS skal fortsatt  være et fl aggskip med 
gode ti lbud ti l innbyggerne i hele Valdres.
• Videreutvikle helsetjenesten i kommunen 
   ti l dagens og framti das behov
• Styrke arbeidet innen psykisk helse og 
   rusarbeid
• Bedre ti lrett elagt boti lbud for gruppa 
   psykisk helse og rus
• Større fokus på forebyggende helsearbeid
• Opprett holde og styrke tjenestene ved 
   VLMS
• Styrke helsesykepleiertjenesten
• Arbeide for et godt dagti lbud for demente

SKOLE/OPPVEKST
En trygg oppvekst er vikti g for et godt 
voksenliv. Ingen barn og unge skal opp-
leve mobbing. Det krever voksne som ser 
dem, både i friti d og skole. Nord-Aurdal 
skal ha et variert friti dsti lbud ti l barn og 
unge, der alle kan oppleve mestring.
• Arbeide forebyggende og bekjempe 

mobbing
• Styrke miljøtjenesten
• Utvida åpningsti d i barnehagene
• Å ha et godt barnehageti lbud som er lett  

ti lgjengelig for brukerne
• Tilrett elegge for et variert friti dsti lbud for 

barn og unge
• Fortsett e ordningen med grati s svømme-

hall for barn og unge
• Arbeide for at alle elever får en trygg 

skoleveg
• Arbeide for å ha levende grender selv om 

ikke alle har skoler
• En god kulturskole med ti lbud for alle
• Arbeide for et grati s skolemålti d 

Godt nærmiljø i bygd og by
Senterparti et har som mål å legge vilkårene 
ti l rett e for en harmonisk samfunnsutvikling. 
Et levende folkestyre, bygget på kristen og 
nasjonal grunn, er en forutsetning for folkets 
trivsel og landets framgang. Individet og 
menneskeverdet skal være det sentrale i 
samfunnet og vises ti llit i fellesskapet. De 
sosiale, kulturelle og økonomiske ti ltak fra 
samfunnets side må ta sikte på å skape 
vekstvilkår og trivsel for alle uansett  bosted 
eller yrke.

Disse sakene vil Senterparti et i Nord-Aurdal prioritere:
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