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INNLEDNING 

Sør-Aurdal kommune er som mange distriktskommuner preget av store arealer og 
naturressurser.   
På tross av jevnt full sysselsetting og delvis mangel på arbeidskraft så er det vanskelig å 
holde befolkningstallet oppe.  På 1950-tallet var folketallet over 4.000, mens tallet pr 
01.01.08 var 3.176. Aldersfordelingen er ugunstig i forhold til landsgjennomsnittet 
ettersom det i Sør-Aurdal er prosentvis langt flere eldre i befolkningen.  
Kommunen har levende bygder og spredt bosetting som nødvendiggjør en god 
infrastruktur i kommunen. 
Vegnettet er omfattende, boligbyggingen er moderat, mens hyttebyggingen har vært svært 
stor de siste årene.  
Kommunens tjenestetilbud til innbyggerne er stadig bygget ut og fornyet, og har i dag en 
gjennomgående god standard. Et desentralisert utbygging har vært målsettingen, og 
innenfor de rammer kommunen har å forholde seg til så har en lykkes godt med dette. 
 

VISJON 

Sør-Aurdal skal være en kommune der alle innbyggerne sikres en god 
livskvalitet i alle faser av livet, og der bærekraftig forvaltning av 
naturressursene står i fokus. 
Sør-Aurdal kommune skal gjennom tilrettelegging og positive 
holdninger til utvikling, bli en god kommune å bo i, flytte til og besøke. 
 

HOVEDMÅLSETTING 

I samarbeid med næringsliv, frivillige lag, organisasjoner o.l.  skal Sør-
Aurdal  kommune videreutvikle et allsidig kultur- og idrettsliv og  sine 
lokalsamfunn med Bagn som det funksjonelle kommunesenteret.  
Med de tilgjengelige ressurser skal kommunen gi det eksisterende 
næringsliv så gode rammebetingelser som mulig, samtidig som det 
samarbeides på alle plan (fylke, region) for å stimulere til utvidelser og 
nyetableringer. 

 
 
Arbeid, bolig, kultur og tjenestetilbud vil fortsatt være de viktigste 
forutsetningene for trivsel i Sør-Aurdal. Folk må i størst mulig grad 
få bo der de vil, og være sikre på at kommunal service når fram 
uavhengig av bosted, kjønn og alder. Kommunesenteret skal ha 
sentrale funksjoner, med livskraftige bygder med mest mulig service 
også lokalt. 
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DELMÅLSETTINGER 

Hele organisasjonen: 

♦ Kommunen skal gi best mulig tjenestetilbud i dialog med brukerne ved: 
� Godt kvalifisert og effektivt personale som er tilfreds med sitt arbeid og 

sin arbeidsplass. 
� Enkel, effektiv, fleksibel og samstemt organisasjon. 
� Fokus på service og kvalitet i dialog med innbyggerne. 

 

♦ Kommunen  skal være forberedt på å kunne håndtere kriser for å verne om liv 
og helse. 

 

Næring, utbygging, samferdsel og arealbruk: 

♦ Kommunen skal legge forholdene til rette for utvikling og vekst innen 
eksisterende og ny virksomhet til beste for innbyggerne og samfunnets behov.   

♦ Videreutvikle Sør-Aurdals allsidige næringsliv ved å bygge på 
eksisterende bedrifter og næringer, samt søke videreutvikling gjennom 
nye tiltak og etableringer. 

♦ Universell utforming skal legges til grunn. 

♦ Kommunen skal prioritere arbeid og aktivitet for ungdom i alderen 18 til 
25 år. 

♦ Opprettholde et levedyktig landbruk med produksjon av mat, trevirke og 
utmarksprodukter til beste for næringens utøvere og samfunnets behov. 

 

♦ Kommunal utbygging skal legge vekt på langsiktighet og økonomisk drift. 

♦ Ved utbygging skal det legges vekt på løsninger som totalt sett gir lavest 
mulig kostnader gjennom investeringens levetid.  

♦ Kommunen skal være en foregangskommune med hensyn til i størst mulig 
grad å benytte klimanøytral energi og være en pådriver for at ENØK-
tiltak hensyntas i alle bygg.  

♦ Kommunen skal sikre etterspørselen etter drikkevann for innbyggere og 
tilreisende med vann av forskriftsmessig drikkevannskvalitet.  
Drikkevannkildene skal sikres slik at forsyningen blir sikker og økonomisk 
forsvarlig.  

♦ Kommunen skal behandle avløpsvann på en slik måte at helse- og  
miljøskader eller sjenerende forhold ikke oppstår. 
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♦ Vegene er et av de viktigste virkemidlene i distriktspolitikken. Vegnettet er av 
stor betydning for å opprettholde bosettingen og for å legge til rette for en 
utvikling i de enkelte bygdene. 

 

♦ Kommunen skal arbeide aktivt for å påskynde utbedring av riks- og fylkesveger, 
og tilrettelegge for rasteplasser og gang- og sykkelvei langs deler av E-16. 
 Egne ressurser samles for best mulig utvikling i de enkelte bygder der folk bor. 

 

♦ Arealressursene skal forvaltes slik at inntjeningen kan 
øke innenfor et vidt spekter av aktiviteter med basis i en 
bærekraftig utvikling.  Dyrka jord, også tidligere brukt 
jordbruksareal og produktiv skog, skal sikres som 
produksjonsgrunnlag for framtidig landbruk.  Arealene 
skal brukes uten å forringes, det biologiske mangfoldet 
og befolkningens tilgang til friluftsområder skal sikres.  
 

♦ Det skal være sterke samfunnsgagnlige  årsaker 
tilstede for å omdisponere dyrka jord til annen 
bruk.  

 
♦ Kommunen har store områder som med fordel kan nyttes til bolig- og 

ervervsbebyggelse. Fradeling til slike formål skal det sees ”romslig” på 
dersom det ikke går ut over dyrka mark, arrondering, landskapshensyn 
eller kulturlandskap.  

 
♦ Fritidsbebyggelse avklares gjennom regulering etter overordnet 

planlegging i kommuneplanens arealdel. 

 
♦ Kommunen skal ha en positiv holdning til næringsmessig bruk av 

verneområdene i kommunen.  
 

♦ Kommune skal ha en positiv holdning til utvikling og utbygging av 
småkraftverk og bidra til at lokale utbyggere gis best mulig vilkår for å 
bygge ut vannkraft 
 

♦ Landbruksplanen for Sør-Aurdal 
kommune legges til grunn for de 
fleste landbruksspørsmål i 
kommunen. 
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Skole, barnehage og kultur: 

♦ Elevene i Sør-Aurdal kommune skal møte et godt skolemiljø som gir læring og 
trivsel for alle.  

♦ Kommunen skal skape en felles pedagogisk forståelse for hva et godt skolemiljø 
er, og gi innsikt i hvordan en kan oppnå dette. 

♦ Personalet skal gis kompetanse til å takle  hverdagen i klasserommet både 
praktisk og pedagogisk. 

♦ Skoler og klasser må være så store at det faglige miljøet blir utviklet og elevene 
kan lære sammen med andre på lik linje.  Hensynet til sosialt og pedagogisk 
miljø for elevene skal være overordnet andre hensyn. 

 
Utvikling av elevtallet i kommunens skoler basert på kjente fødselstall: 

Skole 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 

          

Bagn 155 141 137 126 120 114 117 112 111 

Begnadalen 50 49 49 52 55 50 45 39 38 

Hedalen 94 95 93 94 93 99 94 90 85 

Reinli 51 50 43 42 34 35 34 31 29 

SAUS 96 98 106 115 114 107 109 104 99 

          

Tot. ant. elever 446 433 428 429 416 405 399 376 362 

 

♦ Tilrettelagt undervisning med tidlig hjelp til barn med spesielle behov er viktig. 
 

♦  Barnehagene i Sør-Aurdal skal være en arena for 
utvikling, med fokus på den pedagogiske og praktiske 
hverdagen i barnehagen, både i  forhold til  barn og 
voksne.  
 

♦  Rammeplanen skal brukes aktivt og bevisst i den 
daglige driften i barnehagen. 
 

♦ Sør-Aurdal kommune skal sikre og videreutvikle 
kvaliteten i barnehagene med motto:  Aktive barn i 
naturen. 

 

♦ Sør-Aurdal kommune satser på full barnehagedekning. 
 

 

♦ Kommunen skal ha et rikt og allsidig kulturliv, blant annet gjennom 
kulturskolen, samt bruke kulturlivet som virkemiddel for å fremme bosetting. 
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♦ Kommunen vil gjennom målstyrt anleggsutbygging bidra til at den samlede 
anleggsmassen i kommunen gir flest mulig anledning til å drive idrett og fysisk 
aktivitet på sitt nivå der de bor.  Det skal sikres varierte og sammenhengende 
grøntarealer i nærområdet, rom for leik, gang- og sykkelveier og trygg skolevei. 

♦ Bruke fysisk aktivitet for å forebygge sykdom og tilrettelegge for arbeidslivet. 
 
 

♦ Bibliotekene skal i sine tilbud til 
barn,  voksne og seniorer  legge 
vekt på kvalitet, allsidighet og 
aktualitet.  De skal fremme 
opplysning, utdanning og annen 
kulturell virksomhet gjennom 
informasjonsformidling og ved å 
stille bøker og annet egnet 
materiale gratis til disposisjon for 
alle. 
 

♦ Bibliotekene skal gi rask og god 
service til alle. 
 

♦ Biblioteket skal være en aktiv 
læringsarena for barn og voksne og bli en spydspiss i et fremtidig kultur- og 
kunnskapssamfunn. 

 

Helse, omsorg og forebyggende tiltak: 

♦ Kommunen skal ha et kvalitativt og desentralisert godt helse- og sosialtilbud, 
innenfor de lover og regler som til enhver tid gjelder. 
 

♦ Kommunen skal sette brukeren i sentrum. Tjenesten skal være preget av 
tverrfaglig samarbeid med kvalifisert personale, og godt arbeidsmiljø. 
 

♦ Tjenestetilbudet skal være fleksibelt etter skiftende behov og ressursrammer. 
 

♦ Kommunen skal gjennom sitt arbeid forebygge sykdommer og sosiale problemer 
i befolkningen med hovedfokus på barn og ungdom.  Tilbudet skal videreutvikles 
i takt med behovet. 
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Sør-Aurdalsheimen 

• Sør-Aurdalsheimen skal gi langtids botilbud til syke og 
pleietrengende med stort behov for medisinsk tilsyn og 
sykepleie. 

• Sør-Aurdalsheimen skal gi korttidsopphold for medisinsk 
behandling, rehabilitering, sykepleie og ved avlastningsbehov. 

 
 
 

Åpen omsorg/Psykisk helsearbeid 
• Skal gi rett hjelp til rett person, til rett tid. 

• Skal være en trygg og forutsigbar tjeneste som gir et kvantitativt og kvalitativt 
likeverdig tilbud til alle innbyggere i kommunen. 

• Være et helhetlig lokalt tjenestetilbud som skal gi brukeren økt livskvalitet og 
mestring av egen livssituasjon, ved økt tilgjengelighet og økt kvalitet på 
tjenestene. 
 

Miljøarbeidertjenesten 
• Skal arbeide for å bedre funksjonsevnen, og tilrettelegge for at den enkelte 

funksjonshemmede får mulighet til å leve et mest mulig sosialt og meningsfylt 
liv. 
 

Fysioterapitjenesten/habilitering og rehabilitering 
• Skal gi befolkningen i kommunen et godt tilbud i 

forebyggende og behandlende fysioterapi. 

• Skal få mennesker så fort som mulig tilbake til 
arbeidslivet og det sosiale liv. 

• Skal gi innbyggerne best mulige forutsetninger til å 
leve et verdig liv. 
 

Legetjenesten 
• Legetjenesten skal gi en stabil legedekning som i tilstrekkelig grad ivaretar 

følelse av nærhet til tjenesten. 
 

Helsesøstertjenesten 
• Skal forebygge medfødte og ervervede sykdommer blant barn. 

• Skal fremme god fysisk og sosial helse blant barn og unge. 
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•  Skal samarbeide med hjem og skole for å identifisere og løse de helsemessige 
problem som spesielt knytter seg til skoleelevens situasjon. 
 

Barneverntjenesten 
• Skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse 

og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg i rett tid. 

• Skal bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. 
 

Sosialtjenesten/rusforebygging 
• Skal fremme økonomisk og sosial trygghet,  bedre levekårene for vanskeligstilte,  

bidra til økt likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer. 

• Skal bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha 
en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. 

• Skal yte hjelp til selvhjelp, det vil si at de tjenester som gis etter hvert skal kunne 
føre til at mottakerne blir selvhjulpne. 

• Skal arbeide for å redusere skader og belastningen rusmiddelbruk medfører i 
miljøet. 

• Skal gi barn, unge og befolkningen i Sør-Aurdal for øvrig trygghet, styrke og 
kunnskap til å ta aktive og positive valg gjennom politisk og rusforebyggende 
arbeid. 

• Botilbudet kommunen tilbyr til de sterkt belastende rusmiddelbrukerne, skal ha 
en rusforebyggende virkning. 

 

Interkommunalt samarbeid: 

Ved fellesløsninger skal en oppnå: 

♦ Bedre tjenestekvalitet og/eller økonomiske 
innsparinger. 

♦ Redusert sårbarhet. 

♦ Styringsorgan som er enkle, oversiktlige og effektive. 
♦ Gjennom Valdres Natur- og Kulturpark skal Sør-Aurdal 

utvikle økt verdiskaping og livskraft i lokalsamfunnene. 
 
Sør-Aurdal kommune: Postadresse:    2930 Bagn 
    E-post:  postmottak@sor-aurdal.kommune.no 
    Telefon: 61 34 85 00  Fax:   61 34 85 01 
    Hjemmeside: www.sor-aurdal.kommune.no 


