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Vedtak om framtidig kommunestruktur vil bli gjort i 2016 og derfor er denne 

valgperioden en viktig tid for samfunnet vårt. Dette vil bli en krevende prosess, vi skal 

nå se flere tiår framover i utviklingssammenheng. Sauherad Arbeiderparti mener det 

er for tidlig i prosessen til å bestemme hvilke nåværende kommuner som skal utgjøre 

én framtidig kommune, men ser at Sauherad og nabokommuner til sammen har 

ressurser som vil være positiv for vår utvikling. På dette grunnlaget har vi derfor gått 

inn i to forprosjekter - Sauherad, Nome, Bø og Seljord er det ene alternativet, og 

Sauherad, Notodden, Hjartdal og Seljord det andre. Sauherad Arbeiderparti vil at 

framtidens kommune skal ha ressurser nok til å være en pådriver for utviklingsarbeid 

og dermed være i stand til å gi et godt og likeverdig tilbud til alle innbyggerne. 

 

Skole og kunnskap 

Gode skoler og barnehager er noe av det viktigste kommunen har ansvar for. Sauherad 

Arbeiderparti vil være med og bidra til at våre yngste innbyggere får et så godt oppvekstmiljø 

som mulig. Her inkluderes også fritidstilbud av forskjellig slag som er viktig i den totale 

kunnskapsmappa.  

 

Sauherad Arbeiderparti vil 

- Verne om enhetsskolen, og ønsker ikke ytterlig privatisering av skolen i Sauherad 

- Sørge for at Sauherad barne- og ungdomsskole får tilfredsstillende lokaler som  

 fremmer godt læringsmiljø 

- Høyne kvalitet i skolen ved å styrke videre- og etterutdanning av lærere 

- Følge opp drivere av barnehagene for at barna skal få best mulig start i   

  utdanningsløpet 

- Styrke rådgivingstjenesten i ungdomsskolen med tanke på at overgangen til   

 videregående skal bli lettere for elevene  

 

Velferd  

Sauherad får, i likhet med landet for øvrig, flere innbyggere som har behov for 

dementomsorg. Sauherad Arbeiderparti vil at flest mulig som har behov for tilrettelagt 

omsorgsbolig skal få det. Dette vil vi få til ved å tilrettelegge for flere enheter for demente ved 

Furumoen Omsorgssenter, og opprette dagaktiviteter, særlig med tanke på avlastning. 

 

Sauherad Arbeiderparti vil 

- Fortsatt arbeide for at folk med hjelpebehov kan bo lengst mulig hjemme 



- Tilpasse hjemmetjenesten etter behov og ønsker fra de som trenger hjelp 

- Sette større fokus på folkehelse, tilrettelegge for tilpassa aktivitet sammen med  

  frivillige organisasjoner  

 

Kultur, idrett og friluftsliv 

Kultur- og idrettslivet i Sauherad har rike tradisjoner innenfor folkemusikk, diktning, 

teatervirksomhet, bildende kunst, vinter- og sommeridrett. Vi har i dag mange som utmerker 

seg på disse områdene. Kommunens oppgave er å legge forholdene til rette slik at arbeidet 

kan holde fram og at også kommende generasjoner kan kjenne vår historie og være stolte av 

bygda vår.  

 

Sauherad Arbeiderparti vil 

- Støtte de frivillige organisasjonene som fremmer aktiviteter innen kultur, idrett og  

 friluftsliv 

- Arbeide for tilbud til alle ungdommer i Sauherad om «hjem for en 50-lapp» 

- Bidra til at ungdomsklubb er et godt tilrettelagt tilbud til ungdommer i bygda 

- Fremme de unike naturområdene vi har tilgjengelige i vår kommune 
 

 

Helse 

Arbeiderpartiets mål er et samfunn som fremmer god helse for alle, forebygger sykdom, 

utjevner sosiale forskjeller og gir barn og unge en god start i livet. Vi trenger en 

folkehelsepolitikk som er tilpasset den tiden vi lever i, og som favner menneskers fysiske og 

psykiske helse. For Arbeiderpartiet er det viktig at det grunnleggende folkehelsearbeidet 

foregår utenfor sykehus og legekontor, i det samfunnet vi er en  

del av.   

 

Sauherad Arbeiderparti vil 

- Helsestasjoner og skolehelsetjenesten er viktige lavterskeltilbud med høy tillit i 

befolkningen. En   kompetanse som kan avdekke alvorlige problemer som vold, overgrep og 

rus, er derfor viktig 

- Skoler og barnehager må ha klare planer for å forebygge og stoppe mobbing 

- Det er viktig å jobbe for at kommunens etater jobber på tvers og samarbeider om et godt 

helsetilbud som ivaretar den enkeltes behov 

- Vi vil jobbe for å sikre god rekruttering av fastleger 

- Staten må dekke mer av utgiftene til samhandlingsreformen da økt kompleksitet og antall 

henvisninger har blitt en stor utfordring for kommunen. Blir du alvorlig syk, skal du være 



sikret rask behandling, og pasienter som blir skrevet ut fra sykehus skal få et best mulig 

tilbud i nærmiljøet 

- Notodden sykehus skal ha høy kompetanse og være et godt tilbud i fremtiden 

- Barn og unge bør kunne få tannbehandling der de går på skole, slik at de slipper å ta fri 

store deler av skoledagen  

- Tjeneste for psykisk helse og rus må prioriteres slik at brukerne kan sikres et tilbud som 

fremmer selvstendighet og styrker evnen til å mestre eget liv 

- Folkehelse er et viktig forebyggende tiltak og det skal legges til rette aktivitetstilbud for alle 

aldersgrupper 

 

Næring, landbruk, reiseliv og turisme 

Arbeidsmarkedet i regionen er en viktig faktor for at folk finner Sauherad attraktiv  

å bosette seg i. Vi ønsker å styrke næringssamarbeidet med nabokommunene gjennom å se 

på hele regionen som et felles arbeidsmarked og tilby blant annet gode bomiljø, kulturtilbud 

og kommunikasjonsmuligheter. Vi mener at Notodden og Rjukan sin verdensarvsøknad 

skaper grunnlag for vekst og utvikling – for hele Telemark.  

Ved å lage gode opplevelser, med kvalitet i alle ledd, sikrer vi både at turister kommer tilbake 

og benytter mer av ferien sin i våre nærområder. Vi har flere flyplasser  

i Telemark, og for vårt nærområde er flyplassen på Notodden den viktigste. Sett fra 

næringslivets ståsted er vi i stor grad avhengig av flyplassen på Notodden for videre utvikling 

av arbeidsplasser i vårt område. 

 

Sauherad Arbeiderparti vil 

- Styrke markedsføring av eksisterende næringsområder – Brenna, Telefrukt,   

 Hjuksevelta og Hørtemogane – slik at vi får fart på utviklingen av flere og nye   

 arbeidsplasser i kommunen  

- Bidra positivt til videreutvikling og etablering av turisttilbud langs Østkanalen 

- Tilrettelegge for at Midt Telemark Næringsutvikling får mulighet og ressurser til å jobbe for 

lokale næringsinitiativ - også innenfor nisjeproduksjon og lokalmat i primærnæringene 

- Videreutvikle og styrke det landbruksfaglige kompetansesenteret ved Landbrukets Hus på 

Brenna og      Sagaplant 

- Støtte opp om produksjonsmiljøet rundt frukt- og bærsatsingen i Sauherad 

- Arbeide for at matvarekjedene gir plass for lokalproduserte matvarer på lik linje med  

 handelens egne merkevarer 

- Jobbe for å opprettholde Notodden flyplass  

 

 



Miljø og klima 

Sauherad Arbeiderparti vil arbeide for at Norge styrer etter FNs anbefalinger for et 

bærekraftig miljø, og vi vil gjøre vårt for at dette også synes i vår lokalpolitiske handling. 

Vi mener «urørt» natur er en fantastisk ressurs for Norge, og enda viktigere vil det bli i 

fremtiden. Urørt natur kan bli vår viktigste ressurser i forhold til vårt livsgrunnlag etter oljen. 

Vårt fokus er å styrke vern av våre felles naturressurser og vi vil bidra til skånsom utnyttelse 

av utmark. Vi vil være en garantist for allemannsretten og verne om den nasjonale 

fellesformuen naturen har gitt oss.  

 

Sauherad Arbeiderparti vil 

- Bidra for styrke en bærekraftig utvikling for miljøet ved handling lokalt 

- Jobbe for miljøvennlige kollektivtilbud slik at både fastboende og turister har et tilbud som 

er samordnet og korresponderer bedre enn det gjør i dag 

- Legge til rette for mer tømmertransport på jernbane  

- Legge til rette for utvikling av mindre, rimeligere og mer miljøvennlige boenheter 

- Kommunen skal være en nysgjerrig og ivrig foregangskommune for å ta i bruk   

 miljøvennlig teknologi når slik teknologi er tilgjengelig 

- Legge til rette for at avfall blir håndtert på en bærekraftig måte da dette skaper lokale  

 arbeidsplasser og miljømessige gevinster for samfunnet  

- Ved skifte av leasingbiler skal kommunen vurdere el-biler 

- Hurtigladestasjoner må etableres i kommunen 

- Sørge for at kommunen tilbyr miljøtiltak, slik som bobil- og båttoalett tømming  

 

Bomiljø  

Sauherad Arbeiderparti vil arbeide aktivt for å styrke bosettingen i kommunen.  

Vi ser det som viktig å øke skatteinntektene til kommunen, og for å lykkes med det  

vil Sauherad Arbeiderparti vise frem kvalitetene med å bo landlig, men likevel nær  

de større arbeidsmarkedene i regionen. Vi vil jobbe for at alle skal integreres i  

våre bomiljø. 

 

Sauherad Arbeiderparti vil 

- Legge forhold til rette slik at pendlere og arbeidstakere som jobber utenfor vår   

 kommune finner Sauherad attraktiv å bo og leve i 

- Styrke eksisterende tettsteder med flere byggeklare tomter gjennom aktivt å arbeide for økt 

bosettingen i kommunen 

- Medvirke til at kommunen tilrettelegger for bruk av startlånordningen gjennom   

 Husbanken slik at flere unge kan få lån og etablere seg 



- Kommunen må klargjøre tilstrekkelig tomteareal for ikke-kommersielle utleieboliger 

- Sikre trygge skoleveier blant annet ved bygging av gang- og sykkelstier 

- Satse på standardheving av kommunale veier, samt gi prioritert tilskudd til private veier. Det 

er en målsetting å ha asfalt og veilys som standard på kommunale veier  

 i alle byggefelt 

- Styrke utvikling av bredbånd og nett-tilgang for hele befolkningen i Sauherad 

- Jobbe for at flyktninger skal integreres i samfunnet blant annet ved å opprette flere  

 språkarbeidsplasser og bruk av frivillige språklærere 

 


