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Gode velferds- 
tjenester uten 
eiendomsskatt
Venstres årlige budsjettforslag 
viser at det kan gis minst samme 
tjenester innen oppvekst og helse 
som i dag uten å innføre eien-
domsskatt. Kommunen leide i fjor 
inn Agenda Kaupang for å vurdere 
arbeid og pengebruk. Den viser at 
kommunen kan vinne inn mange 
millioner kroner på å organise-
re arbeidet bedre og ved å drive 
smartere og mer effektivt. Hel-
se-og sosialsektoren er i gang med 
denne prosessen. Den gir resultater. 
Kommunen gikk med et solid over-
skudd i 2014 og regnskapsrappor-
ter for 2015 viser positive tall. I en 
slik situasjon er det ingen mening i 
å legge en straffeskatt på innbyg-
gerne.

VENSTRE INVITERER TIL 
TVERRPOLITISK SAMARBEID 
Venstre vil invitere det nye kom-
munestyret til en tverrpolitisk dug-
nad der vi går kritisk gjennom hele 
kommunens aktivitet. Vi er over-
bevist om at en slik gjennomgang 
vil få flere partier til å innse at det 
er mulig å drifte hele kommunen 
på en slik måte at vedtaket om 
eiendomsskatt kan trekkes tilbake. 

Folk først - 
Nei til eiendomsskatt.
Kommunestyret har, helt 
unødvendig, vedtatt å 
innføre eiendomsskatt 
for næringslivet, hus og 
hytter i hele kommunen. 
Venstre har konsekvent 
stemt mot dette. 

Innføring av eiendomsskatt kom 
som ”lyn fra klar himmel”. Spørs-
målet er ikke drøfta med innbyg-
gerne, og det har ikke vært noen 
form for høring. Derfor mener 
Venstre at vi bør ha en folkeav-
stemming om eiendomsskatt i 
løpet av høsten. Uansett vil Ven-
stre følge opp saken og foreslå at 
det nye kommunestyret sier nei til 
å kreve inn eiendomsskatt i 2016. 
Venstre har gjennom flere år lagt 
fram budsjettforslag som viser at 
det er unødvendig å innføre eien-
domsskatt for å kunne gi gode og 
verdige velferdstjenester. Her viser 
vi til vårt politiske regnskap.

Vi registrerer at andre partier 
hevder at det ikke er mulig å endre 
vedtaket om eiendomsskatt. Vårt 
svar er: Der er fullt mulig. Og til flere 
stemmer Venstre får ved valget, til 
større kraft har vi til å få kommu-
nestyret til å snu i positiv retning.



EN HENVENDELSE TIL KOM-
MUNEN SKAL VÆRE NOK 
En telefon eller e-post til kommu-
nen skal være nok. Den ene hen-
vendelsen skal gi deg svar. Det skal 
være unødvendig å måtte ringe til 
fire-fem personer før du får tilba-
kemelding! Kommunens nettsider 
må oppdateres med større mulig-
het for å kunne sende søknader og 
få elektronisk svar.

KOMMUNEN SOM 
SERVICEORGAN 
Venstre vil ha raskere saksbehand-
ling, bedre kvalitet og redusert 
byråkrati. Kommunen skal møte 
innbyggere og etablerere med en 
positiv innstilling. Venstre vil sette 
krav om bedre kvalitet i saksbe-
handlingen.

KOMMUNEREFORM
Forslag om endring av kommune-
grenser/sammenslåing av kommu-
ner, skal legges fram for folkeav-
stemming. Venstre vil følge folkets 
råd.

Kunnskap og like 
muligheter

Fortsatt bruk av varme hender på 
Sigdalsheimen og en skole vi kan 
være stolt av, er ikke avhengig av 
innkreving av eiendomsskatt. 

Kommunal 
åpenhet, 
informasjon og 
service 
Kommunen skal være et serviceor-
gan for bygdas befolkning. Venstre 
har i mange år kjempa for en mest 
mulig åpen kommune for å gi deg 
mulighet for innflytelse.

TALERØR FOR INNBYGGERNE 
Venstres representanter garanterer 
å lytte til innspill vi får fra inn-
byggerne, og vi vil ta opp aktuelle 
saker og spørsmål til debatt. I store 
og viktige saker bør det holdes 
folkemøter, og vi må ta i bruk mu-
ligheten for folkeavstemming, jf. 
spørsmålet om eiendomsskatt.



SATS PÅ GRÜNDERE
Venstre vil presse på overfor Re-
gjeringen for å sikre at folk som 
starter egen bedrift, blir likestilt 
med lønnsmottakere når det 
gjelder trygderettigheter og an-
dre sosiale ordninger. Verdiene må 
skapes før de kan brukes. Derfor vil 
Venstre gjøre det lettere å starte 
egen virksomhet. Venstre vil arbei-
de for en nærings- og nyskapings-
politikk som hjelper gründere og 
småbedrifter fram. Ordføreren skal 
prioritere hjelp til - og møter med 
- næringslivet framfor å delta på 
konferanser utenfor kommunen.

NÆRINGSLIVET - 
GRUNNLAGET FOR GODE 
TJENESTER
Venstre vil stimulere til nyskaping. 
Like viktig er det å slå ring om - og 
å støtte - eksisterende næringsliv. 
Går det bra i næringslivet, har vi 
råd til sterkere offentlig satsing. 
Går det dårlig, må det ofte stram-
mes inn i kommunens budsjetter. 
Derfor er næringslivet så viktig for 
å skape velferd og gode kommuna-
le tjenester. Venstre vil støtte opp 
om - og stimulere til - videreutvik-
ling av næring og arbeidsplasser i 
fjellet. Vi vil fjerne eiendomsskat-
ten på verker, bruk, hus og hytter 
som flertallspartiene Arbeiderpar-
tiet, Senterpartiet og Høyre har 
innført.

Skal Sigdal ha mulighet 
til å overleve som egen 
kommune i framtida, må 
kommunen trekke til seg 
langt flere innbyggere.

Nøkkelord her er å få ungdom som 
tar utdanning og flere kvinner til å 
bosette seg i bygda. Vi må skaffe 
flere arbeidsplasser og gode bolig-
tilbud og samtidig profilere Sigdal 
som en gunstig pendlerkommune. 
Å bedre de sosiale ordningene for 
gründere og å få på plass høyhas-
tighetsnett (fiber) vil være nødven-
dig for å lykkes. Skal det ”lyse i alle 
glas”, må vi ha tilbud som er bedre 
enn i andre distriktskommuner.

PROFILERING AV SIGDALS 
KVALITETER UTAD
Venstre vil at kommunen skal 
fokusere på å profilere alle gode 
kvaliteter ut mot potensielle nye 
innbyggere. Prosjekt ”Bo-og blilyst” 
i Sigdal har i stor grad lagt vekt på 
oppbygging av egen identitet og 
stolthet. Nå er det på tide å vende 
blikket ut av bygda og i større grad 
promotere fordelene ved å bo land-
lig i vår kommune.

Et framtidsretta og 
offensivt Sigdal.



NYTT BOLIGFELT I NEDRE DEL 
AV BYGDA
Kommunen må være en aktiv på-
driver overfor grunneiere og søke 
et positivt samarbeid med tanke 
på grunnavståelse til nye bolig-
felt i nedre del av bygda. Dette 
er svært viktig mht. til bosetting 
(yngre mennesker og pendlere). Det 
bør også være aktuelt å vurdere 
utbygging i samarbeid med private 
grunneiere. Teknisk etat skal priori-
tere arbeidet med å hjelpe potensi-
elle utbyggere på alle mulige måter.

SPREDT BOLIGBYGGING
Venstre vil også fortsette å arbeide 
for spredt boligbygging. Det skal 
fortsatt være mulig å selge inntil 
tre hustomter uten at det må utar-
beides reguleringsplan.

FIBER TIL HELE SIGDAL
Venstre vil arbeide for at fiber-
bredbånd skal bli tilgjengelig for 
hele bygda. Fiberbredbånd er kom-
munikasjonsvei for morgendagens 
næringsliv og blir stadig viktigere 
ved spørsmål om nyetableringer av 
bedrifter. Venstre vil arbeide for at 
det kan strekkes fiberkabel fram 
til husstander og bedrifter. Siden 
private bedrifter ikke ser det som 
økonomisk bærekraftig å bygge ut 
fibernettet, vil Venstre ta initiativ 
til at kommunen skal iverksette et 
prosjekt for eksempel i samarbeid 
med Nasjonal kommunikasjons-
myndighet for å bygge ut fibernet-
tet i hele Sigdal.



ved Sigdal ungdomsskole bør dekkes 
gjennom dugnad og kommunale midler.

FOREBYGGING MÅ STYRKES 
Vi ser dessverre at flere av våre elever 
sliter med psyko-sosiale utfordringer 
som går ut over elevenes utvikling og 
læring. Venstre ønsker å styrke skole-
helsetjenesten ved skolene i bygda. 

PRAKTISKE FAG 
(HÅNDVERKSFAG) MÅ INN I 
SKOLEN 
Sigdal er ei bygd der praktisk kunnskap 
og arbeid er etterspurt og høyt verd-
satt. Venstre ønsker å stimulere til økt 
samarbeid mellom skolene og nærings-
livet i bygda. 

SPESIALUNDERVISNING MÅ 
STYRKES. NULLTOLERANSE 
MOT MOBBING 
Venstre vil ha større fokus på tidlig 
innsats når vi ser at elever sliter 
sosialt eller faglig pga. spesifikke 
vansker som f.eks. dysleksi eller ADHD. 
Her må det settes inn utredning 
og spesialundervisning på et tidlig 
tidspunkt i elevens skoleløp. Venstre 
ønsker å følge aktivt med på skolenes 
arbeid for å forebygge og avdekke 
mobbing på et tidligst mulig tidspunkt. 
Skolepolitikerne må hvert år evaluere 
skolenes tiltaksplan mot mobbing. Vi 
skal ha nulltoleranse mot mobbing i 
Sigdal. 

I Sigdal skal alle ha 
mulighet til å utnytte 
sine evner og sin 
skaperkraft. Skolen 
og barnehagen er en 
viktig bærebjelke i 
lokalsamfunnet. 
Venstre vil jobbe for å opprettholde og 
styrke dagens skolestruktur. Kom-
munen må gå i dialog med de forel-
dredrevne barnehagene for å hjelpe til 
i en vanskelig situasjon (for få barn og 
dermed dårligere økonomi)

BYRÅKRATIET I SKOLEN MÅ 
BEGRENSES. TIDSTYVENE MÅ 
BORT.
Venstre vil begrense byråkratiet i sko-
len til et minimum. Vi vil derfor gjenta 
vårt forslag fremmet i 2011 om en lokal 
utredning i Sigdal for å finne ut hvor-
dan skolene kan begrense dokumente-
ring og rapportering. Venstre mener at 
dette kan frigjøre tid som kan brukes til 
elevenes utvikling og læring. 

SKOLEN SKAL VÆRE GRATIS 
"Gratisprinsippet" i skolen fungerer ikke 
slik det skal. Vi ser i praksis at ekskur-
sjoner, skoleturer og andre aktiviteter 
ikke gjennomføres uten at det mot-
tas gaver fra foreldre. Leirskolen for 7. 
klasse og internasjonaliseringsarbeidet 

En skole for kunnskap 
og like muligheter.



eller i bofellesskap, bør få det. De som 
vil bo hjemme, skal ha god hjelp og 
daglig tilsyn. Det er viktig å videreføre 
ordningen med ambulerende vakt-
mestertjeneste. Jordmor i full stilling 
skal opprettholdes. Gode og verdige 
tjenester er fullt mulig å oppnå uten å 
måtte innføre eiendomsskatt. 

UTBYGGING AV 
SIGDALSHEIMEN OG FLERE 
OMSORGSBOLIGER
Kommunen gjennomfører et stort løft 
med bygging av nye omsorgsboliger og 
utvidelse av Sigdalsheimen med lin-
drende enhet. Helse og sosial er i gang 
med omgjøringer som frigjør penger 
til drift av den nye avdelinga. Det kan 
likevel bli behov for tilførsel av friske 
penger. 

FOLKEHELSE 
Venstre vil være en pådriver for å få 
kommunen til å engasjere seg sterkere 
i folkehelsearbeid. Mer fysisk aktivitet 
i barnehage og skole står sentralt i et 
slikt opplegg. Det er også viktig at alle 
ledd i kommunen har fokus på trim og 
aktivitet for ulike aldersgrupper. Her 
bør det søkes tettere samarbeid med 
idrettslag og andre frivillige organisa-
sjoner. 

SOSIAL OG BARNEVERN 
Kommunen skal ha et godt utbygd 
apparat og gi gode sosiale tilbud. 
Personer som etter loven har krav på 
hjelp, skal få det! Det er samtidig viktig 
at det er fokus på å få folk i arbeid, 
og at det kontinuerlig er kontroll med 
utbetalingene. Barnevernet (felles med 
Modum) gjør en viktig jobb, men har 
over flere år brukt mye mer penger 
enn budsjettert. Venstre vil arbeide for 
bedre kontroll av pengebruken og stør-
re innsyn i hvordan pengene blir brukt.

SFO TILPASSET ELEVENE OG 
FORELDRENES BEHOV 
Venstre vil legge til rette for samar-
beid mellom skole, SFO og det lokale 
kultur- og idrettslivet i bygda. Vi ønsker 
et SFO som er tilpasset barnas og for-
eldrenes behov. 

KVALITET I BARNEHAGENE 
Venstre gir vår fulle støtte til drifta av 
de foreldredrevne (private) barnehage-
ne i bygda. Dugnadsarbeidet foreldrene 
gjør for å opprettholde drifta, sparer 
kommunen for store utgifter. Sigdal 
Venstre ønsker å stimulere til rekrut-
tering av førskolelærer og etablere et 
kvalifiseringsprogram for ufaglærte i 
barnehagene.

Helse og  
omsorg.
Alle innbyggere skal 
kjenne seg trygge på å 
få hjelp og omsorg når 
det er nødvendig. Vi 
skal gi gode og verdige 
tjenester. 
Venstre vil opprettholde hjemmehjelp 
og hjemmesjukepleie på minst like 
godt nivå som i dag. Sigdal har en god 
eldreomsorg, men den kan bli bedre. 
Alle som ønsker plass på institusjon 



kommunen benytter sin rett og plikt 
til å kreve en stabil og faglig forsvarlig 
drift ved museet. Venstre ønsker også 
at det blir tatt initiativ til å videreføre 
Andreas Mørchs bygdebøker bind IV og 
V (bygdehistorie / bygdas utvikling.) 

KULTURPRIS – KULTUR/
IDRETTSSTIPEND- 
KULTURSKOLE 
Venstre sto i spissen for å innføre en 
kommunal kulturpris og stipend for 
ungdom innen idrett og kultur. Vi vil 
utvide stipendordningen slik at flere 
ildsjeler og ungdommer kan få en sti-
mulans fra kommunen. Kulturskolen bør 
utvides slik at flere elever kan få plass. 
Venstre støtter initiativ som måtte 
komme fra ungdom, f.eks. om rocke-
verksted. 

TURSTIER OG SKILØYPER 
I hele kommunen er det nå om lag 50 
blåmerka turstier, og mange har stor 
glede av å benytte disse.  De siste 
årene har det vært jobba målretta 
med rydding og merking av turstier, og 
den såkalte «hverdagsturen» har blitt 
viktig. Det er positivt for folkehelsa. 
Jf. turstien til Allemannsåsen i Nedre 
Sigdal. Bare i år har det snart vært 
3000 passeringer der. Svært mange av 
turstiene er markedsført på UT.no. Slik 
får vi synliggjort naturen og friluftsmu-
lighetene i kommunen vår for et stort 
publikum. 

Venstre ønsker å videreføre dette po-
sitive samarbeidet mellom idrettslag, 
grunneiere og kommunen. I tillegg vil 
vi fortsatt gi støtte til preparering av 
skiløyper i fjellet og støtte idrettslagas 
arbeid til preparering av skiløyper nede 

Sigdal kan være stolt av 
sine kulturinstitusjoner. 
Kunstnerhjemmene Lauvlia og Ha-
gan, som er eid av Sigdal kommune v/
Stiftelsen Kunstnerhjemmene i Sigdal, 
Stiftelsen Sigdal Museum – Folke-
musikksenteret samt Eggedal Mølle 
trenger fortsatt oppfølging og støtte til 
bevaring og utvikling, for å leve opp til 
dagens krav om service og formidling.

 SENTRUMSUTVIKLING 
- RASTEPLASSER - 
INFORMASJONSTAVLER 
Det må settes fart på arbeidet med 
sentrumsutvikling i Prestfoss og i 
Eggedal. Målet må være å skape le-
vende sentra, hindre handelslekkasje 
og stimulere til samarbeid og nyska-
ping. Gjennom målbevisst utvikling og 
markedsføring av våre kvaliteter skal vi 
sikre at hytteeiere og besøkende opp-
holder seg i Sigdal flest mulig dager i 
året! Det må tas initiativ overfor Sta-
tens Vegvesen for å få de til å ta større 
ansvar for rasteplasser og oppsetting 
av toaletter. Kommunen må sørge for 
oppdatering av informasjonstavler og 
bedre skilting. 

TA VARE PÅ BYGDAS 
KULTURHISTORIE 
Sigdal Museum er flaggskipet for 
bygdas kulturarv. Venstre har vært 
pådriver for ferdigstillelsen av Plassa-
nebygningen samt restaureringen av 
Eikjebygningen, men de mange gamle 
bygninger trenger kontinuerlig etter-
syn og vedlikehold. Venstre ønsker å 
(bidra til å) snu en negativ utvikling de 
siste årene, ved å være pådriver for at 

Kultur og reiseliv.



og reguleringsplaner, og kommunen 
skal ha tilsvarende fokus ved innkjøp 
av varer og tjenester, byggeprosjekter 
mv. 

STØRRE LOKAL MYNDIGHET 
Venstre vil fortsette arbeidet overfor 
sentrale myndigheter for å sikre at 
kommunene og grunneierne skal få 
større råderett i miljø- og ressurssa-
ker. Selv om det er lokal forvaltning av 
Trillemarka, og det er lempa noe på 
vernebestemmelsene, er reglene altfor 
stivbeinte. I andre land sørger en for 
aktivt bruk av verneområder. I Norge 
er det motsatt. Venstre vil i perioden 
2015-2019 være en støttespiller for 
private og næringsliv som søker om 
tillatelser til bruksendringer, byggepro-
sjekter og andre tiltak som må be-
handles politisk. 

LANDBRUKET 
Landbruket har fortsatt en sentral 
plass i bygdas næringsliv, men nærin-
gen er trua av for liten lønnsomhet og 
storsamfunnets lyst til å detaljstyre. 
Venstre vil støtte opp om utradisjonell 
drift og nye satsingsområder (f.eks. 
bygging av småkraftverk og foredling 
av mat). Det er viktig å oppretthol-
de matvareproduksjon og å forvalte 
kulturlandskapet. Venstre vil redusere 
byråkratiet i landbruket og slå sammen 
landbrukskontorene i Midt-Buskerud. 
Den sterke landbrukskompetansen i 
Sigdal kommune bør kunne brukes i 
hele Midt-Buskerud. 

RENOVASJON 
Venstre vil arbeide for å gi fastboende 
med hytte i egen kommune redusert 
renovasjonsavgift. 

i bygda. Preparerte skiløyper vil være et 
viktig bidrag for trivsel og vil gi folk lyst 
til å bosette seg i bygda.

FRIVILLIG 
ORGANISASJONSARBEID - 
DUGNADSÅND 
Frivillig barne- og ungdomsarbeid 
sparer kommunen for store utgifter til 
forebyggende arbeid. Venstre vil gi de 
mange som utfører gratisarbeid et vik-
tig håndslag. I mange lag og foreninger 
legges det hvert år ned mange årsverk 
i frivillig innsats av foreldre og tillits-
valgte. Kommunal støtte til satsing på 
barne- og ungdomsarbeid må økes. 

KOMMUNEN MÅ GI STØTTE 
VED SPILLEMIDDELSØKNADER 
Idrettslag som søker spillemidler til 
utbygging av anlegg og får søknadene 
godkjent, skal være sikra at kommunen 
gir tilskudd.

Miljø - 
ressurs - 
landbruk 
Miljø- og ressursarbeid er 
ingen særinteresse, men 
skal inngå i all kommunal 
planlegging. 
Kommunen skal ha fokus på reduksjon 
av utslipp av klimagasser i arbeidet 
med kommuneplan, kommunedelplaner 



(NTP) for riksveger. Her er det viktig 
at kommunen viser engasjement mot 
både fylkeskommunen og staten. 
Venstre mener også at kommunen 
må være en aktiv pådriver for å få i 
gang lokaltog mellom Vikersund og 
Hokksund med stopp på Åmot. 

BEDRE BUSSFORBINDELSE 
Venstre støtter initiativ overfor fyl-
keskommunen for å bedre bussfor-
bindelsen til og fra Sigdal og Eggedal 
og innad i kommunen. Dersom det 
skal lykkes å få et nytt tilbud på 
plass, må kommunen vise større vilje 
til å delta med midler (spleiselag). 

VEGNAVN OG ADRESSERING 
Sigdal er en av svært få kommuner i 
landet som ikke har fått merka veger 
og hus. Dette er en hemsko for Pos-
ten, legevakt, men også for reiseliv 
og turisme. Vegnavna er klare, men 
det mangler finansiering. Venstre vil 
ha framdrift. 

SYKKELVEGER 
Venstre vil arbeide for at Sigdal kan 
bli landkommunen der vi kan slippe 
barna våre ut på trygge sykkelstier, 
slik de kan det i byer og tettsteder. 
Det må legges framdriftsplan for ar-
beidet, og det må arbeides aktivt for 
at Sigdal får mer midler fra staten/
fylkeskommunen til dette arbeidet. 
Venstre på Stortinget har fått gjen-
nomslag for at kommuner kan søke 
om ekstra midler til dette. Utbygging 
av sykkelstier vil også kunne føre til 
bedre helse hos alle som ønsker å 
sykle til skole og jobb. 

Samferdsel - veger.
Venstre vil opprettholde 
kommunale tilskudd til 
private veger, og det må 
også prioriteres mer midler 
til de kommunale vegene. 

Bedre veistandard er svært viktig, 
ikke minst med hensyn til næring-
slivet og satsing på reiseliv og 
turisme. 

NYTT PROSJEKT: 
OPPRUSTNING AV 
SIGDALSVEGEN (FV. 287) 
Sigdalsvegen (Fylkesvei 287) har over 
flere strekninger altfor dårlig stan-
dard. Her må det tas nye og kraftfulle 
initiativ overfor fylkeskommunen. 
Konkret forslag fra Venstre: Sigdal 
må få lov av fylket til å forskutte-
re utbedring av hovedveien slik vi 
gjorde, etter sterkt press fra Venstre 
i fylkestinget, med strekningene 
Prestfoss-Sandsbråten og Hole-Foss 
bru for noen år siden. Vi har penger 
i reserve (kompensasjonspenger for 
høgere arbeidsgiveravgift) som vi i 
samarbeid med Sigdal Kjøkken AS 
kan bruke til å dekke renter på lån i 
forskutteringsperioden. I tillegg må vi 
som kommune stå sterkere på over-
for fylkeskommunen når det gjelder 
opprustning og vedlikehold av de 
andre fylkesveiene i kommunen. 

NY AVKJØRING RV. 35 - 
TOGSTOPP I ÅMOT OG 
VIKERSUND 
Det er ennå ikke avsatt penger, 
verken til ny rv. 35 Hokksund-Åmot 
eller til avkjøring mot Sigdal i Re-
gjeringens gjeldende langtidsplan 



Krødsherad, Modum eller Øvre Eiker har 
innført eiendomsskatt på hus og hyt-
ter, til tross for at de har langt dårligere 
økonomi enn Sigdal!

Så langt i 2015 går det enda bedre. 
Regnskapsrapport for helse og so-
sial viser at det brukes flere millioner 
kroner mindre enn budsjettert. Dette 
skjer uten at det går på bekostning av 
varme hender og verdig omsorg. Det gir 
enda større grunn til å la være å innføre 
eiendomsskatt, slik Venstre har vist 
gjennom alternativt budsjett. 

Venstres alternative 
budsjettforslag:                  
*Hovedpunkter i forslaget (redigert) er 
gjengitt med kommentarer for utvikling.
Endringer i budsjett 2015 og økonomi-
plan 2015-2018 for å unngå å innføre 
eiendomsskatt:     
A) Beregna inntekt fra eiendomsskatt 
på 46 mill. kroner 2015 -2018 tas ut.
B) Utgifter på 2 mill. ved taksering/in-
nføring av eiendomsskatt i 2015 tas ut. 
Kommentar: Kostnadene ser ut til å bli 
langt høgere.
C) Med henvisning til Agenda Kau-
pangs gjennomgang av helse - og 
sosial, reduseres utgiftene med 1,5 mil-
lioner kroner i 2015. Kommentar: Dette 
er allerede oppnådd!                              
D) Med henvisning til Agenda Kau-
pangs påpekning av at det ligger po-
tensiale for reduksjon av driftsutgiftene 
med inntil 11 millioner kroner pr. år (hele 
kommunen) reduseres driftsutgiftene 
med 3,5 millioner kroner i 2016.  
Kommentar: Dette oppnås i 2015 uten 
at tjenestene blir svekka!

Venstres forslag ble nedstemt, men 
administrasjonens arbeid viser at våre 
forslag var realistiske.
VI prøver igjen og fremmer budsjettfor-
slag uten eiendomsskatt til høsten.

Politisk regnskap.
I 2012 ble det vedtatt å bygge ut 
Sigdalsheimen med lindrende enhet. 
Men kommunen hadde ikke økonomi 
til å dekke økte driftsutgifter (drift og 
renter) og avdrag på lån etter slike 
store investeringer. 

UTSATTE AVDRAGSTID PÅ LÅN 
- VEDTOK EIENDOMSSKATT
I stedet for å gå kritisk gjennom kom-
munens drift, valgte flertallet å utsette 
avdrag på lån fra 20 til 40 år. Venstres 
alternativ var utbygging av Sigdalshei-
men uten å utsette låneavdrag.
Eiendomsskatten kom på banen fordi 
det ikke var vilje til omprioriteringer. Sp, 
H og AP vedtok først eiendomsskatt 
for næringslivet. Noen måneder etterpå 
kom vedtaket om full eiendomsskatt 
for hus og hytter. Venstres budsjett-
grep (se under) viser at dette var helt 
unødvendig.

GJENNOMGANG
Forslag fra Venstre om gjennomgang 
av økonomien ble nedstemt i 2011, 
2012 og 2013. Men da rådmannen ville 
engasjere Agenda Kaupang til en ana-
lyse, ble det akseptert. Agenda Kau-
pang la fram rapport våren 2014 med 
en mulig gevinst på inntil 11 millioner 
kroner pr. år gjennom bedre og smart-
ere organisering. Det ble vedtatt å gå 
tettere inn i drifta av helse og sosial. 
Hovedrapporten ble lagt i skuffen.

STORT OVERSKUDD I 2014 – 
BEST ØKONOMI I MIDTFYLKET! 
Kommunen fikk et overskudd på vel 7 
millioner kroner i 2014 (før avsetninger 
til fond). Dette skjedde fordi admin-
istrasjonen tok Agenda Kaupang på 
alvor. Det har blitt gjort en veldig god 
jobb innen helse og sosial. I 2014 var 
Sigdal best på økonomi i Midtfylket og 
nr. 64 av 428 kommuner i Norge. Verken 



Venstres ordførerkandidat
Sigdal trenger fornyelse og en positiv utvikling med gode velferdstilbud uten eien-
domsskatt. Vi sliter med nedgang i folketallet, og det er alarmerende låge fødselstall.  
Dette setter både skoler og barnehager i fare, og det gir oss mindre penger fra staten.

Utviklinga må snus. Det må legges til rette for attraktive boligtomter som kan gi oss 
tilflytting og større inntekter, og det må skapes flere arbeidsplasser. I dette arbeidet 
trenger Sigdal en ordfører som har engasjement, er entusiastisk og som har evne og 
vilje til å handle. 

Det er kommunestyret som velger ordføreren, etter forhandlinger mellom partia. Det 
er derfor helt avgjørende at du og mange andre gir Venstre tillit ved valget, slik at vi 
får enda flere representanter i kommunestyret. Jo flere som bruker Venstres liste, des-
to større er sjansen for at Runolv Stegane blir ordfører.

Stegane har erfaring fra Sigdalspolitikken siden 1983. Han har sittet i formannskapet 
siden 1991 og var varaordfører fra 2003-2011. Han har også vært fylkesvaraordfø-
rer i Buskerud og medlem i fylkestinget siden 2003. Det er liten tvil om at uten hans 
innsats i fylkestinget, hadde det ikke blitt opprustning av Sigdalsvegen (Prestfoss- 
Horga og Hole bru-Foss bru)

Det er tid for forandring - Det er tid for å handle. 
Bruk Venstres liste  og bidra til å gi Runolv Stegane ordførervervet!
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Les mer om vår politikk og våre kandidater på 
våre nettsider.


