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Sirdal Høyre ønsker en bedre balanse mellom det vi bruker i dag og det vi investerer for fremtiden.

Sirdal er i dag en av Norges rikeste kommuner målt pr innbygger. 
Det har ikke alltid vært slik. Etter 50 år med sterk utvikling av
velstand mener vi valget i 2019 er en viktig og god anledning for 
refleksjon. Er balansen mellom forbruk i dag og investeringer for 
fremtiden riktig? 

Bedre forvaltning 
av våre verdier og 
muligheter 
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VI HAR DET GODT I SIRDAL
Naturressursene i området vårt 
har gitt grunnlag for en betydelig 
produksjon av elektrisk kraft og 
vi er nå i ferd med å etableres 
også som et viktig knutepunkt for 
distribusjon av fornybar energi.  
Skatteinntektene knyttet til 
kraftproduksjonen gir kommunen 
et godt inntektsgrunnlag og 
mulighet til å tilby sine innbyggere 
gode tjenester.  Kvalitet og kort 
reiseavstand har samtidig gjort 
våre natur- og utmarksområder 
til et viktig rekreasjonsområde 
for befolkningen i Rogaland.  
Utbyggingsaktiviteten som har 
fulgt med dette har gitt viktige 
bidrag til sysselsetting og lokalt 
tjenestetilbud. Men…, de gode 
inntektene har også gitt oss et høyt 
kostnadsnivå når vi sammenligner 
oss med andre kommuner. 

FRA FATTIG TIL RIK
Det er ikke mer enn 2-3 generasjoner 
siden mye var annerledes. Det 
var trange kår for både fellesskap 
og innbyggere. Fraflytting 
og befolkningsnedgang var 
trenden.  I 1960 ble herredene 
Øvre Sirdal og Tonstad, samt 
deler av Bakke slått sammen 
til den nye Sirdal kommune for 
å møte datidens utfordringer. 
Få år etter startet utbyggingen 
av Sira-Kvina anleggene og i 
løpet av en generasjon ble Sirdal 
forvandlet fra en fattig jordbruks- 
og utmarkskommune til å bli en 
av landets rikeste kommuner.

TID FOR REFLEKSJON
Etter 50 år med en slik usedvanlig 
sterk velstandsutvikling er 
kommunevalget i 2019 en god 
anledning for noen refleksjoner. 
Brukes kommunens inntekter 
optimalt i den viktige balansen 
mellom tjenesteproduksjon i dag og 
samfunnsutvikling for fremtiden? 
Vi skal ha omsorg for dagens 
innbyggere, men også ambisjoner på 
vegne av kommende generasjoner. 
Baserer vi våre oppfatninger og 
valg på tilstrekkelig grad av felles 
virkelighetsforståelse?  Er det 
barrierer for utvikling som vi må 
ta klarere tak i? Hvordan står det 
til med fellesskapsfølelsen og vår 
evne til å jobbe sammen mot felles 
mål? Og, er vi villige til å yte den 
innsats som kreves for å lykkes?

I Sirdal Høyre mener vi at tida 
er inne for å gi større prioritet 
til å investere for fremtiden. Vi 
er overbevist om at fortsatt gode 
tjenester til innbyggerne kan 
kombineres med økt satsning på 
steds- og næringsutvikling.  I tråd 
med samfunnsplanen er øket 
befolkningsvekst vårt hovedmål. 
Betydningen av å lykkes med dette 
er viktig for oss alle; det handler om 
grunnlaget for lokalt tjenestetilbud, 
tilfang av nye ideer og impulser, 
flere til å fordele frivillige oppgaver 
på og det kan bety nye naboer og 
lekekamerater der det trengs. 

GLASSKULA
Sirdal har alltid vært et 
grenseområde mellom det sentrale 
Agder og Rogaland. Mens det 
historisk har vært stor avstand til 
vekstområdene i begge retninger 
blir avstanden som følge av 
infrastrukturutviklingen stadig 
kortere. Ser vi litt inn i glasskula har 
flere av «trærne» i den underskogen 
av bedrifter som finnes i Sirdal i dag 
vokst seg større.  Det store antallet 
av fritidsboliger som er etablert gir 
grunnlag for mange og nye årsverk 
innenfor både vareleveranser og 
tjenesteproduksjon. Investeringene 
som er gjort i reiselivsutvikling 
gir seg resultat i økende grad av 
internasjonale besøkende som 
igjen legger grunnlag for en jevnere 
drift og flere årsverk. «Det grønne 
skiftet» har medvirket til at vi har 
fått flere etableringer innenfor og i 
tilknytning til energisektoren. Både 
på Tonstad og i GP- / Sinnesområdet 
er det etablert kontorsentre der 
Sirdøler ansatt i bedrifter utenfor 
kommunen har sin arbeidsplass 
hele eller deler av sin arbeidstid. Og 
ganske sikkert vil nye og uventede 
muligheter dukke opp. Det er da det 
er viktig å være beredt.  Tror vi på 
disse mulighetene skaper vi dem!

Godt valg!  
Styret i Sirdal Høyre 2019

I Sirdal Høyre mener vi at tida er inne for å gi større prioritet 
til kommende generasjoner. Vi er overbevist om at dette kan 
kombineres med at Sirdal fortsatt skal kjennetegnes ved 
gode kommunale tjenester. Kommunens samfunnsplan har 
befolkningsvekst som hovedmål. En forutsetning for å nå dette 
målet er at det etableres mange nye arbeidsplasser. For Sirdal 
Høyre er det jobb nr 1 å bidra til dette. Kommunens attraktivitet 
som bosted må samtidig styrkes. Videreutvikling av Tonstad 
og GP-området som attraktive sentrumsområder med gode 
møteplasser er sentralt. For å lykkes med en positiv utvikling 
må vi alle bli bedre til å samarbeide og kommunens rolle som 
samfunnsutvikler må styrkes.   
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SIRDAL - HVORDAN GJØRE 

HVERANDRE GODE? 

Sirdal høyre vil jobbe for en trygg og 
mobbefri kommune. Sirdal har alle 
forutsetninger for å gi våre barn et 
trygt og tilrettelagt oppvekstmiljø, 
med skole og barnehagene 
som naturlige sentrum.

Barnehage og skole er de viktigste 
læringsarenaer for våre barn. Rett 
kompetanse og bemanning er helt 
essensielt.  Skolen skal ha 
kapasitet til å sette den enkelte 
elev i sentrum, med tilpasset 
undervisning. Sirdal VGS er en 
viktig kompetansearbeidsplass for
kommunen. Gledelig er det at 
elevsøkertallet på SVGS for 2019 er 
høyere enn på lenge. Vi vil være 
med å støtte og videreutvikle 
Sirdal Videregående Skole.

BARNEHAGE, 
SKOLE OG 
OPPVEKST

Foto: Joakim Bjerke

Sirdal Høyre vil:

 › Jobbe systematisk for 
en mobbefri kommune i 
alle ledd, fra barnehage 
til kommunestyre. 

 › At Sirdal skal være en 
trygg plass for barn og 
unge å vokse opp. 

 › Ha to skoler og barnehager 
med forsvarlig bemanning 
med rett kompetanse. 

 › Styrke lærerne og 
barnehageansattes rolle som 
trygghetspersoner for barna. 

 › Tørre å sette vold og 
overgrep på dagsordenen 
for tidligst mulig deteksjon. 

 › Gi barna enda mer muligheter 
til å påvirke egen læring. 

 › Stimulere til mer fysisk 
aktivitet i skolene. 

 › Opprettholde kommunal 
stipendordning.

 › Fornye fritidsklubben til å 
bli et samlingssted for alle 
ungdommer i hele dalen. 

 › Støtte og videreutvikle 
Sirdal VGS som et viktig 
utdanningstilbud. 

 › Følge opp vedtak 
om oppgradering 
av Sinnes Skole
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KULTUR, IDRETT 
OG FRILUFTSLIV

Foto: Jøren-Ola Ousdal

Sirdal med sin storslåtte natur 
gir mange muligheter for både 
innbyggerne og turister. Nærhet til 
Lysefjorden og andre spektakulære 
reisemål gjør Sirdal attraktiv for 
mange. Hele året. Å utnytte mer av 
næringspotensialet som turismen 
gir er sterkt ønskelig.  Idretten 
engasjerer også mange, i alle aldre. 
Den lager naturlige møteplasser 
på tvers av generasjoner og 
skaper viktig samhold. Dette er 
uvurderlig og kan ikke settes 
en prislapp på. Sirdal Høyre 
vil sikre gode rammevilkår og 
betingelser for våre idrettslag 
og foreninger.  Tonstadbadet er 
et positivt aktivitetstilbud og en 
sosial møteplass for mange, men 
med et uutnyttet potensiale. Vi vil 
utvide åpningstid.  Kulturlivet i 
Sirdal er viktig, og spesielt blant 
de yngre må det sikres gode vilkår. 
Kulturskolen (SMoK) hadde gledelig 
over 200 søknader til skolestart 
høsten 2018, noe som er betydelig 
flere enn noen gang tidligere. 

SIRDAL - 

STORT POTENSIALE Sirdal Høyre vil:

 › Følge opp vedtaket om å 
bygge ny flerbrukshall

 › Utvide åpningstilbudet 
til Tonstadbadet.

 › Videreføre satsningen på 
kulturskolen (SMoK)

 › Støtte motoriserte 
tilbud for ungdom både 
sommer og vinter. 

 › Viderutvikle turløyper og 
fritidstilbud for sommer- 
og vinteraktiviteter.

 › Støtte tiltak som fremmer 
folkehelse i helelivsløpet. 

 › Sikre gode rammevilkår for 
idrettslag og foreninger. 

 › Sikre årlig støtte til drift av 
Feed- og Sirdal skiarena. 

 › Støtte positive arranement. 
Energidagene og 
Sirdalsdagene nevnes 
som eksempler. Nye 
arrangement ønskes 
også velkommen! 

 › Sikre et godt kino- og 
bibliotektilbud. 

 › Støtte næringsrettede 
aktiviteter på Kvæven. 

 › Sikre forutsigbare 
rammebetingelser 
for løypekjøring. 
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HELSE OG 
OMSORG

Foto: Shutterstock.com

LIVSKVALITET OG 
MULIGHETER HELE LIVET

Sirdal skal være en kommune hvor 
vi føler trygghet for velvære og hvor 
vi kan leve godt gjennom hele livet. 
Tilbudet til de som trenger hjelp, 
støtte og omsorgstjenester skal være 
av høy kvalitet og gitt av fagfolk 
med god kompetanse. Sirdal har et 
godt tilbud innen helse og omsorg 
i dag. Utfordringen fremover er å 
videreutvikle tilbudet slik at det 
møter kommende utfordringer, 
bl.a. en økende andel eldre i 
befolkningen. I Sirdal Høyre anser 
vi en viktig videreutvikling å være 
et øket fokus på hjemmebasert 
omsorg, herunder også å styrke 
driften av dagsentrene. Mulighetene 
som følger av utviklingen innenfor 
velferdsteknologi må også tas i bruk.

Sirdal Høyre vil:

 › Gi innbyggerne mulighetene 
til å ta gode og sunne 
helse- og livsstilstilvalg i 
hverdagen. Det vil vi gjøre 
bl.a. ved å sørge for at det 
legges til rette for at de 
som ønsker får tilbud om 
kost- og livsstilskurs. 

 › At de som ønsker å bo i egen 
bolig skal gis muligheter til 
dette ved å øke satsningen 
på hjemmebasert omsorg. 

 › Videreutvikle driften 
ved dagsentrene. 

 › At mennesker som har 
fått eller står i fare for å 
få en funksjonsreduksjon 
må få tilbud om 
hverdagsrehabilitering. 

 › At Sirdal skal være 
en kommune som tar 
sosialt ansvar på alvor. 

 › At mennesker som har 
somatiske og psykiske 
utfordringer skal møtes 
med et verdig tilbud som 
ser enkeltmennesket. 

 › Øke bruken av aktivitetskrav 
overfor de som mottar 
økonomisk hjelp gjennom 
velferdsordningnene. 

 › Legge til rette for fleksible 
turnusordninger for 
helsepersonell. Sirdal Høyre 
mener at dette bidrar til 
kontinuitet i omsorgen, 
samt letter rekrutteringen 
av kompetanse. 



7

Å bidra til en god og langsiktig 
forvaltning av areal- og 
stedsressursene er en viktig 
politisk oppgave. Utvikling 
av sentrumsområder og 
sosiale møteplasser er viktig 
for innbyggernes trivsel og 
for kommunens attraktivitet 
for potensielle tilflyttere. 
Videreutvikling av Tonstad sentrum 
og etablering av GP-området som 
sentrumsområde i øvredalen har 
derfor høy prioritet for Sirdal Høyre. 
Standard på veier innen kommunen 
og på innfartsårene er av stor 
betydning. Dette har utviklet seg 
positivt, men er et område vi fortsatt 
vil ha fokus på. I det kommunale 
utviklingsarbeidet må miljøhensyn 
og bærekraft, som vår tids store 
utfordringer, være grunnleggende.

STEDS-
UTVIKLING

Foto: Jøren-Ola Ousdal

Sirdal Høyre vil:

 ›At kommunen skal 
bidra med betydelige 
midler til etablering av 
næringsarealer, bygg 
og annen infrastruktur 
i GP-området. 

 › Arbeide for å ta i bruk 
offentlig/privat samarbeid 
for å utvikle og realisere 
prosjekter som bidrar 
positivt til stedsutvikling. 

 › Arbeide for at det skal 
være et variert tilbud av 
bomuligheter i kommunen 
og at bomulighet ikke 
skal være begrensende 
for tilflytting.

 ›At kommunale 
utviklingsplaner skal 
være relevante og ha 
fokus på gjennomføring. 

 › Arbeide for en tredje 
tunnel på Haughomveien. 

 ›Utrede behov/muligheter 
for utbedringer av 
veistrekningen fra 
Bjørnestad til Moi. 

 ›Ha fokus på gode 
tilførselsveier til ny E39. 

VI VIL GJØRE SIRDAL  
ENDA MER ATTRAKTIV
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Vi har et mangfoldig næringsliv 
i Sirdal og med en offensiv 
holdning er det trolig mulighet 
for videreutvikling i mange lokale 
bedrifter. Vi vil legge stor vekt på å 
støtte opp om dette. Turistnæringen 
er en sentral drivkraft og de lokale 
ringvirkningene av dette er godt 
dokumentert. Hyttebyggingen 
er en viktig pillar, samtidig som 
det er uutnyttede potensialer 
knyttet til gjennomgangstrafikken. 
Mulighetene som følger av 
de senere års utvikling lokalt 
innenfor produksjon og 
distribusjon av fornybar energi 
må følges opp. Kommunen må 
bidra til at tilgang til arealer 
og –lokaler ikke er begrensende 
for næringsutvikling. Et øket 
fokus på jobbskaping vil kreve en 
gjennomgang og en revitalisering 
av kommunens næringsarbeid. 

NÆRING OG 
VERDISKAPNING

Foto: shutterstock.com

Sirdal Høyre vil:
 › Revitalisere det kommunale 
næringsarbeidet, herunder 
skal det i større grad jobbes 
prosjektrettet for å sikre fokus 
og relevant kompetanse 
inn i de ulike prosesser. 

 › At stillingen som næringssjef 
skal være på åremål. 

 › Videreutvikle offentlig/privat 
samarbeid som grunnlag 
for realisering av konkrete 
utbyggingsprosjekter. 

 › At det i samarbeid mellom 
kommune og private aktører 
etableres et næringsbygg/
besøkssenter i GP-området. 

 › At tilretteleggingen for private 
aktører på kommunens 
anlegg/eiendom på Kvæven 
videreføres og intensiveres. 

 › At det tilrettelegges for 
utvikling av næringsområder 

på Ertsmyra i tråd med 
aktuelle aktørers behov. 

 › At tilrettelegging og 
opparbeiding av området på 
Fintlandsmonan videreføres for 
å sikre tilbud av tilgjengelige 
og klargjorte næringsarealer. 

 › Støtte videreutvikling av lokal 
akvakultur og tilknyttede 
utviklingsmuligheter.

 › At det jobbes for å utvikle 
konkrete strategier for å 
øke muligheten for å bo 
i Sirdal og ha en jobb/
jobbtilknytning et annet sted. 

 › Sikre at Kraftfondet brukes 
til å fremme næringsutvikling 
og nye arbeidsplasser i 
tråd med vedtektene. 

 › Videreføre ordninger som 
bidrar til opprettholdelse 
og videreutvikling av den 
lokale landbruksnæringen. 

NYE ARBEIDSPLASSER ER 
JOBB NR 1
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VASSDRAG, 
ENERGI, KLIMA 
OG MILJØ
Foto: shutterstock.com

Sira-Kvina kraftselskap er en 
av hovedmotorene i den norske 
kraftforsyningen. Ertsmyra er 
et av Europas viktigste (kraft)
veikryss. I sum med vind- og 
småkraftutbygging gjør dette 
Tonstad til Norges krafthovedstad. 
Sirdal kommune har i denne 
sammenheng unikt store 
utviklingsmuligheter, men samtidig 
også et stort forvaltningsansvar. 
For kommunen er det svært 
viktig å ivareta lokal forvaltning 
av kraftressurser og miljø. Det er 
også viktig at kompetansemiljøer 
samkjøres, utvikles og støttes. 
Sirdal Høyre vil prioritere, og 
jobbe hardt for å utnytte de 
utviklingsmuligheter som ligger 
til den lokale kraftbransjen.

SIRDAL SOM VERTSKAP 
FOR ET GRØNT, 
KLIMAVENNLIG 
KRAFTSENTER 
AV NASJONAL OG 
INTERNASJONAL 
BETYDNING

Sirdal Høyre vil:
 › Prioritere arbeid med etablering 
av et informasjons- og 
kompetansesenter på Tonstad.

 › Satse på ungt entrepenørskap 
rettet mot energiproduksjon. 
F.eks. gjennom programmet 
Smartere Energi. 

 › Beholde og utvikle 
kraftkompetansemiljøer og 
- arbeidsplasser i Sirdal. 

 › Utvikle Ertsmyra næringsområde 
og utnytte spillvarme fra 
kjøleanlegg og industriforetak. 

 › Utrede muligheter for lokal 
hydrogenproduksjon. 

 › Heve kompetansen for 
forvaltning av konsesjonsstrøm/
konsesjonsvilkår og se på 
utviklingsmuligheter rundt disse. 

 › Være aktiv i oppfølging av gitte 
konsesjoner og revisjon av 

disse. Herunder arbeide for 
at konsesjonærer etablerer 
en vassdragsvaktmester som 
har tilsyn med og ivaretar 
regulerte vassdrag og innsjøer. 

 › Være en pådriver for etablering 
av flere ladestasjoner. 

 › Bidra til at det settes klare 
mål for energieffektivisering i 
kommunale bygg og prioritere 
oppfølging av disse. 

 › Arbeide for å beholde dagens 
nivå på kraftbeskatningen

 › Prioritere arbeid for å trygge 
leveringssikkerhet av strøm, 
telefon, nødnett og fiber. 

 › Være avventende til å 
ta nye arealer i bruk for 
vindkraftproduksjon. 
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BYGG, EIENDOM OG 
TEKNISKE TJENESTER

Foto: Jøren-Ola Ousdal

EFFEKTIVISERING AV 
DRIFT OG STØRRE GRAD 
AV TJENESTEKJØP

Sirdal kommune har en betydelig 
bygningsmasse. En vesentlig 
del er større bygg knyttet til de 
sentrale tjenesteområdene. I 
tillegg eier kommunen boliger / 
leiligheter og et antall gjenværende 
grendehus. Sirdal Høyre vil 
tilpasse bygningsmassen til 
kommunens faktisk behov.  Deler 
av bygningsmassen må samtidig 
fornyes og det må sørges for at 
verdiene tas vare på gjennom et 
forsvarlig vedlikehold. Det må 
fortsatt investeres i VA-sektoren 
og drifta må ivaretas på en god 
måte. Våre kommunale veier skal 
ha god standard. Prosessen med 
gjennomgang av kommunens 
«veiportefølje» må videreføres. 
Kommunens eiendomsdrift skal 
ha fokus på energieffektivisering 
og gode miljøløsninger. 

Sirdal Høyre vil:

 › Tilpasse kommunens 
bygningsmasse til 
faktisk behov. 

 › Sette søkelys på 
effektiviseringsbehov  og 
muligheter innenfor sektoren. 

 › Legge til rette for større grad 
av privatisering av tjenester. 

 › Sørge for gjennomføring av 
de vedtak som er fattet om 
salg av kommunale boliger. 

 › Gjennomføre tidligere 
vedtak om å skille ut vann- 
og avløp i eget selskap. 

 › Tilrettelegge for 
overgangsordninger ved 

nedklassifisering av 
kommunale veier. 

 › Gjennomgå reglementet for 
brøyting av private veier, 
bl.a. med sikte på å kunne 
pålegge brøyteavgift også 
til fritidsboliger som nyter 
godt av kommunal brøyting. 



11

Sirdal er blant kommunene 
i landet med høyest inntekt 
pr innbygger. Samtidig er 
kommunens kostnadsnivå også 
blant de høyeste i landet. Det har 
nærmest etablert seg som en 
«normalsituasjon» at kommunens 
driftsregnskap, på tross av god 
inntektsside, viser negativt resultat. 
Finansinntektene har i mange 
år bidratt til at «bunnlinja» i de 
fleste driftsår likevel blir positiv. 
Det høye kostnadsnivået betyr at 
vi «velger bort» investerings- og 
utviklingsmuligheter. Sammen 
med usikkerhet på inntektssiden 
medfører dette også at Sirdal som 
en rik kommune likevel er sårbar. 
Sirdal Høyre har rettet fokus mot 
kostnadsutfordringen inneværende 
periode og temaet vil være 
sentralt for oss også i kommende 
periode; skal Samfunnsplanens 
mål om befolkningsutvikling 
nås vil dette kreve en økonomi 
som gir handlingsrom og 
muliggjør handlekraft i arbeidet 
med å utvikle kommunen. 
 

ØKONOMI OG 
DRIFT AV 
KOMMUNEN
Foto: Shutterstock.com

Sirdal Høyre vil:

 › At innbyggerne skal oppleve 
møtet med kommunen som 
positivt, løsningsorientert, 
informativt og at alle 
skal behandles likt under 
like forutsetninger. 

 › At kvaliteten på de 
kommunale tjenestene skal 
være god og videreutvikles 
innenfor rammen av en 
robust kommuneøkonomi.  

 › Øke fokus på god informasjon 
til innbyggere og andre. 

 › At det fortas en gjennomgang 
av kommunens styre-, 
bedrifts- og ledelseskultur 
som ledd i arbeidet 
med effektivisering og 
kostnadsreduksjoner. 

 › Styrke samarbeidet mellom 
administrasjon og politikerne. 

 › At omfanget av saker 
til politisk behandling 
reduseres slik at viktige 
saker kan gis øket fokus 
og bedre behandling. 

 › Gjeninnføre 
likelønnsprinsippet.

 › Forenkle der dette er mulig. 

 › At det skal søkes samarbeid 
med nabokommuner der 
dette er formålstjenlig. 

 › Samarbeide med private 
aktører når dette gir 
innbyggerne et forsvarlig 
og bedret tilbud. 

 › Ikke innføre eiendomsskatt 
på boliger og fritidsboliger. 

ØKT HANDLINGSROM FOR 
FREMTIDIGE INVESTERINGER
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Isak er 56 år, gift og har 3 voksne barn.  Han er utdannet anleggstekniker, økonom og i livets harde 
skole (på godt og vondt). Arbeider som selvstendig næringsdrivende i egne firma i småkraft-, turisme og 
eiendomsbransjen. Har 12 års erfaring fra arbeid i Skatteetaten, sist som ligningssjef i Hægebostad kommune.  
Var med og stiftet Småkraftforeninga og hadde styre- og lederverv der i til sammen 10 år. Politisk erfaring 
som leder i administrasjonsutvalg og oppvekst / levekårsutvalg, en periode i formannskapet og tilsammen 
3 perioder som kommunestyrerepresentant.

Politisk hovedfokus er på gode tjenester, kvalitet og valgfrihet i helse/ omsorg- og oppvekst/skole. I tillegg 
er fokuset sterkt på å tilrettelegge gode vilkår for gründere, næringsliv og verdiskaping generelt.   Sirdal 
kan, må og skal spille en viktig rolle i det grønne skiftet. Skal kommunen levere dette er det i kommende 
periode svært viktig å få kommunens økonomiske drift «på rett kjøl».  I denne sammenheng må det tas en 
gjennomgang av kommunens styre-, bedrifts- og ledelseskultur. En omlegging må også til for å ha midler 
å sette inn i sentrumsutviklingen på Tonstad og i GP-området, til bygging av et kraftkompetansesenter, 
til opprusting av kulturhusområdet, til bygging av g/s-veier og ikke minst til å forberede en tredje tunell 
på Haughomveien.  Arbeidet med å beholde og styrke Sirdal Videregående skole vil også være en prioritert 
oppgave.

1
Isak A. Liland
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Ulebergs største mål er å gjøre avstanden 
mellom politikere og administrasjon 
kortere. Politikere skal stake ut kursen, 
mens administrasjon skal styre skuta. Og 
beslutninger bør fattes på lavest mulig nivå. 
Han brenner personlig for mer aktiviteter for 
de som ikke er spesielt idrettsengasjerte, og 
ønsker snøscooterløyper på vinterstid og et 
helårlig motorsportsområde, samt at Sirdøler 
som er interessert i jakt skal få flere tilbud.

Jon er opptatt av at ungdommen er Sirdals 
fremtid, og setter høyt at Sirdal fortsatt 
skal være en trygg og god plass å vokse opp. 
Gjennom som jobb som politimann har han 
erfart ungdommens fritidsarena må satses 
på, slik at flest mulig av Sirdals ungdommer 
får noe konstruktivt å fylle tiden med.

Jon Uleberg Terje Moen
Terje er 42 år, gift og 3 barn, har sittet denne 
perioden i TLM. Han er utdannet anleggsmaskin- 
fører, er eier og daglig leder i Sirdal Veibetong AS.

Hans mål i neste politiske periode er å få til 
et bedre politisk klima blant alle partier, slik 
at denne kommunen utvikles på en positiv 
måte og får bedre styring på økonomien.

Legge til rette for næringsliv slik at det kan 
skapes enda flere jobber og vi kan få flere 
innbyggere/tilflyttere til kommunen vår.
Større valgfrihet innen helseomsorg, slik at eldre 
kan bo hjemme så lenge de ønsker og kan.

Jobbe for å få på plass den tredje tunnelen 
på FV42 mellom Haughom og Tonstad.
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54

Øystein er 37 år og han har gjennom 
de siste årene vært nestleder i TLM 
og sittet i kommunestyret.

Hans viktigste politiske saker er næringsliv og 
økonomi og ønsker at det skal legges godt til 
rette for utvikling av jobber og flere tilflyttere.

Han mener at Sirdal kommune med så 
mye inntekter, har gode muligheter til å 
legge svært bra til rette for økt bosetting 
og etablering av nye virksomheter.

Det er også svært viktig for han at den 
kommunale økonomien går i balanse. 
For en kommune som har så mye 
inntekter som Sirdal, bør det ligge et 
solid overskudd igjen ved årets slutt.
 
Øystein er også godt representert i næringslivet 
i Sirdal gjennom selskap som Sirdal skisenter, 
Sirdal Resort og driver også Sirdal eiendom.

Øystein Tjørhom Merete Liland
Merete er 30 år. Hun har bachelorgrad i 
Reiselivsledelse fra Norsk Hotellhøyskole, 
og i Økonomi og Administrasjon fra Norsk 
Handelshøyskole. Lang og bred erfaring fra 
reiselivet i Sirdal i tillegg til å ha jobbet flere 
år innen økonomi og ledelse i oljebransjen.

Meretes fokus er å skape trygge arbeidsplasser 
og skape gode levevilkår for beboere i Sirdal. 
Hun er og engasjert i idrett og friluftsliv 
og brenner for å sørge for å bevare og 
tilrettelegge for en god forvaltning av natur, 
både i form av bruk, forvaltning og tilgang 
til naturen. Og friluftsliv i form av jakt og 
fiske. Hun brenner og for å få tilrettelagt et 
område for kjøring med snøskuter i Sirdal.
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Våre øvrige kandidater

Tor Sigve Vik       

Fødselsår: 1970.

Lars Enok Wang       

Fødselsår: 1969

Julie Olsen       

Fødselsår: 1995

Rita Haugen       

Fødselsår: 1978

Øyvind Moen       

Fødselsår: 1968

Jan Gjesdal       

Fødselsår: 1972

Bård Tjørhom       

Fødselsår: 1996

Cathrine Tjørhom       

Fødselsår: 1976

Knut B. Sinnes       

Fødselsår: 1941

Per Ovedal       

Fødselsår: 1941
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Merete Liland
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