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• ruste opp ungdomsskolene i Ringsaker, slik at de tilfredsstiller  
 framtidas krav og behov.
• vurdere skolestrukturen i nordre og søndre del av Ringsaker.
• innføre heldags/leksefriskole i Ringsaker.
• innføre et gratis fast måltid om dagen i grunnskolen.
• evaluere bruken av digitale hjelpemidler i skolen.
• sikre at uteområdene på alle barneskoler er oppdaterte og  
 vedlikeholdte.
• sikre ressurser til å gjennomføre lærernormen.
• sikre kvalifiserte vikarer i skolene og barnehagene.
• ansette miljøterapeuter med helse- og sosialfaglig bakgrunn i  
 skolen.
• påse at praktiske og estetiske fag får like stor betydning som  
 teoretiske fag.
• innføre fleksible åpningstider i barnehagene. 
• innføre søskenmoderasjon på tvers av SFO og barnehage.

Ringsaker SV vil i perioden:

Barn, ungdom og utdanning
Gode oppvekstvilkår danner grunnlaget for en god samfunns-
utvikling.

Ringsaker SV ønsker å trygge barn og unges situasjon ved å sikre 
god kvalitet på kommunens tilbud innen barnehage, skole og  
fritidstilbud. Barndommen kommer ikke i reprise, og det betyr at 
det må satses aktivt og målrettet på barn og unge i Ringsaker.

Vi må sørge for at ungdommene våre ønsker seg tilbake til  
Ringsaker etter endt utdanning, og at de er stolte av å være 
ringsaksokning. 

Ringsaker SV ønsker en offensiv og framtidsretta barnehage- og 
skolepolitikk.
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• møte utfordringene med en stadig økende andel eldre blant  
 befolkningen med  
• støtte til handlehjelp o.l.
• utvidete hjemmetjenester slik at eldre som vil kan bo hjemme hos  
 seg selv så lenge som mulig.
• å stimulere til utvidet samarbeid med Røde Kors, Lions og lignende  
 frivillige organisasjoner om besøksordninger.
• legge til rette for samboerrom på våre institusjoner slik at eldre som  
 ønsker det kan få leve sin siste tid sammen.
• sikre at alle som ønsker det får enerom i våre institusjoner.
• utvide tilbudet om langtidsplasser på våre sykehjem slik at alle som  
 trenger det får det.
• øke grunnbemanningen i sykehjemmene og omsorgsboliger.
• følge opp barnevernet i Ringsaker og si nei til bruk av velferds- 
 profitører.
• styrke skolehelsetjenesten ved at alle skoler har tilstrekkelig tilgang  
 til lege og helsesøster.
• holde barnetrygden utenfor beregningen av sosialhjelp.
• tilrettelegge for førstegangsboliger. 
• bygge flere kommunale boliger.

Ringsaker SV vil i perioden:

 Velferd, helse og omsorg
Kommunens oppgave er å forebygge behov for hjelpetjenester, 
samt å tilby et sosialt og helsemessig sikkerhetsnett for alle 
innbyggerne.

Innen eldreomsorgen trenger vi både sykehjem, trygghetsplasser, 
omsorgsboliger og hjemmebaserte tjenester. Målet må være å 
etablere et variert tilbud som gir folk riktig hjelp, på rett nivå og 
til rett tid.

Barn og unge er også brukere av kommunens omsorgs- 
tjenester. Den kommunale barnevern-tjenesten er særdeles  
viktig i forhold til barn og unge.

For mange med behov for hjelp og støtte i det daglige liv kan det 
offentlige hjelpeapparatet fortone seg uoversiktlig og lite bruker-
vennlig. Ringsaker SV ønsker derfor å samordne alle tjenester for 
familier med barn med særskilte behov, slik at tjenesten blir mer 
brukervennlig.  Helse og omsorg skal være et satsningsområde 
for Ringsaker SV de neste fire åra.  Dette er fellesoppgaver som 
skal utøves i offentlig regi.  Helse- og omsorgsoppgaver skal ikke 
utøves med tanke på økonomisk utbytte!
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Miljø
SV har i mange år advart mot klimaendringer og miljø- 
forurensning. Dette stiller strenge krav til oss som lever i et 
samfunn i overflod. SV vil arbeide for økt forskning på ny tek-
nologi, slik at det blir interessant å satse på alternative ener-
gikilder. 

Vi trenger derfor en lokal målsetting for klimaet i Ringsaker. I 
tillegg må en på mange områder også etablere et samarbeid med 
nabokommunene, særlig i Mjøsregionen. 

Ringsaker SV vil at miljøhensyn skal gjennomsyre alle politikk- 
områder. • at alle kommunale kjøretøy skal drives av elektrisitet og/eller  

 biodrivstoff.
• at det er ladestasjoner tilgjengelig i hele kommunen.
• sikre allemannsretten.
• underlegge motorferdsel i utmark strenge restriksjoner.
• jobbe for en helhetlig plan for Ringsakerfjellet i samarbeid med  
 nabokommunene og innføre en markagrense. 
• bevare rødlistede arter, både flora og fauna.
• bevare fredet rovvilt og styrke forebyggende tiltak.
• støtte tiltak som ivaretar leveområder for insekter.
• ivareta Moskogen som frilufts- og rekreasjonsområde.
• forby bruk av gummigranulat ved rehabilitering og nyetablering av  
 kunstgressbaner.
• rive kommunale bygg som ikke brukes og er en miljørisiko.
• utarbeide en bygningshistorisk verneplan for Moelv og Brumunddal.
• innføre forbud mot nedbygging og nydyrking i myrområder.

Ringsaker SV vil i perioden:



98

«Ringsaker – Midt i Væla»
Ringsaker SV er opptatt av at vi som kommunepolitikere må ha 
større oppmerksomhet rundt flyktningenes behov for en  
raskere bosetting og integrering.

• ta vår del av det nasjonale og internasjonale ansvaret som påhviler  
 oss når det gjelder å bosette flyktninger og innvandrere.
• ha fokus på en bevisst og aktiv integreringspolitikk der stikkord er  
 fokus på språkopplæring, bolig og arbeid.
• rettighetsfeste morsmålsopplæring.
• sikre at kommunens forpliktelser med hensyn til bosetting av  
 flyktninger blir fulgt opp med tiltak som fremmer integrering på en  
 god måte.

Ringsaker SV vil i perioden:

• innføre søskenmoderasjon på tvers av SFO og barnehage.
• sikre barnetilbudene i klubbene ved å prioritere barn og ungdom når  
 kommunale tilskudd skal fordeles.
• sikre at ungdomsklubbene i Ringsaker har gode driftsvilkår.
• utvikle tilbudet for fritidsaktiviteter for funksjonshemmede.
• styrke frivilligheten ved å gi den forutsigbare rammevilkår og frie  
 midler som kan benyttes i tråd med frivillighetens egne  
 prioriteringer.
• utvikle en kommunal kultur- og frivillighetspolitikk i samarbeid med  
 frivilligheten lokalt.
• utvikle Kulturskolen slik at tilbudet innenfor kunst, drama, dans og  
 musikk gis til alle barn som ønsker det gjennom hele skoleløpet.
• få etablert et livssynsnøytralt seremonirom og gravplass i Ringsaker.
• sikre at Fylkeskommunens kulturkort kan brukes på arrangement der  
 kommunen gir økonomisk støtte.
• holde idrettsarrangement alkoholfrie.
• øke tilskudd til løypekjøring i hele kommunen.
• sikre bevilgningene til folkebibliotekene slik at disse kan  
 videreutvikles som arena for kunnskap, debatt og kulturopplevelser  
 for alle.

Ringsaker SV vil i perioden:

Fritidstilbud, kultur og idrett er viktig for livskvalitet og  
utvikling. Her finner en opplevelser, her hentes inspirasjon, her 
stimuleres kreativiteten og her knyttes vennskap. Derfor er det 
er viktig å ta vare på det enorme mangfoldet som kulturlivet og 
idrettslivet i Ringsaker har å by på, fra motorsport til opera.  
Arbeid lever en av, kultur lever en for.

Kultur, idrett og fritidsaktivitet
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• sikre fremdriften med dobbeltspor på jernbanen til Hamar/Moelv/ 
 Lillehammer.
• utvikle gode kollektivtilbud både i sentrale områder, i distriktene og  
 til fjellområdene.
• opprette tilførselsbusser med god korrespondanse til ekspress- 
 busser og tog.
• bygge gang- og sykkelveger der det er trafikksikkerhetsmessig  
 nødvendig, men også som et helsefremmende tiltak.

Ringsaker SV vil i perioden arbeide for å:

Vi står overfor store utfordringer og muligheter innen  
samferdselssektoren. Ringsaker kommune er en stor kommune 
med spredt bebyggelse. Det er store infrastrukturelle  
utfordringer i kommunene. Dagens kollektive tilbud er en  
utfordring i forhold til å komme til sentrumsnære områder.

Samferdsel
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• delegasjonsreglementet.
• rullering av arealdelen i forbindelse med ny kommuneplan.
• evaluering av forskjellige profileringstiltak som brukes for å profilere  
 Ringsaker kommune.
• kommunens næringssamarbeid i regionen.
• prinsippet om offentlig-privat samarbeid, OPS

Ringsaker SV er opptatt av at vi som kommunepolitikere må ha 
større oppmerksomhet rundt flyktningenes behov for en  
raskere bosetting og integrering.

Ringsaker SV vil derfor i kommende periode at blant annet  
følgende saker tas opp til politisk vurdering:

Ringsaker kommune som 
politisk organisasjon

Ringsaker SV ser at kommunal sektor hele tiden blir pålagt nye 
oppgaver. Dessverre følger det sjelden med tilstrekkelige over- 
føringer fra staten for å finansiere disse tjenestene. Ringsaker SV 
vil arbeide for at overføringene fra staten til kommunen skal økes. 
For å unngå kutt i dagens velferdsgoder vil Ringsaker SV ikke  
utelukke å øke eiendomsskatten.

• arbeide for retten til heltid og intensivere arbeidet med å fjerne  
 uønsket deltid.
• arbeide for lik lønn for likeverdig arbeid.
• gi alle ansatte rett til ønsket stillingsstørrelse ved ledighet.
• legge til rette for økt bruk av lærlinger.
• iverksette tiltak for å redusere sykefraværet.
• legge til rette for etter- og videreutdanning for alle arbeidstakere i  
 Ringsaker kommune.
• iverksette seniorpolitiske tiltak for å sikre at eldre arbeidstakere blir  
 værende i Ringsaker kommune frem mot avslutningen av sin yrkes 
 aktive karriere.
• arbeide for å fjerne den absolutte aldersgrensen for ansatte på 70 år.
• at velferdsgoder ikke skal konkurranseutsettes.
• ha økt grad av tillit og mindre kontroll ved utøvelse av kommunale  
 tjenester (tillitsreformen).

Ringsaker SV vil i perioden:

Ringsaker SV er opptatt av at vi som kommunepolitikere må ha 
større oppmerksomhet rundt flyktningenes behov for en  
raskere bosetting og integrering.

Ringsaker kommune som 
arbeidsgiver
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• legge til rette for ny næringsvirksomhet i kommunen gjennom en  
 aktiv arealplanlegging.
• praktisere et restriktivt jordvern for å sikre matproduksjonen.
• etablere et nydyrkingsfond.
• sikre bedre utnyttelse av beite på utmark.
• sikre økologisk bærekraftig matproduksjon.
• satse på miljø og innovasjon ved offentlige innkjøp.
• at kommunen skal være tidlig ute med å prøve ut ny teknologi i  
 samarbeid med forskningsmiljøer.
• styrke de kommunale næringsfondene.

Ringsaker SV vil i perioden:

Et robust og allsidig næringsliv er en viktig forutsetning for 
verdiskapning i samfunnet. Dette er igjen en forutsetning for å 
sikre finansieringen av våre fellesgoder. Ringsaker SV er  
opptatt av næringslivets rammebetingelser, så langt  
kommunen kan bidra. 

Fjellområdene våre er en stor ressurs. Ringsaker SV vil bidra til at 
disse utnyttes på en forsvarlig måte. Turistnæringen må utvikles 
slik at naturverninteresser ivaretas, og slik at det sikres godt 
tilgjengelige tur- og fellesområder. 

 Næringsliv og landbruk
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1. kandidat
Christian Haugen, 1952, Nes

Pensjonist. Tidligere bonde, regnskapsfører og gjelds- 
rådgiver.  
Viktige saker for meg er gode offentlige ytelser innen 
pleie og omsorg, skole og barnehage. Bærekraftig, 
langsiktig kommunal planlegging, herunder et strengt 
jordvern. Utvikling i hele kommunen.

2. kandidat
Karin Mathisen, 1952, Moelv

Utdannet hjelpepleier. Jobbet på sykehus og innen 
eldreomsorg. Tillitsvalgt i Fagforbundet i 30 år. Viktige 
lokale saker for meg er barn og ungdom, eldreomsorg, 
klima, utbyggingen i fjellområdene våre.

3. kandidat
Kai Smeby, 1971, Gaupen

Vernepleier og avdelingsleder. Viktige saker for meg er 
heldagsskole, skolemat og leksefri skole samt at  
marginale grupper i samfunnet får det bedre.

4. kandidat
Roar Pedersen, 1956, Brumunddal

Sosionom og veileder i sosialtjenesten i NAV.  Viktige 
saker for meg er barnefattigdom, velferd og arbeid/ 
aktivitetstilbud til svakerestilte grupper.


