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Valgprogram for 

Elverum Sosialistisk Venstreparti 

2019–2023 

 

Elverum er en god kommune å leve i selv om vi har tøffe økonomiske 
utfordringer. Elverum SV ønsker en rettferdig fordeling for å sikre alle 
like muligheter. Vi vil jobbe for å skape et samfunn hvor mennesker og 
natur kommer først, ikke kortsiktig, økonomisk tenkning. Vi vil at 
miljøvern skal være en naturlig del av kommunens drift på alle plan og 
vi ønsker lokal tilrettelegging slik at den enkelte kan ta miljøvennlige valg 
i hverdagen, handle lokalt og tenke globalt. Vi vil lytte til velgerne og vi 
trenger et sterkt fellesskap for å sikre frihet og trygghet. Vi krever 
åpenhet, tydelig kommunikasjon og tydelig formulerte planer samt 
transparente kommunale prosesser slik at innbyggerne kan følge 
prosessene i kommunen. 

Elverum SV ønsker en god offentlig utdanning, et variert kultur- og 
fritidstilbud for alle i kommunen og et arbeidsliv hvor alle får brukt sine 
ressurser. Elverum ønsker å framstå som en folkehelseby og vi vil 
tydeliggjøre dette arbeidet. 

Vi ønsker oss bort fra målstyring og stoppeklokkeomsorg. Vi setter ikke 
våre eldre og demente ut på anbud! Lokallaget ønsker en tillitsreform 
velkommen. SV mener velferdsstaten må bygges videre på fellesskap, 
solidaritet, sosial rettferdighet og tillit. Tillit til at du gjør jobben din 
etter beste evne, tillit til at barn har lyst til å lære, tillit til at mennesker får 
den hjelpen de trenger. SV vil derfor gå i bresjen for en bred tillitsreform 
der innbyggere, ansatte og folkevalgte går sammen for å skape bedre 
velferd. 

Tillitsreformen må ta utgangspunkt i forholdet mellom elev og lærer, 
pasient og pleier, innbygger og ansatt. Dette forholdet er som regel 
preget av gjensidig tillit, og det er denne vi vil bygge videre på. 
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Framtidskommunen 
Elverum skal ta sin del av ansvaret for at kommende generasjoner skal 
ha tilgang til et godt miljø og ren natur. Vår politikk baseres på et føre-
var-prinsipp som sier at tvilen skal komme naturen til gode, at de som 
forurenser skal betale. Vi skal ta i bruk best mulig miljøteknologi. SV 
ønsker et levende sentrum og vil ha fokus på grønn 
sentrumsutvikling og fortetting. Vi avventer en helhetlig nasjonal plan 
for utbygging av vindmølleparker. Elverum SV ønsker å viderutvikle 
etablerte vannkraftverk og energi økonomiserende tiltak. Vi vil legge til 
rette for kampanjer rettet mot å redusere personlig forbruk.  

Elverum SV vil prioritere følgende i kommende valgperiode: 

• At tungtrafikk og gjennomgangstrafikk skal ut av sentrum. Ja til 
omkjøringsveg. 

• Å legge til rette for at flere kan ta i bruk fjernvarme og solenergi.  

• Å prioritere samfunnsnyttig vekst, ikke økt forbruk. 

• At kommunen skal legge til rette for etablering av forretninger utenom 
de store kjøpesentrene.  

• At deler av Storgata gjøres om til gågate. 

• At Elverum skal bli en sykkelby med bysykkel- og bysparkordning.  

• Å legge til rette for egen sykkeltrasé i Storgata. 

• Å jobbe for en ny bydel Vestad nord, med høy miljøstandard og gode 
forhold for syklende og gående.  

• Bygge en egen sykkel- og gangbru fra Grindalen skanse til Elverum 
ungdomsskole. 

• Å ta initiativet til et bedre busstilbud i hele kommunen, med lavere 
priser, økt regularitet og bedre koordinering. 

• Lokaltog Elverum–Hamar hver time begge veier for å lette 
pendlertrafikken og skåne miljøet. 

• Elektrifisering av Røros- og Solørbanen, mer gods fra veg til bane. 

• Å si nei til søndagsåpne butikker. 

• Å støtte etableringen av en bynær hundepark.  

• Å opprette en tilskuddsordning til tøybleier, tøybind og menskopp.  
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• Bidra til at det blir mulig å ta med sykkel på kollektiv transport.  

 

Kultur og fritid i bygd og by 
Kultur er identitetsskapende og selve limet i samfunnet vårt. Den 
skaper møteplasser på tvers av generasjoner, livssyn og etnisk 
bakgrunn. Gjennom ulike kulturtiltak bevisstgjøres vi når det gjelder 
identitet, tradisjoner, historie og tilhørighet. Kommunen kan bruke 
kulturen til å stimulere kreativitet, trivsel, tiltakslyst og bedre 
folkehelse. Å støtte det frivillige idretts og kulturarbeidet er en prioritert 
oppgave. Et variert tilbud er med på fremme bolyst. 

Elverum SV vil prioritere følgende i kommende valgperiode: 

• Å planlegge nytt bibliotek i sentrum. 

• Utvikle et kommunalt utstyrsbibliotek. 

• Å styrke samarbeidet mellom frivilligheten og kultursektoren.  

• Å prioritere et variert tilbud i kulturskolen med redusert pris for barn fra 
familier med vedvarende lavinntekt.  

• Å øke bevilgningene til Anno museum. 

• Å arbeide for en bevaringsplan for verneverdige områder.  

• Å styrke Ungdommens hus sine rammer, så de kan ha åpent hele 
sommerferien. 

• Å legge til rette for lavterskel fritidsaktiviteter i nærmiljøet for alle barn.  

• Å utvikle Galgebergparken som en grønn park i byen. 

• Å legge til rette for at alle kan delta aktivt i politikk, kultur- og 
idrettsaktiviteter 

• Fortsette utvikling av solidaritetsarbeidet og det internasjonale 
engasjementet til Elverum.  

• Å arbeide for et livssynsnøytralt seremonihus.   

• Arbeide for at kommunen skal være en aktiv kulturformidler på flere 
arenaer.  

• Vi vil jobbe for flere offentlige toaletter i tilknytning til parkene.  
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• Vi ønsker at deler av grøntarealet i Leiret settes av til slåtteenger og 
frukttrær.   

Barn og unge først 
Barn og unge er vår viktigste ressurs, og framtidas verdiskapning er 
avhengig av nåtidas utdanning. Derfor er det viktig at vi satser på gode 
offentlige skoler og barnehager. De skal bidra til å utjevne forskjeller, 
ikke øke dem. Vi må også utvikle tilbudene til barn og unge i kommunen 
vår og vi vil satse på forebyggende tiltak. Kommunen må legge til rette 
for at barn og unge kan ha et godt variert fritidstilbud med høy kvalitet. 
Vi ønsker kompetente, modige, trygge og tydelige voksne i arbeidet mot 
mobbing, omsorgssvikt og seksuelle overgrep. 

Elverum SV vil prioritere følgende i kommende valgperiode: 

 

• Å sørge for barnehageplass til alle.  

• Sørge for at det er nok ansatte på jobb i barnehagene til at barn får 
den omsorgen og kontakten de trenger i hele åpningstiden.  

• Å øke kunnskapen om seksuelle overgrep, omsorgssvikt og vold i 
nære relasjoner hos ansatte i barnehager og skoler. 

• Gjeninnføre utekontaktene. 

• Å arbeide for gratis deltidsplass i SFO for barn i familier med 
vedvarende lavinntekt.  

• Å arbeide for en heldagsskole med fysisk aktivitet, kulturtilbud og 
leksehjelp i skoletida.  

• Å jobbe for økt foreldreinvolvering i skolen.  

• Å skjerpe holdningsarbeidet mot mobbing. 

• Å styrke barneverntjenesten med flere årsverk.  

• Arbeide for rehabilitering og utbygging av Hanstad barne- og 
ungdomsskole og Vestad skole. 

• At Barn og unges kommunestyre (BUK) trekkes aktivt med i politiske 
beslutninger. 

• Å øke ressursene til ferieklubben 

• Å arbeide for å opprettholde og skape nye lærlingplasser.  
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• Å arbeide for at Ungdommens hus og Hernes fritidsklubb skal bestå.  

• Å skape gode møteplasser for sosialt samvær. 

• Å styrke Ungdommens hus sin kompetanse og tiltak som fremmer 
integrering. 

Kommunen som arbeidsgiver 
Elverum kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver. Det skal drives 
en aktiv arbeidsgiverpolitikk hvor åpenhet, ærlighet og respekt er 
grunnleggende i hele kommunen. Det skal legges vekt på 
medbestemmelse og en god dialog mellom arbeidsgiver, de ansattes 
arbeidstakerorganisasjoner og den enkelte ansatte. Kommunen skal 
drive et godt HMS-arbeid. Vi vil følge opp arbeidet med en 
arbeidsgiverstrategi og hva slags kvalifikasjoner Elverum kommune 
ønsker at ledere skal ha. 

Elverum SV vil prioritere følgende i kommende valgperiode: 

• En tillitsreform i offentlig sektor som øker de profesjonelle sitt 
handlingsrom og som benytter kvalitetsvurderinger på tjenestene og 
brukernes opplevelser.  

• Jobbe for at hele og faste stillinger blir standarden i kommunen.  

• Å intensivere arbeidet med etiske retningslinjer på alle nivåer i de 
kommunale tjenestene. 

• Å opprette en egen kommunal vikartjeneste. Avtalene med de private 
vikarbyråene begrenses.  

• Å legge til rette for bedre fagsamarbeid på tvers av tjenestene. 

• At kommunale helse og velferdsoppgaver ikke skal 
konkurranseutsettes. 

• Øke grunnbemanningen som et ledd i arbeidet med å styrke kvaliteten 
i tjenestene og redusere sykefraværet. 

• Å legge til rette for kompetanseheving generelt og sørge for rett 
kompetanse på rett sted.  

• At kommunen skal opprette flere praksisplasser for voksne 
innvandrere for å gi språkopplæring og arbeidslivserfaring.  

• At Elverum kommune skal følge opp lærlingløftet og følge 
Kommunenes Sentralforbund (KS) sine måltall på antall lærliger.  
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• Bidra til at kommunens ansatte jobber under forhold som tilfredstiller 
kravene til fysisk og psykososialt arbeidsmiljø.  

Helsekommunen 
Psykisk helse, pleie, rehabilitering og omsorg er fire begrep som handler 
om det samme, nemlig helse. Elverum SV ønsker at det settes større 
fokus på kommunens verdigrunnlag – ærlighet, åpenhet og respekt – på 
flere nivå i arbeidet med helse. 

Vi ønsker også at det skal være større fokus på mestring og 
myndiggjøring da lokalsamfunnet ansees som den viktigste arenaen for 
å vinne kontroll over forhold som påvirker folkehelsen.  

Vi vil arbeide for at de som har behov for offentlige tjenester kan få det 
de trenger, ut fra individuelle vurderinger uansett alder, bakgrunn, bosted 
eller personlig økonomi. 

Elverum SV vil prioritere følgende i kommende valgperiode: 

• Å la Sætre alders- og sykehjem være en del av det kommunale 
tilbudet.  

• Å stimulere til økt samarbeid mellom de kommunale etatene, 
lavterskeltilbud og frivillige/ ideelle organisasjoner.  

• Å benytte brukeres erfaringer og interesseorganisasjoner i 
utarbeidelse og evalueringer av tjenester.  

• Å ha fokus på særlige tiltak rettet mot ungdom og rusforebygging. 

• Å være pådrivere i arbeidet med å få på plass varmtvannsbasseng i 
Elverum. 

• Å øke budsjettet til ettervern for tidligere rusmisbrukere.  

• Å videreutvikle et lavterskel værested for rusavhengige i samarbeid 
med frivillige organisasjoner.  

• Å bidra til at tjenester til familier styrkes til å kunne gi både veiledning 
og praktisk bistand.  

• Legge til rette for at eldre kan være deltakende på både sosiale 
arenaer og digitale medier.  

Aktiv næringspolitikk 
Elverum skal ha en aktiv næringspolitikk som bidrar til å skape 
arbeidsplasser, utvikle nye bedrifter samt skape et grønt og 



7 

 

mangfoldig næringsliv. Elverum har gode redskaper for 
næringsutvikling. Elverum SV vil gi næringslivet gode rammevilkår, som 
infrastruktur og godt utbygde velferdsordninger. 

Elverum SV vil prioritere følgende i kommende valgperiode: 

• Å tilrettelegge arealer for næringsvirksomhet.  

• Å være en aktiv eier i selskap hvor kommunen har eierinteresser.  

• Å utvikle og skape kompetansearbeidsplasser.  

• Å styrke sentrum som handelsområde.  

• Å være pådriver å legge til rette for bedrifter som vil satse på fornybar 
og grønn industri. 

• Å arbeide for et næringsliv med ordnede arbeidsforhold og aktivt 
bekjempe sosial dumping.  

• Å støtte etableringer av arbeidsplasser innen øko- og utmarksturisme. 

• Å se til at ansatte på skjenkesteder får minimum minstelønn før 
serveringssteder får skjenkebevilling. 

 

Sosialpolitikk 
Offentlige velferdsordninger skal bidra til sosial og økonomisk trygghet 
for mennesker som har kommet i en utfordrende livssituasjon. 
Sosialpolitikken skal bidra til utjevne forskjeller mellom folk. Elverum 
SV vil at velferdsordninger skal være tilgjengelige for alle. Fattigdom 
rammer barn og unge, og stenger mennesker ute fra sosiale arenaer, 
Elverum kommune ligger høyt på denne statistikken. Vi må legge til rette 
for dem som trenger utdanning eller arbeid, og vi må gi tilbud om 
rådgivning og økonomisk forutsigbarhet for folk i krevende 
livssituasjoner. 

 

Elverum SV vil prioritere følgende i kommende valgperiode: 

• At sosialhjelp skal ligge minst på veiledende satser fra staten.  

• At barnetrygd ikke skal inntektsberegnes for sosialhjelpsmottakere.  

• At Elverum kommune skal ta en aktiv rolle i arbeidet for bosetting av 
flyktninger.  
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• Å gjeninnføre bunnfradraget på eiendomsskatt. 

 

Levende bygder 

Bygdene representerer attraktive bomiljøer og arbeidsplasser. Nye 
etableringer basert på opplevelsesnæringer og informasjonsteknologi 
dukker opp ved siden av de tradisjonelle arbeidsplassene i landbruket. 
Elverum kan bli ledende i Hedmark på økologisk jordbruk og kortreist 
mat. Elverum kommune må legge til rette for en bygdeutvikling som 
sikrer bedre bruk av lokale ressurser. Behovene til befolkningen på 
bygdene må ivaretas, og nedgangen i innbyggertallet må snu. Dersom 
befolkningsveksten skjer der det finnes ledig kapasitet, vil det minske 
presset på infrastrukturen og kommuneøkonomien. Vi vil sikre 
levedyktige bestander av de fire store rovdyrene i Norge samtidig som 
bruk av utmarksbeite er svært viktig. Derfor er midler til forebyggende og 
konfliktdempende tiltak avgjørende.  

Elverum SV vil prioritere følgende i kommende valgperiode: 

• Et strengt jordvern. 

• Et forbud mot fritidskjøring med snøskutere.  

• Å innføre bestillingsruter mellom bygdene og sentrum. 

• Å arbeide for å øke støtten til forebyggende og konfliktdempende tiltak 
i rovdyrforvaltninga.  

• Vi vil arbeide for å sikre naturmangfold med levedyktige bestander av 
de fire store rovdyrene i Norge.  

 

Felles goder er et felles ansvar! 

 


