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1. Kandidat Jørn Grøtberg og 
2. Kandidat Nina Berglund Ringerud



Oppvekst og skole

aInnføre kontinuerlig barnehageopptak 
aArbeide for at familier får kommunal barnehageplass i nærmiljøet
aGjeninnføre skolefrukt i grunnskolen
aStyrke satsningen på et godt undervisningstilbud i Østre Toten, 
      med tidlig innsats
aOpprettholde den sosialfaglige bredden i skolene
aSikre lovpålagt svømmeopplæring i grunnskolen
aBidra til at det skapes flere lærlingeplasser både i det offentlige, 
      og i det private næringslivet  
aSatse på sosial boligbygging og spesielt “Leie før eie” 
      for førstegangsetablerere

Kultur og idrett
 
aStyrk ungdomsklubben på Godshuset 
aBedre samordning mellom kommunen og frivillige lag og organisasjoner
aSørge for økte ressurser til frivillighetssentralen
aStarte et pilotprosjekt mellom kulturskolen og SFO  
aLage en vedlikeholdsplan for hovedbygningen på Peder Balke-senteret
aIdrett for alle

Helse og omsorg

aFlere heltidsstillinger som skaper gode fagmiljøer og tjenester
aSkjerming av de svakeste samfunnsgruppene for ytterligere nedskjæringer
aStyrke grunnbemanningen i helse- og omsorgstjenestene
aArbeide for bedre botilbud i rus- og psykiatritjenesten
aØkt fokus på trivsel, aktivitet og stimulering for eldre og funksjonshemmede,   
      både i og utenfor institusjon
aNei til at barnetrygden brukes som beregningsgrunnlag for sosialhjelp



Næringsutvikling og landbruk

aHa en mer aktiv næringsutvikling for å få flere bedrifter til å etablere seg i 
     kommunen
aMøte nye etablerere og gründere med positive holdninger
aEtablere dialogforum med næringslivet i kommunen
aNei til vikarbyråer, privatisering og konkurranseutsetting av offentlige tjenester
aArbeide for naturbasert reiseliv og økoturisme
aKommunale institusjoner skal tilby lokalprodusert mat
aNei til søndagsåpne butikker i kommunen 

Miljø

aKartlegge klimautfordringer som kommunen står overfor
aVerne om matjord og hindre nedbygging av dyrka mark
aSatse på vern av insekter, motarbeide insektsdød og redusere kantslått
aBekjempe forsøpling og forurensing i naturen, spesielt i Mjøsa
aGjeninnføre gratis innlevering av trevirke på gjenvinningsstasjonen
aTa vare på landsbypreget i tettstedene våre
aStyrking av kollektivtransporten med bedre samordning og 
     etablering av bestillingsrute
aØkt bruk av fornybare energikilder og energisparing
aEtablere ladestasjoner til EL-bil

Mangfold

aSkape en inkluderende kommune som tar vare på alle, skaper tilhørighet, 
     og ser innbyggernes behov
aNulltoleranse for mobbing og rasisme
aBenytte lokal kompetanse til kursing av oppvekstsektoren for å hindre 
     diskriminering av LHBTQ-personer
aØstre Toten bør ta sin del av samfunnsoppdraget ved å ta imot og 
      inkludere flyktninger



Med SV i kommunestyret får du:
     Mer ambisiøs og solidarisk miljøpolitikk
     Mer rettferdig fordeling av godene
     Økt likestilling og likeverd, fellesskap og folkestyre
     En offensiv næringsutviklingspolitikk

Livsløp og mangfold 
på Toten

  Deler av styret i Østre Toten SV: Nina, Jørn, Karin og Cecilie. 
Mette, Marthe og Inger-Marit ikke tilstede
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