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Sterke fellesskap gir mennesker muligheter uavhengig av hvilken bakgrunn 
vi har. Små forskjeller gir økt tillit og større forståelse mellom folk. Oppgaver 
som omsorg, helse og utdanning løses best i fellesskap og skal ikke være varer 
på et marked. Sammen kan vi stå opp for hverandre på en måte vi ikke kan 
hver for oss. Fellesskap gir frihet. Fellesskapet tar vare på oss, derfor må vi ta 
vare på fellesskapet, og på menneskene som hver eneste dag jobber for det. 
Ungene i barnehagen må ha nok voksne. Elevene på skolen må ha kvalifiserte 
lærere som har tid til hver enkelt. Eldre på sjukehjemmet må få god omsorg 
og pleie. Vi får bedre offentlige tjenester når vi lytter til de ansatte, sikrer høy 
nok grunnbemanning, kompetanse og sørger for faste og hele stillinger. 

Løten skal være en trygg, god og levende kommune å leve i, fra livets 
begynnelse til slutt. En stemme til SV er en stemme for rettferdighet og 
miljø. Vi skal ta kampen for en kommune for de mange – ikke for de få. Da 
må vi sikre at alle får delta, om det er i SFO eller på fritidsaktiviteter. Vi må 
forebygge utenforskap og sørge for at innbyggerne, i alle livets faser, blir sett, 
hørt og ivaretatt. 

Løten for de mange
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Over 100.000 unger i Norge vokser opp i fattige familier og antallet er økende. 
Alle ungene i kommunen er like viktige for oss, derfor skal Løten SV føre 
en politikk for inkludering og omfordeling. Fast inntekt og stabilt arbeid er 
viktig for å bekjempe fattigdom, derfor må særlig unge som står utenfor 
arbeid og aktivitet følges tett opp. De siste årene har flere mennesker sett 
seg nødt til å søke NAV om stønad til livsopphold, mange av dem er foreldre 
og mange søker om supplerende stønad fordi annen inntekt ikke strekker til. 
Dersom kommunen regner barnetrygden som en del av foreldrenes inntekt 
i beregningen av sosialhjelp, får de som har lite fra før enda mindre. I Løten 
kjemper SV for at barnetrygd skal holdes utenfor når sosialhjelp beregnes. 
Mange familier har store utgifter til barnehage og skolefritidsordning. Mange 
unger som har foreldre med dårlig råd deltar ikke på fritidsaktiviteter. 

Løten SV skal jobbe for at alle har muligheten til å delta på fellesarenaer og 
utvikle sine talent og interessert. Det er ikke lommeboka som skal avgjøre om 
unger kan delta på SFO, i kulturskolen eller i idretten.

• Innføre gratis skolefritidsordning. 
• Holde barnetrygden utenfor inntekstberegning ved søknad om 

sosialhjelp. 
• Opprettholde støtten til frivillige organisasjoner som tilbyr barn og 

ungdom å delta på aktiviteter uten deltakeravgift, som ferietilbud for alle. 
• Styrke kulturskolen og sørge for lave betalingssatser slik at flere kan delta. 
• Innføre ett skolemåltid. 
• Sikre sosialfaglig kompetanse på NAV. 
• Styrke NAV og tjenester og tilbud rettet mot unge for å sikre arbeid og 

aktivitet. 
• Styrke samarbeid mellom NAV, kommunen og bedrifter om kurs og 

praksisplasser.

En god oppvekst for alle
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Løten skal være en velferdskommune hvor fellesskapets penger skal gå 
til fellesskapets oppgaver. Skattepengene skal brukes på velferd for de 
mange, ikke formuer for de få. Våre fellesfinansierte velferdstjenester skal 
komme innbyggerne som trenger dem til gode. Våre velferdstjenester skal 
drives i kommunal regi og av ansatte tilsatt i kommunen, eventuelt av ikke-
kommersielle, ideelle organisasjoner. Vi sier nei til konkurranseutsetting av 
det offentlige velferdstilbudet. Velferdsprofittører er ikke velkommen i vår 
kommune. 

• Offentlige tjenester er et offentlig ansvar og utføres av offentlig ansatte. 
• Nei til konkurranseutsetting av offentlig velferdstilbud.

Profittfri velferd
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Alle skal ha råd til et sted å bo, men boligpolitikken har sørget for at bolig 
har blitt et spekulasjonsobjekt for de få, ikke et hjem for de mange. Løten 
SV vil legge til rette for at de som ønsker å bo i kommunen skal få det. Da 
må det tilrettelegges for boligbygging i tomtefelt. SV ønsker en klimavennlig 
boligutvikling der boligbygging skjer nær eksisterende boligområder 
og etablerte kollektive transporttilbud. SV ønsker et sterkt jordvern og 
boligutvikling skal derfor som hovedregel skje ikke skje på innmark. SV ønsker 
at flest mulig skal eie sin egen bolig og vil legge til rette for det gjennom 
tilrettelegging av husbankens finansieringsordning, i reguleringsplaner og 
gjennom leie til eie-boliger.

• Legge til rette for flere boligtomter nær etablerte boligområder. 
• Bygge flere boliger i en prisklasse som gir muligheter for flere til å eie 

egen bolig. 
• Legge til rette for og stimulere til at flere kan benytte Husbankens 

låneordninger.
• Øke bunnfradraget i eiendomsskattegrunnlaget slik at de med de minste 

boligene skjermes mot økt beskatning.

Et hjem for alle
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SV vil styrke de kommunale tjenestene ved å legge til rette for at den enkelte 
ansatte får nødvendig og tilstrekkelig kompetanse, tid og tillit til å utføre 
sine arbeidsoppgaver. Gjennom etter- og videreutdanning og andre tiltak 
vil vi legge til rette for en bedre arbeidshverdag. Kvalitetsforbedring oppnås 
gjennom systematisk arbeid med kvalitetsutvikling der alle ansatte blir 
involvert og gis mulighet til å bidra. SV vil arbeide for at kommunen arbeider 
systematisk og målrettet mot et tjenestetilbud som oppleves godt av 
tjenestemottakeren, og som også er i øvre sjiktet sammenlignet med andre 
kommuner.

• Å jobbe for at kommunens tjenestekvalitet er styrende i alt utviklingsarbeid.
• Å investere i kommunens ansattes med etterutdanning og kurs.
• Å gi flere med nedsatt arbeids-/ funksjonsevne mulighet til å delta i 

arbeidslivet gjennom økt satsning på hospiteringsordninger og ved 
nyansettelser.

Løten kommune som
tjenesteyter og arbeidsgiver
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Løtens innbyggere fortjener heltidsstillinger og trygge arbeidsforhold. Hele 
stillinger er viktig for likestilling og den enkeltes frihet. Små stillingsbrøker 
gir ikke grunnlag for boliglån eller økonomisk uavhengighet. Løten SV krever 
at det lyses ut hele og faste stillinger og vil jobbe for en bedre heltidskultur 
i kommunen. Arbeidsmiljøloven må brukes aktivt for å sikre økning i 
eksisterende stillinger. Behovet for hjelp, omsorg og trygghet ivaretas best 
av ansatte med hele og faste stillinger. Det sikrer kvalitet i tjenestene, 
forutsigbarhet for brukere og trygghet for ansatte. Løten SV vil erstatte all 
bruk av innleie med fast ansatte vikarer i kommunen og sier nei til bruk av
bemanningsbyråer.

• Styrke kommunen som ansvarlig arbeidsgiver med flere faste, hele 
stillinger, sikre lærlingplasser og færre deltidsstillinger.

• Nei til bruk av innleie, ja til kommunalt ansatte vikarer.
• Stille krav til arbeidsforhold ved offentlige innkjøp.

Heltidskultur
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I dag tar det for lang tid å få hjelp når du trenger det og mennesker blir 
stående i kø over lang tid. Løten SV skal jobbe for et likeverdig helse- og
omsorgstilbud hvor tilgjengelighet, brukermedvirkning, lavterskel og 
forebygging står i fokus. Vi vil innføre en tjeneste hvor alle med rus eller 
psykiske problemer, får hjelp uten å måtte vente. Tilbudet skal være gratis 
og det skal være for alle, uavhengig av alder og alvorlighetsgrad. Ethvert 
menneske er selv eksperten i sitt eget liv, derfor må tilbudet utformes og 
utvikles i samarbeid med brukerne selv.

• Innføre Løtenhjelpa: Et gratis psykisk helsetilbud for alle i kommunen.
• Tilbudet skal være lavterskel, og ingen diagnose eller henvisning kreves 

for å få hjelp.
• Tjenestene skal utformes og utvikles basert på brukernes egne 

tilbakemeldinger.
• Tilbudet, kompetansen og tjenestene skal tilpasses sammen med 

brukerne.

Løtenhjelpa

Våre medarbeidere i kommunen kan oppleve at skjema står i veien for hjelp 
og omsorg. Stoppeklokkeomsorg, rapporteringstvang og skjemavelde gjør 
at både hjelpere og hjelpetrengende opplever avmakt og bidrar ikke til 
bedre møter mennesker i mellom. Løten SV skal jobbe for en tillitsreform 
i kommunen, for at våre tjenester sikres av trygge ansatte som vises 
faglig frihet og tillit og som har tid til den enkelte. Å lytte til innbyggerne i 
kommunen er også en forutsetning for tillit mellom folk og folkevalgte i
kommunen. Vi ønsker å gjøre det enklere for folk å bli hørt, slik at vi kan sikre 
lokaldemokratiet.

• Ta initiativ til en bred tillitsreform der innbyggere, ansatte og folkevalgte 
går sammen for å gjøre kommunal velferd og tjenester bedre.

Tillit til folk
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Løtens rike natur gir oss mat, arbeidsplasser og gode opplevelser. Vi vil ta 
vare på naturen slik at vi også i framtida kan gi generasjonene som kommer 
et trygt livsgrunnlag. Vi står overfor en klimakrise som fratar mennesker 
livsgrunnlaget, skaper mer ekstremvær og sender mennesker på flukt. Når 
dagens unge protesterer mot politikernes handlingslammelse er det vår 
oppgave å ta dem på alvor. For å stoppe ødeleggelsen av natur og bremse
klimaendringene må alle bidra. Vi må handle nå, og bli en foregangskommune 
på klima og miljø.

• Kommunen må gjennomføre den planlagte klima- og energiplanen, og 
følge opp implementeringen.

• Fase ut fossile bensin- og dieselbiler i kommunens egen kjøretøypark. 
• Jobbe for et forbud mot unødvendig engangsplast i kommunens virksomheter.
• Sikre en miljøvennlig avfallshåndtering i kommunen.
• Bevilge støtte til praktiske undervisningstiltak i grunnskolen, som 

omhandler klima og miljø. 
• Si nei til utbygging på dyrka mark, og ja til et sterkt jordvern.
• Bygge ut pendlerparkering med kapasitet for framtida, som ses i 

sammenheng med utbygginga av RV3/RV25.
• Bygge ut solceller på kommunale bygg.
• Arbeide for å styrke kollektivtilbudet i regionen.

Framtid – ikke forurensing



Meld deg inn i SV!
Send «innmelding [navn] 
[e-post] [adresse]» til  
2090 (100 kroner)

Sosialistisk Venstreparti 
Hagegata 22

0653 Oslo 
post@sv.no

sv.no

1. Hilde Mari Bjørke   (1991)
2. Per Olav Lund   (1964)
3. Kjersti Pettersvold   (1955)
4. Gunnar Søberg   (1947)
5. Linn Sunniva Skar Tangen  (1986)
6. Per Bjørke    (1952)
7. Kjersti Hoff    (1962)
8. Brede Lundby   (1954)
9. Hjørdis Asborg Bjørke  (1956)
10. Siv Iren Nilsen   (1967)

Løten SVs valgliste 2019
Hilde Mari Bjørke, 1. kandidat Løten SV


