Nord-Odal SVs program for perioden 2008-2011

Ulike mennesker.
Like muligheter.
Skal mennesker trives
og ha det bra, trenger vi
andre verdimål enn bare
kroner og øre!
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Ulike mennesker.
Like muligheter.
SV vil skape et rettferdig samfunn. Folk er forskjellige.
Men alle har krav på de samme mulighetene, uansett
hvilken bakgrunn de har. Om du er gutt eller jente, hvor
mye penger du har, eller hvilket land du er født i skal ikke
være det som bestemmer.
For SV er disse sakene de viktigste i valgkampen:

En skole for alle!
SV vil satse på en moderne skole for alle. Vi vil ha tilstrekkelig med
lærere og andre ansatte i skolen, så alle elevene kan få mer hjelp og
lære mer.
Slik vil SV satse på skolen:
● Sikre skolene tilstrekkelige ressurser slik at undervisningen i størst
mulig grad kan tilpasses elevenes individuelle behov
● Si nei til egenandel på leirskoleopphold og andre skoleaktiviteter
● Støtte arbeidet i de unges kommunestyre
● Arbeide for et godt innemiljø i barnehager, skoler og andre
institusjoner
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Fjern fattigdommen – del godene
SV vil dele godene mer rettferdig, både i Norge og i resten av verden.
Norge må bidra mer for utvikling i fattige land.
Slik vil SV fjerne fattigdom:
● Jobbe for et best mulig tilbud til eldre og syke
● Redusere egenandelene på helsetjenester
● Arbeide for å sikre innbyggerne en verdig alderdom
● Arbeide for fortsatt full barnehagedekning og opprettholde og
styrke skolefritidsordningen
● Arbeide for et flerkulturelt samfunn og sikre tiltak som gir best
mulig integrering: bolig, jobb, utdannelse og kulturelle aktiviteter

Ta vare på miljøet!
Klimaendringer er den største miljøfaren verden står overfor. Dette kan
gi dramatiske temperaturendringer, flom og tørke. Det kan ramme
mennesker, dyr og matproduksjon over hele verden. Alle, også lokalt,
har et ansvar for miljøet.
Slik vil SV ta vare på miljøet:
● Jobbe for at all kommunal virksomhet skal ha en energisparende
og miljøvennlig profil
● Styrke jernbane- og busstilbudet
● Arbeide for å bedre vannkvaliteten i Storsjøen og andre vassdrag
● Stille krav om at bedrifter og næringsdrivende velger
miljøvennlige løsninger ved nybygg og annen aktivitet
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Nord-Odal SV vil:
✔
✔

✔

✔

✔
✔

✔

✔
✔

✔

Arbeide for gode og trygge oppvekstmiljøer
Arbeide aktivt for å holde eiendomsskatten på et lavest
mulig nivå
Støtte fornyelse og nytenkning, men vi går sterkt i mot
privatisering og kommersialisering av kommunale
tjenester
Motarbeide flytting og nedlegging av statlig virksomhet
i kommunene
Arbeide for å sikre innbyggerne en verdig alderdom
Arbeide for et bedre miljø med sunne og rene fritidsog rekreasjonsområder
Arbeide for at kommunale bygg skal ha universell
utforming
Kreve likestilling for funksjonshemmede
Arbeide for at kommunen skal levere best mulig service
til innbyggerne etter deres behov
Prioritere tiltak som kan gi økt tilflytting
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Næring, samferdsel og miljø
Nord-Odal SV vil:
● Prioritere næringsutvikling, både ved å bidra til å opprettholde eksisterende
og etablere nye arbeidsplasser
● Støtte tiltak som kan gi økt turisme
● Opprettholde lensmannskontoret i kommunen
● Støtte videre drift og utvikling ved fengselet i Bruvoll
● Legge til rette for en sunn og miljørettet næringsutvikling
● Arbeide for spredt bosetning og utvikling av nye boligfelt
● Sikre en fremtidsrettet drift av kommuneskogen, og beholde den i
kommunalt eie
● Støtte arbeidet for å påvirke veimyndighetene til å sette i gang utbedring av
RV 181 til Eidsvoll og jobbe for at arbeidet med å legge fast dekke på
Bunesvegen fullføres
● Arbeide for å bedre kollektivtilbudet
● Støtte trafikksikringstiltak ved skoler og langs sterkt trafikkerte veier
● Motarbeide miljøskadelige inngrep og unødig motorisert ferdsel i skog og
mark
● Arbeide for tiltak som kan bedre vannkvaliteten i bekker og sjøer
● Legge til rette for en allmen og miljørettet bruk av rekreasjonsområdene våre
● Jobbe for at flest mulig av friluftsområdene gjøres tilgjengelig for
funksjonshemmede

Helse, oppvekst og eldreomsorg
Nord-Odal SV vil:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Jobbe for et best mulig tilbud for eldre og syke
Motarbeide konkurranseutsetting: kommersielle aktører skal ikke få tjene seg
rike på folks sykdom eller behov for hjelp i alderdommen
Arbeide for å bygge ut tiltakene for psykisk helsevern og rusmiddelomsor
Styrke tilskudd til leirskoleopphold og andre skoleaktiviteter
Påse at barnehageutbyggingen følges opp etter behov, slik at vi kan sikre
fortsatt full barnehagedekning til lavest mulig pris
Opprettholde og styrke skolefritidsordningen til en så lav pris som mulig
Sikre at hjemmeboende eldre og syke får dekket sitt omsorgsbehov
Arbeide for å opprettholde fødeavdelingen og et bredest mulig tilbud ved
Kongsvinger sjukehus
Arbeide for likestilling for funksjonshemmede
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Kultur
Nord-Odal SV vil:
●

Arbeide for å styrke tilbudene i kulturskolen, som er en svært viktig faktor for
trivsel og kreativ utvikling for barn og ungdom i bygda
● Øke tilskuddene og sikre best mulig arbeidsvilkår for ulike typer barne- og
ungdomsarbeid: idrett, sang, musikk og annen kultur;
kommunen skal
være
en aktiv og positiv støttespiller for kulturlivet
● Støtte arbeidet for rusfrie tilbud for ungdom mellom 15 og 18 år
● Samarbeide med idrettslagene om ruste opp idrettsanleggene
● Stimulere aktiviteter som skaper samhold og trivsel i grender og
andre nærmiljøer rundt omkring i bygda
● Arbeide for allsidig og økt bruk av biblioteket, blant annet ved å benytte
lokale ressurspersoner og oppmuntre barn og ungdom til å bruke tilbudene
● Støtte miljøer og foreninger som arbeider med å ta vare bygdas historie
og kulturelle tradisjoner
● Støtte aktivitetene på Odalstunet og i Sigurd Hoel-museet
● Bidra til større oppmerksomhet rundt Skattkista (kommunens lokalhistoriske
samling) og videreutvikling av denne og andre kulturminnetiltak

Uten et rikt kulturliv
blir Norge et fattig land.
Kunst og kultur gjør samfunnet
rikere på opplevelser, og tilbyr
menneskene økte muligheter til å
utvikle egne skapende evner.
I tillegg er kulturlivet et spennende
felt for verdiskaping og nye,
miljøvennlige arbeidsplasser.
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Styret i Nord-Odal SV
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Styremedlemmer:

Heidi Vien

62 97 33 94

954 01079

Randi Evensen

62 97 13 88

950 54260

Kai Yngve Vangen

62 97 10 75

952 77940

Per Norheim

62 97 31 17

970 16446

Magne Evenrud

61 97 17 95

917 12462

Rolf Vestby

62 97 32 17

906 94725

Gunhild Norheim

62 97 31 17

Gunnar Nygård

62 97 12 49

909 81916

Vil du vite mer om SV, eller kanskje du vil bli medlem?
Ta kontakt med en av oss, eller ta en titt på våre
hjemmesider på internett: http://www.nordodal-sv.org/

SV vil arbeide for
et mer rettferdig samfunn
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Nord-Odal SVs liste ved
kommunevalget 2007
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Per Norheim
Heidi Vien
Kai Yngve Vangen
Randi Evensen
Magne Evenrud
Gunhild Norheim
Kai Magne Rudshaug
Rannveig Ellefsen Nygård
Øystein Trøftbråten
Siv Elisabeth Rudshaug
Rolf Vestby
Gunnar Nygård

2123 Bruvoll
2120 Sagstua
2120 Sagstua
2123 Bruvoll
2120 Sagstua
2123 Bruvoll
2133 Gardvik
2120 Sagstua
2130 Knapper
2133 Gardvik
2123 Bruvoll
2120 Sagstua

Per

Heidi

Kai

Randi
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