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Sammen for framtidas Elverum  
Elverum Arbeiderparti vil arbeide for å skape et rettferdig samfunn som sikrer alle 
mennesker likeverd. Vi bygger på verdiene frihet, likhet og solidaritet.

Forskjellene mellom folk øker. Vi vil også jobbe for at de som bor i Elverum 
opplever å få like muligheter og rettigheter. Alle skal få samme muligheter til å 
etablere seg og ha trygge og meningsfulle liv, uansett bakgrunn. 

Den lave befolkningsveksten i Elverum er en utfordring. For å lykkes med å skape 
vekst må vi øke innsatsen for ny etablering av framtidsrettede og bærekraftige 
arbeidsplasser. Både i eksisterende og nye virksomheter. Vi vil styrke rollen som 
regionsenter og vertskommune for sjukehus, høgskole, forsvar, handelsnæring og 
andre store arbeidsplasser. Vi skaper framtidas Elverum sammen. 

Frihet handler om gode velferdstjenester og muligheter for alle. Kommunale 
tjenester skal derfor ikke konkurranseutsettes. 

Vi vil fortsette arbeidet for en mest mulig effektiv og løsningsorientert kommune i 
samarbeid med de kommunalt ansatte.

Lillian Skjærvik - 
Ordførerkandidat

Kjære velger.
Elverum skal være et godt og sunt sted 
å leve. Med aktive, glade og friske  
innbyggere.

Valget i september handler om hva 
slags samfunn vi ønsker oss. Som 
velger bestemmer du om vi skal bygge 
sterkere fellesskap for å gi trygghet og 
muligheter for alle. Vi ønsker med dette 
programmet å gjøre det viktigste i livet 
ditt, til det viktigste i politikken. 

Arbeiderpartiet har et ambisiøst valg-
program som vi ønsker å realisere 
gjennom de kommende fire årene.  
Vår kommune har gjennom flere år blitt 
styrt inn i en meget krevende økono-
misk situasjon. Dette må vi rette opp i.  
Det er vårt mål, og derfor vil vi måtte 
bruke lengre tid på å realisere flere av 
målene i programmet.

Våre kandidater som stiller til valg  
9. september er klare for å ta denne 
dugnaden. Vi er stolte av vårt program 
og ser frem til å sette det ut i livet. 
Vi ber derfor om din tillit til å lede vår 
kommune i årene som kommer.

Bruk stemmeretten!



4 5

Magnus Stenseth - 
Varaordførerkandidat

Elverum er norges skoghovedstad 
med store muligheter for å skape nye 
arbeidsplasser og for å utvikle næring 
av de ressursene som skal drive landet 
framover.

Elverum må være mer på offensiven 
i det nye Innlandet - på tilbudsfronten 
med våre unike muligheter. Skogen, 
Glomma og vår status som knutepunk-
tet mot Østerdalen er faktorer som kan 
skape vekst, dersom vi tør å satse.

Det vil skape ringvirkninger i hele 
Elverumsregionen for små og mellom-
store bedrifter som er limet i lokal-
miljøet vårt.

Den kommunale lærlingandelen må 
opp, og møte framtidas utfordringer. 
Vi må ta hele Elverum i bruk, der vi 
utnytter til vår fordel at vi er en stor 
kommune der folk skal trives like godt 
på bygd og som i by.

1. Et seriøst og anstendig arbeidsliv

Vi støtter opp om et trygt, forutsigbart og seriøst arbeidsliv. Vi vil trygge og 
skape arbeidsplasser gjennom samarbeid med alle parter i arbeids- og 
næringslivet i Elverum, regionen og resten av landet. 

Elverum Arbeiderparti vil:

• At Elverum kommune skal være en god og forutsigbar arbeidsgiver med 
utviklingsmuligheter for alle. Ansatte skal ha muligheter til å holde seg faglig 
oppdatert med muligheter for etter- og videreutdanning. 

• Jobbe for et organisert arbeidsliv. 

• Skape en heltidskultur der faste og hele stillinger i Elverum kommune er 
hovedregelen. 

• Øke antall lærlingeplasser i kommunal sektor til minimum en lærling per 
1000 innbyggere, og arbeide for flere lærlingplasser i lokalt næringsliv. 

• Øke innsatsen mot sosial dumping i arbeidslivet, og sikre samfunns- 
ansvarlige og bærekraftige innkjøp i Elverum kommune. 

• I felleskap med både frivillige, ansatte og brukere utvikle trygge og 
bærekraftige velferdstjenester.  

• Gjeninnføre en god seniorpolitikk i Elverum kommune.

De påfølgende sidene inneholder 
vårt partiprogram, som er delt inn 
i fem hovedpunkter. Hovedpunkt 
to er i tillegg inndelt i temaavsnitt. 
På side 14 og 15 presenteres 
de øvrige av våre seks øverste 
listekandidater.
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2. Et framtidsrettet og klimavennlig Elverum

Befolkningsveksten i Elverum er redusert de siste årene. Det er en utvikling vi 
må snu. Et framtidsrettet og klimavennlig Elverum er nødvendig for å skape 
vekst og utvikling i hele kommunen vår. Vi vil jobbe for nye framtidsrettede 
arbeidsplasser innenfor bærekraftige næringer, og for at Elverum bidrar til å nå 
miljø- og klimamål. Bolyst er avgjørende for at folk skal bli i Elverum, og for å 
tiltrekke oss nye innbyggere. Bolyst skapes blant annet gjennom å legge til rette 
for riktig bruk av arealene våre, gjennom å skape gode møteplasser og opp-
levelser for ung og gammel og gjennom å legge til rette for grønne områder og 
nytt næringsliv. Dette må gjøres i samarbeid med andre.  

Framtidsrettet og miljøvennlig næringsliv

Elverum Arbeiderparti vil:

• Øke innsatsen for ny etablering av framtidsretta arbeidsplasser i Elverum. 

• Forsterke og forbedre innsatsen på grønn næringslivsutvikling, i samarbeid 
med landbruket og skog- og trebaserte næringer i Elverum.  

• Bidra til økt bruk av klimavennlige byggematerialer og tre.   

• At sjukehuset i Elverum utvikles som et fullverdig akuttsjukehus. 

• Være en pådriver for byggingen av et museumsmagasin i heltre ved  
Glomdalsmuseet. 

• Videreutvikle helseklyngen HelseINN (tidligere Terningen nettverk). 

Framtidsrettet og miljøvennlig transport og arealbruk 

Elverum Arbeiderparti vil:

• Arbeide for et bedre og mer effektivt kollektivtilbud til og fra Elverum. 

• Arbeide for å få etablert et styrket kollektivtilbud på buss og tog på  
strekningen til/fra Hamar/Gardermoen/Oslo. 

• Være pådrivere for elektrifisering av Røros- og Solørbanen.  

• Forbedre busstilbudet mellom Leiret, bydelene og bygdesentrene. 

• Sikre en miljøvennlig kommunal bilpark og være en pådriver for flere 
ladestasjoner for ladbare biler.  
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• At framtidig parkeringsavgifter må brukes til bedre parkeringsløsninger og 
byutviklingstiltak.  

• Legge til rette for økt bruk av sykkel, og redusere behovet for bruk av bil. 

• Utarbeide en areal- og transportplan for hele Elverum med vekt på miljø-
vennlige og framtidsrettede løsninger.  

• Lage en plan for videreutvikling av bygdesentrene Hernes, Sørskogbygda 
og Heradsbygd. 

• Utvikle dagens gater og veier i Elverum, i påvente av et nytt overordnet veg-
system i framtida, med nye løsninger i sentrum og mulig ny omkjøringsveg.

Framtidsrettet og miljøvennlig bolyst  

Elverum Arbeiderparti vil:

• Satse på videreutvikling av små og store festivaler og arrangementer for å 
styrke kultur- og næringslivet.  

• Utvikle et parkpreget område langs Glomma i Elverum. 

• Jobbe for ny svømmehall med varmtvannsbasseng. 

• Bidra til en endring av rovdyrforvaltningen, slik at livsgrunnlag og livskvalitet 
ikke forringes for enkeltpersoner og lokalsamfunn.
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3. Elverum bygger sterke lag rundt barn og unge

Barn og unge er framtidas Elverum. Ved å sikre gode oppvekstsvilkår og tidlig 
innsats legger vi i felleskap det beste grunnlaget for trivsel, kunnskap og ut-
vikling for alle barn og unge.  Samarbeid og gode rammer for barn og unge skal 
sikre at vi har sterke lag for å gi en best mulig start i livet og bidra til at forskjel-
lene mellom folk blir mindre. 

Elverum Arbeiderparti vil:

• Følge opp bemanningsnormen for barnehage og skole, slik at vi utvikler 
enda bedre arenaer for trivsel og læring for våre barn. 

• Tilby etter- og videreutdanning for ansatte i barnehage og skole. 

• Være en aktiv skoleeier for å øke grunnskolepoeng for elevene. 

• Satse på enda mer kvalitet i barnehage, skole og SFO.innføre helhetlig 
søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO.  

• At digitale verktøy skal tas i bruk i undervisningen, og at det skal satses på 
utvikling av digital kompetanse.  

• At alle barn og unge har god tilgang til helsestasjonen og en  
helsesykepleier. 

• Styrke det forebyggende og oppsøkende arbeidet overfor barn og unge. 

• Satse på kulturskolen som et tilbud for alle. 

• Ikke inntektsberegne barnetrygden som et tiltak for bedre levekår i familier 
med vedvarende lav inntekt. 

• I samarbeid med frivillige lag og foreninger bidra til gode fritidstilbud i hele 
Elverum. 

• At barn og unge involveres direkte i saker som angår dem. 

• Fullføre rehabiliteringen av Hanstad skole. 

• Planlegge for utbygging av Vestad skole. 

• Beholde skolene i Elverum så lenge elevtallet på skolene er stabilt over  
40 elever.
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4. Eldre skal være sjef i eget liv

Det blir stadig flere eldre i Elverum. Vårt mål er at alle skal ha en trygg og god 
alderdom. Vi må sørge for at eldre får mulighet til å delta i kulturtilbud, på  
sosiale arenaer og i fellesskap. Vi vil sørge for gode offentlige tjenestetilbud 
med god kvalitet. Framover må kommunen ha tilstrekkelig bemanning, mer variert 
kompetanse og bedre organisering av tjenestene.

Elverum Arbeiderparti vil:

• Bidra med tilrettelegging for flere møteplasser og nye boformer for eldre. 

• At våre tjenester tar utgangspunkt i den enkeltes behov, og at vi tilbyr en 
kombinasjon av omsorgsboliger, sykehjemsplasser, dagtilbud, korttids- 
plasser og rehabiliteringstilbud. 

• Jobbe for at flest mulig kan mestre hverdagen selv og bo hjemme så lenge 
de ønsker ta aktivt i bruk velferdsteknologi for å sikre bedre omsorgs-
tjenester. 

• Styrke demensomsorgen gjennom faglig utvikling, helsetjenester og  
tilrettelagte boliger. 

• Sørge for avlastning/praktisk hjelp i hjemmet for pårørende som har pleie-
trengende boende hjemme.  

• Ha flere faste og heltidsansatte i eldreomsorgen som bidrar til trygghet og 
forutsigbare tjenester. 

5. Et raust og inkluderende Elverum 

Vi vil bidra til at forskjellene mellom folk blir mindre. Det er stadig flere av oss 
som bor alene. Flere er ensomme blant mange, og flere føler på utenforskap.  
Vi ønsker å bygge en kommune der alle kjenner at Elverum har hjerterom, og at 
vi sammen skaper et raust og inkluderende samfunn. 

Elverum Arbeiderparti vil:

• Arbeide for full mobil- og bredbåndsdekning i hele kommunen. 

• I samarbeid med frivillige lag og foreninger sikre at alle barn i Elverum skal 
kunne delta i kultur- og fritidsaktiviteter uavhengig av økonomi.  

• Være en aktiv tilrettelegger for frivillig aktivitet gjennom en frivillighets- 
koordinator. 

• Sikre lavest mulig utleiepriser for frivillige lag og foreninger i kommunale 
lokaler og arealer. 

• Få på plass en utlånsordning for ferie- og fritidsutstyr.  

• Bidra til flere lavterskeltilbud og gratisarenaer for sosialt samvær for alle 
aldersgrupper. 

• Videreutvikle og styrke bibliotekets og kulturhusets rolle som en arena for 
inkludering av alle aldersgrupper.  

• Videreutvikle Elverum læringssenter som arena for livslang læring og god 
integrering. 

• Legge til rette for sosial boligbygging.
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Bente Irene Aaland
Arbeidsliv og helsepolitikk engasjerer meg 
sterkt. Det er dette jeg har beskjeftiget meg 
med i store deler av mitt yrkesaktive liv, og 
det vil alltid oppta meg. Det blir viktig fram-
over å sikre at vi har nok og riktig kompe-
tanse, så vi kan tilby innbyggerne våre gode 
og effektive tjenester i ei framtid hvor kam-
pen om arbeidskrafta vil forsterkes. I dette 
ligger arbeidet med å skape heltidskultur, og 
at pleie- og omsorgstjenester skal drives av 
det offentlige.
Vi må jobbe for at næringsdrivende vil eta-
blere seg, og at folk vil bo å jobbe her, samt 
at vi beholder sterke miljøer innen forsvar, 
utdanning, sykehus og helsesektor.

Ingvar Midthun
Som lokalpolitiker ønsker jeg å bidra til 
utvikling av arbeidsplasser, og til innbygger-
vekst i Elverum. Da trenger vi en sterkere 
satsing på byen og bygdene gjennom 
næringsutvikling og handel. 
Vi trenger aktive idrettsmiljøer, et bredt 
kulturtilbud og trivsel og opplevelser rundt 
omkring i kommunen. Vi trenger veier og tog 
som forkorter reisetidene mot Hedemarken 
og hovedstadsområdet. 
Vi trenger fellesskolen og et helse- og 
velferdstilbud som når fram til alle. Vi trenger 
en felles klimainnsats der alle på bidra. Det 
er summen av dette som gjør Elverum til et 
godt og attraktivt bosted for alle i framtida. 

Jeanette Evensen
Hele og faste stillinger bør være hoved-
regelen i arbeidslivet. Derfor vil vi bidra til et 
sterkt organisert arbeidsliv som kan motvirke 
sosial dumping. Vi ønsker at Elverum kom-
mune skal være en god og forutsigbar 
arbeidsgiver med utviklingsmuligheter for 
alle. Ansatte skal ha muligheter til å holde 
seg faglig oppdatert med muligheter for 
etter- og videreutdanning. Vi må øke antallet 
lærlingplasser i kommunen.
Faste heltidsansatte i eldreomsorgen kan 
bidra til trygghet for tjenestemottakeren
samt forutsigbare tjenester. Vi ønsker å styrke 
demensomsorgen i det offentliges regi,
gjennom blant annet faglig utvikling og 
tilrettelagte boliger.

Tor Kristian Godlien
Faste jobber er bærebjelken i norsk 
arbeidsliv. Vi jobber for trygghet og et organi-
sert arbeidsliv, og vi må slå ring om statlige 
arbeidsplasser i Forsvaret, ved høyskolen og 
sykehuset.
Det er også viktig for oss at  bygdesentrene 
skal ha utvikling, ikke bare sentrum. Styrking 
av bygdesentrene vil bidra til  arbeidsplasser 
og bosetting også utenfor sentrumskjærnen, 
til det beste for alle i vår kommune.

Listetoppen 2019-2023 Elverum Arbeiderparti
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1.  Lillian Skjærvik
2.  Magnus Stenseth
3.  Bente Irene Aaland
4.  Ingvar Midthun
5.  Jeanette Evensen
6.  Tor Kristian Godlien
7.  Bodil Nordhagen
8.  Jørn Øversveen
9.   Anne Grete Berget
10. Per-Gunnar Sveen
11. Hanna Kjelland
12. Pål Sundt Finstad
13. Gunnhild Marie Berteig
14. Frank Ophus
15. Anne Christel Johnsgaard
16. Erik Larsen

17. Britt Weium
18. Jan Gunnar Olbergsveen
19. Aud Irene Nordhagen
20. Knut Solberg
21. Tove Irene Paulsen
22. Rune Marius Hermansen
23. Line Merethe Torp Kristiansen
24. Terje Lund
25. Elivane Nordhagen
26. Vebjørn Skirbekk Sagmoen
27. Kristin Johansen
28. Stein Erik Nyberg
29. Ragnhild Øien Rask
30. Torbjørn Bekkevold
31. Anne Wildhagen
32. Kenneth Hansen

Listekandidater Elverum Arbeiderparti:
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.Internett: 
www.elverum.arbeiderpartiet.no

www.framtidaselverum.no

Facebook:
www.facebook.com/elverumap/


