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Mine hjertesaker inn mot valget er:
• en verdig eldreomsorg
• kampen for et rettferdig arbeidsliv
• arbeidet for en sosialt utjevnende fellesskole med  

mening, mat og mestring

ET ÆRLIG ARBEIDSLIV
Arbeidslivskriminalitet, sosial dump-
ing og uønsket deltid er trusler mot 
et trygt og organisert arbeidsliv.

Hele stillinger er viktig for likestilling 
og den enkeltes frihet. Små stillings-
brøker gir ikke grunnlag for boliglån 
eller økonomisk uavhengighet.

SV krever at det lyses ut hele og 
faste stillinger og vil jobbe for en 
heltidskultur i distriktet.

Behovet for hjelp, omsorg og
trygghet ivaretas best av ansatte 
med hele og faste stillinger. Det 
sikrer kvalitet i tjenestene, forutsig-
barhet for brukere og stabilitet for 
ansatte.

BEHANDLE ELDRE MED OMSORG
Tjenester skal være tilpassa folk 
og være nært folk. Nærhet er SVs 
motsvar til høyresidas sentraliser-
ingspolitikk.

Ansatte, pasienter og pårørende 
skal slippe å oppleve at skjema står 
i veien for hjelp og omsorg. Stop-
peklokkeomsorg, rapporteringstvang 
og skjemavelde kan gjøre at både 
hjelpere og hjelpetrengende opplever 
avmakt og bidrar ikke til bedre møter 
mennesker i mellom.

SV vil erstatte unødig kontroll og 
rapportering med tillitsbasert sty-
ring. Gode tjenester sikres av trygge 
ansatte som vises faglig frihet og 
tillitt og som har tid til den enkelte.

Førstekandidat
Kongsvinger SV

Anne Margrethe Sørli-Bolneset
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FELLESSKOLEN SOM ARENA
En inkluderende fellesskole er viktig for å sikre at alle barn får et godt
opplæringstilbud, uavhengig av bosted eller økonomisk bakgrunn. Da trengs 
nok kvalifiserte lærere, flere yrkesgrupper inn i skolen, tidlig innsats og en 
praktisk og variert skoledag.

Kongsvinger SV ønsker å innføre gratis skolemat og gjøre slik at barn og unge 
skal jobbe med skoleoppgaver i skoletiden og ha fri når de kommer hjem; så 
kan barn og foreldre tilbringe mer verdifull tid sammen etter skoletid.

En trygg skolehverdag er selve fundamentet for god læring. Elever som ut-
settes for mobbing kan få store psykiske vansker, som også gjør lærings-
situasjonen vanskelig. Kongsvinger SV vil ha fokus på arbeidet med mobbing 
både på skolen og i sosiale medier i tett samarbeid med utdanningsstedene.

En skole- og læreplassgaranti skal sørge for at elever er trygge på at de får 
fullført utdanningsløpet sitt ved den samme utdanningsinstitusjonen og har 
en lokal bedrift klar til å ta imot dem som har behov for læreplass. Vi ønsker 
også at inntaksreglene for videregående opplæring skal baseres på nær-
skoleprinsippet, så ingen elever står i fare for ikke å få godkjent skoleplass i 
nærheten av der de bor og må flytte langt vekk.

Seksualitetsundervisning er ikke et 
eget fag i skolen med fastsatt pen-
sum, og hvordan dette følges opp ved 
den enkelte utdanningsinstitusjon er i 
dag vilkårlig.

Kongsvinger SV ønsker å styrke seks- 
ualitetsundervisningen i kommunens 
grunnskole ved å legge til rette for 
en god, helhetlig og sammenhen-
gende tverrfaglig gjennomføring av 
et undervisningsopplegg på tvers av 
institusjoner samtidig som vi sikrer 
nok helsefagarbeidere ved
utdanningsinstitusjonene våre.
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GRATIS BARNEHAGEPLASS
Barnehagen er den første delen av utdan-
ningsløpet hvor barn skal møte kompetent 
personell og nok lærere til å forvalte dette 
gode velferdstilbudet. Kongsvinger SV mener 
at det bør innføres flere årlige opptak samti-
dig som ikke det sosiale miljøet blant de små 
presses. Det må også bli svært mye rimeligere 
å ha barn i barnehagen; som en begynnelse 
vil vi tilby alle barn under 2 år gratis plass, og 
gradvis utvide tilbudet videre.

Mine hjertesaker inn mot valget er:
• barn, familieliv og oppfostring
• Kongsvinger som kollektivknutepunkt
• miljøperspektiv i alle ledd

Annenkandidat
Kongsvinger SV

Carmen Monfort
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FAMILIEPARTIET
Familielivet er viktig for SV. Vi ønsker skolemat og skolelekser så familien skal 
kunne være sammen. Vi ønsker likedeling av foreldrepermisjonen så barnet 
skal kjenne både far og mor. Vi ønsker gratis barnehageplass, et desentrali-
serte fødetilbud og alternative ferietilbud og aktiviteter for familier og andre 
barn i skoleferien i regi av kommunen. Vi ønsker høyere barnepensjon og en-
klere saksbehandling, økte barnehageopptak og et mer aktivt kulturliv for de 
minste. Oppfostring av en ny generasjon er noe av det viktigste en kan gjøre 
i livet, så SV kjemper lokalt for å innby til et behagelig familieliv med stødige 
velferdsordninger å falle tilbake på.

KOLLEKTIVKNUTEPUNKT
For å komme seg til og fra jobb og fritidsaktiviteter er det behov for et vel-
fungerende og rimelig kollektivtilbud. Kongsvinger er et kollektivknutepunkt 
som har potensiale for utbedring.

Det viktigste lokalt vil være å utvide busstilbudet med grønne kjøretøy, flere 
og rimeligere avganger og bestillingsbusser som enkelt kan hente deg der du 
er og kjøre deg dit du skal. Oppgradering av Stasjonstomta vil være viktig for 
videre utvikling av tilbudet. Fylkeskommunalt vil vi også kjempe for å omgjøre 
den mislykkede jernbanereformen, elektrifisere gjenstående linjer og sette 
fart på utbyggingen av dobbeltspor så folk kan komme seg dit de skal til riktig 
tid og uten å tømme lommeboka.

ALLE UTSLIPP ER LOKALE
Lufta vi puster inn skal være rein og frisk, ikke føre til plager og sykdommer. 
Derfor er det viktig at boliger enkelt og rimelig kan oppgradere eksisterende 
forurensende oppvarmingsløsninger til miljøvennlige typer. Kongsvinger SV 
vil også at det installeres luftmålere i regi av kommunen og at det settes inn 
tiltak for å holde seg innenfor grenseverdiene.

Vi må også verne om matjord og hindre nedbygging av dyrka jord for å være 
selvforsynte i tillegg til å sette miljøkrav for offentlig drift og innkjøp – her 
er det viktig å legge til rette for utnytting av solenergi og jordvarme, samt 
elektrifisere lokalt næringsliv. Biotoper som er spesielt viktige for å ta vare på 
naturmangfoldet må i større grad vernes mot inngrep.
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BOLIGPOLITIKK
Alle mennesker må ha et sted å bo. 
Husbanken, kommuner, ideelle stif-
telser og boligbyggelag må bidra til å 
skape et boligmarked som fungerer 
for alle. Flere boliger må etableres 
utenfor dagens kommersielle bolig-
marked som et ledd i å dempe pris-
veksten i resten av markedet da folk 
vil få et alternativ.

Flere kommuner i Norge har al-
lerede satt i gang prosjekter med 
leie-til-eie. En vanlig modell er at 
boligbyggelaget bygger boliger som 
leies ut til førstegangsetablerere. En 
andel av leien som betales inn går til 
å dekke avdrag, og etter et par år får 
du tilbud om å kjøpe boligen. En an-
del av det du allerede har betalt inn 
ligger inne som egenkapital i boligen.

Mine hjertesaker inn mot valget er:
• utjevning av sosiale forskjeller
• en boligpolitikk for alle
• bredde i kulturtilbudet

KULTURSKOLEN
Et godt kulturtilbud er viktig for 
steds- og byutvikling. Levende 
samfunn trenger levende kulturliv og 
møteplasser.

Kongsvinger SV ønsker bevaring av 
byparken for å ta den i bruk som en 
kunstpark primært rettet mot kultur-
skolen og kreative studieretninger.

Kunst og kultur har betydning for 
utvikling av sosiale fellesskap, inklu-
dering, debatt og kunnskap. Alle som 
vil skal ha muligheten til å uttrykke 
seg gjennom det frivillige kulturlivet.

Kongsvinger SV vil derfor også utvide 
tilbudet i kulturskolen, så det kan gis 
til alle barn som ønsker det, gjennom 
hele skoleløpet.

Tredjekandidat
Kongsvinger SV

Johny Gullaker Johnson
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SOSIALE FORSKJELLER
Mange unge har flere aktiviteter å gå til etter skolen, mens noen foreldre 
dessverre ikke kan ta seg råd til det. Mange familier har store utgifter til mat 
og klær, lån og leie, barnehage og skolefritidsordning. Lokalt vil SV prioritere å 
holde prisene på foreldrebetaling nede.

Kongsvinger SV ønsker derfor å tilby minst en gratis fritidsaktivitet til alle 
barn og unge via et aktivitetskort som også gir utvidede rabatter på mer enn 
kjerneaktiviteten.

Kongsvinger SV ønsker også å etablere et felles aktivitetshus for alle byens 
lag, foreninger og organisasjoner sentralt i Kongsvinger så det skal være en-
kelt å ta del i flere aktiviteter og enkelt å oppdage noe som interesserer deg.

Vi ønsker også at barn og unge skal kunne ta i bruk offentlige haller og
idrettsanlegg uten kostnad og få tilbud om gratis utlån av sport- og 
fritidsutstyr.

STARTEN PÅ DET NYE LIVET
Mennesker som nylig er kommet til 
Norge må få tilstrekkelig norsk-
opplæring slik at alle blir i stand til å 
ta del i arbeidslivet, sosiale
aktiviteter og bidra til dugnadsånden 
i fellesskapet. 

Kongsvinger SV ønsker å styrke og 
forlenge den obligatoriske norsk-
opplæringen samtidig som vi ser på
nye løsninger som kan komme
innflyttere til gode.

Det vil være viktig å skape et grunn-
lag for sosiale nettverk og promotere 
sosioøkonomiske aktiviteter spesifikt 
retta mot nye medborgere.
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Hovedvalgkampsaker
Kongsvinger SV

1. Vi vil etablere et felles aktivitetshus for alle byens lag, foreninger og 
organisasjoner sentralt i Kongsvinger

2. Vi vil tilby et aktivitetskort for barn og unge som gir rabatterte fritid-
saktiviteter og har minst en gratis aktivitet inkludert

3. Vi vil innføre heldagsskolen lokalt i grunnskolen med gratis mat og 
skolelekser slik at familien kan fokusere på familieliv før og etter endt 
skoledag

4. Vi vil tilby gratis barnhageplass for de minste 

5. Vi vil etablere en heltidskultur for faste ansettelser i kommunen

6. Vi vil få fortgang i oppgraderinga av Stasjonstomta så Kongsvinger kan 
utvikles som kollektivknutepunkt

7. Vi vil at Byparken og Midtbyen kommer fastboende - og særlig 
barnefamilier i etableringsfasen - til gode. Dette innebærer å stanse 
nedbyggingen av Byparken med nytt sentrumshotell; det finnes alter-
native tomter sentralt som egner seg bedre til dette formålet

Meld deg inn i SV!
Send «innmelding [navn] 

[din e-post] [din adresse]» 
til 2090 (100 kroner)


