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Eidskog SV vil være praktisk, løsningsorientert 
og på parti med framtiden. 

Eidskog må finne løsninger på flere store utfordringer. 
SV velger å ta opp de viktigste i årets valgprogram: 
Særlig trusselen mot naturmangfoldet, overgangen  
fra fossil energi til fornybar energi og eldrebølgen.  

Problemene er globale. I kommunene må vi finne  
de lokale løsningene.

SVS POLITISKE PRIORITERINGER:

Det grønne skiftet 
Vi står overfor store utfordringer. Våre handlinger for å 
møte utfordringene er avgjørende for livsbetingelsene 
til de neste generasjonene.   

Vår tids naturødeleggelser
En dramatisk reduksjon av naturmangfoldet er en av  
de største politiske utfordringene i vår tid. 

Tiltak: Tiltaksplan for vern av naturmangfoldet. Hva kan 
gjøres i kommunen/regionen? Ikke minst: Bevisstgjøring 
om hva vi som enkeltpersoner og forbrukere kan gjøre.

Overgangen fra fossil energi til fornybar energi 
Det store konflikt tiltaket for overgang fra fossil energi 
til fornybar energi i vår region er planlegging og ut- 
bygging av vindmølleparker. Utilsiktede konsekvenser 
av vindmøller, som for eksempel trussel mot fuglearter 
har ført til stor motstand.

Tiltak mot global oppvarming haster. Utfordringen er  
at vi må handle, men ikke forhaste oss.

 Tiltak 1: SV har foreslått stans i videre vindmølleutbygging 
til de negative konsekvensene er nærmere utredet. 



Tiltak 2: Sette investeringer i solcellekraft/solcelle- 
paneler på den kommunale og regionale dagsorden,  
i form av informasjon og gunstige ordninger for  
huseiere til investeringer.

Rovdyrforvaltning
Rovdyr er en del av artsmangfoldet. Eidskog SV  
ønsker og støtter en rovdyrforvaltning som er basert  
på kunnskaper. 

De folkevalgtes arbeidsgiveransvar
Eidskog SV mener at god arbeidsgiverpolitikk er et av  
de viktigste virkemidlene for å møte den store demo-
grafiske utfordringen: At det fødes færre barn og at  
den såkalte eldrebølgen krever mer ressurser innen 
helsetjenestene. En viktig forutsetning for å møte 
utfordringene i Eidskog er at kommunen er attraktiv  
for arbeidssøkere og barnefamilier.

Tiltak:
• Tilbud om hele og faste stillinger i kommunale 
 tjenester.
• Tiltak mot sosial dumping.
• Plan og tiltak for kompetanseutvikling av 
 kommunens medarbeidere.

Godt samarbeid mellom kommunens politiske ledelse, 
den administrative ledelsen og arbeidstakerorganisa-
sjonene er en viktig forutsetning for god arbeidsgiver-
politikk. 

Oppvekst
En god oppvekst følger deg hele livet. Det kan dess-
verre også en mindre god oppvekst gjøre. Eidskog SV 
prioriterer barnevern i vid forstand, helserådgivning, 
barnehager, skole, familierådgiving og miljø. Gratis 
skolemåltid og billig skolefritidsordning er prioriterte 
tiltak. 



Generelt: En oppvekstpolitikk som fremmer  
inkludering og motvirker utenforskap.

Vi tror at tiltak for inkludering og gode oppvekstmiljø 
kan bidra til at Eidskog blir en attraktiv kommune for 
barnefamilier.

Helsetjenester

De kommunale legetjenestene:
Fastlegeordningen er under press flere steder i 
landet, og Eidskog er en av de svært utsatte kom-
munene. SV har ikke nøkkelen til hvordan rekruttere 
og beholde leger, men vil bidra til at utfordringene 
 er på den politiske dagsorden.

Rusproblemer og psykisk helse: 
Kombinasjonen av rusproblemer og psykiske helse-
problemer er krevende både for de som er direkte 
rammet og familie og nærmiljø. SV mener at regionalt 
samarbeid mellom kommunene og spesialisthelse- 
tjenestene om oppsøkende tjenester må prioriteres.

Bosetting av flyktninger og integrering
Eidskog har tatt og bør fortsatt ta ansvar for bosetting 
og integrering av flyktninger. Dette forutsetter god 
planlegging og tilstrekkelige ressurser til veiledning. 
Vi bør planlegge med vekt på tett oppfølging fra 
innflyttingsdato.

Vi legger vekt på de positive ringvirkningene boset-
ting kan ha.

Økonomistyring
Det er ikke lenge siden Eidskog og nesten alle kom-
munene i regionen var såkalte ROBEK kommuner.  
Det vil si store kommuneøkonomiske underskudd  



og sterk statlig økonomistyring av kommunene.  
En viktig forutsetning for utvikling av Eidskog som 
velferdskommune er god økonomistyring. 

Andre utfordringer
Vi velger å nevne et par utfordringer.

Eidskog som gjennomfartskommune
En betydelig biltrafikk går gjennom Eidskog. En stor 
del har såkalt svenskehandel som mål. Kan vi finne 
tiltak som øker muligheten for stans og handel  
i Eidskog? For eksempel utbygging av ladestasjoner  
på Skotterud og Magnor for «elbilrevolusjonen».  
En kombinasjon av næringsutvikling og miljøtiltak.

Utvidete tilbud om bussruter og togstans.
Full bredbåndsdekning i kommunen.
 



Eidskog SV´s toppkandidater  
til kommunestyret

SVs 1. kandidat:
KJELL IVAR PETTERSON

Bosted på Skotterud. Har repre- 
sentert SV i kommunestyret og 
diverse utvalg fra 1992 til 2015. 
Har det meste av yrkeskarrieren
i kommunal helse- og sosial sektor. 
Blant annet til sammen 23 år i Nes  
på Romerike, Aurskog Høland og 
Grue. Forfatter/skribent på heltid 
fra høsten 2019.

SVs 2. kandidat:
RAGNHILD GUSTERUDMOEN

Bosted på Fjell. Frivillig omsorgs- 
arbeider med sitt daglige virke i 
organisasjonen Future på brukt-
butikken i Kongsvinger. Ragnhild 
har et sterkt engasjement for 
mennesker som sliter, spesielt 
med rusproblemer.

SVs 3. kandidat:
NADIA EL-BICH EVENSEN

Bor på Matrand med mann og 
datter. Utdanning innen film. 
Arbeider for tiden som frivillig 
med oppfølging og integrering  
av flyktninger. 


