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Kapittel 1: SV står for frihet, solidaritet, feminisme, 
kunnskap, velferd og miljøvern  
 
SV er et sosialistisk parti og alt partiet gjør er basert på en solidarisk grunnholdning.  
SV vil ha et samfunn der folkestyret har et reelt innhold, der goder og muligheter fordeles rettferdig. 
Et samfunn med like muligheter for alle – uansett etnisitet, sosial og økonomisk bakgrunn, bosted, 
kjønn, livssyn. SV vil ha et samfunn preget av inkludering, mangfold og personlig handlingsfrihet, 
men med medansvar og bidrag til fellesskapet. 
 
Vi vil verne om natur og miljø med en grunnleggende «føre-var» holdning rundt irreversible 
inngrep. Vår politikk tar hensyn til de generasjoner som kommer etter oss.  
 
For SV er det viktig at flest mulig deltar i den offentlige debatten og dermed er med på å forme 
samfunnet. SV vil ha et levende folkestyre, et demokrati hvor alle kan komme til orde. Derfor vil vi 
arbeide hardt for å styrke lokaldemokratiet gjennom aktiv dialog med innbyggerne. 
 
Privatisering av offentlige tjenester, slik som skole, barnehage og helse og omsorg undergraver 
demokratisk styring og kontroll med grunnleggende velferdsoppgaver. Høyresidens markeds- og 
privatisering av velferdstjenester har ført til «velferdsprofitører» og økte forskjeller mellom folk. 
  

1.1 SV står for arbeid og muligheter for alle  
Arbeidsledighet er sløsing med menneskelige ressurser. Det kan skapes arbeid og inntekt til alle 
dersom vi i fellesskap går løs på uløste oppgaver, og i samspill mellom en godt utbygd offentlig 
sektor og en fremtidsrettet næringspolitikk må målsetning være at det skapes flere arbeidsplasser i 
lokalsamfunnet.  
 

1.2.  SV står for folkestyre og bred deltakelse  
Dårlig kommuneøkonomi øker presset på kortsiktige løsninger og privatisering. På lang sikt 
svekker det tilliten til folkestyret og velferdssamfunnet kan i verste fall kollapse.   
Et levende folkestyre forutsetter og fremmer debatt, engasjement og deltakelse. I spenningsfeltet 
mellom demokratisk valgte representanter og folkelige organisasjoner skal demokratiet styrkes og 
utvikles. 
 
Et levende demokrati er avhengig av debatt i politiske organ og i det offentlige rom. For SV er det 
viktig at ulike syn kommer fram i den offentlige debatt. Derfor bør biblioteket, kulturhus og andre 
folkelige samlingssteder være arena for offentlig debatt.  
 
Om du er interessert i å lese mer om våre saker fra A til Å kan du finne disse på: 
https://www.sv.no/sv-fra-a-til-a/.   
 

1.3  SV står for gode offentlige tjenester til alle  
Sosialistisk Venstreparti har som overordnet mål at gode velferdstjenester skal være for alle.  
Et samfunn bygd på solidaritet, likeverd og rettferdig fordeling kan bare skapes gjennom gode 
fellesskapsløsninger.  
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1. 4  Frihet for alle, ikke for de få  
For SV er frihet viktig. Et mangfoldig samfunn der mennesker har politiske og sosiale rettigheter og 
ikke opplever diskriminering, gir frihet til flere.  
 
Brede og sterke folkelige bevegelser kjempet utover i det forrige århundret gradvis fram en rekke 
demokratiske rettigheter og institusjoner. Å forsvare, styrke og videreutvikle det levende og brede 
folkestyret er en av venstresidens viktigste oppgaver i vårt århundre. 
 
SV sier nei til parlamentarisme (byrådsmodellen) i Ullensaker fordi en profesjonalisering av 
politikken, med lønnede heltidspolitikere, kan øke avstanden mellom innbyggere og de folkevalgte. 
Samtidig vil politiske diskusjoner og avgjørelser bli tatt i lukkede rom og involvere veldig få i disse. 
 
Fagorganisering er den viktigste strategien for å utvide vanlige folks økonomiske makt. Vi må 
utvikle nye økonomiske styringsredskaper, styrke eksisterende styringsordninger og utvide offentlig 
eierskap. 
 
SV vil utvikle den tredje sektor i norsk økonomi og næringsliv, basert på samvirke og bedrifter eid 
av de ansatte. Demokrati på arbeidsplassen vil gi større innflytelse over arbeidshverdagen, stimulere 
til å finne mer effektive løsninger og gi mer fokus på trygge arbeidsplasser.  
 
Åpenhet og informasjon er en forutsetning for aktiv deltakelse og muligheten for å påvirke politiske 
prosesser. SV vil arbeide for økt bruk av direkte demokrati, som folkeavstemninger og deltakende 
budsjettprosesser, for å gjøre folk flest til aktive og ansvarlige deltakere, ikke bare passive tilskuere 
til den politiske prosessen 
     
1. 5  SV er et feministisk parti  
SV er et feministisk parti. Likeverd innebærer større frihet for alle. Samfunnet er preget av sterke 
normer knyttet til kjønn og seksualitet, noe som over år har ført til en skjevfordeling av makt i 
samfunnet. Dette resulterer i ulike forutsetninger for kvinner og menn. Kvinner tjener fortsatt 
mindre enn menn, mange kvinner jobber ufrivillig deltid, flere kvinnedominerte yrker er utsatt for 
kommersialisering og dårligere lønnsvilkår. 
 
SV vil sikre en likestillingspolitikk som fremmer full likestilling, og som ser ulike 
diskrimineringsgrunnlag i sammenheng. I dette ligger også å synliggjøre og bekjempe alle former 
for diskriminering, undertrykkelse og maktforskjeller mellom alle kjønn. 
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Kapittel 2: Velferd for alle 
Ja til profittfri velferd, Nei til «stoppeklokke» regimet 

 
Velferdskommunen bygger på gode fellesskapsløsninger og solidaritet. Velferdskommunen gir 
trygghet og forutsigbarhet for innbyggerne. For de som trenger omsorgstjenester er det at det er den 

enkeltes behov for velferd som er målet, ikke 
økonomisk inntjening for profitører.  
SV vil arbeide for at barn skal ha mulighet til lik 
deltakelse uavhengig av foreldres økonomi. Derfor 
ønsker vi å styrke barnetrygden. De fleste barn og 
unge i Ullensaker har det bra, men det er også en 
del som vokser opp under utfordrende oppvekstkår.  
 
Ifølge tall fra Ungdata-rapporten viser det seg 
at 11 % barn bor i lavinntektshusholdninger og 
15,6 % er barn av eneforsørgere i vår 
kommune. 

 
2.1  Barnehage  
Barnehagen skal gi et godt pedagogisk tilbud til 
alle barn. SV vil ha flere fagutdannede og 
tilfredsstillende lekeareal innendørs og utendørs.  

 
Offentlige midler til barnehage skal komme barna til gode. Derfor er SV imot at store kommersielle 
barnehagekjeder skal tjene på offentlige tilskudd. Barnehagedrift mener vi derfor skal være et 
offentlig ansvar, derfor skal kommunen etterstrebe å stå bak drift av barnehager.  
 
Ullensaker SV vil arbeide for:  

✓ At det satses på flere kommunale barnehager.  
✓ At barnehageplass er tilgjengelig i ny-etablerte boligområder. 
✓ At pedagogtettheten i barnehagene økes. 

 

2.2 Skole   
Ja til nærskole. Nei til mega-skoler.  

 
SV vil verne om den offentlige skolen, en skole hvor elevene blir kjent med hverandre fra alle 
sosiale lag og kulturer. Et mangfold i skolen fører til læring for alle. Det viser internasjonal 
forskning (f.eks. Fullan). SV vil ha en skole hvor alle elever får mestring og læringsutbytte. Elevene 
skal oppleve verdier som demokrati, likeverd og respekt for hverandre. Ullensakerskolens ressurser 
er for knappe, det fører til manglende tilpasset opplæring for en del elever. Vi ønsker å prioritere 
skole i budsjettsammenheng. 
 
SFO i Ullensaker er av varierende kvalitet. Barn i SFO må sikres voksne med relasjons-kompetanse 
og kunnskap om barns utvikling og behov. 
 
Retten til et godt psykososialt miljø er lovfestet, derfor må det jevnlig arbeides med klasse og 
skolemiljø. 
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Ullensaker SV vil arbeide for:  
✓ At skolen skal være offentlig. 
✓ At alle barn kan gå på nærskolen. 
✓ Økt lærertetthet i grunnskolen. 
✓ Gratis skolefruktordning i grunnskolen. 
✓ Å innføre et sunt, næringsrikt og gratis måltid for alle ungdomsskoleelever.  
✓ At elever får den svømmeopplæringen de har rett til. Skolen har ansvar for at elever i 

grunnskolen blir svømmedyktige, det er ikke tilfellet i dag. 
✓ At skolebygg eies og driftes av kommunen. 
✓ At en helse-sykepleier er tilgjengelig på alle skolene.  
✓ At Vesong ungdomsskole på Kløfta oppgraderes, samt opprettholdes som en egen 

ungdomsskole. 
✓ At Mogreina skole oppgraderes med basishall, slik at både lærings – og arbeidsmiljø, samt 

et godt nærmiljø, ivaretas.  
✓ At Borgen skole utvides og opprettholdes. 

 

2.3  Kunst & kultur 
SV ønsker et mangfoldig og inkluderende kunst- og kulturliv.  
 
Kunst og kulturaktiviteter skaper møteplasser for aktiv deltakelse i samfunnet og bidrar til 
fellesskap. Bibliotekene står sentralt i kommunens kulturtilbud, derfor er det viktig at bibliotekene 
finnes i nærmiljøet slik at alle innbyggere kan benytte seg av dem. 
 
Ullensaker SV vil arbeide for:   

✓ Å ha større fokus på iverksettelse av aktiviteter som bidrar til inkludering og mangfold. 
✓ Et fast årlig økonomisk tilskudd til Herredshuset på Jessheim og Kløfta Velhus for å sikre 

videre drift. 
✓ Å bevare verneverdige bygninger, kulturminner og kulturlandskap. 
✓ At Hvitskolene i kommunen skal bevares og rehabiliteres.  
✓ Å vektlegge estetikk, byggeskikk og Ullensaker historie i nye offentlige rom og bygg. 
✓ Et «nei» til glorete og store lysreklamer. 
✓ Å sikre at flest mulig skal kunne oppleve kunst av høy kvalitet i offentlige inne- og uterom. 
✓ Å øke antall elever i Kulturskolen og utvide opplæringen. 
✓ At skolekorpsene får tilstrekkelig økonomiske midler samt oppbevaringsplass til utstyr. 
✓ At skolebibliotekene rustes opp på grendeskolene for å sikre et desentralisert bibliotektilbud.  
✓ Flere gratis lokaler som kan brukes av frivillige lag og foreninger. 

 

2.4  Idrett og friluftsliv  
Den norske turkulturen og allemannsretten er viktige nasjonale verdier det må tas vare på.  
Ullensaker har flott natur med marka, turstier, skiløyper, sykkelstier, tjern for bading og fisking, 
som gir store muligheter for variert idretts- og friluftsliv. 
Friluftslivet utgjør en arena for fysisk aktivitet som er åpen for alle. Friluftslivet bidrar positivt til 
både fysisk og psykisk helse og er en nøkkel til livskvalitet og folkehelse. For barn og unge kan 
friluftslivet være en arena for mestring, samhold og naturopplevelser, og legge grunnlaget for fysisk 
aktivitet resten av livet. Friluftsliv er den aktiviteten flest velger dersom de skal bli mer aktive. 
 
Organisert friluftsliv drives i stor grad på frivillig basis. Det nedlegges hvert år mange årsverk med 
dugnadsarbeid for å organisere aktiviteter, merke stier, kjøre løyper, bygge og vedlikeholde hytter. 
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Samtidig er det viktig at barn og unge har tilgang på ulike idrettsaktiviteter også i uorganiserte 
former. Derfor vil SV arbeide for en helhetlig plan for nærmiljøanlegg slik at aktuelle arealer kan 
utredes og båndlegges sett i sammenheng med fremtidens reguleringsplaner og arealplanlegging. 
 
Ullensaker SV vil arbeide for:   

✓ At det etableres flere lavterskeltilbud innen forskjellige idrettsgrener for ungdom.  
✓ Å skaffe noen flere Jessheim-benker i nærheten av Folkehøyskolen på turstien ved 

Nordbytjernet. 
✓ Å sikre natur- og grønne områder nært der folk bor, går på skole og i barnehage.  
✓ At naturområdene med blant annet Jessheimmarka og Hovin-marka må vernes mot 

utbygging. 
✓ Å definere og etablere en marka-grense; det vil si en utbyggings grense mot 

friluftslivsområder. Ingen skal i utgangspunktet bo lenger enn en km fra nærmeste merkede 
tursti. Dette er i tråd med anbefalingene fra Norsk Friluftsliv.  

✓ Å videreutvikle og forbedre eksisterende sti- og løypenettet, og sikre at friluftslivet får en 
bredere plass ved kommunal planlegging. 

✓ Å etablere turstier gjennom og rundt byen (som langs Akerselva og lignende i Oslo). 
✓ Å prioritere ro og stillhet i naturen. Motorisert ferdsel skal begrenses.  
✓ Å støtte opp om «Friluftslivets uke» og «Natt i naturen». 

 

2.5  Barn og unge  
Barn og unge representerer vår største ressurs for framtida. Bruk av offentlige midler for å sikre 
barn en god oppvekst er viktig for det enkelte barn og deres familier.  
Alle barn har rett til gode oppvekstsvilkår. I de tilfeller hvor familien ikke selv klarer dette må 
kommunen tre støttende til. SV vil at det tilrettelegges for veiledning og hjelp i folks hjem slik at 
flest mulig barn kan vokse opp hjemme. 
 
 Ullensaker SV vil arbeide for:  

✓ Et styrket barnevern.  
✓ At ungdommen kan bruke Frivillighetens hus som en sosial møteplass for fritidsaktiviteter. 
✓ Å etablere psykisk helsetjeneste tilbud for barn og unge. 

 

2.6  Alle mennesker er en ressurs   
Når vi tilbyr gode velferdstjenester til 
innbyggerne i kommunen er det viktig at vi ikke 
gjør dem til «klienter og tall». Alle borgere må gis 
muligheten til å bli aktive deltakere og 
bidragsytere i samfunnet.   
 
2.6.1  Minoritetsspråklige  
Minoritetsspråklige, særlig kvinner, har lavere 
yrkesdeltakelse enn de fleste andre grupper. 
Inkludering og integrering i det norske samfunnet 
øker med yrkesdeltakelse og språkopplæring. 
Derfor er det viktig at kommunen ansetter 
minoritetsspråklige og tilbyr om mulig; en utvidet 
språkopplæring i arbeidstiden i samarbeid med 
potensielle arbeidsgivere siden det er en vinn-vinn 
situasjon for alle parter.  
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2.6.2 Mennesker med funksjonshemminger   
Funksjonshemmede er en gruppe med stor kompetanse, men lav yrkesdeltakelse. Kommunen har et 
ansvar for å tilrettelegge arbeidsplasser slik at flere kan få delta i arbeidslivet med sin kompetanse.  
  
2.6.3 Sosialstønad   
Mange mennesker opplever et behov for sosialhjelp en eller flere ganger i løpet av livet. Sosialstøtte 
skal sette den enkelte i stand til å klare seg økonomisk inntil personen er i stand til å klare seg ved 
egen hjelp.  
 
✓ Ullensaker SV vil arbeide for at barnetrygd ikke skal være en del av inntektsgrunnlag ved 

utregning av sosialstønad.  
 

2.7  Helse og sosialpolitikk  
Helse og sosialpolitikk er et offentlig ansvar og skal derfor ikke privatiseres. 
 
SV vil arbeide for å sikre folk et trygt liv også når de rammes av sykdom, ulykker eller sosiale 
problemer. SV vil ha en politikk der helse- og sosialarbeid sees i et utvidet perspektiv hvor bedring 
av levekår og utjevning av klasseforskjeller står sentralt. Ved å kombinere et aktivt forebyggende 
arbeid med et fleksibelt helse- og sosialtilbud knyttet til nærmiljøet vil flere bli i stand til å mestre 
sin egen hverdag. 
 
Eldre og psykisk helse er viktig for SV. Mange eldre er sunne, friske og ressurssterke mennesker. 
Noen trenger hjemmesykepleie, mens andre har behov for omsorgsbolig, bofellesskap eller 
sykehjemsplass. Det er grunnleggende at lokalsamfunnet kan gi gode velferdsordninger og trygghet 
i omsorg.  
 
SV vil tilrettelegge for at eldre kan være aktive samfunnsdeltakere fordi mange eldre ønsker fortsatt 
å være en ressurs for samfunnet, om ikke i samme omfang som tidligere. Det skal være en 
kommunal oppgave å etablere og drive omsorgssentre, sykehjem, omsorgsboliger og 
hjemmebaserte tjenester.  
 
SV er negativ til enhver form for konkurranseutsetting og privatisering av omsorgstjenester. 
Omsorg og fattigdom er ikke en arena for inntjening og profitt.  
 
I helse- og omsorgsloven samt folkehelseloven er kommunen gitt et større ansvar for og plikt til å 
yte tjenester som fremmer helse og søker å forebygge sykdom. Et Frisklivssentral kan være en god 
arena for kommunen å yte helsefremmende tjenester for sårt tiltrengte grupper som revmatikere, og 
vi ønsker derfor en frisklivssentral med kvalifisert helsepersonell. Imidlertid er det viktig at for å få 
et best mulig tilbud til befolkningen må frisklivssentralen utarbeides i samarbeid med 
brukerorganisasjonen og brukerne.  
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Ullensaker SV vil arbeide for: 
✓ Ei verdig eldreomsorg der mennesker og deres behov kommer først; ikke profitt.  
✓ Tilrettelagte boliger for eldre og mennesker med funksjonshemming der de tilbys et 

heldøgns omsorgstilbud (prosjekt Gjestad 2066). 
✓ At kommunen til enhver tid har tilstrekkelig kapasitet på sykehjemsplasser.  
✓ Å opprettholde dagsentertilbudet.  
✓ Å sikre dagens tilbud ved Gjestad 

rehabiliterings-basseng i kommunal 
regi.  

✓ Å sikre forvaltning av lavterskeltilbudet 
Fontenehuset på Jessheim.  

✓ Å sikre brukernes medvirkning innen 
psykisk helsetjeneste gjennom blant 
annet et aktivt brukerråd.  

✓ En kommunal driftsavtale for en manuell-terapeut.  
✓ At Omsorg Jessheim; en frivillig organisasjon som hjelper de økonomisk vanskeligstilte i 

kommunen, får en årlig kommunal støtte.  
 

2.8 Flyktninger og innvandrere  
Krig, politisk uro, sult og nød preger store deler av verden. Mennesker flykter fra død. håpløshet og 
forfølgelse i eget land i håp om en tryggere tilværelse andre steder. I en vanskelig verden må 
Ullensaker vise internasjonal solidaritet og bistå med bosetting av flyktninger gjennom den 
velprøvde «Ullensaker modellen».  
 
Ullensaker SV vil arbeide for: 

✓ At kommunen tar imot flyktninger og enslige mindreårige i tråd med anmodningen fra 
IMDI.  

✓ Å opprettholde «Ullensaker modellen»  
✓ At voksenopplæringen forblir interkommunal med Ullensaker som vertskommune.  

 

2.9 Frivillig arbeid   
Mange innbyggere ønsker å delta i frivillig arbeid. Dette utgjør en ressurs for kommunen. Frivillig 
arbeid har gjennom tidenes morgen vært viktig for utviklingen av velferdsstaten.  
 
Ullensaker SV vil arbeide for: 

✓ Å sikre Ullensaker Frivilligsentralen fremtidige drift. 
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Kapittel 3: Boligpolitikk   
Ja til bærekraftig boligpolitikk, Nei til uhemmet utbygging 

 
Ullensaker og Jessheim vokser i rasende tempo og nye bydeler brer seg utover, men flere leiligheter 
gir ikke lavere boligpriser. SV vil derfor holde styr på boligveksten i kommende periode. Det 
innebærer at kommuneplanens bestemmelser må følges. Utbyggeres omkamper og stadige 
dispensasjoner fra vedtatt plan må stoppes. 
 
SV ønsker ingen uhemmet boligbygging. Derfor er det viktig at utbyggingen som finner sted er 
variert, målrettet og ivaretar alle grupper i samfunnet.  
 
Vi ønsker bygging av rimelige boliger, kommunale utleieboliger og andelsleiligheter med lave 
innskudd. På denne måten kan vi skaffe et hjem til flere innbyggergrupper i kommunen.  
 

3.1 Boligstruktur   
Ullensaker skal være en grønn kommune med stor tilgang til tur- og fritidsområder. SV vil arbeide 
for å stanse all utbygging, som går på bekostning av dyrket mark. Det er viktig med vern av 
matjord. 
 
Fortetting rundt kollektivknutepunkter, er riktig. Særlig må det legges vekt på at utbygging legges i 
nærheten av eksisterende kollektivtrafikk. Ny boligbygging bør derfor skje ved 
kollektivknutepunkt. Som en konsekvens vil NSB og Ruter kunne tilby hyppigere avganger og et 
bedre kollektivtilbud.  
 
 Ullensaker SV vil arbeide for:   

✓ En kontrollert og bærekraftig boligutvikling i hele kommunen. 
✓ At kommunen aktiverer Arkitekturrådet som bør følge opp alle nye byggeprosjekter.  
✓ At kommunen tilbyr en «leie til eie» modell til de som sliter med å komme inn på 

boligmarkedet. 
✓ At kommunen stiller krav til utbyggerne når det gjelder planløsning og et minimumsareal 

for hvor små gjennomgående leiligheter skal være.   
✓ At kommunen sørger for å bevare, utvikle og vedlikeholde gode lokalmiljøer generelt og 

spesielt på Mogreina, Sand, Kløfta, Algarheim, Nordkisa og Borgen ved å ha en variert og 
balansert boligsammensetning.   

✓ Å etablere lokale bussruter som blant annet vil gå mellom boligområdene i utkanten og 
kollektiv-knutepunktene ved jernbanestasjonene / bussterminalene. 
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Kapittel 4: Miljø og samferdsel   
Ja til arbeidsplasser ved Oslo lufthavn, Nei til tredje rullebane 

 
SV vil arbeide for økt kollektivsatsing, 
innfartsparkering og sykkelveier.  
 
Jessheim fikk bystatus i 2012 og det er gode 
parkeringsmuligheter rundt sentrumsområdene.  
SV vil derfor gå inn for å prioritere gang og 
sykkelvei fremfor bilkjøring i sentrum  
 
Ullensaker SV vil arbeide for:   

✓ Å sikre gang- og sykkelvei langs 
Trondheimsvegen fra Bakke skole til Hilton 
på Kløfta. 

✓ Å bygge gang- og sykkelvei mellom 
Nordkisa og Hauerseter. 

✓ At det etableres fotgjengerfelt over 
Gjerdrumsvegen ved Kløfta legesenter 

✓ At 30-km soner blir mer vanlig i 
boligområder der barn ferdes. 

✓ Nei til tredje rullebane på Oslo lufthavn. 
✓ Å gjøre om Storgata til gågate.  
✓ At kommunen på sikt blir en godkjent trafikksikker kommune i regi Trygg Trafikk.   
✓ Å se på mulighetene for å etablere en el-sykkel utleieordning for å redusere bilbruk.  
✓ Å jobbe opp mot fylket for å få tilbake toglinje L13 mellom Dal og Eidsvoll.  
✓ Å jobbe for at lokaltoget får avgang fra Jessheim hvert 20. minutt inn til Oslo. 

 

4.1  Klima   
Ullensaker må justere sine egne ambisjoner i klimapolitikken og bidra i den globale dugnaden om å 
få utslippene ned i tråd med Parisavtalen og FNs bærekraftmål. Klimahensyn må gjennomsyre 
enhver politisk beslutning som fattes fremover. 
 
Myr er viktig for klima og miljø fordi det demper flom, lagrer karbon og gir trekkfugler et sted å 
raste, men dessverre ødelegges det hvert år store arealer med myr.  
 
Ullensaker SV vil arbeide for:   

✓ Å kartlegge og redusere kommunens CO2 utslipp.  
✓ Å redusere utslippene av klimagasser i Ullensaker.  
✓ Nei til utgraving av Jødahlsmåsan. 
✓ At kommunen velger utslippsfrie tjenestebiler.  
✓ At Bream-Nor; en ny sertifiseringsstandard for miljøklassifisering av bygg tas i bruk på alle 

nybygg i Ullensaker kommune.  
✓ Å etablere lysløype eller annet egnet belysning på turstien i Hiltonskogen på Kløfta, samt 

sikre videre lysløype fra Allergot og over til Sollia. 
✓ At offentlige nybygg i kommunen har solcellepaneler på tak for egen energiproduksjon. 
✓ At kommunens miljøkonsulent utarbeider en årlig klima-tiltaksplan. 
✓ Å verne Nordbytjernet som rekreasjonsområde og biotop.   
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Kapittel 5: Næringspolitikk   
Ja til organisert arbeidsliv, Nei til «sosial dumping» 

 
Kommunen er en stor arbeidsgiver og må være et forbilde når det gjelder lønns- og arbeidsforhold, 
bærekraft og miljøbevissthet.  
 
Dagens næringsliv i Ullensaker preges av handels- og servicenæring i tillegg til logistikk samtidig 
som kommunen trenger flere arbeidsplasser med krav til høyskole- og universitetsutdannede 
ansatte. 
  
Ullensaker kommune må drive en næringspolitikk som tar hensyn til små og mellomstore bedrifter 
innen forskjellige yrkesfag i tillegg til gründer -og kunnskapsbedrifter.  
 
SV vil arbeide for at arealkrevende bedrifter etablerer seg på steder som er avsatt til fremtidig 
næringsutvikling, slik som Gardermoen Næringspark.  
 
Ullensaker SV vil arbeide for:    

✓ En aktiv kommunal næringspolitikk. 
✓ At næringsplanen for Ullensaker kommune revideres i perioden.   
✓ At bedrifter som har lærlinger prioriteres ved anbud i kommunen.  
✓ Å forsvare arbeidslivets rettigheter – mot sosial dumping, midlertidighet og 

løsarbeidersamfunn. 

 
5.1 Arbeidstakerens rettigheter 
Ansatte i Ullensaker kommune er utsatt for press fra mange hold.   
 
SV er negativ til konkurranseutsetting av kommunens hovedoppgaver innen oppvekst og 
helse/omsorg. Kommunen har ansvar for gode velferdstjenester til alle innbyggerne.   
 
Alle ansatte har krav på en forutsigbarhet og trygghet i sitt arbeidsforhold. SV vil derfor gå imot 
bruk av midlertidig ansettelser i kommunen. Likeledes vil vi sikre retten til heltidsarbeid.   
Ullensaker kommune har per dags dato høy kompetanse blant sine ansatte, men nye krav til stadig 
fornying av kompetansen gir også store utfordringer. Derfor vil SV fokusere på kommunens ansatte 
slik at de får reelle muligheter til kompetanseheving.  
 
Når kommunen er oppdragsgiver vil SV stille krav til tariffavtale for alle ansatte i bedrifter 
kommunen leier inn til ulike oppdrag slik som etikk, lærling-bedrift m.m.   
 
Ullensaker SV vil arbeide for:  

✓ Betalt etterutdanning for ansatte.  
✓ Krav til tariffavtale for alle ansatte i bedrifter kommunen leier inn.  
✓ Retten til faste heltidsstillinger. 
✓ At kommunen skal øke antall lærlingeplasser og bidra til å gi lærlinger praksisplass.  

 
 

--- 


