
 

Miljø og samferdsel 
Åmot SV vil påvirke regionale og sentrale myndigheter blant annet i disse sakene: 

 Energisparing og klimavennlig energibruk. 

 Mer gods over på jernbane. 

 Elektrifisering av Rørosbanen. 

 Billigere kollektivtilbud med hyppigere avganger. 

 Oppgradering og vedlikehold av fylkesveier og rv 3. 

 Luftambulansen bør plasseres i Åmot. 

Åmot SV mener at Stortingets bestandsmål for rovdyrforvaltning skal gjelde, og at 

skadedyr bør tas ut raskere enn i dag.  

Åmot kommune skal ta vare på urørte og tilnærmet urørte naturområder og 

sentrumsnære grøntområder. 

Åmot kommune skal sørge for tilstrekkelig bemanning på miljø, landbruk og 

utmarksforvaltning.  

 

Næring, eiendom og samfunn 
Åmot SV skal jobbe for: 

 At Åmot beholder viktige samfunnsoppgaver som politi og NAV. 

 Å beholde sykehus i Elverum. 

 Å legge til rette for etablering og videreutvikling av næring blant annet 

basert på Åmot kommunes naturressurser. 

 Øke servicenivået i kommunen med fast bemanning i serviceskranken 

mellom kl. 08.30 og 15.00. 

 Åmot kommune skal gjeninnføre bunnfradrag på privatboliger i 

forbindelse med eiendomsskatt. 

 Å styrke vedlikeholdet på kommunale bygg. 

 

 

 Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, 

bakgrunn, nasjonalitet, legning og livssyn. 

 

 At viktige samfunnsoppgaver som utdanning, helse og omsorg skal løses i 

fellesskap. Privatisering vil gi større forskjeller og mindre trygghet for alle. 

 

 At Åmot kommune skal bidra til et klimavennlig samfunn som tar vare på 

naturmangfoldet og kulturarven. 

 

ÅMOT SKAL VÆRE ET GODT STED Å BO,  

OG EN ATTRAKTIV KOMMUNE  

Å FLYTTE TIL! 

 

 

 

Åmot                     - kommunestyrevalget 2019 

HJERTESAKER   



Åpen, motivert, offensiv og tillitsskapende 
Åmot SV ønsker å gjennomføre en tillitsreform. Den skal erstatte stadig mer 

kontroll, rapportering, byråkrati og markedstenkning med større medvirkning og 

innsynsmulighet for innbyggerne. 

 Kommunen skal i alle tjenester og all saksbehandling kjennetegnes av 

åpenhet, riktig og forståelig informasjon samt likeverdig behandling.  

 Kommunen skal ha en arbeidsgiverpolitikk som bygger på tillit, åpenhet 

og medvirkning der målet er faste, hele stillinger for alle ansatte som 

ønsker det. 

 Kommunen skal bygge kompetanse hos egne ansatte blant annet for å 

begrense bruk av konsulenttjenester. 

 

Kommuneøkonomi og kommunestruktur 
Gjennom kommunereformen, en usosial skattepolitikk og alle sentraliserings- 

reformer er sittende regjering en trussel både mot kommuneøkonomien og 

demokratiet. 

Kommunesammenslåing skal ikke tvinges gjennom, verken direkte eller indirekte. 

Åmot skal samarbeide med andre kommuner der det er naturlig, men bestå som 

selvstendig kommune. Åmot kommune skal beholde viktige tjenester og 

kompetanse innenfor egen organisasjon. 

 

Oppvekst og kultur 
I Åmot vil vi satse slik: 

 Trygghet og omsorg er en forutsetning – både for læring og for sosial 

vekst. Barnevernet er svært viktig, og må ha nok bemanning. Alle som 

jobber med barn og unge skal rustes så de er trygge i møte med dem som 

er utsatt for overgrep eller annen omsorgssvikt. 

 Barnehager og skoler skal formidle samarbeid, toleranse, solidaritet og 

miljøbevissthet. Mobbing skal ikke forekomme. 

 Kommunen skal ikke måle skolene ved hjelp av nasjonale prøver, da dette 

ikke gir et riktig bilde av skolene eller elevenes måloppnåelse. 

 Ungdom som faller ut av skolesystemet, eller på annen måte går ledig, 

bør sysselsettes. 

 Det skal være søskenmoderasjon i barnehagene og mellom barnehage og 

SFO. 

 Ungdomsklubben skal gjenopprettes. 

 Kommunen skal tilby sommerjobb for ungdommer mellom 16 og 18 år. 

 Kommunen skal tilsette minimum 5 lærlinger hvert år. 

 Åmot SV støtter ungdommen i klimakampen, og går inn for at elever som 

deltar i markeringer, demonstrasjoner eller streik skal kunne gjøre dette 

uten å få ugyldig fravær fra skolen. 

 Åmot kulturhus er, og skal fortsatt være, sentrum for kulturell utfoldelse 

og opplevelse, samtidig som vi må inspirere til aktivitet i hele kommunen. 

 Kulturskolen skal utvikles – i samarbeid med grunnskolen og det frivillige 

kulturliv – for alle barn som ønsker det. 

 Biblioteket skal opprettholdes som en viktig møteplass for samtaler og 

opplevelser. 

 Kommunen skal samarbeide med Sandbeckstiftelsen – som forvalter vår 

største kulturskatt. 

 Det bør utvikles et samarbeid mellom frivillige organisasjoner, næringsliv 

og kommunen som kan bidra til et levende sentrum. 

 

Helse og omsorg 
Vi må ha gode, offentlig helse- og omsorgstjenester, med trygghet og tilpassede 

lokaliteter. 

 Kommunen må være rustet for større ansvar og nye utfordringer i 

psykiatritjenesten og rusomsorgen. 

 Vi må ha flere faste stillinger innen eldre- og demensomsorg. 

 Vi vil utrede muligheten for helsesenter og omsorgsleiligheter i sentrum. 

 Kjøkkenet på Ryslingmoen skal gjenåpnes for varmmatproduksjon. 

 Åmot SV mener at dagens legevaktordning er utilstrekkelig. 

 Personer med nedsatt funksjonsevne skal ha meningsfylt arbeid og 

fritidsaktiviteter.  

 Barnetrygden skal holdes utenom i beregning av økonomisk sosialhjelp.     

 Nei til bruk av bemanningsbyråer! 


