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OPPVEKST og SKOLE 

SV har nulltoleranse mot mobbing, seksuell trakassering, rasisme, trusler og vold. 

Ved Glommasvingen skal alle barn og unge oppleve trygghet, mestring og læring. 

Skoledagen skal inneholde praktisk læring, kreativitet, kultur og fysisk aktivitet. 

Sør-Odal SV vil 

• sikre god bemanning i barnehager og skole  

• innføre leksefri skole, barn skal ha fri når de kommer hjem 

• innføre gratis skolemåltid 

• fjerne unødvendig testing og kartlegging i barnehager og skole 

• samarbeide med frivillige for å skape et godt aktivitetstilbud i SFO 

• bekjempe barnefattigdom og utenforskap 

• sikre tiltak for barn og unge med sosiale, psykiske og rusrelaterte utfordringer 

KULTUR, MANGFOLD og INKLUDERING 

Et lite bygdesamfunn som Sør-Odal må bygge stolthet basert på egen kultur, egne 

tradisjoner, åpenhet og raushet. Dugnadsånden lever i beste velgående hos        

odølingen. Dette er det beste grunnlaget for et raust og inkluderende samfunn. 

Sør-Odal SV vil 

• støtte lavterskeltilbud innenfor idretts- og kulturaktiviteter 

• samarbeide med frivilligheten om fritidsaktiviteter i nærmiljøet 

• sikre allemannsretten og innbyggernes frie tilgang til gode naturopplevelser 

• styrke bibliotekets rolle som formidler av kunnskap og opplevelse og som en 

viktig arena for integrering og inkludering 

• løfte fram både eldre og yngre innbyggere som en viktig ressurs for kommunen 



HELSE og OMSORG 

SV vil arbeide forebyggende mot alle fysiske og psykiske plager som gir redusert  

livskvalitet. Når behovet for helse- og omsorgstjenester melder seg, skal slike       

tjenester være lett tilgjengelige og tilrettelagt den enkeltes behov. 

Sør-Odal SV vil 

• sikre tilstrekkelig antall sjukehjemsplasser og omsorgsboliger 

• styrke forbyggende og rehabiliterende tiltak som aktivitetssenter og dagtilbud 

• ta i bruk velferdsteknologi slik at menneskelige ressurser kan brukes der         

behovet er størst 

• følge opp kommunens handlingsplan mot vold og overgrep i nære relasjoner 

ARBEIDSLIV 

SV kjemper for en arbeidslivspolitikk som sikrer faste heltidsstillinger, inkludering og 

likelønn. Det betyr at vi må stille strenge krav til trygghet og forutsigbarhet både for 

egne ansatte og for ansatte hos våre samarbeidspartnere og leverandører.              

SV ønsker å gi de unge muligheten til å fullføre sin yrkesfaglige utdanning. 

Sør-Odal SV vil 

• fortsette arbeidet med å sikre kommunens ansatte heltidsstillinger  

• arbeide systematisk med opplæring og utvikling av egne ansatte 

• sørge for at kommunen vedtar handlingsplan mot sosial dumping 

• sikre lærlingeplasser i kommunens egne virksomheter og stille krav til           

kommunens samarbeidspartnere 

• øke grunnbemanninga og dermed redusere behovet for bruk av vikarer 

• si nei til profitt på grunnleggende velferdstjenester 



NÆRING og MILJØ 

Sør-Odal kan med sin beliggenhet og rike tilgang på naturressurser bli en foregangs-

kommune på miljø- og fremtidsrettet næringsutvikling. Kommunen må ta sin del av 

ansvaret for å oppnå regionale og nasjonale klimamål. Landbruket gir mat,            

arbeidsplasser og desentralisert bosetting. Næringen er en viktig tradisjonsbærer og 

kulturformidler.  

Sør-Odal SV vil 

• styrke jordvernet – en nullvisjon for nedbygging av matjord 

• ha en balansert rovdyrforvaltning som sikrer godt utmarksbeite 

• støtte miljøvennlig næringsvirksomhet basert på lokalt råstoff fra jord og skog 

• føre en aktiv næringspolitikk for å omstille Sør-Odal til en grønnere framtid 

• sikre god og miljøvennlig avfallshåndtering 

• gjøre det enkelt for innbyggerne å ta miljøvennlige valg i hverdagen 

facebook.com/SorOdalSV 
sv.no/innlandet/kontakt/sorodal 

BOLIG og SAMFERDSEL 

Både unge og eldre, enslige og familier, skal kunne finne sitt drømmebosted i        

Sør-Odal. Gode bomiljøer er helt nødvendig for trivsel og innbyggervekst.  

Sør-Odal SV vil 

• beholde og videreutvikle gode bomiljøer både i grendene og i sentrum 

• stille krav til utbyggere for å etablere alternative botilbud og rimelige boliger for 

førstegangsetablerere 

• innføre prøveordning med bestillingsbuss eller lignende kollektivtilbud 

• bygge ut gang- og sykkelstier mellom grendene og sentrum 

• sikre gode parkeringsmuligheter for både sykkel og bil ved Skarnes stasjon 

• sikre tilgang til raskt internett og et godt utbygd mobilnett i hele kommunen 

• støtte fullføring av E16 uten bompengefinansiering  


