
Noen hovedlinjer i vår politikk lokalt 

Vår ambisjon med å være i kommunestyret er enkel:  å jobbe for arbeidsfolks interesser og 

folks beste, for en sterk offentlig sektor og utvikling i hele kommunen. 

Vi vil at kommunen skal være solidarisk, med et globalt perspektiv og åpen for flyktninger. 

Vi vil forsvare alles rett til organisasjons-, ytrings-, og religionsfrihet. 

Vi vil forsvare kommunens interesser overfor staten og kjempe for at mer av skattepengene 

vi betaler inn blir beholdt og brukes her i kommunen. 

Vi mener at Gjøvik kommune er robust nok og vi ser den nye kommunereformen som et 

grep for ytterligere sentralisering av samfunnet og svekking av lokaldemokratiet.  

Vi ønsker en rådgivende folkeavstemming om kommunesammenslåing.  

Kommuner og fylker må utvikles basert på sine egne kvaliteter, ingen kommune skal vokse 

på andres bekostning, men styrkes i solidarisk samarbeid. Slik opprettholdes folkestyret.  

KORTPROGRAM FOR RØDT GJØVIK 

DE 5 VIKTIGSTE SAKENE 

1. Odd Christian Hagen. 

2. Jorunn Pedersen. 

3. Finn Olav Rolijordet. 

4. Siri Gunn Simonsen. 

5. Aram Zaheri. 

Rødt Gjøvik har kumulert:  
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1. Våre fremste miljøsaker: 

 Billigere bybuss og flere avganger i bygdene. 

 Gratis bybuss innen 4 år. 

 Parkeringsavgiften øremerkes bybussen. 

 Timesavganger på Gjøvikbanen. 

 Opprusting av kjørebanen, nye togsett, opphev anbudet— 

toget tilbake til ordinær NSB-drift. 

 Sikre et godt kultur og fritidstilbud lokalt. 

2. Bekjemp barnefattigdommen: 

 700 fattige barn i Gjøvik er uakseptabelt. 

 Egen barnekonsulent hos NAV. 

 Flere miljøterapeuter og helsesøstre i Gjøvikskolen for å 

kartlegge og skreddersy tiltak mot barna. 

 Tiltak for å få familien ut av arbeidsledighetskøen. 

 Universelle tiltak for å unngå stigmatisering. 

3. For trygdede og uføre: 

 Ingen husleieøkning i Gjøvik Boligstiftelse. 

Pensjonsreformen har rammet trygdede og uføre ekstra hardt. 

En stor gruppe har fått redusert sin trygd med mange tusen 

kroner. Samtidig blir mange i denne gruppa, de som ikke eier 

egen bolig, rammet av husleie-økningen  i de kommunale      

boligene. Rødt vil ikke være med på å skape fattigdom ved at 

de trygdede skal straffes ekstra med økt husleie. 
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4. Skole og barnehage: 

 Gratis kjernetid i SFO for alle. 

 Flere lærere, ikke lengre skoledag. 

 Opprettholde skolene i Redalen og Biristrand. 

 I perioden må det planlegges for 2 nye ungdomsskoler:   

Vindingstad og Sentrum. 

 Skolearbeidsdagen legges opp som leksefri skole uten å  

innføre heldagsskole. 

 Etablere flere kommunale barnehager blant annet på         

Biristrand og i Sentrum.  

 Utrede om kommunens tilskudd til private barnehager i  

stedet kan brukes til å etablere flere kommunale plasser. 

5. Forsvar Gjøvik Sykehus: 

 Rødt deltar i kampen for å opprettholde Gjøvik Sykehus som 

fullverdig akuttsykehus. Rødt er tilsluttet Sykehusaksjonen. 

 Rødt deltar i kampen for å hindre nedleggelse av Solås og 

Kløverhotellet. 

 Rødt ønsker at Sykehuset Innlandet Helseforetak avvikles:    

- først må helseforetaket deles, et for hvert fylke 

 - deretter må helseforetaksmodellen avvikles 

 - det innføres en annen finansieringsmodell der bunnlinja    

    ikke lenger være den økonomiske målsettingen 

 - sykehusene må under lokal folkevalgt kontroll 

 - helsebyråkratiet reduseres 
VI SOM ER FOR 3 
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Rødt—et nytt arbeiderparti 

Rødt er det nye arbeiderpartiet. Vi tar over der det forrige slapp. Vi vil forsvare 

Arbeidsmiljøloven og sikre et arbeidsliv der fast ansettelse med tariffavtale og 

ordnede arbeidsvilkår er hovedregelen.                    

- Vi vil kjempe for politiske løsninger som kommer det store flertallet til gode. Vi 

vil ha en skattefinansiert offentlig sektor som gir oss den    omsorg, service og 

velferd vi trenger uavhengig av betalingsevne. Kommunenes tjenestetilbud skal 

fullfinansieres av statlige overføringer slik at eiendomsskatten kan avvikles. Vi 

vil stå sammen med de som avviser markedsøkonomi i offentlig sektor. Vi vil 

omgjøre vedtak der offentlige bedrifter og tjenester har blitt as-ifisert.                                    

- Vi har sett at sykehus og helsetjenester har blitt ødelagt ved privatisering og 

konkurranse-utsetting, dette må unngås i Gjøvik kommune.  

- Hele vår felleseide offentlige sektor er lagt om til bedriftsøkonomisk tenkning 

med fokus på års-resultat. Dette må endres.  

Slik kan vi stoppe de raskt økende forskjellene vi ser i samfunnet. 

Kontaktadresser Rødt Gjøvik:  

1.kandidat Odd Christian Hagen: odd.christian.hagen.gk@gmail.com 

eller 905 70 272.  Lokallagsleder Michael Hall nåes på 414 14 409. 

Epost: finno@raudt.no. Postadresse: Postboks 1205, 2806 Gjøvik. 

 

Bekjemp Forskjells-Norge. 

Les om Rødt på vår nettside 

www.rødt.no. Der finner du 

blant annet forslag på hvordan 

økt arbeidsløshet kan møtes 

med en god miljøpolitikk.  

Vi er også på facebook, følg oss 

der: Rødt Gjøvik. 
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