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mer utbygging av barnehager, skoler 
og velferdstjenester for at tilbudet 
ikke skal svekkes sammenliknet med 
dagens situasjon. Vår ambisjon er i 
tillegg å styrke dem.

Gode tettsteder, landbruk, skogbruk, 
natur og friluftsliv – det gir muligheter 
i Vangsbygda. Sammen med 
kvalitetene ved byen og Mjøsa, gir 
Vangsbygda et komplett tilbud for 
Hamar kommune.

Hamar Arbeiderparti ønsker ikke at 
Hamar skal bli en sovende pendlerby, 
og vi vil være bevisste på faktorer 
som arbeidsplasser, næringsutvikling, 
boligutbygging og kollektivtilbud m.m. 
for at byen skal være levende døgnet 
rundt og tiltrekke seg folk som både 
vil bo og jobbe her. Det er like viktig 
å se nordover, øst- og vestover som 
sørover når veksten skal skapes og 
foredles. Hamar skal være en sentral 
og sterk aktør i Mjøsregionen, og en 
pådriver og initiativtaker for utvikling 
og samarbeid.

Vår visjon for Hamar
Arbeiderpartiets politikk bygger på 
verdiene frihet, likhet og solidaritet. 
Hamar Arbeiderparti har en visjon om 
et Hamarsamfunn der alle er 
likeverdige og har samme muligheter 
uavhengig av kulturelt, økonomisk og 
sosialt utgangspunkt. Vi vil ha 
aktive bydeler og grender der små og 
store blir inkludert, og lever et trygt og 
meningsfullt liv. Vi vil ha et levende, 
offensivt næringsliv som bygger på 
moderne teknologiske løsninger og 
ivaretar tradisjonell ressursutnyttelse. 
Vi vil ha et inkluderende arbeidsliv 
som har plass til alle, og en 
blomstrende frivilligsektor som har 
de beste rammevilkår. Vi vil ha en 
by i vekst, med en sterk identitet, et 
Hamar som har tatt en tydelig 
posisjon og fortjener tilnavnet «Inn-
landshovedstaden». Vi vil ha en ren 
RJ�VXQQ�E\��PHG�JRG�PLOM¡SUR¿O��PHG�
et sentrum der folk sykler og går.
Arbeiderpartiet vil skape verdier der 
folk bor. Vi prioriterer fellesskaps-
løsninger.

I fellesskap for 
Hamar! 
+DPDU�HU�HQ�DOOH�WLGHUV�¿Q�E\��)RU�GH�
ÀHVWH�DY�RVV�HU�XWIRUGULQJHQ�n�OHJJH�
hverdagens puslespill. Det er å 
komme seg til og fra jobb, levere 
i barnehagen eller å hjelpe gamle 
foreldre. Politikernes oppgave er å 
gjøre de små og store hverdags-
utfordringene enklere å håndtere. De 
ÀHVWH�DY�RVV�KDU�HQ�MREE�n�VWn�RSS�WLO��
Vi har trygghet for oss selv, familie og 
venner, og vi får hjelp når vi trenger 
det. I Hamar har vi full barnehage-
dekning, en meget bra fellesskole og 
gode velferdstilbud til eldre. 

0HQ�DOW�HU�LNNH�EUD��'HW�¿QQHV�EDUQ�
som er fattige i Hamar. Noen faller 
utenfor velferdsordninger. Elevene 
kan lære mer i skolen. Mange som 
kan jobbe, er ikke i jobb. Det er ung-
dommer som dropper ut av skolen og 
står uten tilbud. Og vi har våre miljø- 
og klimautfordringer. Det ønsker vi å 
gjøre noe med! 

Hamar i utvikling
Byene vokser. Det gjør også Hamar! 
2J�YL�¡QVNHU�RVV�ÀHUH�KDPDUV�
inger gjennom en kontrollert vekst 
for å sikre gode velferdstjenester for 
fellesskapet. Folk har lyst til å bo i en 
by med alt som lokker av kulturtilbud, 
kompetansearbeidsplasser, 
opplevelser og mangfold. Alt det har 
vi i Hamar! Samtidig gjør utviklingen 
at vi trenger en mer offensiv politikk 
på mange områder. Vi trenger krafttak 
for boligbygging. Vi vil også trenge 



Helse og omsorg, 
sosial rettferdighet
Hamar Arbeiderparti vil sikre at helse- og 
omsorgstilbudet til Hamars innbyggere 
har høy kvalitet og er tilgjengelig for alle 
som trenger det, uavhengig av 
størrelsen på lommeboka. Et godt felles 
helsevesen gir trygghet for alle. Og gode 
helse- og omsorgstjenester bør bygges 
på tidlig innsats, forebygging, og 
rehabilitering. Dette vil være det beste 
for den enkelte og for samfunns-
økonomien. 

En viktig del av folkehelsearbeidet er å 
jobbe aktivt med rusforebyggende tiltak 
for å redusere sosiale- og helse-
messige skader. Rusmiddelproblemer 
oppstår og utvikler seg på mange 
arenaer og i ulike faser av livet. 
Forebygging må derfor rette seg mot 
ulike arenaer der folk deltar. Det kan 
blant annet være barnehage, skole, 
arbeidsliv og ulike fritidsarenaer. 

Vold i nære relasjoner er et alvorlig 
samfunnsproblem og en straffbar 
handling vi ikke aksepterer. Det er viktig 
at ulike yrkesgrupper har kunnskap om 
vold i nære relasjoner. Dette innebærer 
å gjenkjenne volden når den skjer, vite 
hvordan man skal håndtere de 
utsatte og kjennskap til varslingsrutiner 
og -systemer. 

3V\NLVNH�OLGHOVHU�NDQ�UDPPH�GH�ÀHVWH��
Får du hjelp tidlig, er sjansen større for 
at du blir bedre. Det er derfor viktig at 
barn og unge har et godt lavterskel-
tilbud. 

9L�YLO�DUEHLGH�IRU�DW�ÀHVW�PXOLJ�KDU�HQ�

meningsfull hverdag, og noe å gå til. 
Vi vil prøve ut prosjekter slik at de som 
går på sosialstønad blir sett, hørt og 
ikke minst får hjelp og muligheten til å 
komme seg ut i arbeid/ aktivitet. Dette vil 
først og fremst gagne det enkelte men-
neske, men også samfunnet som helhet.

Gode og trygge helsetjenester er 
avgjørende viktig i alle livets faser. Derfor 
må pasientens behov være utgangs-
punkt for planlegging, organisering og 
oppbygging av tjenestene. Et framtids-
rettet helsevesen omfatter både forebyg-
ging, god legedekning, ambulanse-
tjenester og sykehus. Hamar 
Arbeiderparti vil jobbe for å sikre best 
mulig spesialisthelsetjeneste for Hamars 
innbyggere.

Hamar Arbeiderparti vil:

• Styrke samarbeidet mellom barne-
vern, barnehage, skole, helsevesen, 
NAV, politiet og familien slik at barn og 
unge med særskilte behov får riktig 
hjelp til rett tid.

• Sørge for at familier med funksjons-
hemmede barn har en god  
avlastningsordning.

• Redusere stønadstiden for mottakere 
av sosialstønad gjennom en rask 
arbeidsevneavklaring, tilrettelegge for 
arbeidsmarkedstiltak eller andre tiltak. 

• Støtte opp under jobben med å  
etablere et hovedsykehus i Innlandet.

• Se til at det utarbeides en plan mot 
vold i nære relasjoner.

• Rehabilitere Hamar krematorium.

Eldreomsorg
Hamar Arbeiderparti vil sikre at alle får 
en trygg, aktiv og god alderdom. 
Eldre i Hamar skal få den hjelpen de 
trenger, når de trenger det. Mange 
ønsker å bo hjemme så lenge som 
mulig. Vi ønsker å være med å 
tilrettelegge! Blant annet vil vi gjøre 
dette ved å tilby rehabilitering både 
hjemme og i nærmiljøet, enten 
gjennom frivilligheten eller som en 
kommunal tjeneste. 

Ny teknologi og nye måter å jobbe 
på skal gi en aktiv, trygg og verdig 
alderdom for alle, også for 
pårørende. Hamar Arbeiderparti har 
startet jobben med å sikre et godt 
tilbud ved å fatte gode vedtak slik at 
det ferdigstilles 42 nye sykehjems- 
og omsorgsplasser på Finsalhagen i 
2015. 

Det er viktig for Hamar Arbeiderparti 
at eldre har et godt tilbud den dagen 

de ikke lenger kan bo hjemme. Derfor 
bør behovet for sykehjemsplasser og 
omsorgsboliger vurderes kontinuerlig 
og bygges etter behov. Vi vil også se 
til at alle som bor på sykehjem har 
tilbud om aktiviteter og vedlikehold av 
funksjonsnivå. 

Hamar Arbeiderparti vil: 
  

• Styrke dagtilbudet for  
hjemmeboende eldre

• Sikre et godt kulturtilbud for eldre

• Sikre beboere på sykehjem aktivitet 
og vedlikehold av funksjonsnivå

• Innføre rehabilitering i hjemmet og 
nærmiljøet

• Jevnlige vurdere kapasiteten med 
omsorgsboliger og sykehjems- 
plasser og bygge ved behov

Eldreomsorgen i Hamar skal være trygg og god. 
Våre eldre skal ha gode dager med omsorg, aktivitet og kultur, 
og alle eldre skal ha et trygt sted å bo enten det er i omsorgsbolig, 
på et sykehjem eller i eget hjem med nødvendig hjelp og tilsyn. 
Hamar Arbeiderparti skal sørge for at eldreomsorgen blir prioritert.

Helsesøster er viktig i det forebyggende arbeidet for å sikre 
barn og unges fysiske og psykiske helse.Hamar Arbeiderparti 
vil bygge opp helsesøstertjenesten slik at alle skoler i Hamar har 
helsesøster minimum en hel dag i uka.

Våre hjertesaker for 2015–2019



Frivillig arbeid 
Frivillige organisasjoner, pårørende 
og andre er viktige bidragsytere for å 
kunne gi innbyggerne i Hamar gode 
tjenester og tilbud. Vi vil videreføre 
støtten fra kommunen til blant annet 
Hamar Frivillighetssentral og 
Hamar Velferdsentral for eldre. Dette 
er viktige institusjoner som utgjør et 
avgjørende supplement til de 
offentlige velferdstjenestene. Her vil 
relativt beskjedne midler utløse frivillig 
arbeid tilsvarende et titalls stillinger. 
Mange nyter godt av dette arbeidet, 
både unge og eldre og også de 
frivillige selv, ved at man engasjerer 
seg og får sosiale møteplasser. Det er 
avgjørende at kommunen ser til at slike 

Barnehage og skole
En årsak til at folk trives og vil bo i 
Hamar, er de gode barnehagene og 
skolene vi har i kommunen. Kvalitet i 
barnehager og skoler er avgjørende for 
at barn og unge får de kunnskapene, 
holdningene og ferdighetene de 
trenger i morgendagens kompetanse-
samfunn. Hamar Arbeiderparti vil derfor 
fortsette å satse på kvalitet og innhold i 
barnehage- og skolesektoren, og vi vil 
tidligst mulig sette inn ekstra ressurser 
til de som av ulike grunner trenger 
ekstra oppfølging og tilpasset 
opplæring. 

Barnehagen er det første steget i 
utdanningsløpet. Vi vil at alle barn skal 
gå i barnehage, fordi det fremmer 
læring, integrering og sosial 
interaksjon. Vi vil satse på fellesskolen, 
fordi vi har tro på at alle barn skal gis 
de samme utviklings- og lære-
muligheter, uavhengig av foreldres 
inntekt eller sosiale situasjon. Gode 
overgangsordninger og oppfølging 
skal gjøre at barnas utvikling ivaretas 
gjennom hele utdanningsløpet; fra de 
slutter i barnehagen, gjennom barne- 
og ungdomsskolen og over i 
videregående skole. 

Godt utdannet personale med 
muligheter for etter- og videreutdanning 
skal sikre at undervisning og omsorg 
ar høy kvalitet, og vi skal sørge for at 
rammene rundt barnehagebarna og 
skoleelevene alltid er de beste. Helse-
søstertjenesten er en viktig ressurs og 
et lavterskeltilbud i skolene som bør 
styrkes. En utvidet tilstedeværelse av 
helsesøstre i skolene våre, vil kunne 
hjelpe mange barn og unge med 

psykososiale utfordringer og være en 
viktig forebyggende faktor. 

Hamar Arbeiderparti vil bevare det 
gode samarbeid vi i dag har med 
Høgskolen i Hedmark om forsknings- 
og utviklingsprosjekter i barnehage og 
skole.

Hamar Arbeiderparti vil: 

• Ha barnehager og skoler med  
tydelige ledere og dyktige lærere 
som gjennom godt pedagogisk 
arbeid vektlegger læring i basis- 
fagene og bygger god sosial  
kompetanse blant barna/elevene.

• Ha en mobbefri skole i klasserom, 
skolegården og på nettet med raske 
og gode tiltak fra rektor og lærere 
om mobbing skulle oppstå. De  
samme krav stilles til barnehagen.

• Sikre trygge skoleveger
• Ha full barnehagedekning med 

løpende inntak
• Fokusere på ernæring og fysisk 

aktivitet i barnehage og skole 
• Styrke helsesøstertjenesten 
• Si nei til kommunal kontant- 

støtteordning 
• -REEH�IRU�DW�ÀHUH�DVVLVWHQWHU�L�EDUQH-

hager og skoler får mulighet til å ta 
fagbrev

• Bygge ut Greveløkka skole
• Bygge Lundbo barnehage
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initiativ får forutsigbare rammevilkår. 
Dette er godt forebyggende arbeid 
som på sikt også vil spare inn mange 
kommunale ressurser. 

Hamar Arbeiderparti vil: 
• Sørge for forutsigbare og  

langsiktige rammevilkår for idrett, 
kultur og frivillighet 

• Satse på enkle nærmiljøtiltak som 
skøytebaner, ballbinger og lignende 
i samarbeid med frivilligheten 



Hamar - den livlige 
byen ved Mjøsa! 
Vi har rustet opp gater og torg, og vi 
har skapt attraktive byrom og møte-
plasser. Den største attraksjonen i en 
by er møter mellom folk. Nå er tiden 
inne til å fylle det vi har bygget med 
enda mer folk gjennom aktiviteter og 
opplevelser. Det vil vi gjøre gjennom 
et aktivt samspill mellom kommunen, 
næringsaktørene i sentrum og frivillig-
heten. 

Det er viktig å bevare og skape liv i 
gågata og sentrum. Vi ønsker å 
samarbeide med handelsstanden 
for å sikre aktivitet og attraktivitet i 
gågata og i sentrum. Beliggenheten 
ved Mjøsa er et viktig kjennetegn og 
et naturmessig fortrinn for byen vår. 
Vi mener tiden er inne for å skape en 
enda bedre tilgjengelighet til vannet. 
Vi ønsker å ta Hamar videre; fra byen 
med plass til byen med liv!
 
Hamar Arbeiderparti vil: 

• Utvikle den sentrumsnære  
sjøfronten og videreutvikle  
Åttemetersplanet til å bli et  
rekreasjonsområde

• Følge opp mulighetsstudiet for 
strandsonen mellom Tjuvholmen og 
Høiensalodden

• Samarbeide med handelsstanden 
for å trekke folk til sentrum

• Åpne tilgjengeligheten til sentrum 
for Høgskolen i Hedmark (Campus 
Hamar) 

• Bedre forbindelsen mellom  
CC Stadion og Østre torg via  
Håkonsgate og Vangsvegen

• Etablere en morsom og innholdsrik 
lekepark i Strandgateparken

• Se på valg av stasjonsområde og 
jernbanetrase i et byutviklings- 
perspektiv

• Sikre god utvikling av sentrum, 
VNMHUPH�ÀHVW�PXOLJ�EROLJRPUnGHU

Vei og jernbane
Hamar er sentrum i et av landets vik-
tigste knutepunkter i kommunikasjons-
nettet; Dovrebanen og Rørosbanen 
møtes i Hamar. Det store vegnettet 
med E6 og RV25 som hovedpulsårer 
møtes i Hamar. Nå gleder vi oss over 
GREEHOWVSRU�Sn�MHUQEDQHQ�RJ�¿UHIHOWV�
E6 til Hamar. Arbeiderpartiet har lenge 
NMHPSHW�IRU�¿UHIHOWV�(��RJ�HU�VY UW�
glade for at traséen gjennom Åkers-
vika ser ut til å få en løsning. Den har 
stor betydning for jordverninteresser 
og boligområdet på Ridabu. 

Strekningen Eidsvoll-Hamar er en av 
ODQGHWV�PHVW�WUD¿NNHUWH�HQNHOWVSRUHGH�
strekninger i dag. Med ferdig utbygd 
dobbeltspor på hele strekningen kan 
antall togavganger dobles, det blir 
færre forsinkelser og reisetiden for 
persontog mellom Oslo og Hamar 
reduseres til under en time. 
Arbeiderpartiet vil være garantist for at 
grundige utredninger hvor alle konse-
kvenser blir belyst og der innbyggere 
og næringsliv blir hørt, blir lagt til grunn 
når de endelige beslutningene om 
trasévalg m.m. skal treffes. Hamar 
Arbeiderparti vil ta endelig standpunkt 
til valg av trasé når Jernbaneverket 
har konsekvensutredet alternativene 
H1 og H5.

Hamar Arbeiderparti vil:

• Se utbyggingen av dobbeltspor på 
jernbanen, trasévalg og valg av 
stasjonsområde i et byutviklings- 
perspektiv

• At byen skal vokse rundt en felles jern-
banestasjon og kollektivknutepunkt

• Kreve at deler av jernbane- 
strekningen gjennom Hamar går i 
tunnel

• -REEH�IRU�n�HOHNWUL¿VHUH�6RO¡U��RJ�
5¡URVEDQHQ�RJ�À\WWH�PHU� 
JRGVWUD¿NN�IUD�'RYUHEDQHQ�WLO� 
Solør- og Rørosbanen

• Arbeide for at videre utbygging av 
RV25 tas inn i Nasjonal Transport-
plan for 2018 - 2027



For å forhindre isolasjon og ensomhet, 
og for å stimulere til mer nabofelleskap 
og nabohjelp bør nye boliger planleg-
JHV�PHG�ÀHUH�P¡WHSODVVHU��IHOOHV� 
arealer og servicemuligheter. Dette vil 
kunne bedre lokalmiljøet og bidra til å 
avlaste det offentlige omsorgstilbudet.

Hamar Arbeiderparti vil:

• Legge til rette for en miljøvennlig, 
variert og mangfoldig bolig- 
utbygging i samarbeid med blant 
annet OBOS

• Prioritere at det bygges sentrums- 
nære utleie- og studentboliger

• 6WLPXOHUH�WLO�DW�ÀHUH�VRP�OHLHU�NDQ�
overta kommunale boliger selv

• Kreve erstatningsområder når  
dyrket mark brukes til boligformål 

• Ha nok utleieboliger for vanskelig-
stilte

• Bidra til å skape møteplasser og 
fellesarealer i ny boligmasse for  
stimulere til bedre naboskap, miljø 
og gjensidig uformell hjelp og  
omsorg

• Opprette et kommunalt eiendoms- 
og tomteselskap for å erverve 
tomtearealer for videresalg til selv-
byggere

• cSQH�RSS�IRU�ÀHUH�EROLJWRPWHU�L�
kommunen

Hamar mot 2050 
Politikk handler om visjoner. Hva bør 
være våre visjoner for Hamar frem mot 
2050? De som blir født i 2015 fyller 35 
år i 2050, hva slags Hamar ønsker vi 
at de skal oppleve på sin fødselsdag? 
Innenfor dagens kommunegrenser 
vil Hamar kommune sannsynligvis 
ha 50.000 innbyggere om 35 år. Et 
viktig spørsmål er hvor de 20.000 nye 
innbyggerne skal bo, gå på skole og 
jobbe. Hamar Arbeiderparti vil legge 
2050-perspektivet til grunn når vi skal 
revidere kommunedelplanen og andre 
regulerende planer i Hamar. Vi ser 
store globale utfordringer innen klima 
og miljø, matforsyning, likeverd og 
inkludering. Dette vil også Hamar bli 
påvirket av og må tas i betraktning når 
vi ser fremover. 

Vi er opptatt av at Hamar planlegger 
for å møte den veksten som kommer. 
Det krever en bevisst holdning og 
aktivt arbeid rundt vekst og byplanleg-
ging. Det er nå vi må bestemme oss 
for hvilket samfunn vi vil ha i framtida.

Hamar Arbeiderparti vil: 

• Invitere Hamars innbyggere med 
på et framtidsverksted for å forme 
Hamars utvikling

• Revidere kommuneplanens sam-
funnsdel og arealdel for et framtids-
rettet Hamar

• Ønske velkommen en prosess med 
nabokommunene for å se på en 
eventuell kommunesammenslåing 

Bolig til alle
Økte boligpriser har gjort det vanske-
ligere for mange, særlig for unge, å 
etablere seg i egen bolig. Det er en 
politisk oppgave å legge til rette for at 
det bygges nok boliger i kommunen. Vi 
ønsker å føre en offensiv og framtids-
rettet boligpolitikk som også kan bidra 
til en sosial utjevning. 

Vi vil jobbe for å sikre og regulere nok 
areal til boligformål for å unngå for 
stort prispress, sørge for rask bygge-
VDNVEHKDQGOLQJ��)RU�n�¿QQH�Q\H�DUH-
aler til sentrumsnære boliger, ønsker 
vi en gjennomgang av eksisterende 
bebyggelse for eventuelt fornying av 
områder til rehabilitering og nybygg. 



nett i grunnen. Vi vil ta i bruk «Blå-
grønn faktor» - et hjelpemiddel som 
skal sikre at byen får ett større innslag 
av blågrønne kvaliteter i nye bygge-
prosjekter. Dette for å sikre kvalitet 
i uterom inn i reguleringsplaner og 
generelt planlegge og bygge robust. 

Det er viktig å ta vare på dyrket mark 
og Hamar Arbeiderparti vil jobbe aktivt 
for et sterkt jordvern. Vi ønsker at 
kommunen skal planlegge med minst 
mulig omdisponering av god matjord. 
Det kan være gode grunner til å byg-
ge boliger nærmere bysentrum, også 
miljøhensyn, men dette må vurderes 
opp mot mulig erstatningsjord og 
À\WWLQJ�DY�PDWMRUG��

Det er sunt både for miljøet og krop-
pen å velge sykkel eller bein fremfor 
bil. Derfor er det viktig for oss at det 
i Hamar er godt utbygde gang- og 
V\NNHOYHLHU�DY�KHQV\QV�WLO�WUD¿NN�
VLNNHUKHW��)RU�DW�ÀHUH�VNDO�YHOJH�
V\NNHO�HU�GHW�RJVn�YLNWLJ�PHG�ÀHUH�
sykkelparkeringer som er nært 
arbeidsplasser og bysentrum. 

Hamar Arbeiderparti vil:

• At alle kommunale bygg skal være 
Miljøfyrtårn 

• At byen og hele kommunen er en 
ren by fritt for skjemmende søppel

• Gjøre det mer attraktivt å velge kol-
lektivt og kjøre el-bil og hydrogenbil 
i Hamar 

• Sørge for at det benyttes miljø-
vennlige løsninger ved kommunale 
nybygg

• Ta i bruk verktøyet «Blågrønn  
faktor» i nye byggeprosjekter

• Innføre en årlig «Grønn dag» på 
Verdens miljødag 5. juni og invol-
vere skoler, barnehager og andre 
kommunale enheter

• Ta vare på og videreutvikle byens 
grønne lunger og parker

• 8WYLNOH�HQ�ÀHUEUXNVSODQ�IRU�)XUX-
berget og Frøbergsberget

• 7LOUHWWHOHJJH�IRU�DW�ÀHUH�YHOJHU� 
sykkel som transportmiddel til  
skole, arbeid og fritid

Miljø, klima og natur 
– grønn kommune
Miljø- og klimaproblematikk handler 
om både det lokale og det globale. 
Internasjonale og nasjonale mål-
settinger er lite verdt dersom det ikke 
blir iverksatt gode lokale tiltak. Dette 
er også nødvendig for å stimulere den 
enkelte til å tenke globalt og handle 
lokalt. Hver av oss har et ansvar for 
at vi skaper et samfunn i miljømessig 
balanse.

Hamar Arbeiderparti ønsker å være 
med på å øke Hamars innbyggeres 
miljømessige- og etiske bevissthet. 
Kunnskap er nøkkelen og alt for få vet 
nok om miljø- og klimaendringene, 

og hvordan man selv kan være med 
å påvirke. Vi ønsker at alle skoler og 
barnehager blir Miljøfyrtårn og samti-
dig sørge for god opplæring av barne-
hagebarn og elever for på den måten 
å påvirke til gode verdier, holdninger 
og atferd i ung alder. 

Det er viktig at kommunen tenker 
helhetlig og miljøvennlig i sin areal-
planlegging. Særlig i planleggingen av 
nye bo- og næringsområder må det 
tilrettelegges for kollektive transport-
løsninger, miljøvennlige bygg og god 
energiutnyttelse. Med klimaendringer 
kommer det mer nedbør og dette må 
tilpasses kommunens planer. Mer 
vann stiller krav til å håndtere og 
IRUG¡\H�PHVW�PXOLJ�Sn�RYHUÀDWHQ�IRU�
å skåne et allerede belastet lednings-

skyphoto.no



Hamar kommune 
som arbeidsgiver
Kommunens viktigste rolle er å levere 
gode velferdstjenester til inn-
byggerne og kommunenes med-
arbeidere er den viktigste ressursen 
for å bidra med dette. Vi ønsker å 
bidra med å utforme en god arbeids-
giverpolitikk som bidrar til et 
kompetanseløft for nåværende med-
arbeidere, og rekruttering av 
engasjerte og kompetente nyansatte.  

God arbeidsgiverpolitikk handler 
om å involvere. Hamar kommunes 
medarbeidere skal gis anledning til 
medbestemmelse og medvirkning i 
egen arbeidshverdag. Det er viktig å 
gi ansvar og tillit, slik at engasjement, 
motivasjon, kompetanse og kreativitet 
kommer brukerne til gode i leveran-
sen av gode velferdstilbud.

Hamar kommune skal være en 
samfunnsansvarlig offentlig innkjøper 
og forsikre seg om at ansatte hos 
underleverandører og hos leveran-
dører i andre land, også har 
forsvarlige arbeidsvilkår. 

Hamar Arbeiderparti vil:

• Redusere ufrivillig deltidsarbeid 

• Sikre at alle medarbeidere får tilbud 
om kompetanseheving

• Si klart nei til konkurranseutsetting 
og privatisering av kommunale 
velferdstjenester

• Sikre at kommunen har krav i alle 
sine kontrakter og innkjøpsavtaler 
om at arbeidstakernes rettigheter 
skal være oppfylt hos leverandøre-
ne og følge opp dette i risiko- 
anskaffelser og arbeide mot alle 
former for sosial dumping

• Stille krav om maksimalt to ledd i 
kontraktskjedene i bygg- og  
anleggsanbud

• Ha krav om tariffavtale ved anbud

• Fortsette opptrapping av antall lær-
linger med program for oppfølging

Næring og 
kompetanse
Hamar kommune skal være en imøte-
kommende kommune for nærings-
virksomheter. Det handler om å 
samarbeide godt, tilrettelegge for 
næringseiendom og ha en akseptabel 
saksbehandlingstid. Vi ønsker en aktiv 
næringspolitikk som legger til rette 
for et nyskapende, kunnskapsbasert 
og miljøvennlig næringsliv, og som 
styrker kommunen i konkurransen om 
etablering av nye arbeidsplasser. 

Vi vil legge til rette for gründere og 
kreative mennesker som ønsker å 
satse, skal føle seg velkommen til 
Hamar og møte en åpen og hjelpsom 
kommune som kan gi god veiledning.

Kompetansearbeidsplasser er ikke så 
plasskrevende, og bør ligge sentralt, 
andre næringer bør legges til 
næringsklynger. Hamar kommune bør 
også jobbe tett sammen med nabo-
kommuner om samarbeid på tvers 
der hvor man ser det kan være der de 
JRGH�O¡VQLQJHQH�¿QQHV��1 ULQJVOLYHW�
har gjerne et regionalt eller nasjonalt 
perspektiv og det må vi være med å 
understøtte. 

Hamar Arbeiderparti ønsker at ut-
dannings- og forskningsinstitusjoner 
i større grad kobles mot eksisterende 
gründervirksomheter i Hamar, og 
legge til rette for å utvikle bio-
klynge, innovasjon og nettverks-
bygging innenfor bioteknologiområdet 
på Hamar.

Det er viktig for næringslivet i 
Hedmarksregionen med tospors 
MHUQEDQH��¿UHIHOWV�(��RJ�HQ�XWYLGHW�RJ�
funksjonell Riksvei 25 østover. Hamar 
Arbeiderparti vil være pådrivere for å 
sikre dette. 

Hamar Arbeiderparti vil:

• Arbeide for etablering av en  
sentrumsnær næringspark for  
kompetansebedrifter

• Bidra til nettverk og tilrettelegging 
som kan støtte alle typer grundere i 
etableringen av nye arbeidsplasser 
og stimulere for gründere innen 
grønt – og sosialt entreprenørskap 
spesielt

• $UEHLGH�DNWLYW�IRU�DW�ÀHUH�RIIHQWOLJH�
arbeidsplasser etableres i Hamar

• Sikre Hamar kommunes eierskap i 
Eidsiva energi, og bidra til å utvikle 
det som et offensivt og moderne 
energi- og nettselskap

• Arbeide for å etablere et regionalt 
næringsfond for gründere i  
samarbeid med sentrale nærings-
livsaktører

• Bidra til økt bruk av forsknings- og 
utviklingsmidler (FOU) og andre 
prosjektmidler som «Interreg» for å 
skape nye arbeidsplasser

• Jobbe for å få etablert en camping-
plass ved Mjøsa igjen

En aktiv næringspolitikk sikrer 
arbeidsplasser og verdiskapning 

som er nødvendig for å sikre Hamars 
gode velferdstjenester!



• Utrede gratis kjernetid i barnehager 
for barn 4-5 år

• Styrke mottaksklasser ved å utvide 
tiden den enkelte elev kan være i 
slike klasser for å gjøre opplæringen 
PHVW�PXOLJ�ÀHNVLEHO�RJ�LQGLYLGXHOW�
tilpasset den enkeltes språk- 
opplæringsbehov

• Legge til rette for at barn og unge fra 
innvandrerfamilier i større grad tar 
del i kultur- og idrettsaktiviteter

• Ha en ambisjon om at bosettinger 
DY�À\NWQLQJHU�L�KRYHGVDN�VNDO�VNMH�
IUD�À\NWQLQJPRWWDN�L�Q URPUnGHW�VOLN�

at lokalkunnskapen og tilknytningen 
til nærmiljø kan utnyttes positivt

• Stimulere til økt bruk av startlån og 
NRPPXQDOW�EROLJWLOVNXGG�IRU�À\NWQLQ-
ger som vil kjøpe egen bolig

• Sikre gode tjenester for intro- 
GXNVMRQVSURJUDP�RJ�NYDOL¿VHULQJV-
SURJUDP�VOLN�DW�À\NWQLQJHU�RJ�DQGUH�
innvandrere i større grad går over i 
ordinært arbeid

• Etablere et livssynsnøytralt  
seremonirom

Integrering og mang-
fold
Vi bor i et land som er rikt på natur-
ressurser, forvalter store overskudd 
og ligger i et fredelig hjørne av verden. 
Hver enkelts bidrag har betydning for 
at vi som samfunn skal lykkes. Hamar 
Arbeiderparti ser på mangfoldet som 
en styrke, for kreativitet, utveksling av 
erfaringer og kontakter mot andre land 
og kulturer. Det er mangfoldet som 
gjør det mulig for enkeltmennesker 
selv å velge hvordan de vil leve livene 
sine. Unge mennesker som vokser 
RSS�L�HW�PHU�PDQJIROGLJ�RJ�ÀHUNXOWXUHOW�
Norge kan møte verden med større 
erfaring og mestring. Den norske 
befolkningen har i dag en kunnskaps- 
og erfaringsbase, ikke minst når det 
gjelder språk og kultur, som er langt 
bredere enn tidligere i historien. Vi 
må se på dette som et fortrinn og en 
mulighet for Norge.

Hamar Arbeiderparti mener at hvis 
Hamar kommune lykkes med integre-
ring og inkludering, vil vi også lykkes 
med vår økonomiske, sosiale og 
politiske utvikling. Er samfunnet inklu-
derende, stimulerer vi alles deltakelse 
og alles muligheter og vilje til å utvikle 
seg. Hamar Arbeiderparti mener det er 
særlig viktig for en vellykket integrering 
at språkopplæringen er god. 

Kommunale arbeidsplasser som skole, 
barnehage og sykehjem skal «gå 
foran» og samarbeide med NAV om å 
WLOE\�NYDOL¿VHUHQGH�DUEHLGVSUDNVLV�RJ�
språktrening. På den måten gir man 

UHHOOH�PXOLJKHWHU�IRU�À\NWQLQJHU�RJ�
DQGUH�LQQYDQGUHUH�WLO�n�NYDOL¿VHUH�VHJ�
til arbeidslivet.  

Hamar Arbeiderparti ønsker at Hamar 
skal være en kommune med mang-
fold, likestilling og like muligheter for 
alle, og et samfunn uten diskriminering 
og mobbing.

Hamar Arbeiderparti vil: 

• Utrede en innføring av obligatorisk 
språkkartlegging det året barn fyller 
¿UH�nU�VOLN�DW�KYLV�VSUnNIHUGLJ� 
hetene ikke er gode nok, så må det 
gis språkstøtte før skolestart  

Foto: Pål H. Berg



Muligheter i 
Vangsbygda
Gode tettsteder, landbruk, skogbruk, 
natur og friluftsliv – det gir muligheter i 
Vangsbygda. Sammen med 
kvalitetene ved byen og Mjøsa, gir 
Vangsbygda et komplett tilbud for Ha-
mar kommune.

Hamar Arbeiderparti ønsker å videre-
utvikle tettstedene Ridabu, Hjellum, 
Ilseng, Ingeberg og Slemsrud (med 
.LUNHE\HQJD��PHG�ÀHUH�EROLJHU��
servicefunksjoner og detaljvare-
handel. Samtidig skal tettstedene ha 
gode kollektivtilbud, gode skoler og 
barnehager og friluftsområder.

Vangsåsen og Hedmarksvidda er, i 
tillegg til Mjøsa, regionens viktigste 
områder for rekreasjon. Hamar 
Arbeiderparti ønsker å tilrettelegge for 
en videre utvikling av områdene for fri-
luftsliv, hytteliv, idrett og folkehelse. Vi 
vil samarbeide med Vang allmenning 
og nabokommunene om en langsiktig 
planlegging og forvaltning av området 
til beste for innbyggerne og gjestene.

Vangsbygda har mange kvaliteter som 
er viktige for utviklingen av Hamar 
kommune. For Hamar Arbeiderparti er 
det viktig at kommunen synliggjør og 
fremhever mulighetene i Vang.

Hamar Arbeiderparti vil:

• Lage en egen kommunedelplan for 
Vangsbygda

• Legge til rette for mer bolig- 
utbygging i tettstedene i Vang

• Jobbe aktivt med Hedmark fylkes-
NRPPXQH�RP�ÀHUH�JDQJYHJHU�L�
Vang, blant annet mellom Wik og 
Korslund og mellom Hveberg og 
.DSS�RJ�SULRULWHUH�ÀHUH�O\VSXQNWHU�
langs veier og gangfelt i Øvre Vang 
og Ingeberg

• Sikre videre utbygging av bredbånd 
til alle i samarbeid med fylkes- 
kommunen

• Støtte driften av Hedmarken Turist-
løyper 

Kultur og idrett
Hamars innbyggere har et rikholdig 
utvalg av kultur- og idrettsaktiviteter å 
utfolde seg i - og med. I 2014 åpnet 
YL�RJVn�HW�ÀRWW��Q\WW�NXOWXUKXV��0DQJH�
av innbyggerne i kommunen benytter 
seg jevnlig av disse tilbudene, eller 
de er selv med å drive dem i form 
av frivillig innsats. Uten frivilligheten 
hadde vi vært en fattigere kultur- og 
idrettskommune! 

Kultur- og idrettsaktiviteter skal gi alle 
innbyggere de gode opplevelsene, 
og de skal særlig gi barn og unge 
følelsen av å mestre noe. Samtidig er 
kultur og idrett utmerkede arenaer for 
å fremme samhandling og inkludering 
på tvers av sosiale skiller, kommune-
grenser og den enkeltes økonomiske 
situasjon. Et rikholdig tilbud innen 
kultur og idrett kan også tiltrekke seg 
nye innbyggere. 

+DPDU�KDU�WRSSLGUHWWVODJ�L�ÀHUH�
idretter. Disse lagene skal ha 
forutsigbare rammevilkår fra kommu-
nens side. Kommunale midler til kultur 
skal siktes inn mot barn og bredde. 

Hamar Arbeiderparti vil:
• Ha et aktivitetstilbud til barn i skole- 

ferien og sikre at ungdom som 
ikke deltar i organiserte aktiviteter 
også kan få tilbud om et fullverdig 
fritidstilbud 

• Sikre at støtteordninger gir reelle 
valgmuligheter for barn i familier 
med dårlig økonomi, både innen 
kultur og idrett

• Videreutvikle Koigen som frilufts-
anlegg 

• Legge til rette for et velfungerende 
og blomstrende kulturhus 

• Tilrettelegge for at det nye  
Stortorget blir byens sosiale 
møtepunkt hvor idrett, kultur og 
frivillighet kan boltre seg i et kreativt 
samlingspunkt i byen vår



Eldreomsorgen i Hamar skal være trygg 
og god. Våre eldre skal ha gode dager 
med omsorg, aktivitet og kultur, og alle 

eldre skal ha et trygt sted å bo enten det 
er i omsorgsbolig, på et sykehjem eller i 

eget hjem med nødvendig hjelp og tilsyn. 
Hamar Arbeiderparti skal sørge for at 

eldreomsorgen blir prioritert.

 Våre 
hjertesaker 

Helsesøster er viktig i det forebyggende arbeidet for å sikre 
barn og unges fysiske og psykiske helse. Hamar Arbeider-
parti vil bygge opp helsesøstertjenesten slik at alle skoler i 

Hamar har helsesøster minimum en hel dag i uka.

Eldreomsorgen

Helsesøstertjenesten

hamar.arbeiderparti.no
facebook.com/hamar.ap

rim
.n

o


