Vestre Toten Senterparti
Valgprogram 2019 – 2023

Vi tror på Vestre Toten
Vestre Toten Senterparti vil ha en kommune med sunn
økonomi og handlefrihet til å prioritere.
Senterpartiet vil arbeide for gode, trygge nærmiljøer med
tjenester nær folket. Senterpartiet vil bygge samfunnet
nedenfra, videreutvikle et livskraftig næringsliv og et godt,
likeverdig offentlig tjenestetilbud i hele Vestre Toten
kommune, uavhengig av hvor du bor. Vi ser store muligheter
for Vestre Toten og framtida.

Dette blir viktige saker for oss:
 Å sikre gode rammebetingelser for industrien og
næringslivet i Vestre Toten
 Å utvikle regional infrastruktur som RV 4 og Gjøvikbanen
 Å utvikle nærmiljøene etter innbyggernes ønsker
 Å redusere eiendomsskatten
 Å bedre den økonomiske situasjonen til kommunen og
skape større handlefrihet på sikt
 Aktiv forvaltning av jord- og skogressurser
 Ha nok bemanning til å gi god omsorg og fokuset på de
som skal motta tjenesten
 Opprette nærkjøkken på våre omsorgsinstitusjoner
 Fritidstilbud til ungdommen etter deres ønsker og behov
 Vektlegge praktiske fag både på barne- og
ungdomstrinnet
 Å øke støtte til frivillige lag og foreninger
 Sikre en trygg oppvekst for barn og unge

Fra v. Aage Midtbu, Dorthe Ødegaard, Hans Christian Thorsrud,
Sissel Skiaker, Arild N. Ødegaard og Jorun Ballangrud.

Barn og oppvekst – vår viktigste ressurs for framtida
Vestre Toten Senterparti vil:
 At det bygges ny gymsal med garderobeanlegg på Thune skole
 Ha valgfrihet mellom kommunale og private lokaleide barnehager, med vekt
på gode uteområder og nærhet til naturen
 Tilby elevene minst et måltid om dagen i grunnskolen
 Bruke mest mulig lokal mat med høyt næringsinnhold i barnehager, skoler
og SFO
 Sørge for at praktiske fag vektlegges både på barne- og ungdomstrinnet
 Legge til rette for at elevene får tilgang til skolehager og opplæring i planting
av skog på barneskolene
 Ha et barnevern med god faglig kompetanse og bruk av godt skjønn
 Ha et bredt og variert tilbud om entreprenørskap i ungdomsskolen
 Flere ansatte med ulik yrkeskompetanse inn i skolen
 Ha et sterkt fokus på at den nye læreplanen iverksettes etter intensjonen
 Ha Inn på Tunet som alternativt undervisningsopplegg
 At Vestre Toten ungdomsskole skal være et aktivitetshus for ungdom der
det blir lagt til rette for aktiviteter ut fra brukernes ønsker/behov, etter
skoledagen er avsluttet
 Fortsette å være en syngende kommune og fokus på sang og musikk i skolen
 Sørge for at forebyggende arbeid for barn og unge står i fokus gjennom hele
oppveksten

Gode nærmiljøer
Vestre Toten Senterparti vil:
 At tettstedene i vår kommune utvikles likeverdig og blir attraktive steder
å leve og bo i
 Opprettholde dagens skolestruktur
 Sørge for barnehager med et variert og godt tilbud
 Legge til rette for spredt boligbygging
 Utvikle gode boligområder
 Arbeide for å opprette et hentebusstilbud i hele kommunen
 Sikre trygge skoleveier
 Sikre gode aktivitetstilbud og møteplasser i nærmiljøene
 Utvikle et interkommunalt samarbeid rundt kulturtilbudene i regionen
 Sikre et godt tilbud innenfor natur og friluftsliv i alle deler av kommunen
 Opprettholde et godt vedlikehold av kirkene og gravplassene
 Å øke kommunal støtte til lag og foreninger
 At trafikksikkerhetsplanen brukes aktivt
 Utnytte potensiale for Raufoss by til det beste for hele kommunen vår
 Redusere eiendomsskatten

Gode nærmiljøer utvikles i lag med innbyggerne.

Omsorg gjennom hele livet
Nærmiljøet til den enkelte skal være utgangspunktet for omsorgsarbeidet.
Vestre Toten Senterparti vil ha en omsorg som tar utgangspunkt i individuelle
behov gjennom:
 Økt satsning på forebyggende arbeid gjennom hele livsløpet
 Sikre gode tjenester ut fra behov
 Opprette nærkjøkken på våre omsorgsinstitusjoner, der maten lages fra
grunnen av, gjerne med lokale råvarer
 Gode avlastningstilbud tilpasset brukerne
 Møteplasser på tvers av grupper, med mulighet for frivillige som ønsker å
bidra
 Utnytte muligheter for samarbeid på tvers av sektorer
 Nok omsorgsplasser slik at de som ønsker får en trygg hverdag
 Gi et omsorgstilbud til de som ønsker å bo hjemme. Sørge for at det finnes
vaktmestertjenester som kan bidra med oppgaver til hjemmeboende.
 Utvikle tilbudet innenfor omsorgsteknologi
 Styrke ergoterapitjenesten med hensyn til økt behov for tilrettelegging i
hjemmet
 Utvikle nye samarbeidsområder med nabokommuner
 Møte pårørende som en ressurs
 Legge til rette for besøksvenner

Vi trenger alle å bli tatt vare på i ulike faser gjennom livet.

Vestre Toten – innlandets industrihovedstad
Vekst og arbeidsplasser gjennom nyskaping og lokalt næringsliv
Vestre Toten Senterparti vil legge til rette for at industrien og transportnæringa
i Vestre Toten fortsatt skal være ledene i Norge. Privat eierskap og privat
initiativ er sentralt for verdiskapning i Vestre Toten. Verdiene skal skapes i hele
kommunen.
Vestre Toten Senterpartiet vil:
 Føre en næringspolitikk som legger til rette for verdiskaping i hele
kommunen
 At arbeidstagere i størst mulig grad tilbys fast ansettelse for å kunne
planlegge for framtida
 Prioritere å øke antall lærlingeplasser
 Arbeide for at hele industriparken på Raufoss skal ligge i Vestre Toten
 Utnytte den kompetansen som finnes innenfor teknologi i næringslivet, i
skole og utdanning
 Bedre infrastrukturen med fokus på bredbåndsutbygging, kommunale
veger, Gjøvikbanen og RV 4
 Ny RV 4 (felles utbygging av jernbane/veg på vestsiden av Einafjorden)
 Utvikle og tilby nye attraktive næringsarealer
 Sikre offentlig omstillings og etableringsstøtte for å skape nye
arbeidsplasser
 Tilby lokalt kontorfellesskap for enkeltmannsforetak og små bedrifter
 Legge til rette for entreprenørskap/innovasjon
 Være i aktiv dialog med det organiserte arbeidslivet

Landbruk/skogbruk - grønne næringer, klima og miljø
Landbruket i Vestre Toten disponerer 53.000 dekar dyrket mark og 140.000
dekar skog. Tilveksten tilsvarer ca. 2000 lastebillass med tømmer i året. Skogen
binder opp store mengder karbondioksid.
Vestre Toten Senterparti vil:
 Ivareta jordressursene til matproduksjon gjennom en aktiv forvaltning
 Arbeide for en variert bruksstruktur med personlig eide
landbrukseiendommer
 Gi støtte til nydyrking
 Følge opp konsesjonslovens intensjoner (bl.a. bo og driveplikt)
 Praktisere en aktiv rovdyrforvaltning som gir mulighet for utnytting av
utmarksressursene/beitene
 Sikre en trygg matproduksjon som tar hensyn til det biologiske
mangfoldet
 Dra nytte av husdyrkompetansen ved Lena – Valle Videregående skole på
Presteseter
 Stimulere til økt innsats i ungskogspleie
 Øke bruken av trematerialer i kommunale bygg
 Bidra med hjelp til ungdom som ønsker å etablere grønne næringer
 Ha fokus på et samarbeid mellom ulike kompetansemiljøer innenfor
grønne næringer
 At offentlige bygg prosjekteres for å utnytte solenergien
 Arbeide for at det blir ladestasjoner for el-biler i kommunens tettsteder
 Utvikle områder til bygging av hytter

Våre kandidater til kommunevalget i Vestre Toten 2019 – 2023:
Nr.
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Navn
Arild Nikolai Ødegaard
Aage Midtbu
Dorthe Ødegaard
Hans Kristian Thorsrud
Sissel Skiaker
Jorunn Signe Ballangrud
Håvard Johansen Lindgaard
Kjersti Diesen Løken
Olav Kleiven
Erik Nikolai Thorsrud
Live Johnsrud
Erik Skiaker Dotset
Bjørn Stensli Iversen
Anne Gaarder Svendsen
Even Markestad
Einar William Wiklund
Rakel Bergrud Hansen
Hans O. Amlien
Dag Lerud
Berit Grefsrud Løken
Leif Arne Sandbekken
Gina Marie Sørum Sveen
Ole Reidar Thorsrud
Jarle Amlien
Kari Lynne Sæther
Oddny Karin Sandbekken
Jan Blien
Tordis Johanne Haug Egge
Arve Berg
Brit Ellingsen Napstad
Anne Elisabeth Bye Nielsen

Fødselsår
1953
1949
1987
1981
1962
1967
1993
1988
1951
1984
1976
1998
1948
1992
1978
1948
1983
1963
1953
1955
1944
1953
1950
1955
1942
1946
1955
1952
1939
1955
1940

Yrke/ bosted
Bonde/Bøverbru
Lærer, pensjonist/Eina
Sosionom/Bøverbru
Politi/Bøverbru
Pedagog/Eina
Fagrådgiver/Reinsvoll
Reinsvoll
Raufoss
Eina
Bøverbru
Reinsvoll
Eina
Reinsvoll
Reinsvoll
Raufoss
Raufoss
Bøverbru
Eina
Ihle
Raufoss
Eina
Reinsvoll
Reinsvoll
Eina
Bøverbru
Eina
Eina
Bøverbru
Bøverbru
Raufoss
Bøverbru

Følg oss på facebook Vestre Toten Senterparti eller vår nettside
https://www.senterpartiet.no/lokallag-og-fylkeslag/oppland/vestre-toten
Å være i dialog med våre velgere er viktig for oss

Vi ønsker dere alle et godt valg!

