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Vedtatt på årsmøte i Hamar Arbeiderparti 30. januar 2019.
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Ordførerkandidatens forord
Vi bygger Hamar videre – med hjertet
Folk trives i Hamar! Vi har det meste rett utenfor stuedøra. Det er kort vei til alt. Til
jobben, barnehagen, skolen, butikkene, fritidsaktivitetene, og ikke minst naturen. I
Hamar finnes det tilbud enten du driver med idrett, friluftsliv eller kultur. De fleste av
oss kan nyte det gode liv, men det er ingen selvfølgelighet.
Vår velferd er et resultat av en nasjonal politikk der alle har bidratt til felleskapet.
Prinsippet om at alle skal få de samme mulighetene, uavhengig av sosial bakgrunn
eller inntektsnivå, har vært et grunnprinsipp.
Et trygt og godt Hamar inn i framtida krever utvikling, nytenkning, flere
arbeidsplasser, flere innbyggere og boliger i alle prisklasser. Arbeiderpartiet ønsker
at kommunen skal tilrettelegge for inkludering og integrering på alle plan. Vi skal
være stemmen til de som ikke kommer til orde, eller blir hørt. Vi ønsker et samfunn
der de sterkeste tar størst ansvar. Det er de største skillelinjene mellom
Arbeiderpartiet og andre partier. Vi vil alltid sette innbyggernes behov i første rekke,
og vi vil tilstrebe tiltak som motvirker utenforskap der det er mulig på alle
politikkområder. Det handler om at «Alle skal med»!
Fornøyde innbyggere er Hamars beste ambassadører. Vi vet at trivsel handler om
mer enn velferd. Infrastruktur som veger, jernbane, luftfart og bredbånd er viktig.
Heldigvis er vi allerede i gang med store og viktige nasjonale prosjekter på veg og
bane. Vi i Hamar Arbeiderparti vil ta initiativ til å utrede muligheten for å beholde
Hamar flyplass. Målet må være å utvikle en moderne "grønn" nærflyplass med
kompetansearbeidsplasser. Samtidig må vi se om flyplassen kan bli en arena for
beredskapstjenester for hele innlandet.
Innbyggere vil ha trafikksikre skoleveger og trafikksikre løsninger for myke trafikanter.
Derfor vil vi utvikle sykkelbyen Hamar og prioritere gang- og sykkelvegløsninger i
neste periode. Det handler om å ta lokalmiljø og klima på alvor. Det er korte
avstander i Hamar, og det ligger godt til rette for å sykle eller gå.
Med Arbeiderpartiet skal hamarsinger vite at når de kommer i en situasjon der de
trenger pleie og omsorg, uansett alder eller behov, så får de det. Hamar Arbeiderparti
vil verne matjord. Vi må tørre å si nei til byggeprosjekter som tar matjorda vår, eller å
sette strenge krav til erstatning av matjord. Vi skylder nye generasjoner den samme
kvaliteten vi selv har kunnet nyte godt av.
Hamar Arbeiderparti er opptatt av å styrke regionalt samarbeid. Derfor ønsker vi å
invitere Stange kommune inn i en egen prosess for en mulig sammenslåing av
Stange og Hamar kommuner. Sammen kan vi bli en sterk og mer bærekraftig
kommune for alle innbyggere.
I programmet vårt finner du konkrete forslag til hvordan vi vil bygge Hamar og
regionen videre, med basis i fellesskapets interesser og høye ambisjoner. Samtidig
vil du se at vi verner om fellesskapsløsninger som skole, barnehage og eldreomsorg.
Vi håper du blir med på laget, ved å gi oss din stemme.
Vi bygger Innlandets urbane hjerte - med hjertet!
Aud M. Riseng, ordførerkandidat
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Vi går til valg på 10 løfter
Arbeiderpartiets politikk bygger på verdiene frihet, likhet og solidaritet. Hamar
Arbeiderparti har en visjon om et samfunn der alle er likeverdige og har samme
muligheter uavhengig av kulturelt, økonomisk og sosialt utgangspunkt. Vi vil
stimulere til driftige og dynamiske bydeler og aktive og levende grender.
Arbeid for alle har gjennom alle tider vært en av hjertesakene for Arbeiderpartiet. Vår
velferd er tuftet på at folk arbeider. Derfor er arbeidsplasser viktig. Vi vil stimulere til
at både gründere og etablert næringsliv skal få levedyktige betingelser, slik at vi får
vekst i kommunen vår. Videre vil vi prioritere heltidsstillinger for ansatte i
omsorgsyrker.
Hamar Arbeiderparti vil ta ansvar for at alle innbyggerne i kommunen har det så bra
som mulig. Når vi jobber for å bli Innlandets urbane hjerte, så er det i betydningen av
et pulserende, moderne og inkluderende felleskap som gir rom for alle. Det er
solidaritet i praksis, en av Arbeiderpartiets kjerneverdier. Frivilligheten står sterkt i
Hamar. Vi ønsker derfor å styrke frivilligheten generelt og Hamar Frivilligsentral
spesielt.
Dette er våre 10 løfter:
1. Gode og trygge velferdstjenester i kommunal regi og motarbeide privatisering.
2. Vi skal øke den gjennomsnittlige stillingsandelen i kommunale omsorgsyrker
fra 61,2 % til 70 %.
3. Innføre Aktivitetsskole på barnetrinnet.
4. Ha sosiallærere og helsesykepleiere i alle skoler for å ivareta sårbare barn
som i perioder trenger ekstra støtte (Hamarhjelpa)
5. Etablere utstyrsbibliotek og styrke frivilligheten økonomisk.
6. Bygge turnhall/flerbrukshall.
7. Hamar skal jobbe for å bli sykkelby nummer 1 i Norge.
8. Bygge bofellesskap for eldre i Øvre Vang.
9. Forby bruk av unødvendig plast i kommunen.
10. Utvikle Hamar flyplass for å skape flere arbeidsplasser og ivareta god
beredskap.

Krematoriet - en verdisak
Hamar trenger et tilbud for kremering i byen. Om dette skal skje i tilknytning til
dagens krematorium eller på et annet sted, må klarlegges gjennom en
utredning der nabokommunene inviteres.
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Framtidsrettede og klimavennlige lokalsamfunn
Hamar sentrum – 5 minutters byen
Kompakte byer reduserer transport- og energibehov. Vi vil bevare sammenhengende
grøntområder rundt byen. Vi vil skape en levende og mangfoldig by gjennom en
blanding av boliger, service og næring. Hamar Arbeiderparti vil fremme en politikk
som støtter opp under mer handel i sentrum. Med et mangfold av
kompetansebedrifter, handelsvirksomhet og urbane tilbud skal vi sammen skape
aktiviteter og møteplasser i sentrum.
Hamar Arbeiderparti vil utrede behov for en byantikvar. Vi ser at gamle og
verneverdige bygg rives istedenfor å restaureres. En byantikvar vil profesjonalisere
kommunens arbeid med kulturminnevern og kulturarv.
Strandsonen i Hamar er viktig. Den vil vi og gjøre tilgjengelig for alle fra Koigen til
Stangebrua.
Hamar Arbeiderparti vil:
• Jobbe aktivt for å utvikle sykkelbyen Hamar som et ledd i klimasatsingen.
Vi vil prioritere sammenhengende grønne sykkelruter gjennom byen og
trygge krysningspunkter. Vi vil etablere gode sykkelparkeringer.
• Ha mer og bedre fortetting i sentrum. Vi vil støtte utbyggere som bidrar til
dette. Fortetting skal ikke gå på bekostning av verneverdige bygg, men
tilpasses disse.
• Utrede behov for en byantikvar.
• Skape en møteplass for ungdom sentralt i Hamar. Kommunen skal være
eier/leietaker. Stedet skal drives og organiseres av ungdommene selv.
• At Tjuvholmen blir et område for både grøntarealer og byutvikling.
Klima og miljø – en grønn kommune
Verden står overfor store klimautfordringer. Det tar vi på alvor. Hamar Arbeiderparti
setter klima og miljø høyt på dagsordenen. Vi ønsker at Hamar kommune skal
framstå forbilledlig på klima og miljø. Hamar Arbeiderparti vil legge FNs bærekrafts
mål til grunn for vår politikk.
Det skal være lett å velge klimavennlig transport i Hamar. Hamar kommune må sørge
for at bilbasert reisebehov reduseres mest mulig. Det forutsetter et godt kollektivnett i
og inn mot byen fra distriktene.
Jordvern er nødvendig for egen matsikkerhet. Matjord må vernes for kommende
generasjoner. Det eneste unntaket for å ta matjord, er nasjonale interesser.
Plast forsvinner ikke og er et stort miljøproblem. Det er bortkastet å bruke en ressurs
som varer evig til å lage ting vi kun skal bruke én gang, sånn som engangskopper,
engangsbestikk og sugerør.
Kommunale bygg skal være Miljøfyrtårn, både de vi eier og de vi leier. Vi vil sørge for
at kommunen lager en plan for å bli Miljøfyrtårn innen en 10 -årsperiode.
Hamar Arbeiderparti vil:
4

•

•
•
•

Ta aktivt grep for vern av matjord. Unntak for vern er kun når store
nasjonale interesser tilsier det. Da skal arealbruken i størst mulig grad
begrenses. Vi setter krav om nydyrking eller flytting av matjord tilsvarende
det som bygges ned.
Utbedre kommunens overvannsløsninger for å kunne håndtere framtidig
ekstremvær.
Sette i verk tiltak for å kutte all bruk av unødvendig engangsplast i
kommunal regi.
Bevare og utvikle parker og grøntarealer til viktige rekreasjonsområder.

Samferdsel og kollektivtilbud
Et godt og forutsigbart kollektivtilbud er viktig for de som ikke har bil. Det gjelder
spesielt ungdom og eldre. Hamar Arbeiderparti vil arbeide for en kollektivtrafikk til
lavest mulig pris og økt antall avganger. Kjør buss når du kan, og bruk bil når du må.
Barn skal kunne gå og sykle trygt til skolen. Slik er det ikke i dag. Vi trenger flere
gang- /sykkelveger, og vi trenger belysning der det mangler. Hamar Arbeiderparti vil
sikre de kommunale vegene rundt skolene. Vi vil gå i dialog med fylkeskommunen og
være tydelig på våre prioriteringer når det gjelder trygge skoleveger langs
fylkesveger. Vi vil lage en helhetlig plan for trafikksikkerhet i tilknytning til skolene i
Hamar.
Hamar er unik fordi vi har en flyplass sentralt i kommunen. Hamar flyplass er
tilgjengelig for både beredskapstjenester, småfly og fritidsaktiviteter innenfor luftsport.
Flere næringsaktører har ytret ønske om å etablere seg nær flyplassen. Hamar
Arbeiderparti vil utrede hvordan området Hamar flyplass kan utnyttes til best fremtidig
nytte for Hamars befolkning, hvor det også tas hensyn til bevaring av Klukhagan som
friområde. Etter en slik utredning skal vi ta stilling til hva arealet skal reguleres til.
Hamar Arbeiderparti vil presse på for å få dobbeltspor til Hamar raskest mulig. Vi vil
ta endelig standpunkt til valg av trasé når Bane NOR har utredet traséalternativene
Øst og Vest. Vi vil legge vekt på en trasé som hensyntar miljøet og gir minst mulig
ulemper for Hamars innbyggere på kort og lang sikt. En jernbanestasjon er viktig for
byutvikling. Uavhengig av stasjonsplassering vil Hamar Arbeiderparti jobbe for å
styrke knutepunktet i tilknytning til jernbane, med skysstasjon, parkering for sykkel og
bil, og bygge opp under 5-minuttersbyen.
Hamar Arbeiderparti vil:
• Gå i dialog med Innlandet fylkeskommune for å bedre kollektivtilbudet
• Prioritere trygge og trafikksikre skoleveger langs både kommunale og
fylkeskommunale veger.
• Jobbe for dobbeltsporet jernbane til og gjennom Hamar raskest mulig.
• Jobbe for elektrifisering av Rørosbanen, Hamar – Elverum,
oppsamlingsplasser og pendlerparkering ved gode innfartsårer.
• Utvikle knutepunkt ved jernbanen med næringsbygg, offentlige formål og
boliger.
• Jobbe for å utvikle sammenhengende turstier i hele kommunen.
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Bolig til alle
Bolig er, ved siden av arbeid, utdanning og helse, det viktigste for folks velferd. At
folk har et godt og trygt sted å bo til en overkommelig pris, er et viktig mål for
Arbeiderpartiet. Situasjonen i boligmarkedet har endret seg. Økte boligpriser har gjort
det vanskeligere for mange å etablere seg i egen bolig. Det gjelder særlig de yngre.
Hamar kommune skal tilby boliger til mennesker i alle livets faser. Hamar
Arbeiderparti ønsker å etablere et kommunalt tomte- og eiendomsselskap for å bidra
til lett tilgjengelige boligtomter, og utvikling, og vedlikehold av kommunale boliger.
Samtidig skal vi planlegge for helhetlige utbyggingsområder som gir forutsigbarhet for
innbyggerne.
Hamar Arbeiderparti vil:
• Opprette et kommunalt tomte- og eiendomsselskap for å erverve tomtearealer
for videresalg til selvbyggere, eventuelt regulere til rimelige boalternativer.
• Sørge for tilstrekkelig areal til boligbygging og sikre rask
byggesaksbehandling.
• Øke boligbyggingen rundt kollektivknutepunktene og definerte tettsteder.
• Samarbeide med private aktører for å bygge flere boliger som ungdom,
studenter og unge i etableringsfasen kan eie eller leie.
• Stimulere til at flere som leier kommunale boliger kan kjøpe disse.
• Bygge tilpassede boliger til barn og ungdom som har behov for døgnbasert
omsorg.

Rause og inkluderende samfunn
Økt satsning på frivillighet
I framtida blir det et økende behov for frivillig innsats i blant annet helse- og
omsorgssektoren. Stadig flere eldre bor hjemme og har behov for praktisk hjelp til
små og store oppgaver i hverdagen.
Frivilligheten er viktig for å skape sosiale møteplasser for utsatte grupper.
Arbeiderpartiet vil jobbe mot ensomhet på alle politikkområder.
Hamar Arbeiderparti vil:
• Sørge for forutsigbare rammevilkår for frivilligheten.
• Gjøre det enkelt å bidra med frivillig innsats for Hamar.
Kultur- og idrettskommunen
Hamar skal være en ledende kulturkommune og legge vekt på kultur i alle deler av
samfunnslivet. Kulturopplevelser gir livene våre innhold og binder oss sammen som
mennesker. Kulturen er med på å bryte ned barrierer og skape nye og sterkere
fellesskap. Vi trenger kultur som utfordrer, forener og får oss til å strekke oss, som
individer og i fellesskap. Tiltak må iverksettes for å hindre at sosial ulikhet gjenspeiler
seg i bruken av kulturtilbud.
Hamar Arbeiderparti ser verdien av Hedmarksmuseet på Domkirkeodden. Antall
besøk på Hedmarksmuseet er betydelig og derfor er det av stor betydning at
Hedmarksmuseet har et helårlig tilbud. Museet trenger et større utstillingsbygg, mer
moderne utstillinger og aktivitetstilbud.
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Hamar Arbeiderparti vil støtte planer for et slikt utstillingsbygg på Domkirkeodden til
175-årsjubileet for Hamars grunnleggelse i 2024.
Hamar kulturskole har et bredt og godt tilbud med høy kvalitet. Ventelisten på
kulturskolen er lang, og elever må vente i flere år for å få en plass. Hamar
Arbeiderparti vil at alle som ønsker det, får et kulturskoletilbud. Derfor bør det
innføres en maksgrense på alder for å delta, slik at flere får en mulighet.
Idrett gir livskvalitet og mestring. Å delta i organiserte idrettslag skaper fellesskap og
gir opplevelser i tillegg til verdifull fysisk aktivitet. Idrettsopplevelser er også en viktig
bidragsyter for bedre integrering, folkehelse, sosial utjevning og likestilling. Hamar
Arbeiderparti ser behovet for økt kapasitet i dagens turnhall, og vil prioritere bygging
av en turnhall/flerbrukshall.
Barn og unge må kunne velge mellom et utvalg av meningsfulle fritidsaktiviteter der
det er nulltoleranse for alkoholbruk.
Hamar Arbeiderparti vil etablere et utstyrsbibliotek for fritidsaktiviteter, slik at alle som
ønsker det kan delta på aktiviteter. Vi mener Hamar kommune skal stille med lokale,
utstyr og personell til administrasjon av utstyrsbiblioteket, i tett samarbeid med idrett
og kultur.
Hamar Arbeiderparti vil:
• Innføre et utstyrsbibliotek for familier som vil delta i idrett og fritidstilbud.
• Gjøre kulturskolen tilgjengelig for flere barn i Hamar, uten å redusere
kvaliteten i tilbudet.
• Etablere et fond for å sikre deltakelse i fritids- og idrettsaktiviteter for alle,
uansett økonomi.
• Sørge for forutsigbare rammevilkår for idrettslag og kulturformidlere.
• Bygge turnhall/flerbrukshall.
• Støtte nytt utstillingsbygg på Hedmarksmuseet.
• At Hamar kommune skal ha et generelt forbud mot servering av alkohol i
forbindelse med idrettsarrangement. Unntak kan vurderes ved større
internasjonale idrettsarrangement.
Integrering og mangfold
Hamar Arbeiderparti ser på mangfoldet som en styrke for kreativitet og utveksling av
erfaringer for å gjøre kommunen vår til et bedre sted. Lykkes vi med integreringen i
lokalsamfunnet, vil vi også lykkes med vår økonomiske, sosiale og politiske utvikling.
Hamar Arbeiderparti mener det er særlig viktig for en vellykket integrering at både
språkopplæringen og opplæringen i grunnskolen for voksne er god.
Kommunale arbeidsplasser som barnehage, skole og helseinstitusjoner skal gå
foran, i samarbeid med Nav
, om å tilby kvalifiserende arbeidspraksis og språktrening. På den måten gir man
reelle muligheter for flyktninger, innvandrere og funksjonshemmede til å kvalifisere
seg til arbeidslivet.
Hamar Arbeiderparti vil:
• Fremme møteplasser som samler innvandrerkvinner i Hamar.
• Opprettholde et kvalitativt godt tilbud gjennom velkomstklassene i våre skoler.
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Stimulere til økt bruk av startlån og kommunalt boligtilskudd for flyktninger som
vil kjøpe egen bolig.
Sikre gode tjenester for introduksjons- og kvalifiseringsprogram slik at
flyktninger og andre innvandrere i større grad går over i ordinært arbeid.

Trygge og gode helse- og omsorgstjenester for alle
Helse og omsorg
Hamar kommune har i dag gode helse- og omsorgstjenester. Hamar Arbeiderparti tar
på alvor at antall eldre øker og at flere vil bo hjemme. Dette betyr at brukere,
pasienter og pårørende skal motta tilrettelagt hjelp når de trenger det, ut fra den
enkeltes behov og mestringsevne. Vi vil styrke helse- og omsorgstjenesten med økte
stillingsbrøker. Med tverrfaglige, koordinerte og tilstrekkelige tjenester setter vi
bruker, pasient og pårørende i sentrum. Frivilligheten er en viktig samarbeidspartner,
og vi vil øke innsatsen for å styrke tilbudet til eldre.
For oss er det viktig at beboere på institusjon får tilbud om sosiale aktiviteter og
kultur. Yngre funksjonshemmede skal motta tilrettelagte tjenester og ha tilgang til
bomiljø tilpasset alder og funksjonsnivå. Dette vil bidra positivt mot ensomhet.
Hamar Arbeiderparti vil:
• Styrke samarbeidet med frivilligheten til helse- og omsorgstjenesten.
• Anvende velferdsteknologi som et middel for at brukerne kan bo hjemme
lenger.
• Styrke det tverrfaglige helse- og omsorgstilbudet.
Kvalitet i eldreomsorgen; en aldersvennlig kommune!
Hamar Arbeiderparti vil sikre gode velferdstjenester og en trygg, verdig og aktiv
alderdom. Vi vil at eldre skal være sjef i eget liv. Det gjør vi gjennom å sikre gode
sosiale møtearenaer, folkehelsetiltak, tilrettelagte botilbud og brukermedvirkning.
Ivaretakelse av eldres psykiske og fysiske helse er viktig for å oppnå god folkehelse.
Hamar Arbeiderparti vil fremme mestring i hverdagen ved at eldre hjelper eldre eller
at ungdommens kompetanse utnyttes i samarbeid med eldre. Å bo hjemme og føle
seg trygg i eget hjem er en selvfølge. Integrering av velferdsteknologi fra byggestart
vil gi mulighet for å bo i eget hjem livet ut.
Eldreboliger skal etableres i områder hvor brukerne har naturlig tilhørighet, for
eksempel etablering av et eldretun i Øvre Vang. Ernæring er viktig og vi vil sikre at
varm mat som tilbys fra kommunen er av god kvalitet.
Eldre, som ikke lenger kan bo hjemme, skal få plass på sykehjem eller annen
tilrettelagt boform. Spesielt gjelder dette den økende andelen av demente. Behovet
for å bygge sykehjemsplasser må vurderes kontinuerlig.
Hamar Arbeiderparti vil:
• Ha tidlig innsats for god psykisk helse for eldre i form av kulturtilbud, sosiale
møtearenaer og tilbud om fysisk aktivitet.
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Ta i bruk velferdsteknologi fra byggestart i alle kommunale eldre-, helse- og
omsorgsboliger.
At omsorgsboliger og boligtun for eldre i størst mulig grad etableres på steder
hvor brukerne har en naturlig tilhørighet.

Bygge sterke lag rundt det enkelte barn
Utvikling av Hamarhjelpa
Forskning viser at tidlig innsats for støtte i barn og unges liv, gir mindre frafall fra
skolegang og bedre helse.
Hamar Arbeiderparti mener voksenpersoner må ta et større ansvar for å bygge
sterke lag rundt det enkelte barn. Det skal være kort tid mellom et behov som er
avdekket, til den første hjelpen er satt i gang. Barns behov skal ikke bare være et
vedtak i et system, men følges opp med den respekt og kjærlighet som er nødvendig.
Barn skal kjenne seg trygge på at de kan melde om behov til voksenpersonene de
har rundt seg, og vite at det blir fulgt opp.
Hamar Arbeiderparti ønsker å utvikle en modell for utvikling av et systematisk
samarbeid, Hamarhjelpa. Det innebærer at barnet/ungdommen settes i fokus, og
hvor et tverrfaglig team jobber med løsninger for å dekke behovet. Behovet kan være
en samtale med helsesykepleier, andre ganger kan det være nødvendig med
spesialkompetanse for å finne gode løsninger. Vi vil at barnet og foreldrene
skal ha én kontaktperson gjennom hele behandlingsløpet, selv om denne ikke
nødvendigvis er den personen som skal bistå rent faglig.
Hamar Arbeiderparti vil bygge sterke lag rundt det enkelte barn gjennom:
• Rask aksjon for barn og unge som trenger hjelp.
• Å styrke antall årsverk for sosiallærere og helsesykepleiere i skolen som en
del av førstelinjetjenesten.
Barnehage og skole
Hamar har gode barnehager og skoler. Kvalitet i barnehagene og skolene er
avgjørende for at barn og unge får kunnskapen, holdningene og ferdighetene de
trenger i møtet med samfunnets forventninger.
Hamar Arbeiderparti vil prioritere nødvendige ressurser til barnehage og skole i tråd
med bemanningsnormen som er besluttet av Stortinget. Vi vil styrke tilbudet av
sosiallærere og helsesykepleiere ved alle skolene for å hjelpe barna våre med
psykososiale utfordringer.
Hamar Arbeiderparti vil legge om skolefritidsordningen til en aktivitetsskole, med
klare krav til innhold og pris. Vi vil sørge for at den nye aktivitetsskolen har rom for
fellesskap, lek, fysisk aktivitet, kreativitet og tilbud om leksehjelp. En slik skole vil
være tuftet på at alle aktiviteter skjer innenfor en kjernetid mens barnet er på skolen.
Det betyr samtidig en mer fleksibel og mindre stressende hjemmesituasjon – til det
beste for barnet.
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Flere barn i Hamar gruer seg til første skoledag etter sommerferien fordi de ikke har
en ferietur/ferieopplevelse å fortelle om. Hamar Arbeiderparti vil at alle barn i
kommunen skal få en ferieopplevelse å glede seg til.
Hamar Arbeiderparti vil:
• Prioritere nødvendige ressurser til barnehage og skole i tråd med
bemanningsnormen.
• Lage en plan for opprusting av skolebygg og uteområder.
• Innføre aktivitetsskole i stedet for dagens skolefritidsordning
• Ansette flere sosiallærere og helsesykepleiere (helsesøstre) i Hamarskolen.
• Gi et tilbud til barn og unge i sommerferien, å øke tilskuddet til Ferieklubben.
• Ha en mobbefri skole i klasserom, skolegården og i sosiale medier.

Et seriøst og anstendig arbeidsliv
Hamar kommune som arbeidsgiver
En av kommunens viktigste oppgaver er å levere gode velferdstjenester til
innbyggerne. For å lykkes med dette er de ansatte viktig. Hamar Arbeiderparti ønsker
å bidra med et kompetanseløft for nåværende medarbeidere, og rekruttering av
engasjerte og kompetente nyansatte. Hamar kommune skal være en attraktiv
kommune å jobbe i. God arbeidsgiverpolitikk handler om medbestemmelse og
medvirkning for de ansatte. Kommunens ansatte skal ha gode lønns- og
arbeidsvilkår.
Innenfor kommunesektoren ser vi økende arbeidslivskriminalitet, sosial dumping og
skatteunndragelser.
For Arbeiderpartiet er det viktig at Hamar kommune skal være en samfunnsansvarlig
offentlig innkjøper. Ved innkjøp skal kommunen forsikre seg om at ansatte hos
underleverandører og leverandører i andre land har forsvarlige arbeidsvilkår.
Sterke og ansvarlige organisasjoner i arbeidslivet er viktig for høy sysselsetting.
Arbeid gir individuell frihet, økonomisk trygghet og mening i livet. Et organisert
arbeidsliv bidrar til økt verdiskaping, produktivitet og innovasjon, og gjør det norske
arbeidsmarkedet svært konkurransedyktig. Fagbevegelsen og tillitsvalgte kjenner
arbeidsplassene, ansatte og utfordringene i det daglige arbeidet.
Hamar Arbeiderparti ønsker et arbeidsliv hvor ansattes arbeidstid gir rom for familie,
et sosialt liv og en trygg hverdag. Hamar Arbeiderparti mener det er viktig at Hamar
kommune opprettholder et sterkt faglig/politisk samarbeid mellom politisk ledelse og
fagbevegelsen.
Hamar Arbeiderparti vil sikre sterke offentlige velferdstjenester. Vi sier klart nei til
konkurranseutsetting og privatisering av kommunale velferdstjenester.
Hamar Arbeiderparti vil:
• At heltid skal være en rettighet - deltid en mulighet. Hovedregelen skal være
utlysing av kun faste stillinger.
• Sikre en god grunnbemanning i velferdstjenestene.
• Sikre at alle medarbeidere som trenger det får tilbud om kompetanseheving.
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•
•

Sørge for en ytterligere opptrapping av antall lærlinger fra 1 pr 1000
innbyggere til 1,5 pr 1000 innbyggere i Hamar kommune.
Bidra til at flere, særlig de unge, kommer ut i arbeid.

Næringsliv, vekst og utvikling i Hamar
Visjonen for Hamar er Innlandets urbane hjerte. Vi skal være en kommune som gir
rom for å skape. I visjonen ligger det et løfte og en ambisjon som legger føringer for
prioriterte områder innenfor næringslivssatsingen. Disse ambisjonene ønsker vi i
Hamar Arbeiderparti å støtte.
Gjennom arbeidet med kommuneplanens samfunns- og arealdel og strategisk
næringsplan har vi satt vårt preg på den ønskelige retningen. Begge planene gjelder
for 2019 - 2023, og vil også være førende for vår politikk i denne perioden.
Kommunens arbeid for næringsutvikling handler om å styrke eksisterende næringsliv
og etablere nye virksomheter. Hamar kommune skal være en forutsigbar
samarbeidspartner for næringslivet. Det handler om rett kompetanse og serviceorienterte medarbeidere i kommunen som møter ønsker og innspill med en positiv
holdning. Kommunen skal også være en tilrettelegger for møteplasser mellom ulike
fagområder. Vi har stor tro på klyngesamarbeid for vekst, utvikling og innovasjon.
Derfor vil vi fortsatt støtte arbeidet som Hamarregionen Utvikling (HRU) og
Hamarregionen Reiseliv (HaRR) gjør og følge opp satsingen på Park gründer- og
næringshus.
Det grønne skiftet i næringslivet i Hamar og Hamarregionen er basert på en vekst
som tar utgangspunkt i det rike jordsmonnet og en sterk landbrukssektor.
Klimaendringene krever nye løsninger i alle sektorer. Ressursutnyttelsen handler om
å jobbe fram en kretsløpstankegang for å skape sirkulærøkonomi. Det grønne skiftet
gir utfordringer for næringsaktører, men vi skal først og fremst se på det som en
mulighet. Gjennom samarbeid mellom næringsliv, utdanningsinstitusjonene og
offentlig sektor har vi muligheter til å bli den ledende bioregionen i Norge, slik det er
beskrevet i Innlandets Bioøkonomistrategi.
Hamar Arbeiderparti vil:
• Utvikle Hamar kommunes næringspolitikk i tråd med gjeldende næringsplan
og støtte eksisterende planer for vekst, innovasjon og utvikling.
• Utrede mulighet for næringsutvikling på flyplassen.
• Arbeide aktivt for at flere offentlige arbeidsplasser etableres i Hamar.
• Tilrettelegge for at Biosmia blir nasjonalt bioøkonomisenter.
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