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Sterkere fellesskap.
Små forskjeller.
Store muligheter.

Sterke fellesskap - trygghet
og muligheter for alle!
DET VIKTIGSTE I LIVET SKAL VÆRE DET VIKTIGSTE I POLITIKKEN
Fylkestingsvalget i høst handler om hva slags samfunn vi ønsker
å ha i Innlandet. Som velger bestemmer du om vi skal fortsette å
bygge sterke fellesskap for å gi trygghet og muligheter for alle.
Din stemme kan avgjøre valget.
I Arbeiderpartiet bygger vi politikken på verdiene frihet, likhet og
solidaritet. Vårt mål er at alle skal leve trygge og meningsfulle liv.
I det nye Innlandet vil vi jobbe for sterkere fellesskap med små
forskjeller og store muligheter. Her er våre fire viktigste løfter!
1000 NYE ARBEIDSPLASSER ÅRLIG
• For oss er arbeid til alle jobb nummer én. En jobb å gå til gir
trygghet, tilhørighet og frihet i hverdagen.
• Arbeidsplasser er også en forutsetning for økt aktivitet og
flere innbyggere, både i by og bygd. Vår konkrete målsetting
er at vi sammen med næringslivet skal skape minst 1000
flere arbeidsplasser årlig i Innlandet. Her ser vi et særlig
potensial i landbruket, reiselivet og industrien.
• Vi skal støtte bedrifter og gründere som vil investere i nye
arbeidsplasser.
SKAPE NORGES BESTE VIDEREGÅENDE SKOLE
• Vi vil at den videregående skolen i Innlandet skal bli best i
Norge. Derfor skal vi:
• Gi et sunt, enkelt og gratis frokosttilbud til alle elever i
videregående skole.
• Garantere læreplass til alle yrkesfagelever i Innlandet som
har gjennomført og bestått opplæring på Vg2-nivå.

•
•
•
•

Sikre at Innlandet har moderne skoler med høy kvalitet
Ha lærere med tid til hver enkelt elev
Iverksette tiltak for at flere skal fullføre og bestå
Ytterligere forsterke skolens rådgivingstjeneste

FULL BREDBÅNDSDEKNING I HELE INNLANDET
• Bredbånd er helt grunnleggende for oss og er en forutsetning for å dekke både kommuners, næringslivets og den
enkelte innbyggers behov.
• Vi vil hindre at nye digitale klasseskiller vokser fram. Bredbånd må bli en rettighet på linje med strøm, vann og vei.
• Arbeiderpartiet vil bruke fylkeskommunens midler til
utbygging av bredbånd, og koordinere prosjekter for å bistå
kommunene med søknader.
• Vi krever at også Staten bidrar mer for å sikre bredbånd til
alle, og vil jobbe for kraftig økning av Statens bidrag.
ANSTENDIG ARBEIDSLIV FOR ALLE ARBEIDSTAGERE
• Det offentlige må gå foran i arbeidet for et seriøst arbeidsliv.
• Med ca 4.000 ansatte, vil Innlandet fylkeskommune være
blant regionens største arbeidsgivere. For Arbeiderpartiet er
det viktig med et inkluderende arbeidsliv der de ansatte
opplever trygghet på jobb, og har et arbeidsmiljø preget av
åpenhet, tillit, stolthet og tilhørighet.
• Vi vil bruke fylkeskommunens rolle som innkjøper til å sikre
seriøse arbeidsforhold hos bedrifter som leverer tjenester til
og vinner anbud hos fylkeskommunen. Bl.a. krav om faste
ansettelser, fagarbeidere, lærlinger, ryddige lønns- og
arbeidsvilkår og maks antall kontraktsledd ved anbud.
• Hovedregelen skal være at ansatte tilbys faste og hele
stillinger.

ARBEIDERPARTIETS TOPPKANDIDATER: Even Aleksander Hagen, Anne-Marte
Kolbjørnshus, Kjerstin Lundgård og Per-Gunnar Sveen er de fire øverste på
Arbeiderpartiets fylkesvalgliste ved høstens valg. Foto: Magnus Stenseth.

KANDIDAT 1
Even Aleksander Hagen (f. 1988)
fra Otta er Arbeiderpartiets
fylkesordførerkandidat. Han er
fylkesordfører i Oppland i dag.
KANDIDAT 2
Kjerstin Lundgård (f. 1985) bor i
Ringsaker og er opprinnelig fra
Stange. Hun er kandidat til å
være varaordfører i det nye
fylket. I dag er hun leder av
oppvekstkomiteen i Ringsaker
kommune, og jobber som elevog lærlingeombud i Oppland
fylkeskommune.
KANDIDAT 3
Per-Gunnar Sveen (f. 1965) er fra
Elverum, der han tidligere har
vært ordfører. Han er nå
fylkesrådsleder i Hedmark, og
har tidligere vært fylkesråd for
samferdsel og miljø samme sted.

KANDIDAT 4
Anne-Marte Kolbjørnshus (f.
1987) er fra Dokka. Hun er
gruppeleder for Arbeiderpartiets
fylkestingsgruppe i Oppland i
dag, og leder komiteen for
opplæring og kultur.
FLERE KANDIDATER OG MER
POLITIKK
Du finner hele valgprogrammet
til Innlandet Arbeiderparti på
våre nettsider, og der kan du
også bli bedre kjent med våre 58
kandidater fra hele Innlandet
som stiller til valg til det nye
fylkestinget. Gå til
innlandet.arbeiderpartiet.no
Følg oss også gjerne på
Facebook, og se nyheter, politikk
og saker fra oss der:
www.facebook.com/innlandetap

