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En trygg og god oppvekst
Lørenskog skal ha et trygt og godt oppvekstmiljø for barn og unge. Det må sikres
arealer for lek og aktivitet i bomiljøene. Det er viktig å forebygge rus, kriminalitet
og religiøs radikalisering blant ungdom. Samarbeid med foreldrene er viktig.
Barn som opplever vold, rus og psykisk sykdom i hjemmet skal få hjelp.
Kommunen skal ha et kompetent og ressurssterkt barnevern.

Lørenskog Arbeiderparti vil:
•
•
•
•
•
•
•

Styrke det forebyggende arbeidet, inklusive utekontakten
Skape møteplasser og fritidstilbud for vennskap og fellesskap
Samarbeide tett med lag og foreninger for å skape et enda
bedre oppvekstmiljø
Bygge uteområder som stimulerer til samvær og aktivitet
Trygg skolevei er viktig!
Lytte til barn og unge i saker som angår skole, nærmiljø og
fritid
Tilby foreldrene veiledning i foreldrerollen

BARNEHAGE
I barnehagen legges grunnlaget for all videre utdanning og utjevning av sosiale
forskjeller. I barnehagen kan barn oppleve lek, sosialisering og mestring med jevnaldrende, samtidig som foreldre kan kombinere jobb og familie. Kommunen skal
oppfylle bemanningsnormen (dvs. statlig vedtak om antall pedagoger og ansatte i
barnehagen), og jobbe for økt kompetanseheving blant de barnehageansatte.
Det er også viktig med tett dialog mellom barnehage og skole slik at barna kan
få en best mulig tilpasset opplæring fra starten av skoleløpet.
Det kulturelle mangfoldet i Lørenskog er en styrke for elevenes framtidige møte
med en mer globalisert verden.

Lørenskog Arbeiderparti vil:
•
•
•
•
•
•
•

Sikre fortsatt full barnehagedekning
Jobbe for at alle barn er godt rustet til skolestart, bl.a. gjennom
god norskopplæring i barnehagen
Styrke tilbudet om åpen barnehage
Sørge for gode barnehagebygg, og at det i snitt åpnes en ny
barnehage i året
At ny barnehage i Løkenåsveien 45 skal ha felles arealer og
aktiviteter med omsorgsboligene
Planlegge ny barnehage på Skårer syd
Bedre vikarsituasjonen i barnehagene

SKOLE OG SFO
Alle barn skal ha lik rett til utdanning, uansett sosial bakgrunn.
Barn utvikler et verdigrunnlag basert på toleranse og mangfold i den offentlige
fellesskolen. Skolen skal gi alle barn god og nødvendig kunnskap til bruk i videre
utdanning og yrkesliv. Vi sier derfor ja til en sterk, offentlig fellesskole.
Barn og ungdom skal trives og
lære i Lørenskogskolen. Alle
elever, både de som trenger
ekstra utfordringer, og de som
trenger ekstra oppfølging skal
finne seg tilrette. Tidlig innsats
overfor de som sliter, er viktig.
Det skal jobbes forebyggende
mot mobbing, og mobbesaker
skal løses så raskt som mulig.
Vi skal ha gode, moderne skolebygg og lærerne skal få tid og tillit til å være
lærere.

Lørenskog Arbeiderparti vil:
•
•
•

Ansette flere lærere
At skolen skal være gratis og inkluderende
At elever som sliter faglig, skal oppdages tidlig og tiltak skal settes inn
umiddelbart

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

At spesialundervisning i større grad skal gis i klasserommet
Bekjempe mobbing, videreføre beredskapsteam mot mobbing
At skolene i Lørenskog skal være dysleksi vennlige
At sommerskole skal videreføres
Jobbe for at flere elever får tilbud om skolemat
At kommunen tilbyr konkurransedyktige betingelser for lærere og
skoleledere
At flere yrkesgrupper skal inn i skolen
At elever og foreldre får mere informasjon om rus og psykisk helse
gjennom skolen
At Lørenskogskolen skal være langt framme med å ta i bruk digitale
løsninger og ny teknologi
At praktisk-estetiske fag skal styrkes
Styrke musikk- og kulturskolen som en ressurs for skolene i kreative fag
Jobbe for mer samarbeid mellom teknologibedrifter og skole
Bidra til å forebygge og redusere frafallet i videregående skole, gi bedre
rådgivning i ungdomsskolen slik at flere velger riktig linje på videregående
Legge vekt på elevdemokrati og elevmedvirkning i saker som angår skole,
nærmiljø og fritid
At skolefritidsordningen skal være et trygt tilbud av god kvalitet. Prisen
skal sikre at SFO er tilgjengelig for alle.Vi vil øke søskenmoderasjonen i
SFO og innføre dette mellom barnehage og SFO
At Lørenskog skal ha moderne, gode skolebygg med nok spesialrom og
grupperom
Bygge ny skole på Fjellhamar, øke kapasiteten ved Fjellsrud, Benterud og
Løkenåsen skole, samt planlegge ny Åsen og Finstad skole
Sikre god svømmeopplæring i skolen – bygge ny svømmehall ved nye
Fjellhamar skole

Helse, omsorg og mestring
Lørenskog Arbeiderparti vil sikre gode offentlige helse- og omsorgstjenester som
styrker innbyggernes mulighet til selvbestemmelse, deltakelse og mestring av eget
liv, og som ivaretar hele mangfoldet i befolkningen. Sosial ulikhet i helse skal
bekjempes.

Lørenskog Arbeiderparti vil:
•
•
•
•
•

At utvikling av tjenester skal bygge på brukermedvirkning og
samskaping
At frivillige organisasjoner og enkeltpersoner skal inkluderes i
helse- og omsorgssektoren som samarbeidspartnere og ressurser
At tiltak for å hindre isolasjon og ensomhet skal utvikles i
samarbeid med frivillige
At det skal etableres et transporttilbud slik at hjemmeboende
eldre kan få mulighet til deltakelse i aktiviteter og ivareta
nødvendige ærender
At frivillighetssentralen må styrkes slik flere eldre hjemmeboende
kan få bistand fra frivilligheten eller selv bli bidragsytere for andre

HELSEFREMMENDE OG FOREBYGGENDE
INNSATSER OG HELSETJENESTER
Det er viktig å forebygge at sykdom oppstår. Det må tilbys flere
forebyggende tiltak mot psykiske lidelser. Fastlegene og kommunens
helsetjeneste skal utgjøre et helhetlig og samordnet helsetilbud til
befolkningen.

Lørenskog Arbeiderparti vil:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gi foreldrestøtte til foreldre som ønsker det, og at livsmestring blir fag
i skolen
At skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom skal styrkes,
og tilpasses også gutters utfordringer
At lavterskeltilbudet innenfor psykisk helse skal videreføres
Opprettholde et godt psykologtilbud i flyktningtjenesten
At innføring av primærhelseteam skal vurderes
At foreldre med annen språkbakgrunn må få tilbud om mer norskopplæring, og tolketjenesten må styrkes i helsetjenesten
At det må ansettes flere jordmødre
At det skal vurderes å bygge et eget helsehus i kommunen for samlokalisering for ulike tjenestetilbud
At en tverrfaglige tjeneste skal utføre kunnskapsbaserte utredninger
av brukernes behov for tjenester basert på tillitreformens prinsipper
At det skal være et godt habilitering- og rehabiliteringstilbud med
redusert ventetid på fysio- og ergoterapitjenester, og god hverdagsrehabilitering i hjemmetjenesten

SOSIALE TJENESTER, SOSIAL BOLIGPOLITIKK
OG RUSOMSORG
Det er viktig å forebygge rusavhengighet, fattigdom og sosialt utenforskap.
Bolig, arbeid og godt aktivitetstilbud er viktig for at folk skal leve et
meningsfullt liv.

Lørenskog Arbeiderparti vil:
•
•
•
•
•
•
•

At kommunen skal utvikle gode sosiale tjenester i sitt partnerskap med
NAV, og flere sosialmottakere bør få tilbud om Kvalifiseringsprogram (KVP)
At styrke lavterskeltilbudet for ungdom
At det skal satses på ettervern, botilbud med booppfølgere, psykisk
helsetilbud, tverrfaglig innsats og aktivitets- og fritidstilbudet for
rusavhengige
Bygge boliger til personer som er rusavhengige og med nedsatt psykisk
helse
At boligsosial plan skal følges opp. Målet er at flest mulig kan eie egen
bolig
Invitere Kirkens bymisjon til å etablere et tilbud innenfor rusomsorgen
At ved søknad om sosialstønad skal barnetrygden ikke medregnes i
inntektsgrunnlaget

ELDREOMSORG OG TJENESTER TIL INNBYGGERE
MED STORT PLEIE OG OMSORGSBEHOV
Det skal gis gode og tilstrekkelige hjemmetjenester slik at innbyggere med
pleie- og omsorgsbehov kan bo lengst mulig i eget hjem når de ønsker dette.
Innbyggere med behov for heldøgns tjenester eller døgnbemanning får tilgang
til boliger og bofellesskap som er spesielt tilrettelagt for dette, eller tilbud om
heldøgns pleie i sykehjem.
Lørenskog kommune skal stille opp for foreldre med tunge omsorgsoppgaver
for barn med funksjonsnedsettelser. Det må sikres et godt tilbud for avlastning
i avlastningsfamilier og avlastningsbolig.

Lørenskog Arbeiderparti vil:
•
•
•
•

At Lørenskog skal være en alders- og demensvennlig kommune
At Lørenskog skal fortsatt satse på velferdsteknologi i hjem,
omsorgsboliger og institusjoner og med vekt på brukerens trygghet
og mestring
At den som får tjenester i hjemmet må ha færrest mulig ansatte
å forholde seg til
Rehabilitere Lørenskog sykehjem og bygge omsorgsboliger i
Løkenåsveien 45

•
•

•

•

At demensomsorgen i Lørenskog skal utvikles med forebyggende
tjenester, hukommelseskoordinator og team, dagsenter og gode
hjemmetjenester.
At det skal gis god
omsorg ved livets
slutt både om
den enkelte vil dø
hjemme, på sykehjem eller er i en
lindrende enhet.
At familier med store
omsorgsoppgaver
skal lettere kunne
få omsorgsstønad.
At brukere med rett til BPA (brukerstyrt personlig assistanse)
skal få tilbud om det.

Seniorpolitikk
Lørenskog er en attraktiv kommune, vi lever lenger, de eldre holder seg friskere
og er en nyttig ressurs i samfunnet.
Som seniorer regner vi med folk fra 62+.
Samfunnet trenger frivillige til mange gjøremål, seniorene er viktige og kan utføre
mange samfunnsnyttige oppgaver. Seniortreffstedet i Lørenskog Hus må baseres
på brukermedvirkning, og på innsats og deltakelse fra frivillige. Seniortreffstedet
skal være et sted for trivsel, tilhørighet, utvikling og engasjement.
Det er viktig å hindre ensomhet og passivitet. Det må legges til rette for samarbeid med andre aktiviteter som allerede finnes i Lørenskog hus,Volt, biblioteket
osv.

Lørenskog Arbeiderparti vil:
•
•
•
•
•

Tilrettelegge for aktive seniorer
Tilrettelegge for ordinært arbeid til de som ønsker det
Tilrettelegge for frivillighetsarbeid
Forebygge ensomhet
At eldre fra minoritetsgruppene skal inkluderes bedre i samfunnet

•
•

At flere eldre motiveres til å komme i gang med fysisk aktivitet som
styrketrening.
At det satses mer på forebyggende psykisk helsearbeid for eldre
over 65 år

Kultur, frivillighet, idrett og friluftsliv
Innbyggerne i Lørenskog skal oppleve tilhørighet til kommunen. Lørenskog Arbeiderparti vil at innbyggere i alle aldre og med ulik bakgrunn skal kunne inkluderes
i aktiviteter som fremmer livskvalitet. Lørenskog Arbeiderparti ønsker å videreutvikle og skape nye møteplasser innenfor musikk- og kulturliv, frivillighet, idrett,
park- og friluftsliv og livssyn.
Vi ønsker å motvirke
utenforskap ved spesielt å
jobbe for at alle barn og unge
får delta på arenaer for aktivitet.
Idretten i Lørenskog er viktig.
Å delta i idrettslag gir sterke
fellesskap og verdifull fysisk
aktivitet. Lørenskog Arbeiderparti
vil gjennomføre et idrettsløft med satsing på anlegg og rammevilkårene for idretten.

Lørenskog Arbeiderparti vil:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Etablere en gratis utlånsordning for sport-og fritidsutstyr
Øke støtten til opplevelseskort og vurdere andre økonomiske tiltak som
fremmer inkludering av barn og unge i en fritidsaktivitet
Stimulere lag og foreninger til å redusere frafall i ungdomsårene ved å
etablere lavterskel-og breddetilbud
Videreføre gratis leie av hall, gymsaler, øvings-og møtelokaler
(«gratisprinsippet»)
Gradvis øke støtten til idrettslag med driftsavtaler. Målet er 100% støtte
for å sikre lavere foreldrebetaling
Avsette areal i kommuneplanen til fremtidige idrettsanlegg
Bygge ny fleridrettshall på Fjellhamar
Planlegge for ny danse- og cheerleaderhall
Bygge svømmehall i forbindelse med nye Fjellhamar skole

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anlegge turveier og skiløyper i Hanaborgåsen og legge til rette for
kunstsnøløyper og rulleski
Planlegge for en ny innendørs isflate
Bygge ny Rolvsrud idrettspark og bygge nytt klubbhus med garderober
på Fjellhamar stadion
Bygge flere utendørsanlegg med universell utforming for egenorganisert
aktivitet og trening
Planlegge flerbrukshall i området Rasta/Vallerud, dette kan ses i
sammenheng med utvidelsen av Benterud skole
Styrke vedlikehold av eksisterende idrettsanlegg og jobbe for løsninger
som hindrer forurensning av gummigranulat fra kunstgressbanene
Anlegge lekeplass på Fjellhamar og i Rådhusparken
Ruste opp badeplasser og populære raste - og overnattingssteder i
marka
Plassere ut flere sittebenker
Bistå lag og foreninger med møtelokaler og lagringsplass
Støtte videre satsing på musikalteater, barn og unges egenproduksjoner
og festivaler
Styrke fritidsklubben og ungdomsklubben Volt
Videreføre støtte til sommerkonsert i Rådhusparken
Legge til rette for økt rekruttering til skolekorpset
Etablere nye lokaler for Lørenskog frivillighetssentral
Utvikle en digital arena for frivillighetsarbeid
Planlegge for et livssynsnøytralt lokale i Lørenskog
Avsette midler til vedlikehold av kirkebyggene
Støtte videre utvikling av Lørenskog bygdemuseum og gjøre Lørenskogs
industri -og tømmerhistorie kjent for nye generasjoner

Et grønt Lørenskog
Lørenskog skal være en grønn kommune.Vi skal ha grønne tur- og rekreasjonsområder både i marka og nært der folk bor.Vi skal sikre ren luft og ta vår del av
ansvaret for å kutte utslipp.
For oss er det et mål å få et sammenhengende turveinett langs elvene gjennom
Lørenskog som kan kobles sammen med turveier i nabokommunene våre.
Det er viktig at grøntområdene
i nye boligområder er åpne og
tilgjengelig for alle. I tillegg må
folk i alle aldre benytte dem
sammen. Det er også viktig å få
på plass attraktive stoppesteder
langs turstiene, som lekeplasser,
spisesteder, treningsapparater og
lignende.Vi vil ta vare på landbruksområdene, vi vil ikke bygge boliger
på landbruksjord.
Klimaendringer er vår tids største utfordring.Vi vil gjøre det enklere å ta
miljø- og klimavennlige valg gjennom hele livet. Det er viktig å skape miljøbevissthet allerede i barnehagen og skolen.Vi skal jobbe for å sikre god vannkvalitet i
kommunens vann, tjern og elver og gjøre disse mer tilgjengelig for befolkningen.

Lørenskog Arbeiderparti vil:
•
•
•

•
•
•

Kutte klimagassutslipp og hindre forurensning
Bevare marka, landbruksområdene og friluftsområdene i Lørenskog
Sikre grønne lunger og opprette parkområder nært der folk bor, og i
nye utbyggingsprosjekter, blant annet rundt Skårersletta. Få på plass
gode inngangsporter til marka. Bygge turveier langs flere elver i
Lørenskog
Beholde Åmotdammen som badeplass og etablere en ny badeplass ved
Østbyputten
Sikre områder for aktivitet for barna på «Icopaljordet» på Fjellhamar
Videreføre arbeidet med miljøsertifisering av virksomheter i Lørenskog

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jobbe for effektive avfalls- og resirkuleringsordninger som skaper
minst mulig trafikk, det skal bli enklere å sortere avfall i nærområdet
der man bor
Bygge flere kommunale lavenergibygg, som passiv- eller plusshus,
bygge mer i tre
Skifte ut den kommunale bilparken til mer miljøvennlige biler
Etablere flere ladepunkter for elbil, spesielt ved offentlige bygg
Etablere en informasjonskanal der borettslag kan få riktig informasjon
og veiledning om etablering av ladeplasser for elbiler i borettslag
Koble sammen gang og sykkelveinettet mellom Lørenskog og Oslo,
skilte dette bedre og lage en helhetlig plan for gang- og sykkelveier
Etablere flere sykkelhotell
Etablere en klatrepark i nærheten av Rådhusparken
Etablere flere bålplasser i marka og ruste opp leirplasser.Vi vil se på
mulighetene for en hengebru til Finland i Losby
Oppgradere badeplassen på Langgrunna og bedre vannkvaliteten i
Langvannet
Legge til rette for urbant landbruk, blant annet ved å opprette parsellhager og grønne tak i nye boligområder
Bevare Skårer Gård som en grønn lunge i sentralområdet, etablere flere
skolehager
Fullføre oppgraderingen av dammen i Kurlandsbekken
Etablere en tryggere kryssing av Gamleveien ved Sørlihavna
Jobbe for å få på plass klimaregnskap i utbyggingsprosjekter i Lørenskog

Bolig og infrastruktur
BOLIG
En god bolig er en viktig grunnstein for et godt liv. Vi vil sikrer et godt og variert
boligtilbud tilpasset folks alder, økonomi og livssituasjon.
Lørenskog er en attraktiv kommune og får mange nye innbyggere. Utbygging av
barnehager, skoler og annen infrastruktur er viktig.
Boområdene skal utvikles slik at det sikres grønne områder og møteplasser for
innbyggerne.
Hovedtyngden av den fremtidige boligbyggingen skal skje i Lørenskog sentrum, på
Ødegården og på Fjellhamar. Dette er områder med godt kollektivtilbud.
Bilen er en viktig del av hverdagen for mange og det skal den fortsatt være, men
vi skal gjøre det enklere å velge kollektiv, sykkel og gange.

Lørenskog Arbeiderparti vil:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Si nei til eiendomsskatt på boliger
Sikre arealer til sosialt samvær og aktiviteter fortløpende i nye
utbyggingsområder til barn, ungdom og voksne
Bygge ut varierte boformer/boliger for eldre og ressurskrevende
brukere som alternativt til institusjon. Oppmuntre til kollektive
boformer for eldre
At hovedtyngden av framtidig boligbygging skal skje i tilknytning til
knutepunkter for kollektivtrafikk
Gjøre det lettere for ungdom å få sin første bolig, både gjennom
leie og kjøp
Arbeide for å dempe støy- og støvplager generelt, langs Nordliveien
og Feiringvegen spesielt
Jobbe for at barn i kommunale boliger skal sikres stabile boforhold ved å
legge til rette for at foreldre kan få kjøpe boligen, hvis mulig
At Lørenskog skal være en aldersvennlig kommune som fremmer aktiv
og sunn aldring og bygger boliger som gjør at eldre kan bo lenge
i egen bolig
Legge til rette for en balansert utbygging av arbeidsplasser og boliger slik
at transportbehovet reduseres

•
•
•
•
•

Vil styrke arbeidet med oppfølging av ulovlighetssaker i byggesaksforvaltningen
Vil føre en restriktiv utbyggingspolitikk i områder med småhus og
rekkehus for å opprettholde strøkenes karakter
Vektlegge sosial og fysisk infrastruktur i den videre utbygging i
kommunen. God arkitektur er viktig
Bygge utleieboliger for ungdom på «Sørlikroa-tomta»
Arbeide aktivt for oppussing og oppgradering av utleieleiligheter for
ungdom der kommunene har eierandeler

INFRASTRUKTUR
Lørenskog Arbeiderparti vil:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sikre t-bane til Lørenskog sentrum, jobbe for en kapasitetssterk
kollektivløsning til Ahus og Lillestrøm/ Kjeller
Vedlikeholde og bygge nye, trygge gangveier, sykkelstier, ridestier og
skiløyper
Bygge ut gang- og sykkelvei langs Losbyveien
Jobbe for god innfartsparkering ved sentrale kollektivknutepunkt
Jobbe for et bedre busstilbud for skoleelever og jobbreisende
Være positive til nye transportløsninger, som førerløse busser
Jobbe for et transporttilbud for eldre hjemmeboende på dagtid
At Skårersletta skal bli en sentrumsgate med byliv og aktivitet med god
framkommelighet for syklende og gående og et godt kollektivtransporttilbud.
Jobbe for at det legges lokk over riksvei 159, etappevis bygging kan være
et alternativ
Vi vil i samarbeid med Ruter, Statens vegvesen og fylkeskommunen
jobbe for best mulig trafikkavvikling i Lørenskog sentrum
Jobbe for at Lørenskog får lik takstgruppe som Oslo for kollektivtrafikk
Jobbe for å få etablert et parkeringshus ved Lørenskog stasjon
Jobbe for flere matebusser til kollektivknutepunktene i Lørenskog.

Arbeids- og næringsliv
Vi må skape for å dele.
Morgendagens velferd er
avhengig av et framtidsrettet
og miljøvennlig næringsliv som
skaper nye verdier. Lørenskog
er, og skal være, en av landets
mest attraktive kommuner for
etablering av bedrifter og
virksomheter.
Det er viktig med et tilbud av arbeidsplasser til ungdom slik at de kan få arbeidserfaring allerede under skolegang og studier. Vi vil arbeide for at flere bedrifter
tar inn lærlinger og stille krav om dette knyttet til større kommunale innkjøp og
leveranser.
Lørenskog Arbeiderparti ønsker et trygt arbeidsliv preget av faste, hele stillinger
og gode arbeidsforhold. Innkjøpsrutiner med krav til ryddige og dokumenterte
arbeidsforhold og at velferdstjenester ikke privatiseres og kommersialiseres er
viktige virkemidler for å oppnå dette.
Lørenskog kommune skal være ledende for å etablere en heltidskultur i pleie
og omsorgssektoren.

Lørenskog Arbeiderparti vil:
•
•
•
•
•

Støtte utviklingen av Vinterparken SNØ i Lørenskog fordi dette vil være
det enkelttiltak som vil gi oss den største muligheten til flere nye
og spennende arbeidsplasser innen turisme og opplevelser
At vi skal arbeide videre med å få etablert nye virksomheter rundt
Ahus knyttet til helserelatert forskning, tjenester og produksjon
At vi skal utvikle deler av Icopals gamle industriområde på Fjellhamar til
et sted for nye bedrifter og virksomheter
At Visperud skal utvikles til et viktig næringsområde i Lørenskog, men
med høy kollektivdekning pga trafikksituasjonen i området
Sikre tett kontakt mellom kommunen, politikere og næringslivsaktørene i kommunen, bl.a. gjennom Lørenskog Næringsråd

•
•
•
•
•

Si nei til flere søndagsåpne butikker
Ha flere fast ansatte vikarer i kommunen
Jobbe for økt mangfold i arbeidslivet med hensyn til minoritetsbakgrunn,
seksuell orientering, funksjonshemninger osv
Jobbe aktivt mot det kjønnsdelte arbeidslivet
At kommunen skal tilby etter- og videreutdanning for assistenter,
fagarbeidere og universitets- og høyskoleutdannede slik at relevant
kompetanse sikres

Mangfold og integrering
Lørenskog kommune skal være et inkluderende lokalsamfunn, med et rikt kulturelt og etnisk mangfold som inviterer til yrkes- og samfunnsdeltakelse.
Lørenskog skal være en kommune som har en bevisst satsing for å motvirke økonomisk og sosial marginalisering av minoritetsbefolkningen.Vi vil at du skal kunne
lykkes uavhengig av størrelsen på lommeboken, seksuell legning, eller hvilken
religion du praktiserer.
Innbyggere med flyktning- og innvandrerbakgrunn skal bli selvstendiggjort og få
brukt egne ressurser til det beste for dem selv og lokalsamfunnet.

Lørenskog Arbeiderparti vil :
•
•

•

Ha et flerkulturelt perspektiv
i all kommunal planlegging i
kommunen
Ha nødvendig flerkulturell
kompetanse i de ulike
tjenesteområdene i
kommunen
Videreutvikle skoler og
barnehager som arenaer som
inkluderer og utjevner
forskjeller

•
•
•
•
•
•
•
•

At barn med innvandrerbakgrunn skal sikres en god språkopplæring
Samarbeide med idrettslagene om å utvikle nye tilbud og arenaer
som utjevner forskjeller og fremmer inkludering
Gi mer norskopplæring og arbeidstrening til voksne fremmedspråklige
slik at de lettere kommer inn i arbeidslivet, blant annet gjennom å styrke
Lørenskog voksenopplæring
Øke antall praksisplasser slik at flere skal få mulighet til å komme inn i
arbeidslivet
Bygge bro mellom ulike livssyn og religioner representert i kommunen.
Et tiltak kan være å støtte en interreligiøs festival, som for eksempel
konseptet « sacred music festival»
Tilrettelegge for at alle livssyn og religioner kan gjennomføre verdige
seremonier, som gravferd, vielser, navnefester m .m.
Vi ønsker derfor et livssynsåpent seremonirom for gravferd
At tospråklige elever på barnetrinnet skal få nødvendig språkstøtte til å
kunne følge med i undervisningen
Øke norskopplæringen til kvinner med minoritetsbakgrunn slik at de
bedre kan følge opp barn på skole og i fritidsaktiviteter

Sterkere fellesskap!
Kommunevalget i Lørenskog handler om de nære fellesskapene vi alle er en del
av. Hvordan vi vil ha det der vi bor. I Lørenskog stiller mange engasjerte kvinner
og menn til valg for Arbeiderpartiet fordi vi tror på disse fellesskapene, og fordi
vi ønsker bidra til å løse utfordringene folk opplever i sine liv. Sterke fellesskap
er et mål for oss – fordi det gir trygge mennesker som føler tilhørighet til
hjemstedet sitt. Derfor går vi til valg på å styrke fellesskapet. Dette skal vi oppnå
gjennom god styring med vekt på trygghet og trivsel til det beste for alle som
bor i Lørenskog
Stem på Arbeiderpartiet og sterkere felleskap!
Bruk stemmeretten og riktig godt valg!

Ragnhild Bergheim
Ordførerkandidat
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