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Forskjells-Norge
De økonomiske ulikhetene øker dramatisk, ulikheter går i arv, mange barn 
lever i familier med så trang økonomi at deres muligheter til deltagelse og 
livsutfoldelse er sterkt begrenset, de rike blir rikere mens de fattige får enda 
mindre. Kommuneøkonomien svekkes, ved at små kommuner straffes for 
at de er små, i tilbakeføringer av midler fra staten. Dette fører til at mange 
kommuner må kutte i tjenestetilbudet. Vi ser at arbeidsgivere stikker av med 
en stadig større del av kaka, også i det som tradisjonelt har vært offentlige 
oppgaver, som renovasjon og barnehager. Søndre Land er en kommune 
med relativt stor andel av mennesker som er i behov av økonomiske 
støtteordninger fra NAV. Det må jobbes aktivt for at alle får en reell og 
rettferdig mulighet til å fungere i arbeid. I dag opplever mange et vanskelig 
og krevende system som vanskeliggjør muligheten til å bli i eller komme 
tilbake til arbeidslivet. Det er i det senere blitt gjennomført lovendringer 
som forringer rettighetene og mulighetene til det enkelte mennesket som 
har behov for støtteordninger. Rødt vil reversere innstrammingene som 
er gjort og sikre ordninger som er reelt ivaretagende for de som trenger 
de. Rødt i Søndre Land skal også jobbe for at barnetrygden ikke er en del 
av inntektsberegningen for de som mottar sosialstønad. Barnetrygden er 
en ordning som skal være lik for alle, og det er den ikke for de som mottar 
sosialstønad, når den regnes som en del av inntekten. Undersøkelser viser 
at det er 47 barn i Søndre Land som er i familier som mottar sosialhjelp. 
Når kommunen bestemmer at det ikke skal regnes som inntekt, utgjør det 
en utgift på ca. 550 000. Det er lite penger i kommuneøkonomien, men det 
betyr utrolig mye for de familiene og barna det gjelder. Alle barn i Søndre 
Land skal motta barnetrygd. 

Generelt sett må forskjellene i befolkningen jevnes ut gjennom en mer 
rettferdig skatteordning og alle må sikres like muligheter gjennom hele livet. 
Oppgavene innenfor oppvekst, omsorg, helse og det som ellers berører 
fellesskapet må være et statlig anliggende og ikke tilfalle private aktører 
med økonomisk vinning som hovedmotivasjon. 

Miljø 
Det haster å få på plass en aktiv og offensiv snuoperasjon for å redde 
miljøet. Dette innebærer et stort ansvar for hver enkelt kommune, hvert 
fylke og for Norge som helhet. Rødt ønsker at Søndre Land blir en aktiv 
miljøkommune med fokus på bærekraft med naturens premisser i høysetet. 
Søndre Land er en skog og jordbrukskommune. Rødt ønsker et landbruk 
med vesentlig bedring av bøndenes inntekts og produksjonsvilkår, 
tilrettelegging for småskala familielandbruk, sterkt importvern, forhindre at 
tilskuddsordninger tilfaller aksjeselskaper og bidra til et landbruk som er 
etablert på det lokale ressursgrunnlaget og naturens premisser. 

Søndre Land kommune har store miljøutfordringer bl.a med forurensning 
fra tilsig av miljøgifter i overvann og grunnvann. Rødt ønsker et økt fokus på 
kommunens lokale miljømessige utfordringer og forventer handlekraft. Vi 
har ikke tid til å tillate oss langvarige prosesser rundt løsningen av dette. 

EØS 
EØS-avtalen er en trussel mot lokalsamfunnene og undergraver våre 
muligheter til å råde over våre egne ressurser. EØS og EU blir mer og mer 
styrende overfor viktige avgjørelser som blir tatt, og demokratiet svekkes 
gjennom dette. Handelsavtaler er sikret og fortsatt gjeldende og vi trenger 
ikke EØS eller EU for å opprettholde vår handel med det Europeiske 
markedet. Vi mener det er feil at lokalt selvstyre må vike for en stadig mer 
omfattende avtale, som har mange negetive sider. Skal vi opprettholde 
muligheten for å leve i små kommuner som Søndre Land må det være en 
reell tilgang på arbeid lokalt. Det innebærer bl.a at sosial dumping i form 
av billig arbeidskraft fra utlandet stoppes, og at det ikke lenger er mulig for 
noen å bli rik på utnyttelse av slik billig arbeidskraft. Norge må ut av EØS! 

Kommunen som innkjøper og byggherre
Søndre Land har vedtatt Telemarksmodellen. Selv om Rødt er mot 
at ting skal settes ut på anbud, og for at lokalt næringsliv skal brukes 
i byggeprosjekter, så ser vi nødvendigheten med å ha regler for 
anbudsutsetting. Vi vil jobbe for at Telemarksmodellen blir fulgt, og at 
administrasjonen i kommunen får ressurser til å kontrollere at det skjer. Vi 
vil også at kommunen skal benytte seg av lokalt næringsliv med tariffavtaler, 
og støtte opp om det organiserte arbeidslivet. Når regjeringen sier at de 
anerkjenner at folk velger å ikke organisere seg, og støtter opp om det 
uorganiserte arbeidslivet, må vi gjøre det motsatte i kommunene, og støtte 
opp om det organiserte arbeidslivet. Dette fordi Rødt har valgt side, og vi 
står på arbeidsfolks side. 

Heltidskommune 
Rødt ser at det er mye deltid i offentlig sektor, og vil søke kontakt med 
arbeidstakerorganisasjonene for å jobbe sammen med de ansatte for at 
heltid skal være normen. Heltid må være en rettighet, og deltid et valg. 
Grunnbemanningen i spesielt helsesektoren må økes, slik at flere orker å 
stå i full stilling, og slik at sykefraværet går ned. 

Lærlinger 
Rødt ønsker at kommunen skal ta ansvar for å utdanne framtidas 
fagarbeidere, og vil jobbe for at kommunen tar inn flere lærlinger. Det er 
også viktig at vi har arbeidsplasser til lærlingene når de er ferdige, og vi må 
se dette i sammenheng. Den faglige oppfølgingen av hver enkelt lærling må 
sikres.



Arbeidsplasser
Rødt ønsker at kommunen styrker arbeidet med å få flere arbeidsplasser i 
det private næringslivet, i jord- og skogbruk. Det vil gi ungdom mulighet til 
større valgmuligheter når det gjelder lærlingeplasser.

Flere bedriftsetableringer vil også gi mulighet for å finne arbeid i egen 
kommune for alle, det vil redusere arbeidspendlingen ut av kommunen. Det 
må stilles krav om at det regionale samarbeidet i Gjøvikregionen, der bio-
økonomi vektlegges i næringsstrategien, også ivaretar Søndre Land sine 
interesser og behov.

Sykehussaken
Rødt er mot bygging av et sentralisert sykehus, Mjøssykehuset, og 
nedbygging av de lokale sykehusene. Dette mener vi svekker helsetilbudet 
til befolkningen og setter liv og helse i fare. Det må opprettholdes forsvarlige 
helsetilbud i distriktene, dette gjøres IKKE ved å legge ned de lokale 
sykehusene der folk faktisk bor. Helse er blitt business, dette vil vi gjøre 
noe med. Rødt er sterk motstander av helseforetaksmodellen, og ønsker 
forvaltning og politisk styring velkommen tilbake i sykehusene. 

Lokalsamfunn
Rødt vil ha levende distrikter der folk kan bo, med produksjon verdiskaping 
og arbeidsplasser innenfor de rammene naturen setter. Det bør være et mål 
å sørge for strukturelle og økonomiske forhold som sikrer fortsatt bosetting 
i distriktene. Rødt ønsker fokus på å skape muligheter for å leve gode liv 
i Søndre Land. Det krever at vi har gode tilbud innen skole, barnehage, 
arbeidsliv, fritid, helse etc. Det må legges til rette for bruk av naturen, 
samhold og integrering i lokalmiljøene og gode kulturtilbud. Søndre Land 
er en kommune bestående av flere sterke mindre lokalsamfunn. Disse må 
verdsettes og anerkjennes og kommunens ledelse må jobbe aktivt for å 
ivareta disse. Dette skaper identitet, tilhørighet og engasjement og bidrar til 
gode og trygge oppvekst og levevilkår.

Sykehusbygningen
Rødt vil bevare sykehusbygningen – vi sier nei til riving!
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