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Politisk program for  

Ringsaker Kristelig Folkeparti 

2015-2019 

 

 

 

Kristelig Folkeparti er et kristendemokratisk parti og har som mål å skape et 

godt samfunn for det enkelte menneske. Partiets politikk bygger på det kristne 

menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret. Menneskeverdet står i 

sentrum. Det gode samfunn skapes i et samspill mellom det enkelte menneske, 

offentlige myndigheter og privat og frivillig virksomhet.  

I dette programmet løfter vi fram saker som vi mener er viktige for 

innbyggerne i Ringsaker. Punkter Ringsaker KrF vil legge særlig stor vekt på, 

er framhevet i programmet. 
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 Arbeid, næringsliv og industri. 
 

Ringsaker kommune har et variert og allsidig arbeids- og næringsliv. En av grunnene er 

det svært gode arbeidet kommunen sjøl har gjort for å tilrettelegge for vekst og 

utvikling. Dette må fortsatt være en bærebjelke i kommunens næringsutvikling. Med 

flere virksomheter og flere innbyggere øker inntektene, og det blir lettere å holde oppe 

og utvikle de kommunale tjenestene. Det må være et mål at den positive utviklingen 

på sikt gjør kommunen mindre avhengig av eiendomsskatt. 

Samtidig må kommunen ta vare på primærnæringene. Matproduksjonen vil alltid være 

den viktigste for oss mennesker! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Kommunen må opprettholde og videreutvikle sitt aktive næringspolitiske arbeid med 

å bistå det etablerte næringsliv, og med å oppmuntre til å skape nye arbeidsplasser i 

hele kommunen. Vi ønsker særlig at flere høykompetansebedrifter etablerer seg her, 

bl.a. for å skape arbeidsplasser for ringsakerungdom som tar høyere utdannelse. 

• Ringsaker kommune skal ikke gi tillatelse til søndagsåpne butikker ut over dagens 

nivå om det blir opp til kommunene å bestemme. Kommunen skal i så fall ta 

kontakt med nabokommunene med tanke på å oppnå enighet om den samme 

holdningen. 

• Det må være en sterk politisk medvirkning under behandlingen av alle store 

utbyggingsprosjekter. 

• Den vedtatte veilederen for estetikk og byggeskikk må brukes aktivt både i forhold til 

private og offentlige utbyggere, og kommunens skiltreglement må håndheves 

konsekvent. 

Foto: Renee Dekker 



3 
 

• Kommunen skal aktivt se etter udyrket og udyrkbar mark til alle utbyggingsformål, 

inklusive næringsutvikling. Dette skal gjelde for all arealplanlegging i Ringsaker 

kommune. 

• Bruk av udyrket og udyrkbar jord til byggingsformål skal stimuleres. Nedbygging av 

dyrket jord skal avgiftsbelegges slik at udyrket og udyrkbar mark framstår som 

rimeligere byggegrunn enn matjord totalt sett. Avgiften på bruk av matjord til 

utbyggingsformål anvendes til nydyrking av tilsvarende areal.   

• Rådmannen skal hvert år legge fram oversikt over omdisponert dyrket jord. 

• Kommunen bør skissere utbyggingsalternativer på udyrket mark for boliger i området 

Moelv-Næroset, bl.a. som forberedelse av behov ved et eventuelt storsykehus i 

Moelv. 

• Kommunen må være en aktiv pådriver for allsidig videreutvikling av landbruket som 

næring. Det bør vurderes å opprette et eget næringsfond for å stimulere til 

investeringer for økt produksjon.  

• Kommunen skal legge til rette for å øke jordbruksproduksjonen tilsvarende 

befolkningsøkningen. 

• Gründervirksomhet for å utnytte de ressurser og utviklingsmuligheter som finnes i 

jordbruket må oppmuntres. 

• Det må legges til rette for enkel omdisponering til alternativ bruk av 

landbruksbygninger når det kan styrke næringsgrunnlaget for gårdbrukeren. 

• Kommunen skal bidra til at Inn på tunet (IPT) *) utvikles til et tilbud for ulike 

personer og grupper med behov for variasjon, avlastning og arbeidstrening. 

Tilbudet bør også brukes for å bidra til integrering av innvandrere. Det bør settes av 

midler slik at IPT bl.a. blir et realistisk alternativ for barn og unge som i perioder 

trenger et alternativ til vanlig skole. 

• Kommunen må bidra til at mottakere av sosialhjelp kan tilbys meningsfulle 

aktiviteter.  

• Ett bidrag kan være å opprette reparasjonsverksted(er) med ansatt leder/veileder 

hvor godt brukbare kommunale og private møbler o.l. som ellers ville blitt kastet, kan 

repareres og tas i bruk igjen. Dette vil også være et miljøtiltak. 

• Kommunen skal fortsette arbeidet med å etablere faste stillinger for de ansatte i 

Pleie og omsorg. Det bør tilstrebes en god balanse mellom hele stillinger og 

deltidsstillinger med tanke på å oppnå mest mulig stabile forhold for brukerne. 

*) Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede tjenestetilbud på gårdsbruk. Tilbudet skal gi mestring, 

utvikling og trivsel for deltakerne. Gårdsbruket er en eiendom som benyttes til jord-, skog- eller hagebruk. 

Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der. Se f.eks. 

https://innpaatunethedmark.wordpress.com/ 

 
 

https://innpaatunethedmark.wordpress.com/
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 Oppvekst og utdanning 
Våre barn og unge er morgendagens Ringsaker og Norge. Samtidig er de selvstendige, 

verdifulle mennesker med egne behov, ønsker og krav. En hovedoppgave for kommunen 

er å bidra til å gi de unge en god hverdag og forberede dem til innholdsrikt voksenliv. Noe 

av det er nevnt nedenfor under avsnittet «kultur og kirke», men kommunens 

hovedområde for satsing på de unge er barnehage og skole, inklusive SFO. KrF er opptatt 

av å gi barna optimale utviklingsmuligheter, og gjennom barnehagene, skolene og 

hjelpeapparatet sørge for tidlig innsats overfor de som trenger det.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Kommunen bør prioritere skole og utdanning høyt. Med de begrensede ressurser 

som er til rådighet, er det viktig å prioritere kvalitet/voksentetthet framfor utvidet 

timetall for elevene.  

• Barnehagene og skolene må sikres det beste personalet. Det er også ønskelig å bedre 

kjønnsbalansen blant lærerne. Personellbehovet må være avklart tidlig, slik at 

kommunen kan være av de første som lyser ut stillinger for nytt barnehage-/skoleår. 

Bare da kan kommunen velge blant de beste kandidatene. 

• Kommunen bør søke å finne en god balanse mellom nødvendig rapportering og 

dokumentasjon på den ene siden, og interessante målinger som ikke nødvendigvis 

fører til økt læringsutbytte på den andre siden. Den viktigste læringen skjer fortsatt 

i møtet mellom elev og lærer. Denne tiden skal prioriteres. Redusert 

dokumentasjon og rapportering vil også frigjøre arbeidstid sentralt i kommunen. 

• For å sikre kontinuerlig kompetanseheving i barnehager og skoler skal Ringsaker 

kommune prioritere intern, systematisk erfaringsutveksling høyt. Forskning viser at 

intern kompetanseheving med oppfølging lokalt, evt. med ekstern veiledning, er 

langt mer effektivt enn å sende folk på eksterne kurs. 

Foto: krf.no/colourbox.com 
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• Det bør utvikles et bedre system for å sikre forutsigbar, tilstrekkelig og rask 

tildeling av barneveiledertimer til elever med dokumenterte psykiske og sosiale 

vansker. Det vil gi alle elever en bedre skolehverdag. 

• Barnehager og skoler må hele tiden prioritere tidlig innsats overfor de som sliter 

faglig, sosialt eller helsemessig.  

• Kommunen må ha et økt fokus på elever som sliter med teori og som lærer lettere 

gjennom praksis. Det bør igangsettes prosjekter innenfor læreplanens rammer for å 

utvikle en praksisnær opplæring i basisfagene både i barne- og ungdomsskolen. 

•  Barnehage/skole, skolehelsetjenesten, PPT og barnevernet må forpliktes på et sterkt 

tverretatlig samarbeid med vekt på forebyggende arbeid direkte blant barna og 

elevene. Det må utarbeides konkrete retningslinjer for arbeidet og bemanningen. 

• Kampen mot mobbing må føres uavbrutt. Kommunen må gjennomføre 

regelmessige tilsyn med barnehager og skoler for å se til at mobbesaker blir tatt 

opp og håndtert klokt og korrekt. Å gi barna en dyp forståelse av hvert enkelt 

menneskes verdi, er en viktig forebyggende faktor. 

• Fokus på foreldrenes positive påvirkningsmuligheter, uavhengig av foreldrenes 

bakgrunn, må være en svært viktig del av innholdet i foreldremøtene i barnehage og 

skole. Dette må hvert år konkretiseres i forhold til barnehage- og skolehverdagen, 

både faglig og sosialt.  

• Kommunen bør gjennomføre en styrking av den flerkulturelle kompetansen blant 

alle som arbeider med barn og unge. Også de flerkulturelle har krav på god 

opplæring/oppfølging i sitt nærmiljø, på linje med etnisk norske. 

• Alle aktuelle kommunale instanser må se til at det tilbys Individuell Plan (IP) til alle 

som har krav på det. Dette for å sikre samordnet innsats overfor dem som trenger 

det. 

• Fagernes skole må prioriteres for nybygg i løpet av perioden.  

• Det må bygges minst tre svømmebasseng i Ringsaker: i Moelv, i Brumunddal og på 

Brøttum. Det er nødvendig av kapasitetshensyn i svømmeundervisningen og for at 

elevene skal slippe å miste verdifull undervisningstid p.g.a. lang transport til 

svømmehall. Det skal også vurderes om bassengene på Furnes og Nes skal 

renoveres/fornyes.  
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 Miljø 

Kristelig Folkeparti tar miljøutfordringene på alvor. «Tenke globalt, handle lokalt» er et 

godt utgangspunkt. I et kommunevalg-program må vi se på miljøutfordringene i vår egen 

kommune. Hva kan kommunen gjøre, og hvordan kan kommunen legge til rette for at 

innbyggerne skal ta gode miljømessige valg i hverdagen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Hensynet til miljøet må prioriteres svært høyt i alt kommunalt planarbeid, i drift og 

tjenesteproduksjon. Det samme gjelder i interkommunalt arbeid kommunen er 

involvert i. 

• Kommunen skal konkretisere mål for miljøarbeidet i kommunen og årlig informere 

allmennheten om miljøstatusen i forhold til vedtatte mål. 

• Med lavere energiforbruk reduseres skadelig miljøutslipp. Derfor skal energibruken i 

kommunal virksomhet effektiviseres. 

• Kommunen skal snarest mulig legge en plan for å effektivisere energibruken i 

eksisterende bygg. 

• Ved alle nye kommunale bygg skal det vurderes å bruke sterkere 

energiøkonomiserende tiltak enn det byggeforskriftene til enhver tid krever.  

• Så langt det er mulig skal bare fornybar energi brukes som energikilde i kommunale 

bygg. 

• Kommunen bør betale klimaavgift for alle reiser med fly foretatt i kommunens 

tjeneste. 

• Ved valg av kjøretøyer for kommunal bruk skal klimahensyn veie tungt. El-biler må 

tas i bruk i hjemmesykepleien, for hjemmehjelperne og i så stor utstrekning som 

mulig i andre kommunale tjenester. 

Foto: Ragnfrid Granerud 
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• Kommunen skal sørge for ladestasjoner for el-biler både for kommunal og allmenn 

bruk i byene og bygdesentrene i hele kommunen. 

• For å redusere presset på parkeringsarealene i Brumunddal og Moelv må kommunen 

ta initiativ for å stimulere til «kompiskjøring» for kommunalt ansatte. 

• Bruken av sentrale parkeringsplasser for publikum i byene våre må effektiviseres. 

Dagsparkering for ansatte i kommunen og næringslivet må legges til mindre sentrale 

plasser. På et utvalg sentrale plasser bør det settes opp parkeringsautomater med 

gratisparkering inntil tre timer. Parkering utover denne tiden belastes med relativt 

høy avgift. 

• Ved all planlegging av ny virksomhet og nye boliger i våre sentra må det stilles 

ubetinget krav om tilstrekkelig parkeringskapasitet til å dekke det nye behovet. 

• Kommunen skal iverksette tiltak som oppmuntrer til at barn og voksne i størst 

mulig utstrekning går, sykler eller bruker offentlig transport. Eksempler på tiltak: 

• Gang- og sykkelveinettet utvides. For å rekke lenger med begrensede ressurser bør 

en ta lærdom av hva de har fått til i Næroset med «Helseveg1». 

• Det settes av plass til sykkelparkering flere steder i sentrum av Brumunddal og Moelv. 

• Kommunen skal raskt gripe fatt i, og om nødvendig anmelde, miljøkriminalitet av alle 

slag. Kommunen skal sjøl gå foran med et godt eksempel 

• Alle kommunale virksomheter skal tilstrebe innkjøp av miljøvennlige varer og i størst 

mulig grad benytte Fair Trade-produkter. 

• Alle skoler og barnehager i kommunen skal heve miljøstandarden til å bli 

miljøfyrtårn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: krf.no/colourbox.com 



8 
 

Helse og omsorg 
 

Innbyggerne i kommunen er en sammensatt gruppe. Det må være et viktig mål for 

kommunen å legge til rette for at alle kan finne seg til rette her i Ringsaker. Alle 

fortjener å få et godt liv, og mot livets avslutning skal innbyggerne oppleve verdige 

forhold tilpasset egne ønsker. Fordi vi alle er forskjellige, kreves det innsats på svært 

forskjellige områder for at kommunen skal være et godt sted for alle.  

 

 

 
• Ringsaker kommune skal ha et godt utbygd omsorgstilbud for alle med fysiske og 

psykiske utfordringer i alle aldre. Tilbudet skal først og fremst baseres på den 
enkeltes ønsker, men i enkelte tilfeller med nødvendig tilpasning til faglige 
vurderinger. Dette betyr bl.a.: 

• Kommunen må foreta en årlig kartlegging av nåværende behov, stipulerte 

behov for de nærmeste fire år og ha oppmerksomhet mot mer langsiktige 

trender. Dette gjelder f.eks. behovet for hjemmetjenester, omsorgsboliger og 

behovet for bofellesskap for demente. Resultatet av kartleggingen må bl.a. 

manifestere seg i føring av eventuelle ventelister og samtidig legge sterke 

føringer for økonomiplanen. 

• Arbeidet med å fjerne dobbeltrom bør avsluttes i 2015. Samtidig må det 

sikres tilstrekkelig med plasser på bo- og aktivitetssentrene våre. 

•  Det bør opprettes et frittstående organ som har til oppgave å følge opp de 

kommunale tilbudene innenfor Pleie og omsorg. Dette organet skal først og fremst 

være brukernes og de pårørendes talerør overfor den enkelte institusjon. 

• Det må snarest, og seinest fra januar 2016, bevilges nødvendige midler til 

oppreisningsordningen for personer som har lidd overgrep under kommunens 

omsorg. 

Foto: krf.no/colourbox.com 
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• Det skal fortsatt være en desentralisert helsestasjonstjeneste. Det er viktig at denne 

tjenesten er lett tilgjengelig uavhengig av bosted i kommunen. Den allsidige 

virksomheten ved helsestasjonene opprettholdes og videreutvikles i tråd med 

nasjonale retningslinjer, hvor bl.a. foreldrestøttende tiltak er sentralt.  

• Brøttum helsestasjon ombygges/utbygges for bl.a. å gi plass til Åpen barnehage. 

• Vold i nære relasjoner er et økende problem. Alle som arbeider med barn og unge 

må stadig dyktiggjøres i å avdekke symptomer på vold og overgrep. Det må 

etableres gode rutiner for hvordan en skal gå videre med sakene, slik at de som er 

utsatt får tidlig og god hjelp.  

• Ringsaker kommune skal prioritere barnevernet høyt, både faglig og 

kapasitetsmessig. Bemanningen må alltid stå i forhold til utfordringene, slik at barn i 

utsatte situasjoner slipper å vente på hjelp. I første omgang må Ringsaker kommune 

seinest i løpet av 2016 komme opp på landsgjennomsnittet. 

• Ringsaker kommune må øke antall mottatte flyktninger og innvandrere. Slik kan vi 

bidra til å forkorte den lange ventetiden i mottak etter at oppholdstillatelse er gitt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Det må fortsatt arbeides aktivt for å bedre integrering av våre bosatte flyktninger og 

andre innvandrere, blant annet: 

• Den rettighetsbaserte norskopplæringen ved Voksenpedagogisk senter må 

styrkes, slik at alle lærer nok til å forstå og snakke norsk. Det er bl.a. viktig å 

ta hensyn til behovet for opplæring i det aktuelle fagspråket når elevene er i 

praksissituasjoner. 

• Det må sikres tilstrekkelig økonomi til at Voksenpedagogisk senter dekker 

hele skoledagen og alle skolens ekstra ferier, slik at innvandrerne faktisk får 

den opplæringen de har krav på. 

• Integreringstilskuddet må utnyttes best mulig for å gjøre innvandrerne mest 

mulig klare til å finne sin plass i samfunnet og gå inn i et vanlig arbeidsliv. 

Foto: krf.no/colourbox.com 



10 
 

• Innvandrerne bør tilbys ulike kortkurs som fører fram til kompetansebevis. 

Dette for å lette inngangen i arbeidslivet. 

• De gode og vellykkede arbeidsmetodene i forbindelse med bosetting av enslige 

mindreårige flyktninger må opprettholdes og videreutvikles. 

• Kommunen må videreutvikle arbeidet med psykiatri og rus i tråd med 

Helsedirektoratets veileder «Sammen om mestring» fra mars 2014, deriblant: 

• Søke å tilrettelegge for mange nok vernede arbeidsplasser.  

• Lavterskeltilbudet «Solsida» for rusmisbrukere opprettholdes og 

videreutvikles. 

• Arealer og arrangementer knyttet til idrett generelt, og til barn/ungdom spesielt, skal 

være alkoholfrie. Ved brudd på denne forutsetningen skal eventuell kommunal støtte 

reduseres. 

• Samarbeidet mellom bl.a. politi og kommune, «Samordning av lokale rus- og 

kriminalitetsforebyggende tiltak» (SLT) opprettholdes og videreutvikles, eventuelt til 

også å gjelde de siste årene på barnetrinnet. 

• Det bør stilles krav til bevillingssøkere, hjemlet i alkohollovens § 4-3, om at både de 

og de ansatte skal ha gjennomført kurs basert på «Ansvarlig vertskap» fra 

Helsedirektoratet, eller tilsvarende, før bevilling gis.  

• Det bør bli en bedre oppfølging av skjenkebestemmelsene. Ved siden av opplæring 

av bevillingshavere og ansatte, kan dette skje ved bedre opplæring av kontrollører og 

ved et tettere samarbeid mellom politi, øvrige myndigheter og bransje.  

• Brudd på skjenkebestemmelsene må få umiddelbare konsekvenser for 

bevillingshaver. Skjenking til mindreårige under 18 år skal behandles særlig strengt. 

• Det bør søkes å harmonisere skjenketidene med skjenketidene i nabokommunene, 

først og fremst med Hamar. 
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 Kultur og kirke 
er opptatt av hele mennesket – ånd, sjel og kropp. Det utvidede kulturbegrepet omfatter 

alt fra religion og livssyn via de forskjellige kunstformer til sport og idrett. Alt dette er 

svært viktig i våre liv. Det må være en oppgave for kommunen å legge til rette for vekst og 

utvikling av det enkelte menneske på alle kulturområdene.  

De ti kirkene i kommunen er hver for seg unike arkitektoniske perler. Flere av dem er blant 

de eldste bygningene i Ringsaker. Det er et svært viktig kommunalt ansvar å videreføre 

arven fra våre forfedre og ta vare på disse bygningene som både er kulturbygg og levende 

bygg som de aller fleste har et forhold til. 

Kommunens forpliktelser overfor Kirken, både m.h.t. bygningene og aktiviteten, er særlig 

viktig for KrF. Det samme gjelder annet kristent arbeid. Samtidig har kommunen et ansvar 

for at mennesker av alle religioner og livssyn blir ivaretatt og respektert. 

• Kommunen bør støtte opp om gode oppvekstmiljøer for barn og unge ved bl.a. å: 

• Sette klare krav til friområder og utbygging av lekeplasser ved utvikling av nye 

boligfelter. 

• Sørge for opprusting og vedlikehold av varierte 

lekeplasser/nærmiljøanlegg i tilknytning til alle 

skolene i kommunen med tanke på bruk både i 

skoletid og fritid. Det bør på sikt finnes 

skateboardparker i alle ungdomsskolekretsene.  

• Prioritere den økonomiske støtten til frivillig barne- , 

ungdoms- og kulturarbeid høyt. For å stimulere til 

aktiv deltakelse av frivillige ledere og medhjelpere bør 

antall frivillige telle i fastsettelse av støttebeløpet. 

• Arbeide for gode rusfrie møteplasser for ungdom, 

bl.a. gjennom å videreutvikle de kommunale 

fritidsklubbene som gode arenaer for egenutvikling og inspirasjon til personlig 

ansvar. 

• Fortsatt stimulere til kulturelle aktiviteter av alle slag og for alle aldre ved bl.a. å tilby 

gratis eller rimelig leie av kommunale lokaler/arenaer for arrangører med adresse i 

kommunen. 

• Kommunen bør, sammen med menighetene i 

Ringsaker prosti, bidra til å skaffe midler til en 

50 prosents diakonstilling. Dette vil utløse 

tilsvarende midler fra bispedømmet.  

• Kommunen må sørge for at Kirkelig Fellesråd 

sikres tilstrekkelige midler til å utføre sine 

oppgaver, bl.a.  

Foto: Ragnfrid Granerud 

Foto: Oddmar Eiksund 
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• Drift og vedlikehold av kirkebyggene.  

• Drift og vedlikehold av kirkegårder/gravplasser og nødvendig utvidelse av 

disse, herunder ivaretakelse av behovene for mennesker med andre 

religioner og livssyn. 

• Tjenlige kontor- og arbeidsforhold for øvrig for de ansatte.  

• Det er avdekket et stort etterslep på vedlikehold av mange av kirkene våre. I 

kommende kommunestyreperiode vil det derfor være helt nødvendig med 

ekstraordinære midler til vedlikehold av kirkebygg. Bl.a. må det stilles nok midler til 

disposisjon til at samtlige tak på Ringsaker kirke kan restaureres i løpet av kommende 

fireårsperiode. 

• Det bør arbeides overfor sentrale myndigheter for en ordning med statlige tilskudd 
til vedlikehold av middelalderkirkene i Norge, og dermed til Ringsaker og Nes 
kirker.  
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