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Oluf Maurud

• Fortsatt styrking av barnevernet. 

• Avvikle dobbeltrommene innen pleie og omsorg raskere enn det 

som er bestemt.  (1.7.2016).

• Ringsaker er en "versting-kommune" når det gjelder nedbygging 

av matjord og blir brukt som eksempel blant annet av årsmøtet i 

Norges Bondelag i sommer på kommuner som ikke tar dette 

alvorlig nok.  Denne utviklingen må stoppe!!
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Inger Marie Ringsbu
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• Skole og utdanning er viktig for en kommune i 

vekst. Gode og nok lærere/assistenter er 

suksessfaktor. Heller mer ansatte enn å øke 

timetallet.

• Levende bygder og byer med gode tilbud for 

barn og unge. Frivillighetsarbeidet må støttes.

• Vi er en liten del av verden, men vi kan ikke 

glemme ansvaret for miljøet. Nedbyggingen av 

jordbruksjord må begrenses. Miljø må høyere 

opp på dagsorden i alle sammenhenger.



Nguyen Gia Hoang Anh

1. Oppvekst og utdanning for barn og unge.

2. Integrering og inkludering av våre nye landsmenn.

3. Frivillighetsarbeid. 

4. Næringsutvikling.
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Tove Stang Karlsen

• Jeg vil at Ringsaker skal være en kommune der det er 

godt å vokse opp. På skolene må det være gode 

voksenpersoner som ser menneskene i elevene og der 

det er tilpasset opplæring for alle, også de elevene som 

ligger foran på noen områder.

• Jeg ønsker meg en kommune der utlendinger blir godt 

tatt imot, og godt integrert.

• Jeg vil at Ringsaker skal være en god kommune å bli 

gammel i.

• Jeg vil ha en kommune det er godt å være bedrift i. En 

kommune som vil ha fine bymiljø og som ønsker utvikling 

og nytenkning. I utvikling og nytenkning må vi og tenke 

gjenbruk og miljø, en kommune for framtiden.
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Bjarte Holm
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• Gode oppvekstvilkår for barn og unge. Herunder 

satsing på kulturskole, barnehager og 

barnevern.

• Jordvern. Respekt for matjord og dens 

uerstattelighet. Finne andre  tomtealternativer for 

bolig og servicevirksomhet enn dyrket mark.

• Gi gode tilpassede tilbud til dem som faller 

utenfor skole, arbeid og aktivitet. Herunder legge 

til rette for aktivitetsarenaer i kommunal regi. 

• Inkludere flyktninger som kommer til vår 

kommune. Gi utdanning og stille krav om 

deltakelse i arbeid og aktivitet.
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Gunhild Midtvold Iversen

Det jeg brenner for i forhold til saker er 

spesielt forebyggende rusarbeid og særlig 

alkohol og pårørende i denne 

sammenhengen. 

Viktig å tørre å stille de vanskelige spørsmål 

både på helsestasjon, skole og barnehage 

der unger utsettes for at foreldrene drikker. 

Dette blir vel en form for 

fattigdomsbekjempelse. 



Per Lunde
Omsorgen for dem som ikke alltid kan eller vil tale 

sin egen sak. Jeg tenker bl.a. på:

• foreldre som sliter med rollen sin som en god mor 

eller far, særlig for barn som av fysiske eller 

psykiske årsaker kan være krevende.

• barn og ungdom som mangler trygge 

voksenpersoner rundt seg og/eller sliter psykisk 

og sosialt.

• skolebarn og -ungdom som av forskjellige 

grunner sliter faglig.

• eldre, ikke minst enslige eldre, som trenger mer 

hjelp enn det de får tilbud om

• flyktninger og andre innvandrere som sliter med å 

finne sin plass og få utnyttet sine evner og 

ressurser.
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Jordvern. Vi må gå mer radikalt til verks for å ta i bruk udyrket og udyrkbar mark. 

Kanskje vi må etablere helt nye byer/tettsteder for bolig og industri for å unngå massiv 

nedbygging av den verdifulle matjorda vår? Det tragiske, men veldig forståelige, er at 

alle våre gamle byer og tettsteder har vokst opp der det var enklest å bygge: på den 

beste landbruksjorda. Resultatet er et stadig sterkt press på matjorda; men det presset 

må vi stå imot! 

Effektivisering av all kommunal virksomhet: Hva kan vi la være å gjøre for å få råd, tid 

og folk til å gjøre de viktigste tingene? Statlige overføringer til kommunene vil 

sannsynligvis alltid føles for små. Ansvarlig løpende vedlikehold av kommunens 

eiendommer, og ikke minst av kirkene våre, som kommunen har ansvar for.

Vi trenger et sterkt næringsliv og flere kunnskapsbaserte arbeidsplasser. Dessverre er 

"systemet" slik at vi også trenger å få flere innbyggere for å få økte overføringer fra 

staten - på bekostning av andre kommuner, som også sliter med budsjettbalansen. 

Siden vi som kommune er prisgitt "systemet", er det viktig å jobbe for å øke folketallet 

og skape flere arbeidsplasser.
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Solfrid Pederstad Marthinsen

• For meg er det viktig med støtte og innsats for 

de svake i samfunnet.

• Forebygging er bedre enn reparasjon. Det er bedre å bygge barn 

enn å reparere voksne. Styrk barnevernet.

• Gi avlastning til familier som har barn med krevende behov. Da får 

en hel familie hjelp.

• Mye vondt i samfunnet kan forebygges på skolen. Sats på mindre 

grupper, flere sosiallærere, flere helsesøstre.



• En verdig eldreomsorg må i tillegg til riktig og nok pleie også 

innehold ulike tilbud og aktiviteter.

• Miljøvern: Tenk globalt, handle lokalt. Legg til rette for miljøtiltak i 

hverdagen.

• Handle etisk: Handle produkter fra "rettferdig handel".

• Innvandrere må tas vel imot i Ringsaker. Det gjør man best ved å 

legge til rette for utdanning/ kvalifisering, arbeid og et selvstendig 

liv. Positiv forventning om å bidra er det samme som respekt.
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