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ELVERUM HØYRE  
I 2011 ble Erik Hanstad valgt til ordfører i Elverum, som den første Høyreordfører på over 100 år, og han ble også gjenvalgt 

i 2015. Når Elverum Høyre nå går til valg, er det med vår gruppeleder gjennom alle disse åtte årene, Yngve Sætre, som 

vår nye ordførerkandidat.  

 

I de åtte årene Høyre har hatt ordføreren i Elverum, har vi gjennom handlekraftig og løsningsorientert lederskap bidratt 

til at; det fortsatt er drift i lokalene til Curida AS, Rv 3/25 blir realisert, Hera Vekst ble avviklet, Ydalir skole og barnehage 

blir bygget, samt at helsehuset er ferdigstilt. Elverum Høyre har også bidratt sterkt til å få en god struktur på parke-

ringsløsningen i sentrum.    

 

Vi ser at bydelen Ydalir reiser seg som et fremtidsrettet miljøfyrtårn, støttet av ZEN (Zero Emission Neighbourhood). 

Det er et forskningssenter ledet av SINTEF Byggforsk og NTNU, som Elverum kommune og Elverum Tomteselskap er 

partnere i.  

 

Sykehuset er svært viktig for Elverum. Sykehuset Innlandet, Helse Sør-Øst og Helseministeren har vedtatt at det skal 

bygges ett nytt hovedsykehus ved Mjøsbrua. Samtidig  skal det være ytterligere to sykehus i Innlandet. Elverum Høyre 

har i alle år arbeidet iherdig for at sykehuset vårt skal bestå, og vi kommer til å fortsette denne kampen til den blir 

vunnet.  

 

Mange piler peker i riktig retning for Elverum. Siden Erik Hanstad ble ordfører i 2011 har arbeidsledigheten gått ned, 

mens grunnskolepoengene har gått opp fra 38,3 til 42,5. Vi har blitt over 1100 flere innbyggere.  

 

En kommune har mange viktige oppgaver. Kommunen yter tjenester til innbyggerne i hele livsløpet fra vugge til grav. 

Eldreomsorg er en kommunal kjerneoppgave, hvor det er avgjørende med høy kvalitet og langsiktige planer. Den aller 

største oppgaven er å gi gode oppvekstsvilkår for fremtidige generasjoner. Barnehager, frivillighet, idrett og lokalmiljø 

er sentralt – men det aller viktigste er en god skole. Vi må gi barn og unge kunnskap og ballast til å kunne leve gode liv.   

 

Elverum Høyre har tro på deg som enkeltmenneske og vil at du skal få større mulighet til å ta del i beslutninger som 

angår deg selv og din familie. Vi mener derfor en av de viktigste oppgavene for oss politikere er å legge til rette for at 

den enkeltes kreativitet og skapervilje.  

 

Elverum Høyre vil utvikle lokalsamfunnet i et partnerskap mellom offentlig, privat sektor og frivillig sektor. Terningen 

Arena er et meget godt eksempel på et slikt samarbeid. Elverum Høyre vil ta alle ressurser i bruk og er på et generelt 

grunnlag positive til konkurranseutsetting av tjenester som kan være egnet til dette. Vi mener dette i mange tilfeller 

kan bidra til økt faglig fokus, mer effektiv utnyttelse av fellesskapets ressurser, og ikke minst flere reelle valgmuligheter 

for innbyggerne. 
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1. SKOLE OG OPPVEKST  
Elverum Høyre ønsker en kunnskapsskole for fremtiden. Gjennom å skape en fremtidsrettet skole, som setter kunnskap i 

sentrum, kan vi legge grunnlaget for morgendagens velferd. Elverum Høyre  ønsker at alle skolene i kommunen skal være 

gode steder å lære. Skolen skal sette eleven i sentrum, og la hver enkelt elev, uansett utgangspunkt, få utvikle seg til det 

ytterste av sitt potensial. Å stille krav er å bry seg og å ta folk på alvor.   

 
1.1. Kommunen som skoleeier  

Kommunen som skoleeier må ha kunnskap om skolen for å kunne forbedre skolen. Den årlige tilstandsrapporten skal 

være en del av grunnlaget i budsjettbehandlingen, samt for vurderingen av fremtidig satsning. Det er skoleeier som skal 

sette ambisjonen og målene for skolen i Elverum, og Elverum Høyre har som mål at skolen i Elverum skal bli blant de beste 

grunnskolene i Innlandet. For å nå en slik ambisjon, må det legges til rette for tverrfaglig samarbeid og erfaringsutveksling 

mellom skoler i regionen. I tillegg må kommunen aktivt benytte eksisterende fora for å være en aktiv skoleeier.   

 
1.2. Skoleledelse  

Skolesjef, rektor og inspektører har ansvar for ledelsen i Elverumsskolen. Elverum Høyre ønsker at ledelsen samarbeider 

med lærere og foreldre for å nå målene i skolen og at man fjerner byråkratiske tidstyver for å frigjøre tid til aktiv skole- 

ledelse. 

   

Elverum Høyre vil også at hver enkelt skole skal legge til rette for en kontinuerlig prosess for intern kompetanseheving og 

opplæring av lærerkollegiet, som fag-/temadager ol.  

 

Elverum Høyre ønsker at skolen legger vekt på en kultur der det er fokus på innsats, prestasjoner og positive bidrag til et 

godt skolemiljø.  

 
1.3. Læreren  

Læreren er den viktigste enkeltfaktoren for elevenes læring og utvikling. Det må fortsatt satses aktivt på videreutdanning 

av lærere, slik at vi så raskt som mulig, når målet om at alle lærere skal ha fordypning i de fagene de underviser i, og senest 

innen 2025. Det må satses på basiskunnskaper som lesing, skriving, regning og engelsk, og det må jobbes aktivt mot 

mobbing.   

 

For å begrense uro og øke læringseffekten, må det satses videre på skole- og klasseledelse.   

 
1.4. Foreldres ansvar  

Foreldre skal ta sin del av ansvaret for elevens læring, og samarbeidet mellom skole og hjem må styrkes.   

 

Elverum Høyre ønsker også at det iverksettes foreldreveiledningskurs i samsvar med integreringsplanen, der fremmed-

kulturelle får innsikt i hva som kreves av foreldrene i Norge med tanke på barnehage, skole og fritidsaktiviteter.   

 
1.5. Skolestruktur  

Elverum Høyre ønsker en hensiktsmessig skolestruktur, som gir alle elever tilgang til kompetente lærere i alle fag og et 

allsidig skolemiljø. Dersom elevtallet på Kirkeby over tid faller under dagens nivå, vil Elverum Høyre vurdere strukturelle 

endringer.  

 
1.6. Barnehagetilbudet  

Barnehagene skal sikres et godt pedagogisk grunnlag. Elverum kommune skal tilby barnehageplass til dem som ønsker 
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det. Elverum Høyre vil også ha som mål å kunne tilby barnehageplass til alle gjennom hele året. Dessuten å arbeide for en 

bedre kjønnsbalanse blant ansatte i skole og barnehage.  

 

I takt med et mer fleksibelt arbeidsliv har også behovene for barnehage endret seg. Mange ønsker mer fleksible åpningstider. 

Elverum Høyre vil derfor sette i gang en prøveordning med differensierte og utvidede åpningstider i utvalgte barnehager.  

 
1.7. Høgskolen  

I et stadig mer kompetansedrevet samfunn er Høgskolen viktig for Elverums fremtid. Elverum Høyre vil arbeide for at 

Høgskolen kan styrke sin virksomhet i Elverum, og i denne sammenheng er en videreutvikling av Terningen Arena sentral. 

Et mangfoldig kultur- og handelsliv, og et rikt bolig- og hybelmarked vil også bidra til at Elverum kan utvikle seg som 

studiested.   

 
1.8. Elverum Høyre vil:   

• Styrke undervisningen i lesing, skriving, regning og engelsk for å skape en kunnskapsskole for fremtiden   

• At kommunen skal være en aktiv skoleeier som utfordrer og har god dialog med den enkelte skole   

• Bruke den årlige tilstandsrapporten aktivt i sitt arbeid med å forbedre skolen   

• At man ved å redusere byråkrati og tidstyver gir skoleleder tid og muligheter til å jobbe med aktiv skoleledelse  

• At det skal jobbes aktivt mot mobbing   

• Videreføre satsningen på klasseledelse   

• Kontinuerlig kartlegge lærernes kompetanse, og legge til rette for målrettet kompetanseheving i tråd med skolens 

kompetanseplaner  

• Sikre barnehagene gode pedagogiske tilbud   

• Være en samarbeidspartner for Høgskolen med sikte på å styrke Høgskolens satsning i Elverum  

• Etablere en årlig skolekonferanse (eget dedikert kommunestyremøte) hvor kommunestyret setter barnehage og skole på 

dagsorden, og får dialog med elever, lærere og foreldre.  

• Igangsette en prøveordning med differensierte og utvidede åpningstider i utvalgte barnehager.  

• Arbeide for en bedre kjønnsbalanse blant ansatte i skole og barnehage.  

• Gjøre SFO om til en aktivitetsskole (AKS) etter modell av Osloskolen, der elevene får mulighet til utvikling og aktivitet 

gjennom hele skoledagen.  

 

 
2. HELSE OG OMSORG   
Alle innbyggere skal ha tilgang på helsehjelp og tilpasset omsorg. Godt folkehelsearbeid kan hindre sykdom. Vi ønsker 

kvalitet og valgfrihet i helse/omsorg av syke, eldre unge, funksjonshemmede, utviklingshemmede, rusavhengige og 

pasienter med psykiske lidelser.  

 
2.1. Folkehelse  

Folkehelsearbeid skal være på agendaen i alt kommunalt planarbeid.   

 

Vi vil legge til rette for at folk kan ta gode og sunne livsstilsvalg i hverdagen.   

 

Elverum Høyre ønsker fortsatt å satse på helsestasjonen og psykologtjenesten for å følge tettere opp de som trenger det mest 

.  

Elverum høyre vil i samarbeid med «frivilligheten» og næringslivet, utvikle aktivitetstilbud som gjør det attraktivt å delta 

for dem som savner tilbud / ikke deltar i slike aktiviteter i dag.  
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2.2. Kompetanse i tjenesten  

Omsorgsbehovet øker i alle aldersgrupper fremover. Dette krever stor grad av individuell tilpasning. Høyre mener det er 

viktig at kompetansen økes, slik at denne tilpasningen kan realiseres. Omsorg skal preges av livskvalitet og verdighet i alle 

livets faser. Elverum Høyre vil derfor arbeide for at alle ansatte i omsorgssektoren skal ha hensiktsmessig fagkompetanse. 

   
2.3. Organisering av tjenesten  

Brukere med behov for pleie- og omsorgstjenester som kan ytes forsvarlig i egen bolig, bør få dette i eget hjem. Samtidig vet 

vi at tilgangen på fagpersonell vil bli utfordrende, siden behovet for slike tjenester øker i hele landet. Elverum Høyre ønsker 

derfor å bygge opp tjenestene på en slik måte at flest mulig får best mulig hjelp med de tilgjengelige ressurser. Dette inne-

bærer en dreining fra sykehjem til flere korttidsplasser og omsorgsboliger med døgnbemanning.   

 

Elverum Høyre har bidratt sterkt til utbygging av Helsehus og omsorgsboliger for demente på Jotunhaugen. Dette gir 

kommunen et allsidig og godt omsorgstilbud for store brukergrupper, samtidig som det bygges opp gode og robuste fag- 

miljøer med effektiv utnyttelse av personellressursene. Vi ønsker at det satses videre på bedre dagtilbud til demente.  

 
2.4. Habilitering og rehabilitering  

Habilitering og rehabilitering handler om å gi mennesker mulighet til å mestre hverdagen og representerer viktig fore- 

byggende aktivitet.   

 

Elverum Høyre ønsker at dette arbeidet skal styrkes og videreføres, både gjennom rehabiliteringsavdelingen og psykolog-

tjenesten.   

 

Elverum Høyre har et klart mål om å bygge nytt svømmeanlegg med varmtvannsbasseng i løpet av denne fireårsperioden. 

   
2.5. Sykehus og akutthjelp  

Sykehuset Innlandet, Helse Sør-Øst og Helseministeren har vedtatt at det skal bygges ett nytt hovedsykehus for Innlandet 

ved Mjøsbrua. Samtidig skaldet  være ytterligere to sykehus i Innlandet. Elverum Høyre har i alle år arbeidet iherdig for at 

sykehuset vårt skal bestå som et akuttsykehus i Innlandet, og vi kommer til å fortsette denne kampen til den blir 

vunnet. 

  

Elverum sykehus har en godt egnet og vedlikeholdt bygningsmasse med stor tomt og stort videreutviklingspotensial. I tillegg 

er den geografiske plasseringen med på å balansere sykehusstrukturen i Innlandet i Øst-Vest aksen. Elverum Sykehus har 

også en god og riktig plassering med tanke på befolkningen i Østerdalen, Forsvarets virksomhet i Østerdal Garnison og den 

stadig økende turisttrafikken i Trysil. Fortsatt akuttsykehus i Elverum vil således bidra til sikre flest mulig et godt akuttilbud 

med rask tilgang til hjelp. I tillegg vil Elverum Høyre arbeide for at det opprettes helikopterbase med luftambulanse i Sør-

Østerdal for å styrke akuttilbudet ytterligere.  

 
2.6. Narkotika og rusomsorg  

Elverum Høyre mener at det forebyggende arbeidet mot rus må styrkes i et samarbeid mellom foreldre, kommune, politi, 

skole, helse og omsorg og frivillige organisasjoner. I denne sammenheng må det være et klart mål at det fra tidlig alder 

settes inn tiltak som bevisstgjør ungdommene i sitt personlige ansvar for egen fremtid og helse. Selv om Elverum Høyre vil 

ha nulltoleranse for bruk, omsetning og oppbevaring av narkotika, har vi også et sterkt fokus på at det må settes inn 

ressurser som kan hjelpe rusavhengige.   
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2.7. Elverum Høyre vil:   

• At det utarbeides rekrutteringsplaner for den kommunale omsorgstjenesten i et tiårsperspektiv   

• Vri omsorgstjenestene fra institusjonsbasert til mer hjemmebaserte tjenester, korttidsplasser og avlastningsplasser  

• At Elverum kommune skal ha et velfungerende tilbud innenfor habilitering og rehabilitering   

• Styrke dagtilbudet for mennesker med demenssykdom    

• Jobbe aktivt for at sykehuset i Elverum skal være et akuttsykehus i Innlandet   

• Medvirke til at det opprettes base for luftambulanse i Sør-Østerdal  

• Styrke arbeidet mot narkotika i Elverum gjennom et samarbeid mellom politi, skole, kommune og frivillige organisasjoner  

• At Elverum har fokus på brukermedvirkning på alle nivåer   

• Bygge nytt svømmeanlegg med varmtvannsbasseng i løpet av denne fireårsperioden  

 

 
3. TRYGGE ARBEIDSPLASSER   
Elverum Høyre mener det er svært viktig at flest mulig skal kunne leve av eget arbeid og egen inntekt. For at Elverum skal 

vokse og utvikle seg, er vi avhengig av at det skapes nye bedrifter og flere arbeidsplasser. Vi må også jobbe for at eksisterende 

bedrifter utvikles videre.   

 
3.1. Kommunens rolle i nærings3.1. utvikling  

Næringsutvikling handler mye om å legge til rette for utvikling gjennom å sikre nødvendige rammebetingelser. Infrastruktur, 

næringstomter, samspill mellom privat og offentlig sektor og et mangfoldig fritids- og kulturtilbud, er noen av elementene 

som må være tilstede for å skape grobunn for næringsutvikling. Kommunen skal spille en aktiv rolle i dette arbeidet, men 

bør generelt ikke gå langsiktig inn på eiersiden i kommersielt drevne selskaper.   

 

Kommunen har en viktig rolle i arbeidet for å skape møteplasser, bygge attraktivitet og utvikle nettverk mellom kunnskaps- 

miljøer, bedrifter og gründere. Vi skal også ha en velfungerende førstelinjetjeneste for bedrifter og gründere som vil skape 

noe i Elverum.    

 
3.2. Parkering i sentrum  

Både miljøet og trafikkløsningene i sentrum er viktige for å videreutvikle Elverum som handelsby. Viktige forutsetninger 

for dette er tilfredsstillende parkeringsmuligheter og et fungerende kollektivtilbud. Elverum Høyre ønsker derfor ikke 

kommunal avgiftsparkering i sentrum.   

 

Høyre mener at ordningen med parkeringsskiver og gratis parkering er et fortrinn for Elverum, og at vi derfor bør beholde 

dette. Likeledes er det viktig for næringsutvikling at Elverum oppleves som en by med nær og effektiv kommunikasjon både 

for arbeidstakere og bedrifter.   

 

Elverum Høyre vil arbeide for å etablere et parkeringshus i tilknytning til skysstasjonen.  

 
3.3. Elvebredden som en del av sentrum  

Elverum Høyre ønsker at det legges til rette for at Glomma utnyttes som ressurs i byutvikling og rekreasjon, samt gir grunn-

lag for næringsutvikling og friluftsliv i større grad enn i dag. Aktivitetsparken ved Restvold må videreutvikles helt ned til 

Glomma.  
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Glomma er viktig for Elverum som identitetsskaper, rekreasjonsområde og naturelement. Elverum sentrum har en naturlig 

tilknytning til Glomma, men det bør være et mål å knytte sentrum sterkere til Glomma og å utnytte elvebredden som en 

aktiv del av sentrum. En viktig forutsetning for dette er at trafikken mellom Glomma og sentrum reduseres betraktelig. 

  
3.4. Kommunens bidragsytere  

Elverum kommunes fremste redskap i arbeidet for næringsutvikling er det nye selskapet med arbeidstittel «Elverum Vekst». 

Dette selskapet skal samle ressurser og kompetanse og styrke det samlede attraktivitetsarbeidet i Elverum. Det vil gjøre at 

gründere og bedrifter får «en dør inn» til næringsarbeidet i Elverum kommune.  

 

Elverum Høyre vil arbeide for at det etableres et Gründerhus, etter modellen i Hamar og Ringsaker, hvor bedrifter og gründere 

sammen kan utvikle sine ideer og planer i et samspill med kommunens næringsapparat. Vi vil også arbeide for å styrke 

kommunens næringsfond slik at flere bedrifter og gründere kan utvikle og realisere sine planer.  

 
3.5. Eiendomsskatt  

Elverum Høyre erkjenner at vedtatte investeringer gjør det vanskelig å fjerne eiendomsskatten, men vi vil arbeide for at 

den blir så lav som mulig.   

 
3.6. Forsvaret  

Elverums posisjon som forsvarsby bør befestes og styrkes gjennom en langsiktig satsing fra kommunens side. Elverum 

Høyre vil arbeide for mer aktivitet på Terningmoen og ønsker å opprettholde ordningen med forsvarskoordinator. Elverum 

Høyre vil arbeide for at Norge skal komme opp på 2% målet i 2024 og støtter opp om ambisjonen om en fremtidig Brigade-

Sør i Østerdal Garnison.  

 
3.7. Landbruk og naturressurser  

Elverum Høyre vil frigjøre den enkelte gårdbruker fra tyngende regler, restriksjoner og påbud, og i stedet stimulere til 

skaperkraft basert på den enkeltes ønsker, evner og ressursgrunnlag. Landbruksproduksjonen i Elverum bør økes slik at 

den bidrar til å nå det nasjonale målet om økt matproduksjon. Det kan best gjøres ved å gi gårdbrukeren større mulighet 

til å styre og utvikle egen produksjon. Det bør også stimuleres til nydyrking av jordbruksareal der det ligger til rette for det.  

  

Elverum Høyre ønsker å støtte opp under arbeidet som gjøres for røyeoppdrett på Innlandet, og ønsker også å legge til rette 

for etablering av dette i Elverum.  

 

Elverum kommune har i mange år hatt Norges beste drikkevann. Elverum Høyre ønsker å legge til rette for næringsutvikling 

knyttet til denne viktige naturressursen.  

 
3.8. Skog og bioøkonomi   

Elverum er skoghovedstaden, og skogbruk er allerede en betydelig næring i vår kommune. Likevel er det et stort potensial 

for økt verdiskaping. Som en av landets største skogkommuner har Elverum en unik mulighet til å lede an i det grønne 

skiftet og bli en vinner i den nye bioøkonomien.   

 

Elverum har et sterkt skogkompetansemiljø, med Glommen skog i spissen. Elverum Høyre vil bygge opp under dette miljøet 

for å skape flere arbeidsplasser og øke verdiskapingen i skogen. Det er nødvendig med mer entreprenørskap, innovasjon og 

videreforedling av råvarer. Ved å utnytte hele tømmerstokken på nye og bedre måter, kan vi få nye produkter på nye 

markeder. Alt som kan lages av olje kan også lages av tre. Mulighetene er store, men krever kortsiktige tiltak og et langsiktig 

samspill mellom privat og offentlig sektor.  
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Elverum Høyre vil gi skogbruket gode lokale rammebetingelser. Vi vil fremme entreprenørskap og en sterk privat eiendoms-

rett for å utløse lokal skaperkraft. Ved hjelp av kommunale virkemidler vil vi styrke samhandlingen mellom forskning, 

næringsliv og offentlig sektor, og arbeide for bedre infrastruktur. For å bidra til økt bruk av tre bør kommunale bygge- 

prosjekter i størst mulig grad benytte klimavennlige løsninger og tre som byggemateriale.   

 
3.9. Rovdyr  

Elverum Høyre aksepterer ikke at viktige nærings- og fritidsinteresser i Elverum skal fortrenges av rovdyr. Særlig er revir-

hevdende ulv skadelig for utmarksbruk, enten det gjelder beite, jakt eller fritidsutøvelse. Elverum Høyre sier derfor nei til 

ynglende ulv, og vi vil redusere den totale rovviltbelastningen.   

 

Elverum Høyre ønsker en ny rovdyrpolitikk som gir bedre balanse mellom hensyn til næringsinteresser, biologisk mangfold 

og lokalbefolkningen. Vi vil arbeide for at ulvesona fjernes og at det offentlige gir full kompensasjon for de tapte rettigheter, 

inntekter og ressurser som rovdyrpolitikken påfører grunneiere og næringsaktører. Forvaltningen av rovdyrstammen bør 

i større grad skje ut ifra lokale kriterier.  

 
3.10. Elverum som museumsby  

Skogmuseet og Glomdalsmuseet holder høyt nasjonalt nivå og er viktige for Elverums attraktivitet og utvikling. Elverum 

Høyre vil legge til rette for en forsterket og utvidet aktivitet i museene og ønsker at Elverum skal være en aktiv verts- 

kommune.   

 
3.11. Festivaler og arrangementer  

Grundsetmart’n, Festspillene, Volumfestivalen, Movies On War, Jakt- og fiskedagene og flere andre arrangementer har de 

siste årene befestet Elverums posisjon som festival- og arrangementsby. Elverum Høyre vil bidra til at det fortsatt legges til 

rette for festivaler og arrangementer, og det må legges større vekt på å utvikle arrangementskompetanse og samhandling 

mellom offentlige og private aktører. Spennende nye arrangementer som f.eks. «Liv i Leiret», vil Elverum Høyre arbeide for 

å videreføre og utvikle.  

 
3.12. Lærlinger  

Innenfor sektorene service, verksted og helsearbeid bør det ligge til rette for flere lærlingeplasser. Lærlinger er en viktig 

ressurs både i kommunal virksomhet og for det lokale næringsliv. Samarbeidet mellom fylkeskommunen, skoler og 

næringsliv bør videreutvikles.   

 
3.13. Aktivitetsplikt  

For mange blir sosialstønad en langvarig ytelse. Elverum Høyre ønsker å videreføre og utvide aktivitetsplikt for alle som 

søker om sosialstønad. NAV må være organisator og avgjøre hvilke typer aktiviteter som er aktuelle. Unnlater man å møte, 

skal man ikke ha rett på stønad.   

Elverum Høyre vil at Elverum kommune skal samarbeide tett med NAV, og aktivt jobbe for å legge til rette for flere 

aktivitetsplasser.   

 
3.14. Elverum Høyre vil:   

• Gi næringslivet gode betingelser for å fremme vekst og trygge arbeidsplasser   

• Legge til rette for at Glomma kan utnyttes som grunnlag for næringsutvikling og friluftsliv   

• Opprettholde ordningen med parkeringsskiver og gratis parkering  

• Jobb for å etablere et parkeringshus i tilknytning til skysstasjonen  
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• Skape grobunn for næringsutvikling ved å sikre et godt bo- og kulturtilbud og forbedret infrastruktur i kommunen   

• Vektlegge kompetanse fremfor partitilknytning ved valg av styremedlemmer til kommunale selskaper  

• Stimulere til utvikling av prosjekter innen fornybar energi, herunder vindkraft, vannkraft, bioenergi og fjernvarme    

• Forsterke og utvikle Elverums rolle som museumsby, festivalsted og arrangementsby   

• Legge til rette for et mangfoldig arbeidsmarked i Elverum   

• Befeste og styrke Elverums posisjon som forsvarsby   

• Bidra til økt verdiskaping av skogen ved å gi gode lokale rammebetingelser og fremme innovasjon og entreprenørskap i 

samspill mellom offentlig og privat sektor   

• Bidra til utbygging av kommunal infrastruktur i skogsbilvegsystemet og i kommunale veger  

• At kommunale byggeprosjekter i størst mulig grad benytter klimavennlige løsninger og tre som byggemateriale   

• Styrke gårdbrukerens råderett over egen eiendom, og ha en liberal praksis når det gjelder boplikt og konsesjons- 

bestemmelser.  

• Legge til rette for økt landbruksproduksjon  

• Si nei til ynglende ulv og redusere den totale rovviltbelastningen  

• Arbeide for å fjerne ulvesona   

• At staten skal gi full kompensasjon for de tap rovdyrpolitikken påfører grunneiere og næringsaktører  

• Bidra til synliggjøring av samfunnsmessige konsekvenser av rovdyrpolitikken for næringsliv i skog og bosetting  

• Jobbe for å utnytte næringspotensialet i landbasert røyeoppdrett og vannressursene i Elverum  

• Etablere et Gründerhus  

• Styrke kommunens næringsfond  

 

 
4. SAMFERDSEL   
Trygg, effektiv og forutsigbar samferdsel er en sentral forutsetning for å utvikle Elverumsregionen. Bedre veier og et bedre 

kollektivtilbud er viktig både for næringslivet og videreutviklingen av Elverum som handelssentrum.   

 
4.1. Overordnet veisystem  

Byen vår er nå i ferd med å vokse ut av de eksisterende veiløsninger. Moderne veiplanlegging tilsier at hovedfartsårer skal 

legges utenom sentrum. Elverum Høyre vil arbeide for at hovedveiene legges i en ring utenom sentrum og de omkring- 

liggende boligområdene.   

 

Vi forventer at en slik fremtidig utbygging vil ta hensyn til naturgitte og menneskeskapte miljøer, og samtidig bidra til å 

øke tilgjengelighet og attraktivitet for innbyggere og næringsvirksomhet. Første fase i en slik utbygging er en nordre 

omkjøringsveg som skissert i inneværende NTP (Nasjonal Transportplan).  

 

Elverum vil arbeide for at Rv. 2 legges i kulvert mellom sentrum og Glomma.  

 
4.2. Sykkel- og gangveier  

Sykkel- og gangveinettet i Elverum sentrum er stedvis bra, men det må tilstrebes enda tryggere og bedre forhold for de 

myke trafikantene. Det er også ønskelig at det på sikt etableres nye sykkel- og gangveiforbindelser over Glomma. Dette for 

å knytte bydelene bedre sammen og å gi folk en reell valgfrihet av transportmiddel.   
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4.3. Kollektivtransport  

Bybusstilbudet er viktig for å gi alle innbyggere mobilitet og for å redusere biltrafikk og luftforurensing. Elverum Høyre vil 

jobbe for hyppigere avganger, busser som går senere utover kvelden og flere bussruter. Elverum Høyre ønsker også å styrke 

torget som kollektivknutepunkt. Vi ønsker også at man tilstreber en overgang til bybusser med alternativ energikilde.   

 

Elverum Høyre vil arbeide for valg av østlig trase og stasjon ved Vikingskipet på Hamar slik at vi kan få direktelinje med tog 

til Oslo og økt hyppighet i togtilbudet mellom Elverum – Hamar. Vi ønsker uansett at det opprettes hyppigere togforbindelse 

med Hamar. Dette vil gi valgfrihet for pendlere til Hamar og knytte Elverum tettere til togtrafikken inn mot Gardermoen 

og Oslo.   

 

Når Rv. 3 legges helt utenfor byområdet, må et attraktivt omstigningspunkt for kollektivtrafikken etableres som en del av 

det nye kryssområdet mellom Rv. 3 og Rv. 25.   

 

Elverum Høyre vil jobbe for at det etableres autonome Shuttlebussruter i sentrum.  

 
4.4. Elverum Høyre vil:   

• At Glomma og elvebredden gjøres mer tilgjengelig og knyttes sterkere til sentrum   

• At hovedfartsårer legges utenom sentrum og nærliggende boligområder    

• Arbeide for flere og bedre sykkel- og gangveiforbindelser i Elverum   

• At bybusstilbudet skal videreutvikles med hyppigere avganger, busser som går senere utover kvelden og flere bussruter   

• At torget skal styrkes som kollektivknutepunkt  

• Legge til rette for bruk av mer miljøvennlige transportmidler  

• Jobbe for etablering av autonome Shuttlebussruter i sentrum  

• Arbeide for valg av østlig trase og stasjon ved Vikingskipet på Hamar slik at vi kan få direktelinje med tog til Oslo og økt 

hyppighet i togtilbudet mellom Elverum – Hamar  

• Arbeide for å få nordre omkjørings-/ringveg forbi Elverum inn i neste rullering av Nasjonal transportplan i 2022  

 

 
5. SAMFUNNSUTVIKLING  
5.1. Flyktningers muligheter i arbeidslivet  

Kommunens flyktningetjeneste jobber målrettet for at så mange som mulig skal være i arbeid eller under utdanning fem 

år etter plassering i kommunen. Elverum Høyre ønsker at arbeidet videreføres for å fremme integrering og flyktningers 

muligheter til å delta i arbeidslivet.   

 
5.2. Integrering og inkludering  

Innvandrere og flyktninger er en ressurs for Elverum på mange områder. Det er viktig at vi legger til rette for at innvandrere 

og flyktninger blir godt integrert og inkludert i Elverum, og at de kan bruke sine evner og bidra i lokalsamfunnet. Det aller 

viktigste er at de som har mulighet til det, kommer i jobb, og språk og er i de fleste tilfeller nøkkelen til dette.     

 
5.3. Kultur, frivillighet og idrett  

Et aktivt og levende kulturliv og idrettsliv er viktig for Elverums identitet og utvikling.   

 

Kultur og kulturarrangementer er viktig for å bygge attraktivitet og styrke Elverum som bosted.  

Frivilligheten er en stor ressurs og bidragsyter i Elverumssamfunnet. I takt med at vi får flere friske eldre, blir mulighetene 

i frivilligheten enda større.   
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Elverum Høyre vil arbeide for at Elverum skal ha et variert og godt idretts- og kulturtilbud.   

Vi vil fortsette å bygge opp under Elverums brede idrettstilbud til barn og unge, som ett fundament for Elverums idrettslige 

fyrtårn.  

 
5.4. Klima  

Klimautfordringen er vår tids største utfordring, og berører oss sterkt også i Elverum. Vårt største fortrinn er muligheten 

til å binde mer karbon i Elverums skoger. På dette området skal vi jobbe aktivt for å være en foregangskommune.    

 
5.5. Elverum Høyre vil:   

• Arbeide for bedre hverdagsinkludering, hvor lokalsamfunnet i større grad tar en aktiv rolle i den uorganiserte inklu- 

deringen av flyktninger og innvandrere  

• Etablere en ordning med «middagsvenn» hvor frivillige kan invitere en flyktning eller innvandrer på middag eller en 

aktivitet i nærområdet  

• Styrke språkopplæringen og kvalifiseringsarbeidet for å bidra til at flyktninger og innvandrere kan komme raskere i jobb  

• Oversette deler av kommunens hjemmeside og informasjonsmateriell til flere språk slik at nyankomne fra andre nasjoner 

lettere kan orientere seg i kommunens virksomhet  

• Som hovedregel ta imot det antallet flyktninger som mangfold- og integreringsdirektoratet ønsker å bosette i Elverum   

• Vurdere alternative måter for å styrke og utvide kinodriften, med for eksempel alternative kinoarrangementer og -steder  

• Styrke biblioteket som integreringsarena, møteplass, sosial arena og arrangementssted  

• Innføre en prøveordning med søndagsåpent bibliotek  

• Innføre en ordning med utstyrsbibliotek  

• Utrede muligheten for å bygge nytt bibliotek samlokalisert med en ny svømmehall  

• Styrke frivilligheten og legge enda bedre til rette for at frivillige lag og organisasjoner kan bidra i samfunnet  

• Se på muligheter for at idrett og frivillighet kan bidra i sosialt arbeid og sosialt entreprenørskapsarbeid. For eksempel at 

idrettslag kan besøke sykehjem og bidra til aktivitet og brobygging mellom generasjoner  

• Styrke Frivilligsentralen og engasjere møteplassens ressurser på flere områder i samfunnet, herunder i større grad kunne 

fungere som tilrettelegger/bindeledd for frivilligheten  

• Utrede muligheten for å etablere et eldreombud i tilknytning til Møteplassen.  

• Utnytte våre store skogressurser til å binde mer karbon gjennom et aktivt og bærekraftig skogbruk  

• Sette i gang et kommunalt prosjekt for karbonlagring i jord og bruk av biokull  

• Arbeide for å gjøre kommunens bilpark og maskinpark klimavennlig    

• Følge opp kommunens vedtatte mål i kommunens energi- og klimaplan  

 

   
Ansvarlig redaktør:   

Yngve Sætre, leder i programkomitéen   

saetre@hotmail.com    

 

Joakim Ekseth, sekretær i programkomitéen  

jekseth@gmail.com  
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BLI MED I ELVERUM HØYRE 
 
Hele vårt kommunevalgprogram 
kan leses på våre nettsider: 

 
https://hoyre.no/innlandet/elverum/
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Vi tror på Elverum 
   - fordi vi tror på deg!


