Plattformen:
Gjennom vår felles politiske plattform deler vi et felles ønske om å utvikle Gjøvik
kommune til:
En bærekraftig og framtidsrettet kommune med omsorg og trygghet for innbyggerne,
innovasjon og vekstmuligheter for næringslivet, valgfrihet, mangfold og toleranse. Vi
ønsker i fellesskap å skape en aktiv, offensiv og inkluderende kommune vi er stolte av!
Gjøvik skal være et godt sted å bo for alle innbyggere. Partiene ønsker å utvikle hele
kommunen og sikre mer kunnskap, valgfrihet og mangfold, inkludering og toleranse slik at
Gjøvik er et godt sted å bo for alle våre innbyggere.
1. Partiene vil føre en politikk som sikrer våre innbyggere gode barnehager og skoler, et
bredt utdanningstilbud, et levende kultur- og fritidstilbud, gode helsetjenester, fremmer
et konkurransedyktig næringsliv med trygge arbeidsplasser og gir et godt omsorgstilbud
med større mulighet for valgfrihet.
2. Partiene skal ta ansvar for trygg og langsiktig styring i Gjøvik. Gjennom sterkt politisk
lederskap vil vi holde orden i kommuneøkonomien, forbedre tjenestetilbudet og være
pådrivere for viktige utviklingsprosjekt i hele kommunen.
Partiene er enige om å sikre flertall for budsjett og styringsdokument hvert år i
valgperioden og gjennom dette sikre en god og forsvarlig kommuneøkonomi. Partene åpner
for at slikt flertall kan sikres gjennom alternativ votering.
3. Et levende folkestyre er basert på nærhet, likeverd og korte avstander mellom de som
fatter beslutninger og de som berøres av dem. Partiene vil fortsatt ha desentralisert
beslutningsstruktur i Gjøvik kommune, der kommunenes medarbeidere og ledere som
myndige ansatte tar avgjørelser nærmest den enkelte.
4. Gjøviks rolle som regionsenter skal styrkes. Partiene vil sikre gode offentlige tjenester,
bokvalitet og gode arbeidsplasser i hele kommunen. Partiene legger til grunn at Gjøvik
kommune blir styrket dersom vi kan ta hele kommunen og dens ressurser i bruk.
5. Gjøvik kommune skal i større grad være åpen for samarbeid med næringslivet,
organisasjonslivet, utdanningsinstitusjonene og andre kommuner for å utføre tjenester til
innbyggerne.
6. Partiene vil styrke arbeidet for å skape og tiltrekke flere private og offentlige
arbeidsplasser, legge til rette for vekst i næringslivet og være tydeligere på de politiske
arenaer hvor utviklingen av innlands-Norge blir avgjort.
7. Partiene er enige om å videreføre og øke stimuleringspakken for landbruket for å styrke
Gjøviks rolle som matprodusent og en aktiv jord- og skogbrukskommune.
8. Partiene er enige om å løfte arbeidet med den langsiktige utviklingen av Gjøvik som en
bærekraftig kommune med bevisst fokus på klimaspørsmål og miljø.
9. Partiene er enige om at Gjøvik skal bli en foregangskommune innen klima og miljø.
Kommunen skal legge forholdene bedre til rette for gående og syklende. Klima og
miljøplanen som skal utarbeides for Gjøvik kommune skal gjøres gjeldende for alle

kommunale enheter. Planen skal inneholde konkrete tiltak for å nå målet om at Gjøvik skal
være klimanøytral kommune.
10. Partiene er enige om å styrke innsatsen for de svakeste gruppene med spesielt fokus
på tiltak rettet mot barnefattigdom.
11. Partiene er enige om å styrke arbeidet med integrering av innvandrere med spesielt
fokus på språkopplæring for å sikre arbeid for en større andel av innvandrere som blir
bosatt i Gjøvik.
12. Partiene er enige om å styrke kvaliteten på elevenes kunnskap i skolen gjennom
målrettede tiltak, åpenhet om resultater og tidligere innsats der det er nødvendig. Det er
prioritert å øke antall lærere som tar etter- og videreutdanning. Det er også enighet om å
videreføre dagens skolestruktur under forutsetning av at den enkelte skole leverer gode
læringsresultater og har et tilstrekkelig elevgrunnlag.
13. Partiene er enige om å øke kapasiteten og kvalitet innen eldreomsorgen. Styrking av
grunnbemanning og utbygging av flere sykehjemsplasser. Utbygging av nytt omsorgssenter
med 40 sykehjemsplasser i Biri er prioritert i perioden. Arbeid med planlegging av nytt
omsorgssenter i Snertingdal igangsettes i perioden.
14. Det legges tilrette for et program for etter- og videreutdanning av helsefagarbeidere
og sykepleiere i tråd med regjeringens satsing på kompetanse i sektoren.
15. Partiene vil styrke arbeidet for et attraktivt sentrum i Gjøvik som legger til rette for
handel, trivsel og gode opplevelser. Vi vil løfte de bynære strandområdene og styrke
arbeidet med utvikling av Huntonstranda.
16. Partiene vil utvikle en aktiv boligpolitikk som gjenspeiler de mulighetene og
utfordringene Gjøvik møter.
17. Partiene er enige om å videreføre et målrettet arbeid for å ta hele kommunen i bruk
og sikre gode møteplasser også Hunndalen, Snertingdal og Biri.
18. Partiene er enige om å styrke arbeidet med kollektivtransport og øke veivedlikeholdet
i kommunen, samt få flere trygge skoleveier.
19. Partiene er enige om å jobbe aktivt for å ta de muligheter som åpner seg ved
etablering av NTNU fra 2016, og bidra til at flere studenter velger Gjøvik som studie- og
bosted.
20. Partiene er enige om å utrede alternativer til dagens finansforvaltning for å sikre økt
forutsigbarhet i kommunens økonomi gjennom på sikt å redusere kommunenes økonomiske
avhengighet av den løpende, årlige avkastningen samt å øke finansforvaltningens buffer.

