
“Å stemme SV er å ta et standpunkt 
for små forskjeller og plass til alle.”

Lillehammer SV



SVs politikk er ambisiøs og visjonær men samtidig jordnært og 
realistisk. Vi skal våge å drømme om de store endringene og ha 
ambisjoner om å realisere dem. Vårt fremste mål er å skape et 
samfunn der det er plass til alle uavhengig av bakgrunn, kjønn 
og etnisitet. Et slikt samfunn kan vi få ved å kjempe for de 
mange i samfunnet, ikke de få på toppen. 

Forskjellene og klimagassutslippene i Norge øker. Regjeringen gir de rikeste stadig nye 
skattekutt, og kutter i velferden til folk flest. Det gjøres heller ikke nok for å redusere 
klimagassutslippene. Når regjeringen ikke tar ansvar er det viktig at kommunene gjør 
de rette prioriteringene. Velferd for de mange må prioriteres framfor goder til de få 
på toppen. Kutt i klimagasser skal også skje i våre kommuner, og innsatsen for å skape 
nye og beholde eksisterende arbeidsplasser må økes. 

For å sikre en trygg og god kommuneøkonomi er det viktig at vi bruker penger på det 
som er viktig for våre innbyggere. SV vil prioritere barn, ungdom og eldre framfor 
kommersielle idrettsarrangement. Det innebærer at vi vil prioritere å bruke penger 
til viktige velferdstjenester innen skole, helse og omsorg istedenfor satsing på 
kommersielle idrettsarrangement som World Cup og OL.

For de mange – ikke for de få! 

Et rettferdig samfunn med mindre forskjeller

Det skal være trygt å bli gammel i Lillehammer. Alle eldre skal være trygge på at de 
skal få en god alderdom uavhengig av hvilket behov de har for omsorgstjenester. 
Kommunen skal sikre eldre og mennesker med nedsatt funksjonsnivå muligheter for 
et aktivt og verdig liv, og tilbudet for rusavhengige og psykisk utviklingshemmede må 
bli bedre. Eldre som ønsker og trenger sykehjemsplass, skal være trygge på at de får 
sykehjemsplasser med god kvalitet og faglig sterke ansatte rundt seg.

Det er det offentlige som er best egnet til å tilby tjenester innen pleie og omsorg med 
høy kvalitet. Samtidig er det viktig å sikre at våre skattepenger går til pleie og omsorg, 
ikke som utbytte til store kommersielle velferdsprofitører. Derfor skal ikke tjenester 
innen pleie og omsorg settes ut på anbud. 

Omsorg, verdighet, trygghet og selvbestemmelse

Lillehammer skal være en foregangskommune når det gjelder miljøvern og kutt i 
klimagassutslipp lokalt. Vi vil lage en strategi for forvaltning av utmark og verne 
viktige naturområder for alle former for byggeaktivitet. Det må bli mer attraktivt å gå 
og sykle i byen og vi vil gjøre Lillehammer kommune klimanøytral innen 2025 og til 
nullutslippskommune innen 2030.

Miljøpolitikk der vi tenker globalt og handler lokalt

Gjennom sterke fellesarenaer gir vi barna våre best forutsetninger for å lykkes. 
Barnehagen skal ivareta barns behov for omsorg og lek og er første skritt på veien 
til livslang læring og dannelse. Grunnskolen legger et viktig grunnlag for et godt 
liv, videre utdanning og aktiv deltakelse i samfunnet. Og et kompetent og sterkt 
barnevern er avgjørende for å sikre tryggheten for alle barn. 

For at barn skal få den oppveksten de fortjener må barnehager, skoler og barnevern 
være tilstrekkelig bemannet, og tjenestene skal baseres på tillit til de ansattes 
faglighet og brukermedvirkning. Tjenester til barn og unge må drives av kommunen 
eller ideelle organisasjoner, ikke kommersielle velferdsprofitører. 

Ungdom skal bli sett og hørt, og vi må øke innsatsen for å hindre utenforskap blant 
de unge. Det skal være et bredt og variert fritidstilbud til alle unge, og tilbudet innen 
psykisk helse må bli bedre. 

Kunnskap og forebygging

Lillehammer er en kommune som går bra, men det kan bli bedre. De arbeidsplassene 
vi har i dag innen handel, turisme, kompetansearbeidsplasser, IKT og mye mer er et 
gode for kommunen. Men vi må ha flere bein å stå på. Det er behov for en styrket 
innsats for å etablere nye arbeidsplasser i kommunen. 

Kommunen må samtidig øke sin innsats for å beholde de arbeidsplassene vi har 
ved å påvirke sentrale beslutningstakere i større grad enn i dag. Konkurransen 
med de andre Mjøsbyene må forvandles til samarbeid og Lillehammers rolle som 
regionsenter må styrkes. Sentrum skal vernes om som byens hovedpulsåre for handel 
og aktivitet. Og det skal legges til rette for flere næringsarealer uten at det skjer på 
bekostning av dyrket mark.

Næringspolitikk for verdiskaping og arbeidsplasser



facebook.com/lillehammersv
sv.no/lillehammer
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2. kandidat
Ingunn Dalan Vik (50)
Prest
Jeg stiller til valg for SV fordi jeg ønsker å fortsette å arbeide for 
et varmere, åpnere og mer inkluderende samfunn. Jeg vil bo i 
ett Lillehammer som gjør det enda enklere for oss å bry oss om 
hverandre, og et sted der barna er trygge og akseptert.

3. kandidat
Ingrid Kristin Langfeldt (21)
Student

Jeg stiller til valg for SV fordi jeg ønsker et sterkt og mangfold 
fellesskap. Jeg vil at de unges stemmer skal bli hørt og komme 
mer frem i samfunnet.

1. kandidat
Mizanur Rahaman (30)
Ingeniør
Jeg stiller til valg for SV fordi jeg ønsker mer rettferdig fordeling 
av samfunnets ressurser og fordi jeg er opptatt av å sikre gode 
velferdstjenester til alle. SV er utvilsomt det partiet som har 
den beste fordelingspolitikken.

Våre hovedprioriteringer i Lillehammer
• Prioritere barn, ungdom og eldre framfor kommersielle idrettsarrangement.

• Øke innsatsen for å skape nye og beholde eksisterende arbeidsplasser. 

• Følge opp de globale klimamålene ved å handle lokalt i vårt  nærområde.


