
  

Vi baserer vår politikk på at vi er bedre rustet i fellesskap 
enn om hver og en må kjempe alene. Øyer SV ønsker et 
samfunn med trygge og gode barnehagetilbud, skoler med 
fokus på kunnskap og menneskeverd, nærhet til naturen og 
en verdig eldreomsorg.  For oss er alle like mye verdt 
uavhengig av kjønn, helsetilstand, religion og etnisitet.  

  

Tillitsreform  

Øyer SV ønsker å gjennomføre en tillitsreform i 
kommunene, der innbyggere, ansatte og folkevalgte 
går sammen for å skape bedre velferd, samfunn og 
lokaldemokrati. SV vil erstatte en utvikling med 
stadig mer kontroll, rapportering, byråkrati og 
markedstenkning i offentlig sektor, med mer tid og 
tillit til de ansatte og større medvirkning for 
brukerne. Vi har tillit til faglighet og vil være lydhøre 
for organisasjoner som representerer medlemmene 
i yrkesgrupper og interessegrupperinger.  
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Barn og Ungdom  

Barn og unge skal prioriteres. Øyer SV vil konsekvent prøve å 
skjerme denne gruppen for kutt, og heller gå inn for å øke støtten 
til disse der det er mulig.  
  
Øyer SV vil:  

- gjennomføre prøveprosjekt med «helhetlig skoledag»  
- gjenåpne barnehagene i påskeuka og romjula  
- sikre et lavterskeltilbud for barn, unge og familier som trenger 

hjelp på grunn av mobbing, psykiske problemer eller rus  
- jobbe for en bedre språkopplæring tidlig i skoleløpet  

- at kommunen skal ta inn minst 10 lærlinger (5 i dag)  
 

  

    

 

Natur og Miljø  
SV tar miljøtruslene på alvor og vil at miljøhensynet skal være 
overordnet i all virksomhet.   
  
Øyer SV vil:  

- at det utarbeides en ny offensiv klima- og miljøplan for kommunen  
- sikre nærskogene ved Solvang og Øyer Ungdomsskole 

- skjerme fjellområdene for videre utbygging  
- inngå felles arealforvaltning med tilgrensende kommuner  
- utarbeide et kart over turstier i kommunen  

- etablering av sammenhengende gang- og sykkelveg langs Lågen 
mellom Tingberg og Navet, med tilkomst fra Trodal-feltet 

  

Helsetjenester  
God helse er viktig for et lykkelig liv. Derfor må 
kommunen gjøre sitt ytterste for å bedre 
innbyggernes fysiske og psykiske helse.  
  
 Øyer SV vil:    

- etablere et fond for tiltak for fattige og ensomme  
- øke grunnbemanningen i pleie og omsorg  

 «Helhetlig skoledag» innebærer minst én time fysisk 

aktivitet, mer praktisk undervisning, et varmt og sunt 

måltid, og kulturelle innslag. Leksene skal gjøres på 

skolen med kvalifiserte lærere tilstede. 



- støtte videre satsing på arbeidstilbud for yrkeshemmede  
- styrke barnevernets fagmiljø ved å inngå interkommunalt samarbeid  
- redusere rapporteringen og heller la de ansatte bruk tiden til å 

yte omsorg  
  

Næring og verdiskapning  

Verdiskapingen i næringslivet er grunnlaget for 
norsk velferd. Øyer SVs næringspolitikk skal bidra 
til full sysselsetting, styrket regional utvikling og 
økt verdiskaping innenfor en bærekraftig ramme.   
  
Øyer SV vil:  

- sørge for god bredbåndsdekning for alle 
kommunens innbyggere 

- legge til rette for enkel og god kommunikasjon med kommunen 

- benytte utbyggingen av E6 til sentrumsutvikling med trygge 
veier, sykkel- og gangstier, handelsområder, grøntarealer 

- prioritere å verne dyrka mark i utbyggingsspørsmål  
- forbedre samarbeid med NAV og arbeidslivet for å få flere ut i arbeid  

  

Integrering og Inkludering  

I et fritt samfunn må det være rom for store 
forskjeller i levemåte, kultur og livssyn. Samtidig er 
det avgjørende at vi på tvers av forskjellene greier å 
skape et fellesskap tuftet på noen felles verdier, 
grunnleggende plikter og rettigheter som skal gjelde 
alle.  
  

Øyer SV vil:  

- legge bedre til rette for språkopplæring  
- stille krav til minoriteter om å delta i samfunnet   
- stille krav til majoriteten om å være inkluderende  
- styrke innsatsen for arbeidskvalifisering, aktiv arbeidsformidling, 

rådgivning og bekjempelse av diskriminering  

- fortsette å bosette 15 flyktninger i året, flere om nødvending   

- holde barnetrygden utenfor beregningsgrunnlaget for sosialstønaden 
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Kultur og fritid  

I Øyer skal det være god tilgang på kultur- og idrettstilbud til alle, 
uavhengig av sosial og økonomisk tilhørighet.   
  
Øyer SV vil:  

- prioritere aktiviteter som kommer barn og unge til gode 

- stille kommunens lokaler gratis til rådighet for kulturaktiviteter 

- jobbe for døgnåpne, selvbetjente bibliotek. 
- utvikle bibliotekene som arenaer for kulturarrangementer 

  
  

LES HELE PROGRAMMET: www.facebook.com/OyerSV 
 

 

Øyer SVs kandidater til kommunestyret 2019-2023: 
 

 

 

 

 

 

 

   
   

 

1. Nisveta Tiro, Øyer (46) 
Verdiskapingen i næringslivet er grunnlaget for norsk velferd. Det er viktig at kommunen 

initierer og gjennomfører utviklingsprosjekter med det lokale næringslivet og videreutvikler 

Øyer til de beste for innbyggere, besøkende og potensielle tilflyttere. 

2. Niklas Aas Skovdahl, Øyer (26) 
Kommunen er langt på overtid med å få på plass en ny, offensiv klima- og miljøplan. Det må 

utarbeides en tiltaksrettet plan mot alle sektorer i kommunen, slik som oppvarming og energibruk, 

offentlig og privat transport, næringslivet, bygg og anlegg. Planen må følges nøye opp. 

 

 3. Ingeborg Frøyse, Tretten (31) 
God og trygg barndom er avgjørende for å legge grunnlaget for en god psykisk helse og mulighet for 

å klare seg godt seinere i livet. For å forebygge psykiske vansker, frafall og rusproblemer, foreslår SV 

en økt satsning på lavterskeltilbud forforeldreveiledning, kurs og oppfølging av familier som sliter. 

 

4. Trond Ludvigsen, Øyer 

5. Trond Erik Dalbu, Øyer 

6. Geir Eggereide, Tretten 

7. Knut Skogrand, Øyer 

8. Marit Grue Blæsterdalen, Tretten 

9. Ståle Angvik, Øyer 

10. Lise Stormorken Buø, Øyer 

11. Odd Inge Vistad, Øyer 

12. Målfrid Slettaløkken Petersen, Øyer 
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