Ta kampen for et varmt samfunn!
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, alder, helsetilstand, religion og etnisitet.

En stemme til Øyer SV – En stemme til folkestyre og demokrati
Samfunnsoppgavene løses best i fellesskap
Et sterkt SV vil bidra til at de viktigste samfunnsoppgavene løses i fellesskap. Fellesskapet
skal ha ansvar for velferdsoppgavene i kommunen som barnehage, skole og omsorg.
Tjenester skal ikke konkurranseutsettes eller privatiseres. Øyer SV vil bidra til at
tjenestetilbudene innenfor offentlig sektor får gode nok rammebetingelser til å sikre fortsatt
god tjenestekvalitet, innovasjon og utvikling.
SV-kommunen er en kommune der alle innbyggere får brukt sine ressurser. Gode, trygge og
rimelige offentlige tjenester er viktig for likestilling i arbeidslivet og for å få dagene til å
henge sammen.
SV-kommunen er også en internasjonal kommune, og vi vil drive et aktivt arbeid for
likestilling og inkludering. Alle skal ha like muligheter uavhengig av kjønn, legning, etnisitet
og religion.
I SV-kommunen tar vi lokalt ansvar for de globale utfordringene innenfor klima og langsiktig
naturforvaltning, og ser disse i sammenheng med lokale behov knyttet til transport uten bil,
folkehelse, gode bo- og livsmiljø uansett alder.

Kommunen må bidra til å skape arenaer for kontakt og samspill mellom generasjonene, og
være en aktiv samarbeidspartner for organisasjoner og enkeltpersoner som gir tilbud til barn
og unge.
Tillitsreform
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.
Lokaldemokrati
Lokaldemokratiet bygger på tillit og nærhet mellom innbyggerne og de som tar
beslutningene. SV vil ha mer demokrati i norske kommuner, og innbyggerne må få ta del i
viktige demokratiske beslutninger. I dag tas for mange avgjørelser langt fra innbyggerne og
ofte bak lukkede dører.

Kommunereformen har vært den mest omfattende reformen i Norge på mange tiår.
Spørsmålet om kommunesammenslåing vil tidvis dukke opp igjen. Øyer SV vil ikke være
pådriver for å starte debatten, men om debatten dukker opp, er Øyer SV opptatt av en
grundig prosess som involverer ansatte og innbyggere i kommunen. En
kommunesammenslåing bør kun gjennomføres hvis det gir innbyggerne større innflytelse,
bedre tjenester og en enklere hverdag, og kun hvis innbyggerne sier ja gjennom en
folkeavstemming. Kommunen må ha gode planer for hvordan man skal jobbe med reformen
og samtidig opprettholde kvaliteten på tjenestene. Det er viktig å tilby tjenester i nærheten
av der folk bor. Ved en eventuell kommunesammenslåing vil Øyer SV jobbe for at alle
tjenesteytende virksomheter består både på Tretten og i Øyer.

BARN OG UNGDOM
Alle barn skal oppleve det som godt å vokse opp i Øyer. Barns behov for omsorg, tilsyn,
kunnskap og aktivitet skal kontinuerlig stå i fokus. Det må utvikles trygge nærmiljøer, gode
barnehager og skoler, og et mangfold av fritids- og kulturaktiviteter.
Hovedprioriteringer for perioden:
• gjennomføre prøveprosjekt med «helhetlig skoledag» med sikte på innføring
• gjenåpne barnehagene i påskeuka og romjula og holde åpent sommeren.
• holde begge barnehagene åpne om sommeren
• redusere kravet om sammenhengende ferieuttak av barnehagene fra 3 til 2 uker
• 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
• kommunen skal ta inn minst 10 lærlinger (5 i dag)
Skole
Det er viktig at kommunen har et helhetlig perspektiv på oppvekst og læring. En skole- og
barnehagesjef med riktig kompetanse kan ivareta det overordnede perspektivet og
tilrettelegge for en felles pedagogisk retning i kommunen.
Helhetlig skoledag
Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine
ferdigheter, holdninger og verdier. Skolen skal gi alle utfordringer og mestringsopplevelser,
og legge grunnlaget for et godt liv, videre utdanning og aktiv deltakelse i samfunnet og
arbeidslivet.
Øyer SV vil gjennomføre prøveprosjekt med innføring av «helhetlig skoledag» Skoledagen
skal være variert og i tillegg til ordinær undervisning bestå av 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. Når elevene er ferdig med skoledagen skal de ha
fri fr skolearbeid.
Tilrettelegging og tidlig innsats
Det er viktig at skolene har nok ressurser til å fange opp og følge opp elever som trenger
hjelp og støtte. Dette må skje tidlig i skoleløpet, slik at omfanget begrenses mest mulig.
Tolærermodellen må videreutvikles. Alle elever skal ha mulighet til å føle mestring i
hverdagen. Tidlig innsats er viktig.
En 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 for foreldreveiledning, kurs og
oppfølging av familier som sliter. Vi tror på at barn ikke skal trenge å få en diagnose for å få
den hjelpen og oppfølgingen de har behov for i barnehagen og skolen og vi tror at mindre
byråkrati og mer konkrete tiltak kan hjelpe barn i de fasene av livet som de har behov for
det. For å få til dette er det avgjørende at det satses på god voksentetthet i barnehagen og
skolen, at det jobbes for et godt tverrfaglig samarbeid og at det satses på kunnskap om
psykisk helse og traumepsykologi i kommunen som helhet.
Øyerskolene har elever med i underkant av 30 ulike minoritetsspråk I dag er det ikke nok
ressurser for å gi en god språkopplæring til alle. Dette går utover disse elevenes evne til
sosialisering og læring, og krever stadig mer ressurser utover i skoleløpet.
Barnehage
For å være attraktiv som tilflyttings-kommune, må kommunen fortsatt ha full
barnehagedekning og gode skoler. Skolene bør legge vekt på mestring og læring, ikke testing
og rapportering.
Tilflytting til kommunen vil på sikt føre til økt etterspørsel av barnehageplasser. Disse
plassene må etableres ved en ny kommunal barnehage i nærheten av fremtidige boområder
i Øyer.
Småbarnsforeldre har ofte en travel hverdag. Det er viktig at kommunen tilrettelegger
tjenestene på en måte som gjør hverdagen litt mindre hektisk. Slik ferieavviklingen i
barnehagen nå er lagt opp, bestemmer kommunen store deler av foreldrenes ferieuttak.
Øyer SV vil gjenåpne barnehagene i påskeuka og romjula. I tillegg vil vi at begge
barnehagene skal holde åpent om sommeren og at kravet om sammenhengende ferie
reduseres fra 3 til 2 uker. Dette er det beste for barn og foreldre. Dessuten hindrer det at
kommunale barnehager taper i konkurransen mot private, slik at kostandene øker.

Mobbing og omsorg
I dagens samfunn er det sosiale presset stort. Mange elever har behov for å snakke med
noen om det de tenker på. Undersøkelser har vist at mobbing også foregår i Øyer. Øyer SV
mener det må settes av mer ressurser til skolehelsetjenesten for å ta vare på elevenes
psykiske helse. Økte ressurser til skolehelsetjenesten vil gi lærerne mulighet til å bruke mer

av tiden på undervisning og mindre på problemløsning. Vi ønsker kvalifiserte tilsatte på alle
nivåer i barnehage og skole. Barnehagene skal sikres et godt pedagogisk tilbud og ivareta
barnets omsorgsbehov når foreldrene er på arbeid.
Skolefritidsordningen (SFO)
SFO er en viktig del av mange barns hverdag. De siste årene har egenbetalingen gått opp og
innholdet i tilbudet blitt redusert. Øyer SV mener det er viktig at SFO fylles med innhold og
aktivitet, og ikke forblir en oppbevaringsplass for barn. Det må være SFO-tilbud både på
Tretten og i Øyer. Det er viktig at prisnivået ikke er så høyt at familier som kunne tenke seg å
benytte seg av tilbudet velger det bort på grunn av økonomi
Lærlinger
Om 20 år vil Norge mangle 100 000 fagarbeidere, blant dem mange helsefagarbeidere.
Kommunene har et særlig ansvar for å bidra til at flest mulig for fullført utdannelsen sin og
de bør derfor ta inn flere lærlinger Å ta inn flere lærlinger kan også være et viktig tiltak for å
øke tilflyttingen til kommunen.

Kulturskolen og bibliotekene
Kulturskolen er en viktig institusjon for barn og unges kulturtilbud i Øyer. Øyer SV vil
opprettholde og styrke dette tilbudet hvis de økonomiske rammene gir rom for det. Prisen
på kulturskolen er i dag for høy til at alle har mulighet til å delta. Slik skal det ikke være. Det
skal ikke være økonomien til foreldrene som avgjør om ungene kan være med. Derfor vil
Øyer SV kjempe for at prisene senkes.
Bibliotekene er en viktig samfunnsinstitusjon og møteplass som bør utvikles ettersom tidene
endrer seg. Øyer SV vil utvidet bibliotektilbudet både på Tretten og i Øyer, og ønsker at
bibliotekene skal bli en møteplass i lokalsamfunnet, samt videreutvikles som
arrangementsarena.

NATUR OG MILJØ
SV tar miljøtruslene på alvor og vil at miljøhensynet skal være overordnet i all virksomhet.
Hovedprioriteringer for perioden:
• Ny offensiv klima- og miljøplan
• trygg skolevei og sikre nær-skogene ved Solvang og Ungdomsskolen
•
•
•
•

å styrke kollektivtrafikken
en bærekraftig forvaltning av kommunens arealer
å skjerme fjellområdene mot videre utbygging
felles arealforvaltning med tilgrensende kommuner

•

å tilrettelegge friluftsarealer – særlig i nærområdene – spesielt for barn og folk med
funksjonsnedsettelser

•

Utarbeide et kart over eksisterende stier og turmuligheter i kommunen.

•

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

Fokus på klima
Den største utfordringen vi står overfor er å bygge et samfunn som løser dagens og
framtidens miljøproblemer. Vi må begrense de menneskeskapte klimaendringene, som vil
kunne gjøre uopprettelig skade både på mennesker og natur, og som vil forsterke den
urettferdige fordelingen mellom den fattige og rike delen av verden. Vi må ta vare på
mangfoldet i naturen fordi det er livsgrunnlaget vårt og fordi det har en verdi i seg selv. Og vi
må sikre alle en trygg og giftfri hverdag og tilgang til rike naturopplevelser
Kommunen må være offensiv i sin miljøpolitikk. Det må arbeides aktivt for bruk av fornybar
energi og bedre energiøkonomisering. I tilknytning til den miljøpolitiske planen er det viktig å
komme med konkretisering av tiltak kommunen vil støtte. I utbyggingsavtaler må det stilles
krav om miljøvennlige løsninger når det gjelder oppvarming og energibruk.
Dagens klimaplan er fra 2007 og følges ikke opp i tilstrekkelig grad. Det bør utarbeides en ny
offensiv klimaplan for kommunen, som er forpliktende og positivt tiltaksrettet inn mot alle
sektorer i kommunen, som oppvarming og energibruk, offentlig og privat transport, bygg og
anlegg, næringslivet mfl.

Ved etablering av boligområder må kommunen sikre grønne lunger og skille trafikk fra
bomiljøer. Hovedregelen må være at boligbygging skal skje som fortetting av og inntil
eksisterende boområder. Spesielle hensyn skal tas til barns muligheter for lek, utfoldelse og
trygghet i trafikken.
Bilen er for de fleste et viktig transportmiddel, men det er mulig å redusere bilbruken ved
utvikling av bedre og billigere kollektive transportmidler og ved legge bedre til rette for
sykling og gange. Det er viktig at sentrumsnære områder blir utviklet med tydeligere gangog sykkelveger, både for turer og til nytteformål. Det bør lages en egen gå- og sykkelstrategi
for kommunen, samt utarbeides et kart over eksiterende turmuligheter i kommunen. Der
hvor trafikk og støy allerede er et problem, må tiltak settes i verk for å redusere oppståtte
miljøskader. Øyer SV vil jobbe for Gondol fra vestsiden over til Hafjell, slik at tilgangen til
jernbanen blir enklere. En bør også prøve ut en ordning skyttel-elbuss forbindelse mellom
hytteområdene i Hafjell og Øyer sentrum (særlig i helger og ferier).

Bompenger
Øyer SV vil vurdere behovet for bruk av bompenger i forhold til nytten av prosjektene. Vi vil unngå
å dele kommunene med flere bommer. Vi vil også være restriktive i forhold til veiutbygging og
bruk av dyrket mark.
Utbygging av E6

I arbeidet med utbygging av E6 gjennom Øyer er det viktig at kommunen er aktiv i planprosessen
slik at utfallet blir mest mulig framtidsrettet. Utbyggingen gir muligheter for en helt ny
sentrumsutvikling med trygge veier, sykkel- og gangstier, handelsområder og grøntarealer.
Trafikken må legges slik at den ikke sluses gjennom sentrum. Øyer SV mener fartsgrensen bør
være 110 km/t til Ensby og deretter som i dag.
Natur og friluftsliv
Øyer SV ønsker å forvalte naturen på en slik måte at også kommende generasjoners behov
blir ivaretatt. Allemannsretten må sikre alle rett til hensynsfull ferdsel i naturen.
I Øyer har vi lett tilgang til flotte naturområder. Dette gir befolkningen unike muligheter til
rekreasjon og fysisk aktivitet. Ca. 2/3 av arealene i Øyer er statsallmenning. Øyværingene
har gjennom generasjoner hatt et nært og aktivt forhold til fjellet. Seterdrift og beite, jakt,
fiske og friluftsliv er viktig for mange. Friluftslivet er viktig for folks fysiske og psykiske helse
og trivsel og er en viktig del av norsk kultur. Friluftsliv øker forståelsen for sammenhengen
mellom mennesker og natur, og dermed for de store miljøutfordringene. Det offentlige har
en viktig oppgave i å tilrettelegge for aktiviteter i naturen. Friluftsliv omfatter alt fra den lille
turen i nabolaget til lange fjellturer. Alle skal ha mulighet for friluftsliv. SV vil legge spesielt til
rette for at barn og unge, mennesker med funksjonsnedsettelser, ikke minst i nærområdene.
Ved opparbeidelse av nye gang- og sykkelveier, må en tenke på behovet både for transport
og nytteturer, og for friluftsliv. En turvei langs Lågen mellom Tingberg og Navet vil ha en slik
fler-nytte, og også være et godt rundtur-tilbud til turister på hotellene i sentrum. Godt
samarbeid med grunneierne er en selvfølge!

Ved flere anledninger er det gitt dispensasjoner fra gjeldende arealplaner. SV vil fortsatt
arbeide for å motvirke kommersialiseringen av fjellområdene. Vi mener at det skal svært
sterke grunner til for å fravike vedtatt kommunedelplan. Økonomiske hensyn er ikke sterk
nok grunn. Private eller kommersielle utbyggere som lokker med å betale felleskostnader
skal ikke ha fordel av dette.
De indre fjellområdene og snaufjellet skal være skjermet for utbygging. Setre og
seterlandskap representerer store kulturverdier som må hegnes om. Naturen gir
innbyggerne gode rekreasjonsmuligheter, og slik må det fortsatt være. Det er også viktig at
en sikrer de sentrumsnære naturområde - det er særlig disse som er viktige for folkehelse og
daglig velvære.

NÆRING OG VERDISKAPNING
Høy verdiskaping blir til gjennom et effektivt samspill mellom arbeidskraften, risikovillig
kapital og offentlig infrastruktur. Den norske modellen bidrar nettopp til dette. Øyer SVs
næringspolitikk skal bidra til full sysselsetting, styrket regional utvikling og økt verdiskaping
innenfor en bærekraftig ramme. Vi vil satse på kunnskap og innovasjon for å sikre arbeid og
velferd i fremtiden.

Hovedprioriteringer for perioden:
• ha gode planer for sentrumsutvikling og handelsområder
• legge til rette for enkel og god kommunikasjon med næringslivet
• sørge for god bredbåndsdekning for alle kommunens innbyggere
• prioritere å verne dyrka mark i utbyggingsspørsmål
• legge til rette for økt samarbeid mellom landbruks- og turistnæring
• trappe opp kampen mot sosial dumping
• at kommunen skal ta inn minst 10 lærlinger (5 i dag)
Næringsutvikling
Øyer SV mener det er viktig å legge til rette for næringsutvikling i kommunen. For oss
handler det om mye mer enn å ha egnede næringsarealer å tilby. Like viktig er det at
kommunen har gode planer for sentrumutvikling på Tretten og i Øyer, som innebærer å ha
service- og handelsområder som er trygge og hyggelige.

Mange velger å bosette seg i nærheten av der de starter opp en virksomhet. Derfor er det
også viktig for næringslivet at kommunen kan levere god kvalitet på velferdstjenester.
Fritidstilbud, helsetjenester, barnehage- og skoletilbud er alle faktorer som er viktig når folk
skal vurdere hvor attraktivt et område er. Det gjør at den generelle samfunnsutviklingen i
Øyer og oppfatningen av den, blir viktig for at næringsaktører etablerer seg i kommunen.
Landbruk
Landbruket i Øyer har en sentral plass i kommunens næringsliv og representerer store
verdier - både økonomisk og kulturelt. I en verden som er uforutsigbar og urolig er det viktig
at Norge opprettholder en produksjon av trygg mat av høy kvalitet. Dagens utvikling bidrar
til nedlegging av de små brukene, redusert utnyttelse av egne norske ressurser, økt import
av korn til kraftfor og redusert sjølforsyningsgrad. Øyer SV vil heller jobbe for at
inntektsutviklingen i landbruket følger lønnsutvikling i sammenlignbare grupper, slik at
rekruttering til et variert landbruk øker. Vi vil arbeide for en langsiktig mat- og
landbrukspolitikk som gjør det lønnsomt å dyrke jorda i Norge. Lønnsomhet og en
akseptabel inntekt må sikres hos alle som bidrar med bærekraftig matproduksjon.
Vi vil at Øyer fortsatt skal være en landbrukskommune. Dyrket mark skal vernes. Kommunen
må spille en aktiv rolle for å hindre unødvendig nedbygging av landbruksarealer.
Mange gårdbrukere har positive erfaringer med å kombinere gårdsdriften med turisme og
aktiviteter knyttet til turisme. Kommunen bør støtte opp under en slik utvikling og stimulere
til økt samarbeid mellom landbruks- og turistnæringen. Øyer SV vil at landbruksnæringen
skal gis vekstmuligheter og ressurser til å ivareta kulturlandskapet.
Turisme
Reiselivsnæringen har en sentral plass i Øyer. Den gir mange arbeidsplasser og bidrar til
økonomisk vekst i kommunen. Vi er positive til tiltak som styrker Øyer som
helårsdestinasjon.

Kommunen er ikke tjent med at det bygges plass- og energigrådige hytter som står tomme
store deler av året og som presser fram behov for alpintraseer og infrastruktur i sårbare
områder. Øyer SV ønsker derimot ”varme senger” som gir mer igjen for arealbruken og jevn
trafikk over året. Nye prosjekter må realiseres innenfor de arealer som er satt av til
turistutbygging i gjeldende kommuneplan. Det er viktig at reiselivet i kommunen utvikler seg
slik at innbyggerne beholder og utvikler en positiv innstilling til turismen og turistene.
Sysselsetting
Et mangfold av arbeidsplasser er viktig for å oppnå full sysselsetting. Kommunen må arbeide
aktivt for at eksisterende hjørnestensbedrifter blir i kommunen og gis muligheter for
videreutvikling. Hensiktsmessige arealer og nødvendig infrastruktur (vei, vann og kloakk) må
legges til rette for etablering av ny virksomhet.
Kommunen bør inngå tettere samarbeid med Nav og næringslivet, slik at folk kommer ut i
relevant arbeid tidligere.
Kommunen som arbeidsgiver
Øyer kommune skal være en god kommune å jobbe i. Det er viktig at det jevnlig
gjennomføres medarbeider-samtaler, ikke bare skjemaer, for å lytte til hvordan de ansatte
har det i jobben. Kommunen skal gi de ansatte relevante oppgaver og mulighet til å bruke og
utvikle sin kompetanse.
De senere årene har stor arbeidsinnvandring ført til press på norske lønns- og arbeidsvilkår.
Midlertidige ansettelser, innleid arbeidskraft og lavere organiseringsgrad truer tryggheten i
det norske arbeidslivet. Dersom sosial dumping får bre om seg, vil lønningene i Norge
presses nedover også i andre bransjer i det private og det offentlige. På sikt vil sosial
dumping gå ut over felles velferd og trygghet i arbeidslivet for alle norske arbeidstakere.
Øyer SV vil bekjempe sosial dumping gjennom aktive tiltak, slik som strenge krav ved
anbudsutsettelser.
Om 20 år vil Norge mangle 100 000 fagarbeidere, blant dem mange helsefagarbeidere.
Kommunene har et særlig ansvar for å bidra til at flest mulig for fullført utdannelsen sin og
de bør derfor ta inn flere lærlinger Å ta inn flere lærlinger kan også være et viktig tiltak for å
øke tilflyttingen til kommunen.

HELSETJENESTER
God helse er viktig for et lykkelig liv. Derfor må kommunen gjøre sitt ytterste for å bedre
innbyggernes fysiske og psykiske helse.
Hovedprioritering for perioden:
• etablere et fond som frivillige organisasjoner kan søke til arrangementer og tiltak for
fattige og ensomme.
• øke grunnbemanningen i pleie- og omsorgsektoren
• opprettholde to legekontor i kommunen på permanent basis.

•
•
•
•

utarbeide et kart over turstier i kommunen
redusere rapporteringen og heller la de ansatte bruke tiden til å yte omsorg
styrke helsetjenester for barn og unge
Inngå interkommunalt samarbeid om barnevernstjenester slik at fagmiljøet styrkes

Folkehelse
Arbeid for folkehelsen er svært viktig for å forebygge fysiske og psykisk sykdommer, og for å
fremme befolkningens helse og trivsel. Å styrke folkehelsen handler om å skape gode
oppvekstsvilkår, arbeid til alle og et inkluderende samfunn.
SVs mål er å avskaffe fattigdom. Å leve i fattigdom gir færre muligheter for den enkelte,
samtidig som sannsynligheten for fysiske, psykiske og sosiale problemer øker. Særlig viktig er
det at barn slipper å vokse opp i fattigdom. Først og fremst handler dette om at alle barn har
rett til en trygg og meningsfull oppvekst. I tillegg vet vi at en samordnet innsats for disse
barna bidrar til å forebygge en lang rekke fysiske, psykiske og sosiale problemer i framtiden.
Mange mennesker har få eller ingen å dele sine opplevelser og tanker med i hverdagen.
Ensomhet er et alvorlig samfunnsproblem som kommunen må forebygge. Øyer SV vil
etablere et fond som frivillige organisasjoner kan søke til arrangementer og tiltak for fattige
og ensomme.
Dette er et viktig tiltak for folkehelsa og gir fine turmuligheter for innbyggere og turister.
Øyer SV vil jobbe for at det utarbeides et kart over turstiene i Øyer og på Tretten, slik at flere
blir kjent med mulighetene. Like viktig er det at arealgrunnlaget for nærturer sikres, i form
av lett tilgjengelige naturområder. Kommunen bør snarest starte arbeidet med å kartlegge,
verdsette og sikre friluftsområder i kommunen.
Verdig alderdom
I all omsorg er det viktig at brukerne av tjenestene ikke får for mange personer å forholde
seg til. Spesielt gjelder dette personer med psykiske utviklingshemminger.
Øyer Aktivitetssenteret gir et godt tilbud om arbeidstrening og aktivitet til personer som ikke
gis muligheter på det ordinære arbeidsmarkedet. Senteret benyttes også som møteplass for
lag og foreninger og er en viktig sosial arena for ulike aktiviteter.
Tilbud om tilrettelagt arbeid, voksenopplæring, fritidstilbud og avlastningsmuligheter må
fortsatt opprettholdes og videreutvikles.
Tjenester for barn og unge
Psykososiale problemer er utbredt blant barn og unge og forbruket av rusmidler øker.
Ungdom med rusmiddelavhengighet er mer utsatt for psykiske lidelser enn befolkningen for
øvrig. Vi mener det er all grunn til å intensivere både forebyggende og kurerende arbeid for
denne gruppen.
Kommunen må støtte gode fritidstilbud for barn og ungdom i regi av lag og foreninger. Det
må gis tilgjengelige lokaler til møteplasser og uorganiserte aktiviteter for ungdom.

Vi vil fortsatt øremerke inntekter av salgs- og skjenkebevilgningene til rusforebyggende
arbeid.
Barnevernstjenesten står overfor en utvikling i retning av mer komplekse saker hvor
ressursbehovet er stort. PP-tjenesten må organiseres slik at den er tilgjengelig nærmest
mulig brukeren, men samtidig ha store nok fagmiljøer til at sakene behandles på best mulig
måte. Øyer SV mener dette ivaretas best mulig ved å inngå kommunalt samarbeid om
barnevernstjenester med nabokommunene.
Mer sammensatte behov, atferdsproblemer, funksjonshemninger, rusproblemer og psykiske
vansker krever samarbeid mellom ulike faggrupper på tvers av virksomhetsområder og
forvaltningsnivåer. Det ligger store utfordringer i dette arbeidet, og høy faglig kompetanse
er en forutsetning for kvalitet i tjenesteytingen. Kommunen må sørge for å utarbeide
individuelle planer i samarbeid med brukeren-/pårørende

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. Vårt mål er et
flerkulturelt samfunn uten diskriminering og med rom for ulikhet, som er kjennetegnet av
samhold, tilhørighet og fellesskap.
Hovedprioriteringer i perioden:
• fortsette å bosette 15 flyktninger i året, flere hvis situasjonen i verden tilsier det
• legge bedre til rette for språkopplæring
• stille krav til minoriteter om å delta i samfunnet og til majoriteten om å være
inkluderende
• styrke innsatsen for arbeidskvalifisering, aktiv arbeidsformidling, rådgivning og
bekjempelse av diskriminering
• La barnefamilier som mottar sosialhjelp beholde barnetrygden
I en verden med mange konflikter og katastrofer, der folk er på flukt, er det viktig at
samfunnet rundt bidrar etter evne. Øyer har tradisjonelt vært flinke til å bosette flyktninger,
de siste årene 15. Øyer SV vil opprettholde dette antallet. I ekstraordinære situasjoner, slik
dagens krig i Syria, bør Øyer kommune ta imot det antallet regjeringen ber om. Hele
kommunen bør benyttes til bosetting.
Det samfunnet SV jobber for skal bygges på felles og ufravikelige verdier som demokrati,
likestilling, antirasisme, menneskerettigheter, ytringsfrihet og rettferdig fordeling.
Integrering er en toveis prosess. Både majoritet og minoriteter må tilpasse seg for at vi skal
lykkes med integrering. Det er viktig å stille krav og det er viktig at kravene går begge veier.
Hvilken retning samfunnet tar er avgjørende for hvordan det går med integreringen i
framtiden. Arbeidsløshet og store økonomiske forskjeller skaper grobunn for økende sosiale
problemer, segregering, fremmedhat og rasisme. Nøkkelen til vellykket integrering er å sikre

alle mennesker som lever i Norge arbeid, utdanning og deltakelse i samfunnet, kombinert
med en sterk velferdsstat som sørger for velferd til alle.
Øyer kommune må legge til rette for språkopplæring og opplæring i hvordan det norske
samfunnet fungerer gjennom boveileder (praktisk innføring og hjelp) og styrket skole-hjem
samarbeid. Vi må stille krav til minoriteter om å gjøre en innsats for å lære språk og komme i
arbeid. Krav om å delta på felles arenaer, alt fra foreldremøter og idrettslag til deltakelse i
valg.
Øyer SV vil styrke innsatsen for arbeidskvalifisering, aktiv arbeidsformidling, rådgivning og
bekjempelse av diskriminering. Slik vil vi øke deltakelsen i arbeidslivet for de gruppene som
har lavest sysselsetting i dag. Staten, kommunene, næringslivet og fagbevegelsen må
samarbeide for å finne løsninger for å rekruttere flere med innvandrerbakgrunn til
arbeidslivet.
Kommunen har i dag en praksis som avkorter sosialhjelpen til barnefamilier som mottar
barnetrygd. Øyer SV mener det er dypt urettferdig at de som har aller mest behov for
barnetrygden mister avgjørende inntekt. Kommunen har anledning til å ikke regne
barnetrygd som en del av en families inntekt. Denne muligheten bør benyttes for å skjerme
barn og unge for å vokse opp i fattigdom.

KULTUR- OG FRITIDSTILBUD
I Øyer skal det være god tilgang på kultur- og idrettstilbud til alle, uavhengig av sosial og
økonomisk tilhørighet. Et bredt kultur- og idrettstilbud er et viktig bidrag til meningsfylt
tilværelse for alle. Spesielt er arbeidet for barn og unge viktig. Barns ønsker og muligheter til
deltakelse skal ikke begrenses av foreldrenes økonomi.
Hovedprioriteringer for perioden:
• prioritere å støtte til aktiviteter som kommer barn og unge til gode
• at kommunens lokaler skal stilles gratis til rådighet for kulturaktiviteter
• jobbe for døgnåpne, selvbetjente bibliotek
• utvikle bibliotekene som arena for kulturelle arangementer
Det drives et godt barne- og ungdomsarbeid i regi av lag og organisasjoner i kommunen.
Kommunen må legge til rette for treffsteder for de som ikke fanges opp av lag og
organisasjoner ellers. Det er viktig å gi disse et tilbud både i Øyer og Tretten. Alle fritidstilbud
bør utarbeides i samarbeid med ungdom.
Flere kommuner har med dagens teknologi tatt i bruk relativt rimelige systemer som gjør det
mulig å ha døgnåpne bibliotek med selvbetjening. Øyer SV ønsker å ta i bruk dette i
kommunen. Dette skal være et supplement til vanlig åpningstid og ikke erstatte
bemanningen. Bibliotekene er viktige kulturelle arenaer og bør videreutvikles som arena for
arrangementer i kommunen.

