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For meg er det viktig at Øyer er en  
“ja”-kommune. Dette innebærer at vi må 

skape gode vilkår for vekst, nærings utvikling 
og innovasjon. Vi skal være en kommune 

hvor folk trives i alle faser av livet!  
Gode oppvekstvilkår må sikres og  

alderdommen må trygges. 
Jeg har tro på å ivareta gode  tjenester  

gjennom å skape gode  fagmiljøer gjennom 
samordning og  kompetanseutvikling, og 

skape trygghet hos våre innbyggere  
gjennom tillit og forutsigbarhet.

I Øyer skal man kunne leve hele livet!

1  ÅSE HARJO ØVSTEGÅRD 1989 Tretten

2  ANNE ARONSVEEN 1976 Øyer

3  ASGEIR MOHEIM 1943 Øyer

4  ROAR ØIEN 1973 Øyer

5  John Berge 1947 Øyer

6  Per Nermo 1969 Øyer

7  Marthe Langvik 1983 Øyer

8  Terje Mosveen 1973 Tretten

9  Stig Magne Skoglund 1965 Øyer

10  Unni Helene Viker Harjo 1965 Tretten

11  Per Arne Ensby 1959 Øyer

12  Knut Aamot 1949 Øyer

13  Åse Brattrok Ryager 1957 Øyer

14  Tin Milovanovic 1962 Øyer

15  Bjørner Killi 1965 Øyer

16  Bjørg Gillebo Rindal 1943 Øyer

17  Jarle Bjørge 1966 Øyer
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 ›

 ›Oljepengene brukes på forskning, 
utdanning, infrastruktur og 
vekstfremmende skattelettelser

Raskere og bedre 
behandling i 
helsetjenesten

 ›Helsekøene redusert med 
71 000 personer

 ›Ventetiden for ruspasienter 
redusert med 24 dager

 ›Nær 2000 nye årsverk i kommunalt 
psykisk helse- og rusarbeid

Elevene lærer mer, 
og færre faller fra

 ›Tredoblet antall lærere 
får videreutdanning

 ›Økt lærlingtilskudd

 ›Tydeligere forventninger til elevene, 
blant annet fraværsgrense

Raskere frem  
og trygt hjem

 ›Samferdselsbudsjettet 
økt med 75 prosent

 ›Femdoblet bidraget til 
storbyområdene

 ›Forfall på riksveier og jernbane 
stoppet, og økt kollektivsatsing

 ›Kvalitet på riksveier og 
fornyingsmidler til fylkesveiene
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✔  Støtte opp om et rikt, inkluderende 
og mangfoldig kultur- og idrettsliv i 
kommunen og anerkjenne viktigheten 
av frivillig arbeid.

✔  Naturopplevelser og friluftsliv er 
verdifulle ressurser som bør videre-
utvikles og ivaretas. 

✔  Næringsutvikling, være en ja-kom-
mune, styrke og støtte næringslivet i 
kommunen.

✔  Rullering av sentrumsplanen for å 
sikre utvikling i Øyer sentrum

✔  Sikre et godt kollektivtilbud i hele 
kommunen.

✔  Støtte lokal matproduksjon.

✔  Positive til strukturendringer, innovas-
jon og vekst innen landbruket.

✔  I samarbeid med ledelsen i felles 
landbrukskontor for Lillehammer-re-
gionen vil vi starte rullering av kom-
munedelplan landbruk.

✔  Sikre vedlikehold av vann/avløp, el- 
forsyning og IKT-infrastruktur.

✔  Redusere eiendomsskatten, med 
fjerning på sikt.

✔  Øyer Høyre er positive til større 
 kommuner.

Øyer Høyre er opptatt av lokale saker 
som kan samle politisk flertall til beste 
for innbyggerne i Øyer og Tretten samt 
våre gjester. 

✔  Skole - kompetanseløft på alle nivå. 

✔  Større fokus på tidlig innsats allerede 
i barnehagene. 

✔  Etablere kantine på Ungdomsskolen.

✔  Øyerskolen skal ha psykiatrisk syke-
pleier og lett tilgang til psykolog.

✔  Interkommunalt barnevern, PPT og 
NAV - større fagmiljø er viktig!

✔  Støtte opp om private barnehager 
herunder omgjøre Vidarheim fra kom-
munal til privat - og da gjerne som 
friluftsbarnehage. 

✔		Sikre	de	myke	trafikanter	med	godt	
utbygde gang- og sykkelstier samt til-
rettelegge hjertesoner rundt skolene.

✔  Samle kommunale helsetjenester for 
å sikre ett fremtidsrettet fagmiljø og 
kompetanse. 

✔  Beboere på sykehjem skal få en times 
valgfri aktivitet om dagen.

✔  Sikre full utnyttelse av Øyer Helse-
hus - ingen ventelister på sykehjem-
splasser.

✔  Jobbe aktivt med arbeidsgivere i 
kommunen for å realisere Regjerin-
gens inkluderingsdugnad.  


