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Årsmelding 2020  
– Lillehammer SV 
 

Forrige årsmøte ble avholdt på Lillehammer Brukerstyrte Senter, Havang, 03.02.2020. 
 
Dette er sakene vi på sist årsmøte valgte å ha hovedfokus på i 2021 
Politisk: 

• Lillehammer som en attraktiv by for handel, kultur, idrett og friluftsliv 

• Økt innsats for klima og miljø 

• Forebyggende arbeid for barn og unge 

• Gjennomføring av den vedtatte tillitsreformen 

• Bevare og utvikle arbeidsplasser i Lillehammer 
Organisatorisk 

• Styrke medlemsaktiviteten og organisasjonen, med utgangspunkt i grunnlaget som er 
lagt. 

• Vedta Vedta Strategi 2023, en overordnet organisasjons- og arbeidsplan fram mot 
neste lokalvalg. 

 
Kommunestyregruppa tok med seg prioriteringene i arbeidet med økonomi- og handlingsplan, 
se ellers avsnittet Politisk arbeid. For Arbeidet med Strategi 2023 ble det ble nedsatt en 
arbeidsgruppe med Anne Lise Fredlund, Mizanur Rahaman, Kaia Bergslien Paulsen og 
Sigurd Holand, og holdt et medlemsmøte for å få innspill. Arbeidet er ikke avsluttet. Et 
medlem av arbeidsgruppa har flyttet og et har fått store oppgaver som fylkesleder og 
førstekandidat til Stortinget. Derfor foreslår styret at arbeidsgruppa suppleres med to nye 
medlemmer. 
 

Tillitsvalgte 

Styret har i 2020 bestått av:  

Kaia Bergslien Paulsen (leder) 

Mizanur Rahaman (nestleder) 

Johanne Knudsen (sekretær) 

Camilla Waage (kasserer) 

Ine Gulbrandsen 

Aksel Hagen 

Varamedlemmer: 

1.vara: Sigrid Tahtchieva 

2.vara: Zaynab Mohammed Zadeh 

3.vara: Brage Refsahl Bye 
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Organisatorisk 
 
Styret har hatt 11 møter i perioden. Disse har vært felles møte for styret og 
kommunestyregruppa. Det gir styret informasjon og delaktighet i diskusjoner om politiske 
saker. Fremmøte har i år vært større blant styremedlemmer som også har verv i 
kommunestyret enn de som ikke har det. 
 

Medlemmer 

Lokallaget økte medlemstallet fra 85 betalende medlemmer pr 31.12.2019 til 103 per 
31.12.2020. Av disse er 10 nye medlemmer. I tillegg har noen kommet tilbake etter betalt 
kontingent.  

 
Lillehammer SV i media 

Laget har hatt høy aktivitet når det gjelder leserinnlegg, hvor vi har hatt ca. 35 i løpet av året. 

Vi har hatt 25 oppdateringer på Facebook-siden. Redaksjonelle oppslag har vært sammen 

med flere av partiene i posisjon, i forbindelse med politiske saker.  

 

Arrangement 

Lillehammer SV og Innlandet SV arrangerte åpent møte med Audun Lysbakken i Lillehammer 

Kino 28. oktober. Det kom nesten 60 personer, til tross for en smittesituasjon som førte til 

noen avmeldinger. Dette var en positiv erfaring i samarbeid med fylkessekretær og 

medlemmer av fylkesstyret og andre lokallag, som bidro i gjennomføringen. 

 

Annen aktivitet 

Vi har hatt tre medlemsmøter. Ett var fysisk, med 15 frammøtte. To av dem var digitale. Der 
deltok 2-4 medlemmer og 3-4 fra kommunestyregruppa og styret. Vi har arrangert 2 SV-
kaféer der 3-6 har møtt. En SV-kafée ble avlyst.  
 
8.mars ble markert med appeller og fakkeltog. Anne Lise Fredlund appell på vegne av SV. 
 
1. mai-feiringen måtte avlyses, men den lokale 1. mai-komiteen fikk laget en video for digital 
markering i Lillehammer. 
 

Politisk arbeid 
Kommuenstyregruppa har bestått av: 

Mizanur Rahaman (gruppeleder) 

Ingunn Dalan Vik (leder for Utvalg for Oppvekst, utdanning og kultur) 

Ingrid Kristin S. Langfeldt (nestleder i utvalg for Klima, miljø og samfunnsutvikling) 

Varmedlemmer: 
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1.Kaia Bergslien Paulsen (Vara for Ingrid Kristin S. Langfeldt februar – mai) 

2.Leonard Eide Skotte 

3.Øystein Lauen (Medlem av Kontrollutvalget) 

4.Solvor Engen (Medlem av Utvalg for mennesker med nedsatt funksjonsevne som 

representant for FFO Oppland) 

5. Anne Lise Fredlund 

6. Dag Leonardsen 

7. Håvard Teigen 

 

Anne-Britt Sandvik representerer SV i Fåberg Fjellstyre. 

 

Kommuestyregruppa har hatt ca. 7 arbeidsmøter i tillegg til styre/gruppemøter, hvor ett var 

sammen med kommunestyregruppa i Øyer før felles formannskapsmøte. Det er opprettet en 

egen arbeidsgruppe og en facebook-gruppe for planutvalget. 

 

Koronapandemien har ført til at en del arbeid med en del saker i kommunen måtte settes på 

vent, og avlyste utvalgsmøter på våren, unntatt for planutvalget.  

 

Arbeidet med budsjettet for 2021 var svært krevende, ettersom blant annet innstramminger i 

eiendomsskatt har medført at kommunen måtte kutte 120 millioner. For SV var det viktig å 

ivareta forebygging og barn og unge. Vi var fornøyde med å få støtte for en dobling av antall 

opplevelseskort og videreføring barnetreffen. SV gikk inn for å redusere fondsavsetninger 

sammenlignet med det opprinnelige budsjettforslaget. Vi gikk også inn for et bunnfradrag på 

eiendomsskatt på 250 000, promillesats næringseiendom på 8skulle få en promillesats på 8 

promille og 4 promille for private.  

 

Saken om finansiering av World Cup og Raw Air fikk mye oppmerksomhet tidlig i 2020. Her 

markerte SV seg på en god måte for oss ved å gå imot fortsatt bidrag fra kommunen. 

 

Motstanden mot utbyggingen av ny E6 har blitt mer organisert og synlig det siste året. SVs 

primærstandpunkt har hele veien vært å gå mot en firefelts motorvei. Det er et tydelig politisk 

flertall både lokalt og nasjonalt for utbygging, og signaler fra Statsforvalteren (tidligere 

Fylkesmannen) om at det kommer til å bli gitt dispensasjon fra naturmangfoldsloven. Ut fra 

denne situasjonen jobber vi lokalt sammen med Arne Nævra på Stortinget med saken, i 

tillegg til leserinnlegg og å ha to styremedlemmer i styret for Laagendeltas venner.  

 

I sykehussaken har SV i likhet med et samlet kommunestyre har vi støttet ordførerens arbeid 

med å få et akuttsykehus til Lillehammer. Det er jobbet svært aktivt både mot ordførere i 

Gudbrandsdalen og helseforetaket, og i sosiale medier. Helseforetaket har gitt svært 

tydelelige signaler om at det ikke er aktuelt å endre målbildet med et storsykehus ved Mjøsa. 

Saken var tema for et av medlemsmøtet i laget. 


