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Resolusjon 1: Bedre lokalsamfunn med Høyre 1 

Sendt inn av Høyre 2 
 3 

1. Innledning  4 
Politikk handler om visjoner, vilje og evnen til å prioritere. Det handler om å skape en god fremtid for 5 
deg selv og dem du er glad i, for samfunnet du er en del av, og for barna du ennå ikke har møtt.  6 
 7 
For å skape en god fremtid må vi handle. Vi må drømme. Og vi må tørre å forandre for å bevare det 8 
gode i lokalsamfunnet vårt.   9 
 10 
Vi står foran store utfordringer i lokalsamfunnene i årene som kommer:  11 

• Kommunene må bli grønnere og mer digitale. Norske kommuner må gå foran i det grønne 12 
skiftet, slik at lokalsamfunnene våre er bærekraftige. For å skape moderne kommuner må vi 13 
bruke flere digitale løsninger – både for å forenkle tjenestene, men også for å sikre at vi 14 
bruker arbeidskraften vår på best mulig måte.  15 

• Kommunene må satse mer på kompetanse og inkludering. For mange står i dag utenfor 16 
arbeidslivet, og får ikke bidratt med det de kan. Samtidig har både næringslivet og offentlige 17 
sektorer behov for arbeidskraft. Riktig kompetanse og god arbeidsdeling er en forutsetning 18 
for gode, effektive og trygge tjenester.  19 

• Kommunene må bli aldersvennlige. Vi blir flere eldre og lever lenger. SSB anslår at antallet 20 
80-åringer vil doble seg om tjue år. Å skape et aldersvennlig samfunn handler om hva vi som 21 
samfunn kan gjøre for at hver enkelt skal kunne bruke sine ressurser.  22 

• Kommunene må også få mer frihet til å løse oppgavene de har ansvar for. Detaljerte krav går 23 
utover kommunenes handlingsrom og mulighet til å levere tjenester tilpasset innbyggernes 24 
behov.  25 

Det er i lokalsamfunnet og kommunene vi lever livene våre, og det er her vi bygger grunnlaget for 26 
fremtiden, gjennom samhandling med frivilligheten, næringslivet og sivilsamfunnet. Et godt 27 
lokalsamfunn kjennetegnes av at vi setter pris på og heier på menneskers engasjement og 28 
innsatsvilje. 29 

Høyre vil at det skal være trygt i ditt lokalsamfunn. Du skal kjenne at du hører til der du bor. Det skal 30 
være mulig å bidra i nærmiljøet på dine premisser. Høyre vil at du skal få bestemme mest mulig over 31 
ditt eget liv og din egen eiendom.  32 
   33 
For Høyre er prinsippet om lokalt selvstyre grunnleggende. Det er lokalpolitikerne som sammen med 34 
sine innbyggere, ansatte, frivillige organisasjoner og lokale bedrifter, kjenner sine ønsker og behov 35 
best. Derfor vil vi la oss inspirere av Danmark som har sluppet kommunene fri. Vi vil ha økt lokal 36 
handlefrihet. 37 
  38 

2. Høyres mål for kommunen 39 
Høyre vil bygge Norge for fremtiden. Vår samfunnskontrakt innebærer en forventning om at alle 40 
bidrar til, og deltar i, samfunnet. Det er for mange i arbeidsfør alder som står utenfor arbeid, 41 
aktivitet eller utdanning. Samtidig har vi store uløste oppgaver i samfunnet. Vi har bruk for alle. At så 42 
mange som mulig har en jobb å gå til er avgjørende for finansiering av brede, felles 43 
velferdsordninger. Derfor må vi fornye samfunnskontrakten, slik at alle som kan jobbe, får være med 44 
på å bidra. Vi må i større grad benytte oss av alle menneskers potensiale, og evne, til å bidra. Barn og 45 
unge må gis mulighet til å nå sine drømmer gjennom en god skole. Velferdsordninger må gi oss et 46 
sikkerhetsnett, men vi må også stille krav. Å stille krav er å bry seg.    47 
  48 



I regjering ga Høyre kommunene større handlingsrom i bl.a. arealpolitikken. Beslutninger bør tas så 49 
nær den enkelte, familien og lokalsamfunnet som mulig. Derfor vil vi slippe kommunene fri. Dette 50 
innebærer at kommunene kan få nye oppgaver og økt lokal handlefrihet.  51 
  52 
Høyre mener følgende skaper gode, trygge og inkluderende lokalsamfunn:   53 

• En god barndom, at ungdom fullfører skoleløpet og at voksne inkluderes i arbeidslivet er 54 
nøkkelen til god samfunnsutvikling.  55 

• De største forskjellene i Norge er mellom de som har en jobb og de som ikke har det.  Vi 56 
trenger et arbeidsmarked som har plass til alle, også de som ikke er helt A4.  57 

• Vårt mål er ikke å bekjempe rikdom, men å utjevne forskjeller ved å løfte mennesker ut av 58 
fattigdom.  59 

• En god barnehage og skole, lønnsomme private bedrifter, god infrastruktur og et mangfoldig 60 
kulturliv gjør det attraktivt å bo i hele landet.   61 

• Vi trenger flere innbyggerrettede digitale løsninger som inkluderer alle.  62 

• Vi vil ta vare på naturen og forvalte samfunnsverdier i et generasjonsperspektiv gjennom 63 
bærekraftmålene.  64 

• Kommuner og fylkeskommuner må gå foran i det grønne skiftet sammen med næringslivet.   65 
 66 

3. Individet i et mangfoldig lokalsamfunn   67 
En av menneskets viktigste egenskaper gjennom tidene er evnen til samarbeid gjennom interesse og 68 
forståelse for hverandre, uavhengig av alder, kjønn, etnisitet, utdanningsnivå eller livssyn. Dersom 69 
dette samholdet brytes ned, kan vi oppleve utenforskap, fallende sosial tillit og politisk polarisering.  70 
 71 

Høyre mener et mangfoldig samfunn må bygge på våre felles verdier, normer og tradisjoner. For å 72 

skape gode lokalsamfunn er det viktig å anerkjenne og verdsette at vi alle er unike. Enkeltmennesket 73 

skal ha frihet til å tro, mene og leve i tråd med egen overbevisning. Derfor må også kommunene 74 

legge til rette for individets frihet og ikke regulere private forhold mer enn nødvendig.  75 

  76 

I Høyrestyrte kommuner skapes velferden i samspillet mellom privat, frivillig og offentlig sektor. Det 77 

offentlige skal betale, og sikre kvaliteten på velferdstjenestene, uansett om den leveres av en privat 78 

eller offentlig bedrift. Mangfold bidrar til innovasjon. Det sikrer at vi har tilstrekkelig kapasitet i 79 

velferdstjenestene våre, og det gir den enkelte mulighet til å velge mellom tilbud og tjenester som er 80 

tilpasset egne behov. En kommune hvor private initiativ er velkomne bidrar også til at 81 

lokalsamfunnene bygges nedenfra og opp.  82 
 83 
Utdanning, kompetanse og arbeid for sosial utjevning:  84 

Høyre vil fortsette å jobbe for et samfunn med små forskjeller og høy tillit mellom folk. En god skole 85 

og et åpent arbeidsmarked er de viktigste tiltakene for å gi flere en sjanse til å realisere sine 86 

ambisjoner og bidra til fellesskapet.  87 

 88 

Gode grunnleggende ferdigheter og gjennomført videregående opplæring danner et viktig grunnlag 89 
for deltagelse i samfunns- og arbeidsliv. Høyres mål er at Norge skal ha verdens beste lærere som 90 
kan sikre alle barn og unge god kvalitet i opplæringen.  Innsatsen skal starte tidlig og alle barn skal 91 
lære å lese, skrive og regne. Ingen barn er like og alle elever fortjener å bli sett og møtt på sitt nivå.  92 
 93 
Behovet for fagarbeidere er stort. Å få flere til å velge et yrkesfaglig utdanningsprogram er viktig for 94 
å sikre velferdssamfunnets bærekraft i omstillingen til en grønn og fremtidsrettet økonomi.  95 
 96 



Arbeidslivet krever stadig mer kompetanse. . Det er viktig at ingen går ut på dato som følge av 97 
manglende kompetanse, og at arbeidslivet får tilgang på den kompetansen de trenger. Utdanning 98 
må i større grad være tilgjengelig gjennom hele livet, uavhengig av familiesituasjon, jobb og bosted.  99 
 100 
Høyre mener:  101 

• vi må styrke det kommunale selvstyret ved å fjerne flere statlige reguleringer på en 102 
rekke velferdsområder 103 

• god integrering som prioriterer språk og utdanning er noe av det viktigste for å lykkes 104 
med å utjevne sosiale forskjeller 105 

• en god skole som setter kunnskap i sentrum, der elevene utvikler sine evner og opplever 106 
læringsglede og mestring, er det viktigste sosialpolitiske virkemiddelet vi har 107 

• at grunnskolen skal ta hensyn til at barn lærer på forskjellige måter og har ulik 108 
motivasjon for læring  109 

• at kommunene gjennomfører en ungdomsskolereform med blant annet obligatorisk 110 
yrkesfaglig valgfag for elevene på lik linje med språkfag, oppfølgingsplikt for skolen ved 111 
fravær, og at det legges til rette for en mer praktisk tilnærming i tradisjonelle teorifag 112 
som matematikk, norsk og engelsk 113 

• at alle skal få reell mulighet til å gjennomføre videregående opplæring  114 

• Kommunene må sikre at elevene er godt forberedt etter endt ungdomsskole, og det må 115 
legges til rette for godt samarbeid mellom ungdomsskolen og videregående skole    116 

• at vi må utvikle en politikk for kompetansepåfyll og opplæring gjennom hele livsløpet, 117 
blant annet ved å legge til rette for etter- og videreutdanning for ansatte og de som står 118 
uten jobb gjennom målrettede incentivordninger 119 

• det må utarbeides mer systematiske opplæringstilbud rettet mot utenlandsk 120 
arbeidskraft, herunder språkundervisning  121 

• tiltak for sosial utjevning må settes målrettet inn mot de som trenger det mest 122 

• vi må legge til rette for at det skal lønne seg å skape arbeidsplasser i privat sektor som 123 

sikrer at færre faller utenfor arbeidslivet 124 

 125 
Et aldersvennlig samfunn: 126 

Vi lever lenger og blir stadig eldre. Det er et gode at vi blir eldre, og at de eldre oftere er sprekere 127 

enn før. Seniorene må derfor få mulighet til å bidra på egne premisser og det må lønne seg å jobbe 128 

lenger enn i dag.  129 

 130 
Kvalitetsarbeidet Leve hele livet må følges opp i kommunene. Målet er at alle eldre skal få bedre 131 
hjelp og støtte til å mestre livet. Leve hele livet handler om de grunnleggende tilbudene til eldre: 132 
mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. 133 
Høyre vil:  134 

• skape et aldersvennlig samfunn  135 

• fortsatt jobbe for flere fagarbeidere og sykepleiere med høy kompetanse i 136 

helsetjenesten 137 

• legge til rette for at eldre kan bo lengst mulig hjemme, blant annet ved hjelp av helse- og 138 

velferdsteknologi 139 

• at sykehus og kommuner skal gå fra å være parter til å bli partnere.  140 

 141 

Bygd og by: 142 

Høyre vil bidra til at det er like attraktivt å bosette seg i bygd som i by. Gode lokalsamfunn i hele 143 
Norge forutsetter offensive satsinger på samferdselsutbygging, mer makt og ansvar til sterkere 144 
kommuner og fylkeskommuner, vekstfremmende næringspolitikk og moderne velferdstjenester som 145 
forenkler og forbedrer hverdagen. Vi vil satse på sterke og inkluderende småbyer og større 146 



tettsteder, som med gode tjenester og levende sentrum kan fungere som regionale kraftsentra og gi 147 
drahjelp til distriktskommuner som mangler kapasitet og kompetanse.  148 
 Høyre vil:  149 

• at Stortinget i mindre grad skal detaljstyre kommunene gjennom normer og øremerkede 150 

midler 151 

• gjøre det attraktivt å bo og jobbe i hele landet gjennom å gjøre det lønnsomt å skape 152 

private arbeidsplasser 153 

• ha sterke regioner og regionssentre rundt om i landet. Dette er en forutsetning for et 154 

desentralisert bo- og tjenestetilbud.  155 

• legge ned fylkeskommunene og fortsette arbeidet for større og mer robuste kommuner 156 

med tilgang på god fagkompetanse 157 

• støtte opp under prinsippet om generalistkommunen, der alle kommuner har de samme 158 

oppgavene. Samtidig er Høyre åpne for at de største kommunene kan få nye oppgaver 159 

og inngå frivillige regionale samarbeid om oppgaver 160 

• bygge ut gode samferdselsårer gjennom veier, bane og på sjø 161 

• at alle skal ha god tilgang til digital infrastruktur uavhengig av hvor man bor  162 

• ha desentraliserte statlige og regionale arbeidsplasser 163 

       164 

Kultur og fritid:  165 
Kulturarv, frivillighet og fritidstilbud er en del av nasjonens og kommunens identitet, og skaper 166 
tilhørighet. Et mangfoldig kunst-, kultur- og idrettsliv bidrar i samfunnsoppbyggingen, og beriker 167 
menneskers liv. Vår evne til samfunnsdeltagelse er særlig knyttet til språket. Høyre vil: 168 

• ta vare på kulturarven gjennom bruk og forvaltning 169 

• legge til rette for å ta vare på norske mat- og kulturtradisjoner  170 

• ha en tydelig frivillighetspolitisk plattform i alle kommuner som støtter opp under de 171 

frivilliges eget engasjement 172 

 173 

Vår arbeidshverdag:  174 

Alle har et behov for å bli verdsatt og kjenne at vi er til nytte. Det er mangel på arbeidskraft i mange 175 

kommuner og det er mangel på viktige yrkesgrupper. Når antallet eldre øker, må det tilrettelegges 176 

for at flere kan stå i arbeid lenger.  177 

 178 

Høyre mener:  179 

• et levedyktig næringsliv er helt grunnleggende for å sikre velferdstjenestene våre, 180 

fremtidens løsninger for klima og miljø, samfunnsliv og inkludering 181 

• vi må intensivere samarbeidet med næringslivet for å få flere ut i arbeid 182 

at vi må tilrettelegge for at alle relevante yrkesgrupper kan benytte seg av 183 

hjemmekontor i alle deler av landet  184 

 185 

4. Klimaendringer og natur   186 

Høyrestyrte kommuner skal ta vare på naturen, bidra til å bremse klimagassutslippene, forhindre 187 
naturkatastrofer og forvalte samfunnsverdier i et generasjonsperspektiv. Våre etterkommere skal 188 
overta et samfunn i bedre stand enn det vi selv overtok. Vern og bruk må i hovedsak bygge på lokal 189 
tilslutning og forvaltning. 190 
 191 
Det grønne skiftet i kommunen  192 



Offentlige aktører har en betydelig markedsmakt og er sentrale for å redusere norske 193 
klimagassutslipp. Norske kommuner og fylkeskommuner må samarbeide med private bedrifter for at 194 
vi skal nå bærekraftmålene. 195 
 196 
Kommuner og fylkeskommuner har en nøkkelrolle i klima- og miljøarbeid gjennom arealplanlegging, 197 
og spiller en sentral rolle i arbeidet med å håndtere klimaendringene blant annet gjennom sikring 198 
mot oversvømmelser og skred.  199 
Kommunen og fylkeskommunen skal være foregangsvirksomheter i klima- og miljøpolitikken. Høyre 200 
vil:  201 

• at alle kommuner og fylkeskommuner skal utarbeide egne klimabudsjett og klimaregnskap 202 
med for eksempel fokus på arealplanlegging, klimavennlige bygg, overgang fra fossile 203 
løsninger, klimavennlig transport, og høyest mulig grad av gjenvinning og gjenbruk.  204 

• at eiendomsretten skal være et bærende prinsipp i lover og regler 205 

• legge stor vekt på lokaldemokratiet i plan- og bygningssaker samtidig som viktige 206 
internasjonale og nasjonale hensyn ivaretas 207 
 208 

Kommunikasjon og samferdsel 209 
Gode kommunikasjonsløsninger er viktig for innbyggerne og arbeidsplasser i hele landet, i tillegg til 210 
at det er viktig for å nå klimamålene. Vi må ha et effektivt transportsystem, utbygd mobildekning, 211 
bredbånd og grønne mobilitetsløsninger som fungerer i folks hverdag.  212 
 213 
Høyre vil:  214 

• styrke kollektivknutepunktene med kort vei til arbeid og servicenæringer 215 

• jobbe for innovative og effektive kollektivløsninger  216 

• videreutvikle byvekstavtalen 217 

• ha bredbånd i hele landet  218 
 219 

5. En velferdskommune med digitale løsninger  220 
Digitalisering forenkler og forbedrer hverdagen vår. Økt digitalisering og ny teknologi er ikke et mål i 221 

seg selv. Det er et verktøy som reduserer avstander og skaper bedre velferdstjenester for 222 

innbyggerne.  223 

 224 

Enklere hverdag 225 

Høyrestyrte kommuner skal være offensive brukere av digitale løsninger og innovativ teknologi, fordi 226 

det forenkler folks hverdag, forbedrer velferdstjenestene og bidrar til nye jobber og økt 227 

verdiskaping. Når en innbygger kan få helautomatiske tjenester gjennom digitale løsninger, kan en 228 

annen innbygger få mer tid med kommunens ansatte. Høyre vil:  229 

• at digitalisering skal gjøre det enklere for innbyggerne å ha kontakt med kommunen og 230 
få tjenestene de har behov for 231 

• forsterke samarbeidet mellom stat og kommune om digitalisering, klart språk og andre 232 
tiltak som fremmer brukerorientering, innovasjon og effektivitet 233 

• at kommunen skal bidra til utvikling av digitale programvarer gjennom innovative 234 
innkjøp 235 

 236 
Digital inkludering og kompetanse  237 
Digitale løsninger utfordrer kommunen som arbeidsplass. Det må også gis opplæring og støtte til 238 

mennesker som av ulike grunner har lav digital kompetanse. Høyre vil:  239 

• sørge for god digital hjelp og opplæring til de som ikke mestrer digitale verktøy, slik at alle 240 

inkluderes i den digitale hverdagen 241 



at kommunene gjennomfører interne revisjoner og risiko- og sårbarhetsanalyser for å ivareta 242 

personvern at kommunene tilrettelegger for kompetanseutvikling for ansatte, slik at ingen går ut på 243 

dato på grunn av manglende kunnskap eller kompetanse.  244 



Resolusjon 2: Framtidas transport 245 

Innsendt av Fylkestingsgruppa 246 
 247 
Kollektivtilbod for framtida 248 
Reisevanane våre er i stadig endring. Allereie før pandemien såg vi at stadig fleire endra måten dei 249 
reiste på. Manglande eller lite attraktive tilbod førte til at mange valde privatbil. Elektriske båtar og 250 
ferjer viste nye moglegheiter for miljøvenleg transport. Etter koronapandemien er endringane endå 251 
tydelegare.  252 
 253 
Vi ser no eit drastisk fall i tal reisande med kollektivtransport. Der folk tidlegare valde bussen for 254 
kortare turar, reiser no fleire med el-sparkesykkel. Der mange før hadde månadskort og halvtårskort, 255 
reiser fleire med enkeltbillettar og tidvis bruk av bilen. Sjølv om reisevanane og preferansane truleg 256 
er varig endra, er kollektivtilbodet heilt likt som før. Slik kan vi ikkje ha det. Tida er inne for smarte 257 
løysingar. 258 
 259 
Det er på høg tid å endre kollektivsystemet til det folket faktisk har behov for og ynskjer seg. 260 
Reisevanane er mykje meir komplekse enn tidlegare, og inkluderer ei rekke andre transportmiddel 261 
enn buss. Det betyr at vi må tilpasse oss og heller skape eit fleksibelt og brukarvennleg system. 262 
 263 
Vestland Høgre ynskjer å modernisere heile kollektivsystemet ved å tilpasse tilbodet etter det 264 
innbyggjarane etterspør. Vi ønsker ein felles reiseapp som inkluderer alle reisemetodar frå buss, 265 
bildeling, el-sparkesykkel, hurtigbåt, ferje, bysykkel, innfartsparkering og så vidare. Vi ynskjer eit 266 
saumlaust mobilitetssystem der den reisande har alt dei treng i éin app. Det vil gjere det enklare og 267 
meir attraktivt å finne og nytta gode, grøne og effektive reisemåtar i fylket vårt. 268 
 269 
Vi må tenke nytt når vi skal laga eit kollektivsystem for framtida. Det er heilt avgjerande for både 270 
distrikts- og byutvikling og vekst i næringslivet. Mange kommunar og bydelar har mista faste buss- og 271 
båtruter. Det er ofte manglane samordning mellom buss, båt og tog. I framtida må vi ha fleksible og 272 
samordna system i samsvar med behovet til dei reisande. Mottoet må vere; hent meg og ta meg heilt 273 
fram. Meir moderne og eit lett tilgjengeleg kollektivsystem vil òg gjere det enklare og meir attraktivt 274 
for norske og utanlandske gjestar å reise kollektivt. Det sikrar og utvidar kollektivtilbodet og bidrar til 275 
ny vekst i reiselivet.  276 
 277 
For å kunna utvikle kollektivtilbodet vidare, er vi avhengig av at fleire ynskjer å nytte det. Auka 278 
inntekter gir auka føreseielegheit, og gir moglegheit for fleire investeringar. For å sikre at endå fleire 279 
kan nytte seg av slike reisetilbod treng vi lett tilgjengeleg info og eit betalingssystem alle kan forstå. Vi 280 
må og sikre at prisen på tilbodet er konkurransedyktig. 281 
 282 
Mange lokalsamfunn har sjøtransport som einaste kollektivtilbod. Tilboda må vere attraktive både 283 
med tanke på frekvens og pris. Vestland Høgre ber om at staten reduserer billettprisane for hurtigbåt 284 
tilsvarsande som er gjort for ferjer.  285 
 286 
Vestland Høgre ynskjer eit nytt kollektivsystemet som er mobilt og fleksibelt. Det betyr at tilbodet 287 
heile tida må tilpassast til det beste for kundane. Fylkeskommunen bør vurdere eigne prøveprosjekt 288 
der ein til dømes differensierer prisane avhengig av kor langt ein reiser, men med eit makstak. I tillegg 289 
kan ein vurdere ulike beløningssystem der det løner seg å velje grønt, og i periodar innføre rabattar 290 
for å gi insentiv til å nytte seg av tenestene. 291 
 292 
For å sikre eit best mogleg kollektivsystem må vi prioritere. Vestland Høgre ynskjer at Skyss går 293 
gjennom alle tilboda til dei reisande, og sikrar best mogleg utbytte av dei tilboda vi leverer. Det bør 294 
vurderast å endre avgangane på bybanen i Bergen slik at tilbodet treffer flest mogleg, best mogleg. Vi 295 



må og sikre at kollektivtilbod utanfor Bergen er optimalisert for kundane, og at buss, bane og tog er 296 
samkøyrde slik at ein får smidige overgangar mellom dei ulike tilboda. 297 
 298 
Vestland Høgre vil: 299 

• At det blir oppretta ein mobillapp som kan nyttast av alle reisande i Vestland fylke, som 300 
inkluderer alle relevante reisemåtar for å skape eit heilskapleg kollektivsystem 301 

• At Skyss må sikre fleksibilitet i systemet med effektiv samkoordinering mellom ferje, hurtigbåt og 302 
buss i heile fylket 303 

• Vurdere å endre kveldsavgangane på bybanen i Bergen slik at annankvar bane stoppar på 304 
Lagunen framfor Flesland 305 

• Tilpasse prisnivået på kollektivtilbodet betre for å gjere det meir konkurransedyktig 306 

• Gjere det lettare å nytte behovsstyrte kollektivtilbod som «HentMeg», særleg i distrikta 307 

• At fylkeskommunen og Skyss i større grad samarbeider med kommunane om betre 308 
kollektivløysingar for å utnytte dei moglegheitene fylket rår over  309 

• Ta initiativ overfor staten om reduserte billettprisar for hurtigbåt tilsvarande det som er gjort for 310 
ferjer 311 

 312 

Staten må vera garantisten for nye grøne kollektivløysingar 313 
Dersom vi skal løyse klimakrisa må vi sikre grøne løysingar i alle sektorer, dette gjeld også innan 314 
transport. Heile 32% av klimagassutsleppa i Norge kjem frå transportsektoren. Det gjer at vi har eit 315 
stort potensiale for å få ned utsleppa ved å sikre meir klimavennelege måtar å frakte gods, varer og 316 
folk på. For å få til det må staten vera ein pådrivar og tilretteleggjar for nye grøne løysingar. 317 
 318 
I Vestland har vi alle moglegheiter for å utvikla og ta i bruk ny teknologi. Vi har grøn kraft, 319 
investeringsvilje og dei kloke hovuda som kan skape dei nye løysingane. Dette gjeld for svært mange 320 
sektorar, men innan transportsektoren er det spesielt i maritim sektor vi har utpeika oss. I Førde har 321 
ein etablert skipdesign-miljø i verdsklasse, med null- og lågutslepsfartøy av nær sagt alle slag. I Florø 322 
ligg Evoy, som designar, utviklar og leverer verdssleiande kraftige heilelektriske motorsystem. I Hyen 323 
i Nordfjord ligg Brødrene AA, som er ei verdsleiande bedrift innan design og produksjon av 324 
hurtiggåande fartøy i karbonfiber. Selskapet står òg saman med reisarlaget The Fjords som har den 325 
ikoniske «Future of The Fjords», som er heilelektrisk og heilt utsleppsfri, og som frakter glade 326 
turistar mellom Flåm og Gudvangen.  327 
 328 
Fleire reiarlag med røter i Vestland har vist veg; Eidesvik, Willhelmsen og fleire. Vidare har vi 329 
kraftselskap som har sett seg i førarsete med landstraum til alle typar skip. BKK sitt Plugh AS har no 330 
fått ein fot innanfor dette segmentet ved å få opp nye forretningskonsept på området. Wartsila på 331 
Stord jobbar i desse dagar med å innfase nullutsleppsenergibærarar som hydrogen og ammoniakk 332 
saman med Sustainable Energy katapulten på Stord. Det vil revolusjonere heile den globale 333 
skipsflåten på sikt.  Klyngebedrifta NCE Maritime Cleantech har vore pådrivar for dei innovasjonane 334 
som er kome fram. Alt frå ferjer, hurtigbåtar, offshore supplyskip, fiskebåtar og cruicenæringa. I 335 
Flåm blir det planlagt energihub som vil nytta tilgjengeleg og miljøvennleg kraft til landstraumanlegg, 336 
elektrisk transport på land og produksjon av hydrogen. Vår innovative leverandørindustri leverer 337 
produkt og teknologiar som kan gje eksportpotensiale for store delar av norsk industri samstundes 338 
som vi bidreg til å få opp teknologi som kutter utsleppa globalt når dei vert teke i bruk. 339 
 340 
Hub For Ocean er ein medlemsorganisasjon for aktørar i havnæringa. Hub for Ocean driftar òg den 341 
nasjonale klynga Ocean Hyway Cluster, som arbeider for å realisere hydrogenbaserte løysingar i 342 
maritim næring. Dette er framtida, og han blir skapt på Vestlandet. Vår posisjon som kraftprodusent 343 
gir Vestland fortrinn som produksjonsarena for hydrogen. Vi har då hand om heile verdikjeda; 344 
produksjon, distribusjon og forbruk. 345 
 346 



Men utviklinga går fort, og det offentlege sakkar no akterut. Dersom vi skal få ned utsleppa må vi 347 
strekke oss lenger. Samtidig som utsleppa aukar i verda rundt oss, står dei på Vestlandet klar til å 348 
kome i gang med ein hydrogenpilot. Likevel er det offentlege på defensiven, og ein får ikkje satt i 349 
gang med piloten slik ein ynskjer. Vi må sikre at prosjekt som dette går raskare og at staten gjer det 350 
lettare å gjere slike investeringar. 351 
 352 
Det skjer altså mykje spennande innan ny teknologi for å gjere transporten grønare, men det 353 
offentlege må vere med. Dette gjeld særleg via innkjøpsmakt og fastsetting av vilkår i kontrakt. 354 
Vi må få fleire verkemiddel i verktøyskrinet. Differansekontraktar er eit av desse. Det legg til grunn at 355 
staten går inn og garanterer for ein gitt pris på fossilfritt drivstoff, som hydrogen. Dette er nødvendig 356 
for at aktørane skal ha forutsigbare kostnader for drifta av fartøya. Når voluma på drivstoffa går opp, 357 
går prisen ned. Samstundes vil også CO2 prisen på sikt vera med på å utlikne desse skilnadane. 358 
 359 
Våre fortrinn med rein elektrisk kraftkompetanse innan el-bilsatsing og satsing på el ferjer og marine 360 
fartøy, har sett oss i ein unik posisjon som testarena for el-baserte framkomstmiddel. Vår geografi og 361 
vårt klima gir oss unike fortrinn – det som er mogleg å få til i Norge er mogleg å få til i resten av 362 
verda. Kortbanenettet og fly som del av infrastrukturen vår, gir oss difor unike fortrinn for også å bli 363 
ein testarena for mindre passasjerfly på korte distanser med batteridrift. 364 
 365 
 366 
Vestland Høgre vil: 367 

• At staten i større grad skal vera økonomisk garantist for å grøne løysningar innan 368 
transportsektoren gjennom differansekontraktar. 369 

• Sikre forutsigbar auke i CO2 pris over ein 10 års periode 370 

• At det offentlege (stat og fylkeskommune) skal vektlegge klima høgare i sine anbod og sikre den 371 
fylkeskommunale økonomien i slike kontraktar 372 

• Legge tilrette for hydrogenknutepunkt langs kysten for å dekke den maritime sektoren, som også 373 
kan dekke andre transportformer som landtransport, tog og fly 374 

• Sørge for at staten tar initiativ til og sikrar vidare satsing på el-fly og nullutslippfly i Norge, og 375 
bidrar til at Norge blir ein testarena for slike fly.  376 



Resolusjon 14: En skole for fremtiden og eleven  377 

Sendt inn av Vestland Unge Høyre 378 

 379 

Prinsipper  380 

Det viktigste målet for skolen, er at den skaper muligheter for alle. Hvor bakgrunnen din ikke har noe 381 

å si for hvor godt du kan gjøre det i fremtiden. I dag stilles det større krav til utstyr både i 382 

undervisning og til undervisning enn tidligere. Det er viktig at skolen dekker disse utgiftene og ikke 383 

setter et økonomisk press på elevene og deres familier. Derfor er det viktig at gratisprinsippet i den 384 

norske skolen består.  385 

 386 

Et velfungerende samfunn må ha ordninger som sikrer alle like muligheter til å ta utdanning. Det er 387 

likevel ikke slik at rettigheter kommer uten plikter. Derfor er det å stille krav til elever avgjørende for 388 

at flere elever fullfører. Ved å ha en skole som gir elever de verktøyene man trenger for å styre sitt 389 

eget liv og leve så uavhengig som mulig av staten, burde være et mål.  390 

 391 

I det liberalkonservative perspektivet vil det alltid være et mål åredusere statens størrelse og 392 

økonomi. Skole er ingen unntak. Fordelen med en god skole, er at den sparer staten for en enorm 393 

ressursbruk pået senere tidspunkt. Det er aldri feil åinvestere i fremtiden, og skolen er verktøyet 394 

som skal brukes til åinvestere i barn og unge. Ikke fordi staten trenger det, men fordi hvert 395 

menneske fortjener åbli den beste versjonen av seg selv.  396 

Vestland Høyre mener at:  397 

• Gratisprisnsippet skal videreføres i norsk skole  398 
• Norsk skole skal være et verktøy for å utjevne sosiale forskjeller  399 
• Skolen skal tilpasses elevene, ikke omvendt  400 
• Skolen skal gi muligheter for alle  401 
• Det skal være lov å lykkes i den norske skolen 402 
• Å stille krav er å bry seg  403 

 404 

Veien inn til den videregående skolen  405 

Mange går gjennom grunnskolen med store kunnskapshull og dårlige forutsetninger for å kunne 406 

fullføre den videregående skolen. For å avdekke og fylle disse kunnskapshullene ønsker Vestland 407 

Høyre og tilby et ellevte skoleår. I tillegg skal det tilbys gratis sommerskole for alle elever med under 408 

30 grunnskolepoeng ved utgangen av tiendeklasse.   409 

Så lenge elever er forskjellige er det også viktig at skolen tilpasser seg nettopp dette. Forskjellige 410 

mennesker har forskjellige behov og derfor er det viktig at skolen også er forskjellig. Vestland Høyre 411 

ønsker derfor å tilby alternative skoleløp og la private skoler være med på dette. Det offentlige har 412 

et ansvar for at elever møter en skole som kan hjelpe dem, men ikke nødvendigvis ansvaret for å 413 

skape dette tilbudet.  414 



Vestland Høyre vil:  415 

• Sørge for at det gis tilbud om et 11. skoleår over hele landet, med sikte pååtette 416 

kunnskapshull fra grunnskolen.  417 

• Åpne for åla private skoler tilby 11. skoleår og åpne for at de kan tilby 11. skoleår med 418 

alternativ utforming, sålenge kompetansemålene overholdes.  419 

• Øke antall produksjonsskoler i fylket.  420 

• Tilby gratis sommerskole til alle elever som går ut av grunnskolen med under 30 421 

grunnskolepoeng, med hensikt om åtette kunnskapshull i basisfagene og forberede til vgs.  422 

• Tillate private og offentlige grunnskoler åtilby alternative grunnskoleløp som lar elevene 423 

fullføre grunnskolen påkortere eller lengre tid enn normert, sålenge de overholder 424 

kompetansemålene.  425 

• At elever med mer enn 50% fravær mister retten til videregående skole. Retten til VGS vil 426 

elever først fåetter de har gjennomført et 11. skoleår.  427 

• Innføre nasjonalt fritt skolevalg med svært strenge krav for åtillate inntaks soner i fylkene.  428 

• Fortsette med karakterbasert inntak til videregående skole.  429 

 430 

Studieforberedende må bli studieforberedende  431 

Studieforberedende utdanningsprogram påvideregående er ment åvære nettopp det: Studie-432 

forberedende. Linjen er i utgangspunktet lagt opp for de elevene som ønsker åbygge videre påsin 433 

videregående utdannelse, og ta en høyere utdannelse.  434 

Likevel ser vi i dag at studieforberedende utdanningsprogram ikke nødvendigvis virker studie-435 

forberedende påelevene. Det fremstår i stedet mer som en forlengelse av grunnskolen. Resultatet 436 

blir det mange kaller “studie-sjokket”, nemlig at ferske studenter opplever overgangen til høyere 437 

utdanning som tøff. Dette vises år etter år, gjennom studentenes svar påden årlige 438 

spørreundersøkelsen Studiebarometeret. Derfor mener vi at studieforberedende 439 

utdanningsprogram måbli mer studie-forberedende.  440 

Det første vi bør gjøre er åinnføre semestermodell i videregående skole. I dag er det slik at alle 441 

eksamener påvgs avholdes i juni. Dessuten har man gjerne mange fag om gangen, hvorav kun noen 442 

av dem er avgangsfag hvert år. Vi mener det hadde vært bedre om man i stedet hadde færre fag 443 

hvert semester, brukte mer tid påhvert fag, og til slutt avla eksamen i et av disse fagene påslutten av 444 

hvert semester. Påden måten kan elevene fokusere påfærre fag av gangen, og dermed fåtid til 445 

åfordype seg. Dessuten lettes eksamenstrykket i juni, fordi det ogsåavlegges eksamener i desember.  446 

Videre mener vi det hadde vært fordelaktig for elevene om også fagene ble mer rettet mot høyere 447 

utdanning. Dette kan gjøres på mange måter, eksempelvis ved å revidere kompetansemålene i 448 

aktuelle fag, eller ved å gjøre endringer i programfagene som tilbys. Det viktigste mener vi likevel er 449 

at det etableres bedre samarbeid mellom vgs og høyere utdanning, slik at skolene selv kan se hva 450 

som fungerer. Et eksempel på slikt samarbeid er Hetland vgs i Stavanger, der elevene kan ta enkelte 451 

universitetsfag - og opptjene studiepoeng - mens de går på videregående.  452 



Et annet punkt som skiller videregående og høyere utdanning, er formen for hjemmearbeid. På 453 

videregående er det i dag, slik som i grunnskolen, svært vanlig med hjemmelekser. Problemet er at 454 

både praksisen med å sjekke leksene, og utbyttet elevene får av leksene, er svært varierende. 455 

Samtidig er kreves hjemmearbeid også på høyere utdanning, men i form av obligatoriske 456 

innleveringer heller enn de tradisjonelle “leksene”. Hjemmearbeid er en viktig nøkkel til å gjøre det 457 

godt på skolen, men vi tror elevene kan ha mer nytte av hjemmearbeid i form av obligatoriske 458 

innleveringer med vurdering, heller enn lekser som aldri blir sjekket.  459 

Vestland Høyre vil:  460 

• Innføre semestermodellen i videregående opplæring. Med dette menes å  461 

o Innføre færre, men mer intensive fag per semester i den videregående skolen, etter 462 

modell fra høyere utdanning  463 

o Innføre én eksamensperiode per semester der elever kan trekkes opp til eksamen i de 464 

fagene som er avsluttende i det respektive semesteret. 465 

o Sørge for at elevene får mulighet til å ta opp fag man stryker i parallelt med fagene i 466 

neste semester, slik at det at man stryker i et fag ikke nødvendigvis gjør at man ikke kan 467 

fullføre på normert tid.  468 

o Tilpasse fraværsgrenseprosenten til størrelsen på faget ved innførelse av 469 

semestermodellen  470 

o Jobbe for at de videregående skolene samarbeider mer med høyere 471 

utdanningsinstitusjonene om å legge opp utdanningsløpet, slik at fagene på 472 

videregående blir mer studierettet.  473 

 474 

Vurdering 475 

Det er viktig med en rettferdig og upartisk vurdering av elevenes arbeid. Flere elever føler at 476 

lærerens personlige mening spiller en rolle når karakterene settes. For å motvirke dette så vil 477 

Vestland Høyre innføre anonym retting av større prøver og innleveringer.  478 

Vurderinger er viktige for å vite hvordan hver enkelt elev ligger i et fag, men Vestland Høyre mener 479 

det er opp til hver enkelt lærer hvilke type vurdering og hvor mange vurderinger som er relevant i 480 

faget.  481 

Det er stor forskjell på hvor mye hvert enkelt fag undervises i, dermed også stor forskjell på hvor 482 

mye tid og innsats man klarer å legge ned i de forskjellige fagene.  483 

Vestland Høyre vil:  484 

• Innføre anonym retting av alle de store prøvene og innleveringene ved alle videregående 485 

skoler.  486 

• La lærerne selv bestemme hvor mange vurderinger som er relevante for karaktersetting i sitt 487 

fag.  488 

Orden og adferd 489 



Dagens ordning med orden og oppførsel praktiseres veldig ulikt på skoler i dag. Det er en 490 

gammeldags ordning, og nesten ingen andre land i verden har en karakter det bare er mulig å gå ned 491 

i. Ordningen er dessuten svært lite brukt, det det er nesten ingen som går ned i disse karakterene  492 

Studieforberedende skal være en arena hvor man begynner å ta ansvar for egen læring, for å 493 

forberede seg til å ta høyere utdanning. Gjentagende forsentkomming og manglende deltakelse i 494 

timer og innleverte oppgaver går i stor grad utover en selv, og egen læring. Hendelser som da 495 

normalt vil gi anmerkninger vil gjenspeile karakterer og selvdisiplin og det er ikke da nødvendig at 496 

lærer skal bruke sin undervisningstid på å sette anmerkninger og vurdere elevers orden og 497 

oppførsel.  498 

Vestland Høyre vil:  499 

• Fjerne karakteren i orden og oppførsel, og dermed fjerne anmerkninger i norsk 500 

videregående skole.  501 

• Stille krav til at lærerne eller rådgivningstjenesten følger opp elever som utviser gjentatt 502 

dårlig oppførsel.  503 

• Vurdere å gi lærerne andre sanksjonsmuligheter enn anmerkninger, overfor elever som 504 

forstyrrer undervisningen.  505 

 506 

Skolehelsetjenesten  507 

Flere elever opplever mobbing, og mange norske ungdommer lever med en psykisk lidelse. For flere 508 

av disse er det helt avgjørende med en god og tilgjengelig skolehelsetjeneste. Det må stilles krav om 509 

at skolehelsetjenesten må være mer tilgjengelig for elever, både på mindre og på større skoler. Det 510 

er viktig at elever alltid har noen tilgjengelig å snakke med, dette for å sikre forutsigbarhet, men også 511 

trygghet i skolen.  512 

 513 

Vestland Høyre vil:  514 

• At alle videregående skoler skal ha en skolepsykolog fysisk til stede på skolen minst én dag i 515 

uken.  516 

• Stille krav om at fagpersonell med opplæring i psykisk helsevern er til stede hver dag på 517 

skolen. Dette kan også være faglærere med opplæring i psykisk helsevern.  518 

• At det er en helsesykepleier til stede hver dag på skoler med elevtall som er høyere enn 600.  519 

• Sørge for at det tilbys førstehjelpskurs til elevene på hver videregående skole én gang i løpet 520 

av hvert skoleår.  521 

 522 

Rådgivningstjenesten 523 



Rådgivningstjenesten i skolen må styrkes. Per dags dato finnes det ingen formelle/lovfestede 524 

kompetansekrav. Det er kun anbefalt formell kompetanse og veiledende kompetansekriterier for 525 

rådgivere i den norske skolen. Dette fører til at mange elever ikke får god nok rådgivning om 526 

utdannelse, og at kvaliteten på rådgivningen er for lav. Derfor er det viktig at det settes krav til 527 

rådgiveres utdanning og kompetanse.  528 

Vestland Høyre vil:  529 

• Stille klare krav til formell kompetanse for rådgivningstjenesten. 530 

• Utvide utdanningsmulighetene for rådgivere. 531 

• Tilby rådgivere relevant etterutdanning. 532 

Elevmakt  533 

Elevmakt skal gi elever mulighet til å påvirke skole- og klassemiljøet. Derfor er det viktig at elevene 534 

blir hørt, og at elevrådet har god kontakt med skolens ledelse. For å sikre elevenes rettigheter må 535 

det stilles krav til at elevrådet må bli hørt på saker som angår skolens elever i stor grad.  536 

Det hender at elever har lærere de ikke er fornøyd med, og som de vil klage på. Derfor er det viktig 537 

at skolene skal ta alle klager seriøst, ved sette ned et utvalg som skal se over og behandle alle klager 538 

ivaretas elevene på best mulig måte.  539 

Vestland Høyre vil:  540 

• At elevrådet skal ha større medvirkning i saker som angår elevenes hverdag.  541 

• At elevrådsleder skal ha møterett ved skolens styremøter.  542 

• Stille krav om at skolene skal ta hensyn til elevene sine innspill når det kommer til psykisk og 543 

fysisk miljø på skolen.  544 

• Stille krav om at skolene setter ned klageutvalg som tar imot og skal behandle seriøse klager 545 

på lærere og andre ansatte på skolen.  546 

• Vurdere behovet for å opprette et nasjonalt og uavhengig klageorgan hvor elever kan klage 547 

inn saker som ikke har blitt tatt videre av skolenes klageutvalg.  548 

• Åpne for å la skolene selv bestemme klokkeslett for skolestart i større grad, og kreve at de 549 

innhenter elevrådets stemme i dette.  550 

• Ikke tillate at elever kollektivt meldes inn i organisasjoner  551 

  552 



Resolusjon 19: Vestlandet treng meir kraft og tilgang til sin eigen 553 

kraftproduksjon 554 

Sendt inn av resolusjonskomiteen 555 
 556 
Lukkast ikkje Vestlandet i det grøne skiftet, lukkast ikkje Norge. Vestlandet er utsleppsfylkje nr 1 i 557 
landet, men er ikkje rigga for den energiomstillinga som skal til for å nå dei forpliktande klimamåla. 558 
Vi må gjere meir for å oppnå dei viktige ambisjonane i Grøn region Vestland som vil gje Vestland ei 559 
meir konkurransedyktig internasjonal posisjon. 560 
 561 
Vestlandet har i dag 19% overskott i kraftproduksjonen. Bergensregionen forbruker i dag 12TWh 562 
men produserer kun 8TWh. Importen av kraft frå nord i fylket, sør og aust er såleis stor. 563 
Nettkapasiteten til viktige områder er sprengt. Ny kraftkrevjande industri får ikkje nett-tilgang. 564 
Fosyningstryggleiken er allereie truga. Dei store olje og gasshubbane, saman med dei nye 565 
industriparkane har det størte potensiale for klimagevinstar og verdiskaping, men det trengs store 566 
mengder med ny kraft, raskt.  567 
 568 
Statnett sin KVU for Bergen og omland frå 2020 som regjeringa har til behandling, har i høg senarioet 569 
for kraftbehov, ikkje tatt omsyn til ei rekkje prosjekt i Grøn Region Vestland som er under utvikling. 570 
Den reflekter heller ikkje at Stortinget har auka utsleppsmåla frå sokkelen frå 40% til 50%. Ein rekkje 571 
aktørar på fastlandet er satt på vent i mangel på kraft i Bergensregionen. 572 
Sjølv om høg senarioet og tidsramma i KVUèn blir realisert vil ikkje Bergensregionen få nok kraft til 573 
rett tid før nærmare 2040 utan at noko blir forsert.   574 
 575 
Elektrifisering av norsk sokkel er nødvendig for å nå klimamåla Stortinget har vedtatt. Det kuttar 576 
utslepp i Norge og globalt. Når vi har produsert 10 TWh energi frå gassturbinar offshore har vi sleppt 577 
ut over 5 millionar tonn CO2. Tilsvarande mengde energi produsert frå norsk gass i EU, vil 578 
gjennomsnittlig sleppe ut halvparten ca. 2,5 millionar tonn CO2. Ved å erstatte gasskraftverk offshore 579 
med kraft frå land, kan meir enn ¼ av Norges klimagassutslepp kuttast. På sokkelen er 580 
virkningsgraden 25-35 prosent i kraftproduksjon. I Europa er virkningsgraden 60 prosent i 581 
gasskraftverk, og nærmare 100 prosent ved brukt til oppvarming og i industrien. Av dei 94 felta som 582 
er i produksjon er det planlagt å elektrifisere 24 av dei med kraft frå land. Då er klimamåla for 583 
sokkelen også nådd. 584 
Vestland Høgre meiner at Statnett må velje den løysinga som raskast kan dekke kraftbehovet på 585 
Kollsnes når arbeidet med ny konsesjonssøknad for ei ny tredje linje til Kollsnes startar opp.  586 
Alternativt må Staten om naudsynt forhandle med oljeselskapa om utsetting av fleire av «kraft frå 587 
land» prosjekt til tilfredstillande kraftforsyning som ikkje hemmar nyetablering av industri i vesentlig 588 
grad er på plass. I kommande konsesjons søknader der ein skal elektrifisere sokkelen må ein i større 589 
grad ta omsyn til kraftsituasjonen og nett tilgangen på land, og velje sterke koblingspunkt på 590 
landsida.  591 
 592 
Vestland høgre vil at ein skal: 593 

• Forsere som mykje som mulig av arbeidet med ny 420 kV frå Sogndal til Modalen. Denne 594 

oppgraderinga er kritisk viktig i alle forbruk senario til Statskraft. 595 

• Oppgradering av det eksisterande 300kV anlegget i Bergensregionen til 420 kV må startast 596 

så snart som mogeleg, slik at flaskehals strekningar utbetrast og kraftintensive 597 

næringsområder får krafta dei treng. 598 

• Statnett må vurdere utstrakt bruk av sjøkabel slik at raskast mulig realisasjon av ei ny 3. linje 599 

til Kollsnes får større fokus enn pris når ny linje til Kollsnes skal konsesjonsbehandlast. 600 



• At saksbehandlingstida ved konsesjonssøknad vert redusert. Bergensregionen kan ikkje 601 

vente til etter 2030 med å få tilfredstillande kraftforsyning sett i lys av klimamåla som skal 602 

nåast, og all nødvendig omstilling og nyetablering i industrien.  603 

• Følgje opp Nettmeldinga Meld. St 14 (2011 – 2012). Statnett må utgjevne prisområda betre 604 

og leggje betre til rette for overføringskapasitet mellom prisregionane.  605 

• Sørge for at klimavennlege energisystem får lettare plass i nettet. 606 

• Effektivisere og auka vann kraftproduksjonen gjennom OU prosjekt og skånsam bruk av 607 

verna vassdrag, utan at verneverdiane blir øydelagde.  608 

• Kommunar må utfordrast på korleis dei kan bidra til auka energiproduksjonen 609 

• Noreg må også legge til rette for ei havvindsatsing som på sikt vil gje mange norske 610 

arbeidsplasser og bidra til fornybar energi inn i det Europeiske energisystem. Det hastar med 611 

å få på plass rammevilkår for denne satsinga" 612 

• Havvind kan, forutan å bringe fornybar kraft inn i kraftbransjen, sette vår leverandørindustri 613 

i stand til å ta ein stor del av den internasjonale marknaden gjennom leveranse av varer, 614 

tenester og kompetanse"  615 



Resolusjon 11: Bygda 2.0 616 

Sendt inn av Talentpanelet 617 
 618 
Koronapandemien har gitt kraft til en ny måte å tenke på, særlig når det gjelder bosetting, etablering 619 
og arbeidsliv for unge. Undersøkelser viser at en rekke distriktskommuner sliter med å tiltrekke seg 620 
kompetent arbeidskraft. Samtidig ser vi at mange studenter blir igjen på studiestedet etter endt 621 
studietid. Med en mer desentralisert studieordning sikrer vi at flere blir boende i distriktene etter 622 
studiene eller har et ønske om å flytte til kommuner fordi de nettopp er attraktive. 623 
  624 
Manglende tilgang til etterutdanningstilbud gjør at bedrifter i distriktene til dels må ta et større ansvar 625 
for å utvikle kompetansen til de ansatte enn bedrifter i mer bynære strøk, som har enklere tilgang til 626 
utdanningsinstitusjonene. For å øke næringslivets investeringer i kompetanseutvikling i typiske 627 
distriktsområder, bør skatteinsentiver vurderes og byråkratiet kraftig forenkles. Reklamen om at man 628 
kan gå topptur om morningen for deretter og gå på jobb i en større hub med 629 
kompetansearbeidsplasser, burde kunne realiseres. De kommunale tjenestene må gjøres mer fleksible 630 
og det må bli mye lettere å komme seg inn på boligmarkedet.  631 
 632 
Regionale trainee-ordninger er målrettede og effektive ordninger som kan bidra til at bedrifter i 633 
distriktene lettere får rekruttert nyutdannede med ønsket kompetanse. Ordningen styrker også 634 
bosettingen i de aktuelle kommunene. Flere regioner bør vurdere å etablere trainee-ordninger eller 635 
videreutvikle eksisterende ordninger, slik at flere bedrifter kan delta. Vi trenger å utnytte 636 
digitaliseringen enda mer for å legge til rette for muligheter rundt om i kommunene.  637 
 638 
Vi trenger flere attraktive kommuner i hele regionen, der vekst er synonymt med optimisme og der 639 
det offentlige ikke stikker kjepper i hjulene for gode ideer og nye måter å løse oppgaver på. Da trenger 640 
vi politiske tiltak som muliggjør dette og ikke stanser utvikling. Det må legges til rette for at flere kan 641 
skape sin egen arbeidsplass og et enda mer forenklet byråkrati. I tillegg må det være mulig i dette 642 
fylket og ferdes trygt og effektivt. Dette er Bygda 2.0 og nedenfor er en ekte smørbrødliste med hva 643 
som skal til.  644 
 645 
 646 
Vestland Høgre vil: 647 
• Opprette en KompetanseFUNN-ordning i den hensikt å gi økonomiske og statlige bidrag til etter- 648 

og videreutdanning av ansatte. Tilbudet må avgrenses til små- og mellomstore bedrifter i distrikts-649 
Norge. 650 

• Sørge for at offentlige universiteter og høyskoler bidrar til å utforme et studietilbud rettet mot 651 
ansatte som har behov for etter- og videreutdanning. Eksempelvis kan institusjonene stimuleres 652 
til å opprette heldigitale kurs over en kortere periode. Tilbudene må utformes i samarbeid med 653 
næringslivet. 654 

• I opprettelsen av nye kompetansemiljøer bør det i større grad legges vekt på stedets naturgitte 655 
forutsetninger og komparative fortrinn. 656 

• flytte midler fra fylkeskommunenes regionale utviklingsmidler til å opprette trainee- og 657 
praktikantstillinger hvor målet er å skape, fornye og utvikle næringsliv i distrikter. 658 

• styrke kollektivtransport samt benytte ny teknologi og erfaringer for å videreutvikle tilbud som er 659 
bedre tilpasset distriktene.  660 

• At kommunale tjenester må være tilpasset et fleksibelt arbeidsliv.  661 
• jobbe for at det er tilstrekkelig med møteplasser for unge og unge voksne for å skape attraktive 662 

lokalsamfunn.  663 
• kutte byråkrati som hindrer utvikling og vekst.  664 
• ansvarlig gjøre fylkeskommunen i å skape et kollektivtilbud som er tilpasset etter behov og 665 

fremtidens mobilitetsmønster. 666 



• Bygge mer vei, bro og tunnel for å sikre at en større andel kan pendle trygt og effektivt.  667 
• Slå sammen flere kommuner.  668 
• Skape incentiver for at utdanningsinstitusjonene i større grad legger praksisplasser rundt om i 669 

kommunene og ikke bare i byene.  670 
• jobbe for å øke kvaliteten og antall studieplasser hos Fagskulen Vestland, samt gjøre mulighetene 671 

ved å ta høyere yrkesfaglig utdanning mer tilgjengelig for innbyggerne i Vestland.  672 
• bygge flere regionale idrettsanlegg. 673 
• bygge aldersvennlige boliger nærme kommunale tjenester.  674 
• Sørge for godt utbygd digital infrastruktur i hele regionen, og utnytte alle muligheter ved 675 

digitalisering.  676 
• jobbe for flere klyngefelleskap i tråd med arbeidslivets utvikling. 677 
• stille krav til kompetanseheving innenfor bærekraftig samfunnsutvikling og eksisterende 678 

muligheter for utslippskutt.  679 
• sikre et vekstkraftig reiseliv i hele regionen med vekt på bærekraft, potensial og næringsvennlige 680 

rammevilkår.  681 
• utvikle en boligpolitikk som gir unge en reell mulighet til å komme inn på boligmarkedet.  682 
• innskrenke statsforvalteren sin mulighet til å komme med innsigelser i saker.   683 
• øke kommunenes kompetanse innenfor fremtidsrettet samfunns- og næringsutvikling.  684 
• Forenkle rapporteringssystemer. 685 


