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Resolusjon 1: God eldrepolitikk 1 

Sendt inn av resolusjonskomiteen 2 
 3 

Fleire seniorarar i arbeid 4 
Vi går inn i ein periode med vesentlege endringar i befolkningssamansetnaden, og dette vil skje 5 
samstundes som vi vil få store forpliktingar knytt til å oppnå klimamål.  Olje- og gassverksemda som 6 
har skaffa store inntekter til velferdsstaten vår vil bli utfordra, og lønsemda i alternative «grøne» 7 
næringar vil truleg ikkje nå opp mot dette. 8 
  9 
Samstundes blir det fødd færre born, og forholdet mellom tal personar i yrkesaktiv alder og 10 
pensjonistar vil endre seg drastisk i åra framover. Eldre krev meir tenester enn yrkesaktive, og 11 
forsørgjarbyrda på den yrkesaktive delen aukar. Dessutan er eldre friskare enn før og kan vere ein 12 
ressurs for samfunnet. 13 
 14 
Vi står ovanfor tre hovudutfordringar: Lågare og usikre inntekter frå oljenæringa, overføringar til 15 
mange fleire eldre frå stadig færre yrkesaktive, og samstundes ein aukande mangel på kompetent 16 
arbeidskraft til å kunne jobbe i eldreomsorga/helsevesenet. 17 
 18 
Det er fleire ting vi kan gjere for å få fleire i arbeid. Ei av løysingane er å få fleire til å stå i jobb lenger 19 
ved å gjere det enklare og meir attraktivt å stå i jobb. Den eldre delen av befolkninga har lang 20 
erfaring og viktig kunnskap som vi treng meir av i tida framover. For at vi skal få til dette må vi legge 21 
betre til rette for at seniorar skal vere inkludert i arbeidslivet. Då må vi både gjere det attraktivt for 22 
dei eldre å velje og arbeide, men også sikre insentiv for at arbeidsgjevarar skal ynskje å tilsetja eldre, 23 
og tilby dei jobb. Dette må gjerast samstundes som vi sikrar at fleire unge kjem inn i arbeidslivet, og 24 
generelt reduserer arbeidsløysa i Norge. 25 
 26 
Vestland Høgre vil: 27 

• At seniorar som ynskjer å arbeide utover pensjonsalder, skal få denne moglegheita utan at 28 
dei vert trekte i pensjon. 29 

• Seniorane skal lønast på lik linje med arbeidstakarane som har tilsvarande arbeid, og ikkje 30 
på særskilte pensjonistvilkår. 31 

 32 
 33 

Betre eldreomsorg 34 
Omsorgsbehova endrar seg, og er no meir samansett og kompleks enn tidlegare, i tillegg til at vi 35 
stiller høgare krav. Mange kommunar brukar i dag nærare halvparten av budsjetta sine på pleie- og 36 
omsorgstenester. Ein ytterlegare auke, vil kunne legge press på «handlingsregelen» ved at 37 
overføringar frå staten vil måtte aukast betydeleg.  38 
 39 
Høgre må i større grad setje desse grunnleggande utfordringane på dagsorden framover enn det 40 
som har vore i seinare tid.  «Leve heile livet» blir sentralt og tenestene må tilpassast pasientane sine 41 
behov med meir valfridom, fleire varme hender og ny teknologi må i større grad takast i bruk der det 42 
kjem brukarane til gode. Koronapandemien har synt at det siste er spesielt viktig. Organiseringa av 43 
tenestene og korleis ein nyttar fagpersonellet si tid må gjennomgåast. 44 
 45 
Vestland Høgre vil: 46 

• Det må utarbeidast konkrete planar frå stat og kommune både for korleis ein skal rekruttere 47 
fagpersonell, men også behalde dei ein allereie har. 48 

• Kommunane bør i mykje større grad legge til rette for at studentar og elevar kan få 49 
arbeidserfaring innanfor omsorgsyrka.  50 



• Auke talet på praksisplassar 51 

• Gjere det enklare å få godkjent utdanning frå utlandet, slik at kvalifisert personell kan kome seg i 52 
jobb raskast mogleg. Same krav til fagkunnskap må gjelde for alle helse- og omsorgsarbeidarar 53 
som skal arbeide i Norge. 54 

• Ta meir i bruk innvandrarar sine ressursar og oppmode og hjelpe dei i gong med utdanning innan 55 
helse- og omsorgsyrkjer. 56 

• Legge til rette for ulike tilbod som gjer at eldre kan klare seg sjølv, med mindre hjelp frå det 57 
offentlege. 58 

• Kommunane må bidra til at det blir satsa meir på lettstelte bustadar med livslaupsstandard i 59 
sentrale delar av kommunane, noko som også vil lette oppgåvene for særleg heimetenestene. 60 

• Brukarane bør få større valfridom, og kunne bestemme meir av eigen kvardag der aktivitetar 61 
utover pleie og ernæring må få større plass. 62 

• Det må prioriterast tiltak og forsking på eldre si psykiske helse, særleg i etterkant av pandemien  63 



Resolusjon 2: Grønt Vestland 64 

Sendt inn av Tobias Otterstad og Knut Vindenes 65 
 66 
Vestland er utslippsfylke nr 1 i Norge og sto i 2019 for 19% av de samlede utslippene. Vi har åtte år 67 
på oss fram mot 2030 til å gjennomføre prosjektene som skal sikre verdi- og jobbskaping og kutte 68 
55% av våre utslipp. I tillegg har vårt fremste eksportmarked (EU) store klimaambisjoner og disse vil 69 
påvirke oss. Vi har med andre ord ingen tid å miste, men vi står også overfor store muligheter. 70 
 71 
Gjennom “Grøn region Vestland” har Vestland Fylkeskommune og Innovasjon Norge kartlagt grønne 72 
forretningsmuligheter i Vestland fylke. Konklusjonen er at potensialet er stort og at Vestland kan 73 
spille en sentral rolle for omstillingen til grønn industri. Fylket vårt har unike konkurransefortrinn, 74 
men kampen om de nye arbeidsplassene og prosjektene er knallhard. Derfor må vi styrke arbeidet 75 
for å vinne arbeidsplassene til vår region. 76 
 77 
Per i dag er vi ikke rigget for å realisere mulighetene som Grøn region Vestland identifiserer. Over 78 
hele fylket ligger kritisk verdiskapning og grønne arbeidsplasser på vent. Disse kan raskt forsvinne ut 79 
av Norge og Vestland om vi ikke øker tempoet. Ifølge Grøn region Vestland må vårt fylke satse på: å 80 
bygge verdensledende grønne huber gjennom industriell symbiose. Vi må ta posisjonen som den 81 
globalt ledende havregionen. Vi må bygge innovativ grønn infrastruktur og vi må øke tempoet på 82 
arbeidet. 83 
 84 
På mange måter står vi overfor en ny gullalder i norsk industri. Fylket vårt har kompetansen, vi har 85 
næringslivet og vi har prosjektene, men vi trenger politikere som arbeider langsiktig, forstår 86 
mulighetene og står sammen for å bygge industri på tvers av kommunegrensene. For å bli 87 
konkurransedyktige er vestlandsprosjektene i tillegg avhengig av å vinne en andel av 88 
finansieringsordningene fra EU. Det er en forutsetning for at løsninger som i dag er på pilotstadiet 89 
gjøres i stand til å skalere opp produksjonen og bli levedyktige. Derfor må vi forstå og utnytte 90 
mulighetene som EUs grønne omstilling gir. Målet er reduserte utslipp, nye arbeidsplasser og grønn 91 
industri i hele Vestland!  92 
 93 
Vestland Høyre mener at: 94 
● Høyre må jobbe for å realisere prosjektene i Grøn region Vestland 95 

● Kommuner i hele Vestland må bygge opp om de aktuelle prosjektene i sine regioner 96 

● Det må være effektiv samhandling mellom de politiske organer; kommunestyrene, Fylkestinget 97 

og Stortinget 98 

● Vestland trenger mer elektrisitet for å gjennomføre det grønne skiftet. Nettkapasiteten og 99 

tilgangen på kraft må utvides 100 

● Vestland fylkeskommune og Innovasjon Norge må organisere et sekretariat som kan få til et 101 

effektivt og bredt samarbeid som er nødvendig. Det må settes nye standarder innen operativt 102 

samarbeid for at vi skal lykkes 103 

● Stortinget må anmode regjeringen å gjennomgå de nasjonale virkemidlene for å sikre at disse er 104 

i tråd med tilsvarende virkemidlene fra EU  105 

  106 



Resolusjon 3: Psykisk helse 107 

Sendt inn av Caroline Sandven Taule og Lise-May Sæle 108 
 109 
Det er ingen tvil om at barn og unge har betalt en høy pris som følge av strenge og varige koronatiltak. 110 
Vestland Høgre ser på alvor de etterdønningene vi ser i tall blant barn og unge som sliter psykisk og 111 
ikke minst et helsevesen som ikke har tilstrekkelig kapasitet.  112 
 113 
Det er derfor viktig at vi legger til rette for at barn og unge møter et helsevesen med kapasitet til å 114 
behandle psykiske plager hos barn og unge. Det er også viktig viktig at vi får på plass gode tiltak for 115 
også å drive med forebygging av psykiske plager hos barn og unge. Tilbudene som elever møter både 116 
i grunnskolen og videregående må vere tilfredsstillende nok og tilgjengelige når elevene trenger hjelp 117 
og støtte.  118 
 119 
Resultater fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) for 2021 viser at andelen studenter 120 
som sliter med alvorlige psykiske plager, har økt fra 32 prosent i 2018 til 45 prosent i 2021. I 121 
undersøkelsen har andelen som sier at de har selvmordstanker doblet seg siden 2010: fra 8 prosent 122 
til 15 prosent i 2021. Det har vært en generell økning i psykiske blant studentene de siste ti årene. 123 
Stengt campus, stengte treningssentre og manglende kontakt med medstudenter har dessverre 124 
forsterket denne trenden. Vestland Høgre tar denne utviklingen på alvor og mener at det må 125 
igangsettes mer målrettede tiltak for å bedre hverdagen og livskvaliteten for dagens studenter.  126 
 127 
Vestland Høgre vil: 128 
• I større grad gjøre digitaliserte psykiske helsetilbud tilgjengelig for flere for å redusere køer 129 
• Opprette flere lavterskeltilbud for videregående elever 130 
• Jobbe for at flere menn velger å utdanne seg til helsesykepleiere  131 
• I større grad inkorporere Idrettsklynge Vest sitt arbeid for psykisk og fysisk helse blant barn og 132 

unge i flere kommuner 133 
• Jobbe for at det er tilstrekkelig med kapasitet i de kommunale helsetjenestene for å frigi tid til de 134 

videregående skolene 135 
• Slippe til flere aktører innenfor psykisk helse-tilbud for å få ned køene 136 
• Holde fast ved fritt behandlingsvalg som et avgjørende tiltak for å få helsekøene ned, særlig 137 

innenfor psykisk helse 138 
• Sørge for at alle videregående skoler i Vestland har en miljøkoordinator 139 
• Sørge for gode oppvekstvilkår for barn og unge, herunder sikre at den sosiale infrastrukturen er 140 

på plass når man fortetter bydeler.  141 
• Sørge for flere lavterskel psykiske helsetilbud for studenter som er sterkt rammet av 142 

koronatiltakene 143 
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