
Forslag til programinnspill fra Trondheim 
Høyre til stortingsvalgprogrammet 2021 
 
Programkomiteen i Trondheim Høyre legger med dette frem forslaget til programinnspill. De har ikke 1 
til hensikt å være uttømmende på hva Trondheim Høyre mener om alle sentrale områder, men til å 2 
vekke debatt om noen utvalgte problemstillinger som komiteen tror vil berøre det norske samfunnet 3 
i lang tid fremover. Vi håper at forslaget kan vekke debatt i Trondheim Høyre og at utkommet av 4 
disse debattene vil være til nytte for Høyres nasjonale programkomité for stortingsvalget 2021. 5 

På tre punkt er komiteen delt i innstillingen og for to av disse i et mindretall og en flertall. Vi har valgt 6 
å synliggjøre dette for å bidra til debatt. 7 

 8 

Hvordan kan vi styrke beredskapen for smittsomme sykdommer?  9 

Globalisering, urbanisering og klimaforandringer bidrar til flere epidemiske utbrudd av smittsomme 10 
sykdommer, som også kan utvikles til verdensomspennende pandemier, som vi senest har sett med 11 
koronaviruspandemien COVID-19. Dette må vi ruste oss for å forebygge og håndtere. 12 

Trondheim Høyre vil: 13 

 Gjennomføre vaksinasjonsprogrammer mot smittsomme sykdommer i befolkningen. 14 
Vaksinasjon skal være obligatorisk dersom lav vaksinasjonsandel utgjør fare for andre. 15 

 Smittesporing (DELT INNSTILLING) 16 
 Alternativ 1: Høyre vil tillate helsemyndighetene å samle inn elektroniske data, slik 17 

som i appen Smittestopp, for å spore smittekjeder, så snart epidemiske utbrudd av 18 
allmennfarlige smittsomme sykdommer er påvist. (3 stemmer) 19 

 Alternativ 2: Høyre er prinsipielt imot at staten i smittesporing bruker posisjonsdata 20 
som kartlegger borgeres bevegelser og hvem de er i kontakt med. (3 stemmer) 21 

 Begrense bruken av antibiotika i det norske helsevesenet, og samarbeide internasjonalt for å 22 
minimalisere bruk av antibiotika i husdyrhold og helsevesen. 23 

 Skjerpe den veterinære grensekontrollen for næringsmidler og dyr som importeres fra land 24 
utenfor EØS-området. Norge bør også bidra til høye standarder for matvaretrygghet og 25 
streng veterinærkontroll innen EU/EØS. 26 

 27 

Hvordan kan vi styrke folkehelsen og det forebyggende helsearbeidet? 28 

Overvekt og passivitet i hverdagen fører til at flere blir fysisk eller psykisk syke og får dårligere 29 
livskvalitet. Et sunnere folk vil gjøre oss som fellesskap og som enkeltmennesker mindre utsatt for 30 
sykdom. Høyre ønsker å oppmuntre og gjøre det enkelt å treffe sunne valg innenfor rammen av 31 
enkeltmenneskets selvbestemmelse i egen hverdag.  32 

Trondheim Høyre vil: 33 

 Utvide områdeløftene til flere sosialt utsatte boligområder i storbyene. Områdeløftene har 34 
vist seg som en effektiv måte å forbedre nærmiljøet og levekårene og drive forebyggende 35 
innsats. Områdeløftene forutsetter et samarbeid mellom staten og kommunen. 36 

 Avbøte arbeidspresset på allmennpraktikerne/fastlegene, så rekrutteringen til yrket kan 37 
forbedres. Fastlegeordningen skal fortsatt sørge for kontinuitet i forholdet mellom lege og 38 
pasient, og være portvokter inn til spesialisthelsetjenesten. 39 

 Alle leger og psykologer skal kunne tilby nettbaserte tilbud som supplement til fysiske besøk 40 
ved lettere psykiske plager, som depresjon. 41 



 Forebygge livsstilssykdommer og veilede pasienter i risikogrupper med overgang til et 42 
sunnere kosthold. 43 

 Overføre pasientjournalen på automatikk, hvis pasienten bytter fastlege. Pasienten bør 44 
likevel ha mulighet til å reservere seg mot overføring. 45 

 Øke bruken av videokonsultasjoner i helsevesenet. Takstsystemene for fastlegene og 46 
helseforetakene skal ikke være til hinder for mer bruk av videokonsultasjoner, hvis det er til 47 
pasientens beste. Digitale løsninger kan hjelpe primær- og spesialisthelsetjenestene til å 48 
samarbeide bedre om pasientoppfølgingen. 49 

 50 

Hvordan kan vi legge til rette for selvkjørende kjøretøy? 51 

Elektriske og selvgående kjøretøy som koordineres og får optimalisert trafikkflyt fra et 52 
samfunnsperspektiv vil være den største revolusjon innen transport siden overgangen fra skip til bil 53 
og tog på land. Det vil øke kapasiteten i veinettet dramatisk, endre transportvanene, effektivisere 54 
varelogistikk og snu opp ned på hvilke transportformer vi anser som miljøvennlig. Norge bør støtte 55 
opp om denne utviklingen og planlegge for hva den vil bety for samferdselsinvesteringer.  56 

Trondheim Høyre vil: 57 

 Oppmuntre til forsøk med selvkjørende kollektivtransportmidler, varebiler og privatbiler. 58 
 Planlegge veibygging basert på scenarier for større trafikkavvikling på samme veinett. 59 
 Planlegge digital veitrafikksentral, som kan samle inn og utveksler data for styring av kjøretøy 60 

for å optimalisere utnyttelsen av veikapasitet 61 
 Bygge og vedlikeholde veier med tanke på at de skal egne seg for selvgående kjøretøy 62 
 Løsninger for innsamling av informasjon for flåtestyring av kjøretøy vil være internasjonale. 63 

Norge skal være en pådriver for løsninger som ivaretar personvern og at løsningene ikke kan 64 
brukes til å kartlegge enkeltmenneskers bevegelser.  65 

 66 

Hvordan kan vi dekke samfunnets fremtidige energibehov, og samtidig ta vare på 67 

viktige naturverdier? 68 

Energitilgang er en forutsetning for vekst og velstand, og den økonomiske og menneskelige 69 
utviklingen i verden tilsier at energibehovet vil fortsette å øke. Norge har forutsetninger for å bygge 70 
ut mer fornybar energi, men må gjøre det på en måte som ikke forringer naturrikdommen. 71 

Trondheim Høyre vil: 72 

 Vannkraftutbygging (DISSENS): 73 
 Flertallets alternativ: Gjennomgå de eldste verneplanene for vassdrag på nytt for å se 74 

om senere naturinngrep har forringet verneverdien og om ny teknologi gjør 75 
utbygging mulig. (3 stemmer) 76 

 Mindretallets alternativt: Innrette skatteopplegget for bedre lønnsomhet i 77 
vannkraftutbygging. Kraftproduksjonen bør helst være regulerbar med 78 
pumpekraftverk og magasiner. (2 stemmer) 79 

 80 
 Energistyring (DISSENS): 81 

 Flertallets alternativ: Sørge for fleksibilitet i kraftmarkedet, så også ikke-regulerbare, 82 
fornybare energikilder som solenergi og vindkraft kan bidra til å dekke 83 
energibehovet. (3 stemmer) 84 

 Mindretallets alternativ: Billig strøm er et viktig konkurransefortrinn for norsk 85 
næringsliv. Energipolitikken bør derfor styres etter måltall på kraftpris. (2 stemmer) 86 
 87 

 88 



Hvordan kan vi oppmuntre flere barn og unge til å velge realfag? 89 

Realfag er viktig både for å utvikle elevenes tenkemåte, og for å løse de utfordringene som 90 
menneskeheten står overfor. 91 

Trondheim Høyre vil: 92 

 Naturfag skal være et praktisk fag hvor fysiske forsøk skal være hovedregelen 93 
 Føre vitensentrene inn i et tettere samarbeid med barnehagen og skolen for å vekke barn og 94 

unges nysgjerrighet for matematikk, naturvitenskap og teknologi. Et fast pedagogisk 95 
samarbeid mellom utvalgte barnehager eller skoler og vitensentrene bør prøves ut.  96 

 Skape en fagprofil for flere barnehager, skoler og læresteder, og bygge dem i nærheten av 97 
næringsklynger, inkubatorvirksomheter, FoU-miljøer e.l. 98 

 Utvikle en nasjonal digital forsøksdatabase i naturfag for alle trinn. 99 
 Fremme interesse i befolkningen for naturfag gjennom åpne nettkurs som viser fagets 100 

betydning for samfunnsutviklingen. 101 
 Tilby landslinjer i realfag i videregående skole i alle landsdeler. 102 
 Ungt Entreprenørskap skal tilby eget program for kommersialisering av teknologi. 103 


