
Trygt tilbake 
til hverdagen

HøyreVi tror på Norge

Hedmark



Den viktigste oppgaven 
fremover er å bidra til å 
skape nye jobber – og få 
eksisterende bedrifter 
trygt gjennom krisen. 

For å få fart på Norge må vi skape 
mer og inkludere flere. De jobbene 
vi har mistet er i privat sektor. Dette 
er jobber som betaler for sykehus, 
skole og hele velferden vår. 

For å få fart på Norge må vi få fart 
på bedriftene. Valget står mellom 
enten økte skatter eller flere jobber. 
Flere i jobb gir mer velferd. 

For å skape et samfunn med 
muligheter for alle, må vi tette 
hullene i sikkerhetsnettet og 
ha et velferdssamfunn som 
løfter de som har minst. 

Den største forskjellen i Norge går 
mellom de som har en jobb og de 
som ikke har det. Derfor vil Høyre 
inkludere flere i arbeidslivet. 

Alle som kan og ønsker å jobbe, 
skal få sjansen til det. For å få til 
det, vil vi senke terskelen inn i jobb, 
øke kompetansen til de som trenger 
jobb, og styrke integreringen. 

Det skal alltid lønne seg å jobbe.

Skape mer og 
inkludere flere



Vårt mål er at 
ingen skal gå ut 
av skolen uten å 

kunne lese, skrive 
og regne.  Høyre 

vil jobbe for at 9 av 
10 elever fullfører 

videregående 
opplæring 
innen 2030.

Pasientens helsetjeneste

Helsekøene har økt under krisen. De må 
ned, slik at flere får livene sine raskere 
tilbake. Høyre vil skape pasientenes 
helsetjeneste med bedre oppfølging, 
større valgfrihet, mer informasjon og 
rask behandling. Ventetiden er også 
for lang for de som sliter psykisk.

God psykisk helse gir god livskvalitet. 
Derfor er et løft for den psykiske helsen 
et av Høyres viktigste prosjekter. For å 
få ned helsekøene og sikre rask psykisk 
helsehjelp, vil Høyre at det offentlige 
kjøper ledige plasser hos private, slik 
at du slipper. Da får vanlige folk, og 
ikke bare de med tykk lommebok, 
muligheten til rask behandling.

Kunnskap i skolen

Høyre vil tette kunnskapshullene 
som pandemien har skapt i skolen. 
Kunnskapen barna våre får i skolen 
er det viktigste verktøyet de har til å 
skape det livet de ønsker. Derfor mener 
Høyre at kunnskap alltid må vinne 
kampen om ressursene i skolen. 

Fremdeles dropper én av fem ut av 
videregående skole. De som fullfører 
videregående skole, har en mye større 
sjanse for å få seg jobb enn de som 
har droppet ut. Derfor kan vi ikke skifte 
fokus i skolen vekk fra kunnskap ved 
å fjerne kompetansekrav for lærere, 
fjerne fraværsgrensen og innføre 
skolemat. Høyre vil heller sørge for 
bedre oppfølging av elever som sliter 
på skolen, og gi større utfordringer til 
de som ligger foran i undervisningen. 



1. KANDIDAT

Anna Molberg

Født: 1990
Kommune: Hamar
Stilling: Jurist

Mine hjertesaker

 > Vi skal skape flere jobber 
og satse på nye næringer.  

 > Gode lærere er avgjørende 
for god læring, så vi skal 
fortsette å ha høye karakterkrav 
til lærerutdanningen.

 > Dyrevelferd, strengere straff 
for mishandling av dyr.

Vi skal trygt ut 
av koronakrisen 

og skape flere 
jobber i Innlandet.
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Alle skal ha en 
jobb å gå til.
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2. KANDIDAT

Yngve Sætre

Født: 1974
Kommune: Elverum
Stilling: Bedriftsrådgiver

Mine hjertesaker

 > Vi må inkludere flere i 
arbeidslivet. Arbeid gir 
grunnlaget for velferd!

 > Skolen må sette kunnskap 
først, løfte de svake og 
utfordre de sterke elevene.

 > Vi må løse klimautfordringene 
ved å bruke skogen aktivt.



Skolepolitikk 
er selve 

nøkkelen til god 
samfunnsutvikling.
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Vi skal bo i et land 
som gir oss alle de 
gode mulighetene.
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3. KANDIDAT

Eli Wathne

Født: 1970
Kommune: Kongsvinger
Stilling: Varaordfører

Mine hjertesaker

 > Skape flere arbeidsplasser i 
Innlandet gjennom en offensiv 
næringspolitikk med fokus 
på grønn næringsutvikling.

 > Utdanning og kompetanse 
er nøkkelen til et godt og 
bærekraftig velferdssamfunn. 

 > Politikere som ser helheten.

4. KANDIDAT

Magne Sørby

Født: 1966
Kommune: Ringsaker
Stilling: Gårdbruker

Mine hjertesaker

 > Næringsutvikling skaper flere 
arbeidsplasser, velferd for 
flere og et tryggere samfunn.

 > Barna våre må få en tilpasset 
og god utdanning.

 > Vi som enkeltmennesker skal ha 
valgmuligheter. Hilken løsning 
passer best for akkurat deg?



 > Les mer om stortingskandidatene på våre nettsider: hoyre.no/innlandet

11. KANDIDAT

Joakim Ekseth 
Født: 1975 
Kommune: Elverum 
Stilling: Trafikksjef
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8. KANDIDAT

Kai Ove Berg 
Født: 1972 
Kommune: Ringsaker 
Stilling: Kirkeverge
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5. KANDIDAT

Ola Svenneby 
Født: 1997 
Kommune: Våler 
Stilling: Leder av 
Unge Høyre
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12. KANDIDAT

Kirsti Berge 
Født: 1950 
Kommune: Stange 
Stilling: Lærer
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9. KANDIDAT

Erlend B. Barkbu 
Født: 1977 
Kommune: Sør-Odal 
Stilling: Senior IT arkitekt
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6. KANDIDAT

Tirill Langleite 
Født: 1961 
Kommune: Alvdal 
Stilling: Selvstendig 
næringsdrivende
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13. KANDIDAT

Per Olav Hansen 
Født: 1974 
Kommune: Stange 
Stilling: Sivilingeniør
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10. KANDIDAT

Ristin Mortensson 
Født: 1954 
Kommune: Engerdal 
Stilling: Selvstendig 
næringsdrivende
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7. KANDIDAT

Lise B. Svenkerud 
Født: 1970 
Kommune: Våler 
Stilling: Selvstendig 
næringsdrivende

7



gode grunner til 
å stemme Høyre10

Alle har et ønske om å 
stå på egne bein

Derfor ønsker vi et samfunn 
som legger til rette for at folke 

kan leve det livet de ønsker.

Høyre vil ha en regulert og 
sosial markeds  økonomi

Det er en forutsetning for 
velferdssamfunnet.

Grenser for 
politikk

Høyre ønsker en sterk, 
men begrenset stat 

som sikrer innbyggerne 
grunnleggende trygghet, 

velferd og like muligheter. 
Mennesker skal få 

bestemme mest mulig 
over sin egen hverdag, og 

gis frihet under ansvar.

Høyre mener samfunnet 
bør utvikles nedenfra

Basert på frihet, ansvar og muligheter for 
enkeltmenneskene, familiene, bedriftene, 
frivillige organisasjoner og lokalmiljøet. 

Verdier må skapes, 
før de kan deles

Derfor mener Høyre at det skal legges til 
rette for å skape mer, ikke skatte mer. 

Trygghet er statens 
viktigste oppgave

Høyre skal gå foran for å få til 
internasjonalt samarbeid og gode 

løsninger i en stadig mindre verden.

Å stille krav er å bry seg

Høyre tror på alle menneskers evne til, 
og ønske om, å bidra. Høyre gir ikke opp 

folk, men stiller krav til den enkelte. 

Samfunnet skal være 
bærekraftig

Vi har et ansvar for å ta vare på 
menneskene, fellesskapet og naturen 

rundt oss, og overlate samfunnet i 
bedre stand til neste generasjon. 

Sammen er vi mindre alene

Høyre skal gå foran for å få til internasjonalt samarbeid 
og gode løsninger i en stadig mindre verden. 

Høyre skal sikre 
muligheter for alle

Vi er ulike mennesker med ulike 
behov, men skal ha de samme 

mulighetene til å skape oss gode liv.
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Innlandet Høyre
Du finner oss på www.hoyre.no/innlandet

Skriv til oss: innlandet@hoyre.no

Besøk oss på sosiale medier: @hoyreinnlandet

Bli med i 

Vi vet at det er mange der ute som 
kan bidra med mye forskjellig – og 
vi ønsker at alle som kan skal få 
bidra på sin måte. Derfor kan du 
nå melde deg på ulike aktiviteter 
som passer akkurat for deg!

Etter at du har meldt inn hvilke 
aktiviteter du ønsker å delta på vil 
du bli tatt kontakt med av din lokal- 
eller fylkes forening innen kort tid.

 > Bli medlem

 > Møte velgere

 > Postkasseaksjon

 > Ryddeaksjon

 > Bak kulissene

 > Aktiv i sosiale medier

teamerna.no


