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Dagsorden (timeplan) 
Digitale forberedelser – teknisk bistand 
Tirsdag 1. februar 

Kl. 12.00 – 13.00 Testmøte 1 

Kl. 19.00 – 20.00 Testmøte 2 

Onsdag 2. februar 

Kl. 21.00 – 22.00 Testmøte 3 

 

Årsmøtet 
Lørdag 5. februar 

Kl. 08.00  Innlogging 

Kl. 09.00   Innlandet Høyres årsmøte åpnes v/ fylkesleder  

Kl. 09.10   Konstituering (sak 1) 

Kl. 09.20  Tom Erlend Skaug, Høyres generalsekretær hilser årsmøtet  

Kl. 09.45  Årsberetning (sak 2) 

Kl. 10.30  Valg (sak 3) 

Kl. 11.30  Lunsjpause 

Kl. 12.00  Erna Solberg, Høyres partileder hilser årsmøtet 

Kl. 12.50  Vedtekter (sak 4) 

Kl. 13.15  Resolusjoner/uttalelser (sak 5) 

Kl. 15.45  Avslutning 
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Sak 1: Saksliste og konstituering 
a) Åpning v/fylkesleder  Oddvar Myhren Møllerløkken 

 
b) Godkjenning av innkalling  

 
c) Godkjenning av saksliste og timeplan  

 
d) Godkjenning av forretningsorden (s. 18)  

 
e) Valg av dirigenter   
 Fylkesstyret foreslår: Ole Erik Hørstad og Anne Bjertnæs 

 
f) Valg av sekretær  
 Fylkesstyret foreslår: Marianne Gunnerud 

 
g) Valg av tellekorps  
 Fylkesstyret foreslår: Yngve Sætre, Kristian Rønningen, Mari Botterud 

og Eli Wathne 
 

h) Fullmaktskomitè  
 Fylkesstyret foreslår: Kai Ove Berg, Magnhild H. Bolstad og Frederik 

Feiler 
 

i) Resolusjonskomitè  
 Fylkesstyret foreslår: Vegard Riseng (leder), Elin Synnøve Solberg, 

Torstein Bjørgen, Tonje Jakobsen Lillemo, Liz 
Bjørseth, Magne Sørby, Leif Tore Rytterbakken, 
Inger Lise Sveum-Aasbekken, Dag Norberg (SH) 
og Frederik Feiler (UH). 

 

 

Sak 2: Årsberetning 
Kapittel 1 – Innledning 
v/ fylkesleder Oddvar Myhren Møllerløkken 

2021 har vært et travelt år for fylkesorganisasjonen med stortingsvalg som det store mål og 
høydepunkt. 2020 ble et spesielt år for oss alle, og det har dessverre også fortsatt inn i 2021. Vi 
har alle, på ulike måter, måtte fortsette å forholde oss til en ny hverdag. Det har også preget 
valgkampen. Vi kunne ikke drive den type valgkamp vi tidligere har gjort. Men, jeg er stolt av 
hvordan trofaste representanter for Innlandet Høyre rundt omkring i hele fylket har håndtert 
situasjonen. Folk har gjort en stor innsats for å fremme Høyres budskap og våre kandidater. Vi 
klarte å føre en valgkamp preget av optimisme og fremtidstro. 

En viktig del av vår målsetting var å beholde begge våre stortingsmandater. Det klarte vi, og vi 
har fått på plass to dyktige stortingsrepresentanter som begge vil målbære Innlandet på 
Stortinget. 
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Vi har erfart under valgkampen at vi fremover må ha fokus på å både engasjere eksisterende 
medlemmer, men også rekruttere nye. Derfor er det godt å vite at vi allerede har satt igang et 
strategiarbeid, sammen skal vi bli enda flere og enda dyktigere. 

Viktige saker i inneværende år (foruten stortingsvalget) har vært- sykehusstruktur, forsvarets 
langtidsplan, NTP, videre utvikling av Innlandet som et nasjonalt kraftsenter for bioøkonomi, 
digitalisering og IKT sikkerhet, korona-kompensasjonsordninger, fortsatt arbeid for 
kommunesammenslåing, rammevilkårene for industrien i Innlandet, fortsatt bedret vilkår for 
lokaldemokratiet, vilkårene for landbruk og skogbruk og fortsatt vekst for våre 
utdanningsinstitusjoner. Disse sakene vil fortsette å prege den politiske hverdagen. 

Innlandet Høyre har de siste par år hatt en stram økonomisk situasjon. Vi vil ikke fremover 
oppleve at det blir større overføringer, men vi har fått kontroll. Den økonomiske situasjonen er 
nå vesentlig bedre enn for to år siden. Rett før årsskifte 2020/2021 fikk vi også på plass ny 
fylkessekretær/daglig leder. De fleste har etter hvert stiftet bekjentskap med Marianne, og vi er 
veldig glade for å ha fått henne med på laget. 

Det er godt å registrere at det er så mange positive og engasjerte personer i Innlandet Høyre. La 
oss bygge videre på de erfaringene vi tar med oss for å skape et enda bedre Innlandet Høyre. 

Jeg vil benytte anledning til å si, tusen takk for innsatsen! 

 

Kapittel 2 – Årsberetning 
 
2.1 Protokoll fra årsmøtet 2021 
Se eget vedlegg. 
 

2.2 Arbeidsutvalg og fylkesstyret 
 
Arbeidsutvalget (AU) i Innlandet Høyre har i 2021 bestått av: 

Leder Oddvar Myhren Møllerløkken Lillehammer 
1. nestleder Tiril Langleite Alvdal 
2. nestleder Erlend Barkbu  Sør-Odal 
AU medlem Ole Erik Hørstad Åmot 
AU medlem Yngve Sætre Elverum 
AU medlem Hanne A. Velure Lesja 
UH leder Mattis M. Pettersen / 

Frederik Feiler 
Gjøvik 
Gjøvik 

SH leder Dag Norberg Gjøvik 
Gruppeleder 
FYT 

Kari Anne Jønnes / 
Rune Øygarden 

Gran 
Ringsaker 

Stortinget Olemic Thommessen 
Kristian Tonning Riise / 
Kari-Anne Jønnes 
Anna Molberg 

Lillehammer 
Ringsaker 
Gran 
Hamar 

Kvinneforum Gjertrud Nordal Stange 
UHL leder Ola Svenneby Våler 
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Fylkesstyret (FS) 
Alle fylkesstyremøtene i 2021 har blitt avholdt digitalt. I tillegg til AU består Fylkesstyret av 
Høyres lokallagsledere, ordførere, varaordførere og statssekretærer. For 2021 har det vært: 

Alvdal Ingvar Martin Brohaug Lokallagsleder 
Dovre Fred Arne Hessen Lokallagsleder 
Eidskog Guttorm Kristiansen Lokallagsleder 
Eidskog Per Olav Stenslet Varaordfører 
Elverum Ingrid Lium Lokallagsleder 
Gausdal Marit Fougner Lokallagsleder 
Gjøvik Harald Bakke Lokallagsleder 
Gjøvik Anne Bjertnæs Varaordfører 
Gran Odd Ingar Sæterbakken Lokallagsleder 
Grue Niels Ferdinand Rolsdorph Varaordfører, lokallagsleder 
Hamar Per Gunnar Grosberghaugen Lokallagsleder 
Hamar Knut Børre Fangberget Varaordfører 
Kongsvinger Rolv Werner Erichsen Lokallagsleder 
Kongsvinger Eli Wathne Varaordfører/Ordfører 
Løten Kjell-Erik Nordahl Lokallagsleder 
Nord-Aurdal Knut Arne Revling Lokallagsleder 
Nord-Fron Per Henry Vassdokken Lokallagsleder 
Nord-Odal Finn Egil Sandmo Lokallagsleder 
Nordre Land Torunn Merete Sandlie Lunde Lokallagsleder 
Rendalen Maren Kværness Halberg Lokallagsleder 
Ringebu Marit Todal Lokallagsleder 
Ringsaker Magne Sørby Lokallagsleder 
Sel Sigurd Magne Riise Lokallagsleder 
Stange Tom Fjæstad Lokallagsleder 
Stor-Elvdal Knut Jacobsen Melum Lokallagsleder 
Stor-Elvdal Ingeborg Sophie Mellgren Mathiesen Varaordfører 
Søndre Land Ann Kristin Dybhavn Lokallagsleder 
Sør-Aurdal Magnhild Huseby Bolstad Lokallagsleder 
Sør-Aurdal Olav Kristian Huseby Varaordfører 
Sør-Fron Amund Rudi Lokallagsleder 
Trysil Liz Bjørseth Lokallagsleder 
Tynset Terje Hylen Lokallagsleder 
Vestre Slidre Ola Rogn Lokallagsleder 
Vestre Toten Roger Hugo Johnsen Lokallagsleder 
Våler Lise Berger Svenkerud Lokallagsleder 
Østre Toten Arne Enger Lokallagsleder 
Østre Toten Tove Beate Skjoldal Karlsen Varaordfører 
Øyer Åse Brattrok Ryager Lokallagsleder 
Øystre Slidre Andreas Rindal Lokallagsleder 
Åmot Tore Mathisen Lokallagsleder 
Åsnes Tonje Jakobsen Lillemo Lokallagsleder 

 



Innlandet Høyres årsmøte 2022  

Til toppen/innholdsfortegnelsen   Side 7 av 20 
 

2.3 Kvinneforum 
v/ leder Gjertrud Nordal 

Å få flere kvinner til å engasjere seg i den politiske debatten er viktig for å få en mest mulig lik 
representasjon av befolkningen. De to siste årene har vært preget av Covid-19, og at det har vært 
vanskelig å holde det aktivitetsnivået i Kvinneforum som var ambisjonen. Likevel har 
muligheten for å kunne møtes digitalt gjort det enklere for oss å kunne ha aktiviteter. 

Nasjonalt har aktivitetsnivået til Høyres kvinneforum tatt seg opp betraktelig de siste årene. 
Hver fredag arrangeres digital lunsj med foredragsholder, Kvinneforum har sin egen podcast og 
mange av fylkeslagene har arrangementer som er åpne for alle. Høyres kvinneforum er en svært 
synlig del av Høyre, også i de tradisjonelle mediene. 

Det er det siste året arrangert ett digital møte for Høyres Kvinneforum i Innlandet. Rett før 
Norge stengte ned hadde vi planlagt en tur til stortinget med allerede mange påmeldte. 
Dessverre måtte dette avlyses, og det har vært vanskelig å kunne møtes fysisk. Jeg håper det 
neste året gir flere muligheter til å kunne møtes fysisk, og til å kunne avholde ulike typer 
arrangementer. 

Høyres Kvinneforum i Innlandet synes det er svært positivt at vi i Innlandet denne gangen har to 
kvinnelige kandidater inn på stortinget. Ekstra gledelig er det at Hedmark valgkrets har sin aller 
første kvinnelige stortingsrepresentant. 

Det neste året for kvinneforum bør brukes på å jobbe for å få flere kvinner til å stille på liste til 
kommunestyrene og fylkestinget. 
 

2.4 Høyres Landsmøte 
Høyres Landsmøte ble avholdt digitalt 14. – 16. mai 2021. Dette var Innlandet Høyres 
delegasjon: 

Delegerte Hedmark Delegerte Oppland 
Anna Molberg Hamar Anne Bjertnes Gjøvik 
Yngve Sætre Elverum Mattis M. Pettersen UH/Gjøvik 
Eli Wathne Kongsvinger Elin Synnøve Solberg Vestre Toten 
Per Olav Stenslet Eidskog Hans Olav Sundfør Lillehammer 
Maren Helberg Hamar Anita Solberg Sel 
Knut Fangberget Hamar Mats Ellingsen Lillehammer 
Liz Bjørset Trysil Dag Norberg SH/Gjøvik 
Ole Erik Hørstad Åmot Olav Kristian Huseby Sør-Aurdal 
VARA VARA 
Erlend Barkbu Sør-Odal Ann Kristin Dybhavn Søndre Land 
Ingrid Lium Elverum Vegard Riseng Nord-Aurdal 
Gine Skurdal Elverum Åse H. Øvstegaard Øyer 
Niels F. Rolsdorph Grue Even Kyseth Gjøvik 
  
Selvskrevne Hedmark Selvskrevne Oppland 
Tirill Langleite Sentralstyret Oddvar Møllerløkken Sentralstyret 
Kristian Tonning Riise Stortingsrepr. Olemic Thommessen Stortingsrepr. 
Gjertrud Nordal Kvinneformsleder Kari Anne Jønnes Gr.leder Fylkesting 
  Hanne Velure Sentralstyret 
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2.5 Sentralstyret 
Hanne Alstrup Velure er i sin fjerde periode som landsmøtevalgt sentralstyremedlem. Å jobbe 
med god distriktspolitikk er langsiktig arbeid og det må jobbes bredt. Hanne bruker sitt verv til å 
styrke nettverksarbeidet mellom partiets distriktsfylker og deres representanter på ulike nivå. 
Høyres sentrale distriktsnettverk som Hanne var initiativtaker til i 2015 har hatt nøkkelrolle for 
å holde kontakt mellom nettverket og regjeringen. Arbeidsutvalg for nettverket er ikke 
konstituert på nytt etter valget 2020 men har bestått av Liv Kari Eskeland (leder, 
stortingsrepresentant for Hordaland), Trond Helleland (parlamentarisk leder og 
stortingsrepresentant for Buskerud), Jonny Finstad (stortingsrepresentant for Nordland), Frida 
Melvær (stortingsrepresentant for Sogn og Fjordane), Norunn Tveiten Benestad 
(stortingsrepresentant for Vest-Agder), Elin Agdestein (stortingsrepresentant for Trøndelag) og 
Hanne Alstrup Velure. 

Styrking av lokaldemokratiet versus statlig overstyring, god balanse mellom vern og 
bruk/næringsutvikling og utmarksressurser som basis for den grønne omstilling er den 
gjennomgående tråden i Hannes arbeid. Utmarks- og annen arealforvaltning, kommune- og 
regionreform, hytte-/deltidsinnbyggerpolitikk, rovdyrpolitikk, landbruk, reiseliv/turisme, annen 
distriktsnæringsutvikling og fornybarutvikling er noen av de temaer Hanne jobber med.  

Den faste konsultasjonsordning på rovvilt mellom USS, Klima- og Miljødepartementet og 
Landbruks- og Matdepartementet var initiert av Hanne og Sunniva Flakstad Ihle og har fungert 
fint siden 2018 som et ledd i arbeidet med å dempe det høye konfliktnivået i 
rovviltforvaltningen. Etter to år med ordningen inviterte statsministeren og statsrådene i Klima- 
og Miljødepartementet og Landbruks- og Matdepartementet til evalueringsmøte 8.10.20. USS 
med 7 ordførere fra medlemskommunene, statssekretærer og rådgivere samt en rekke andre fra 
forvaltningen deltok i møtet. Det var bred enighet om at man har hatt god måloppnåelse og at 
dette er en ordning som må fortsette – rovviltforvaltningen vil fortsatt være et område der 
dialog mellom lokalsamfunn og forvaltning er nødvendig for oppnåelse av gjensidig situasjons- 
og problemforståelse. Det er intet som tilsier at Støre-regjeringen ikke vil fortsette med denne 
konsultasjonsordningen. 

Via sitt lederverv i Utmarkskommunenes Sammenslutning USS, styreverv i Fjell-Forsk-Nett (11 
norske forskingsinstitutter), Norsk Fjellmuseum og Norges Nasjonalparkkommuner og 
Nasjonalparklandsbyer, NPKL, (nestleder) har Hanne god kontakt med viktige forskings- og 
kunnskapsmiljøer og sikrer på den måten at det politiske arbeidet er basert på aktuell kunnskap 
og kompetanse.   

Oppland og Hedmark Høyre fikk på Høyres Landsmøte i 2015 vedtatt sitt forslag om utvikling av 
norsk fjellpolitikk. «Fjell» er et positivt ladet begrep som forener land og by - alle kjenner 
eierskap til fjellet. Den sosioøkonomiske definisjon gjør at størstedelen av distrikts-Norge 
innbefattes av fjell-begrepet. «Hyttepolitikk» som ivaretar muligheter og utfordringer for 
Innlandet som Norges største hyttefylke med nærmere 90.000 hytter, sorterer under 
fjellpolitikk. Deltidsinnbyggerne utgjør en humankapital som i liten grad er utnyttet i 
distriktsutviklingsarbeidet – de har økonomi, nettverk, kunnskap, arbeidskapasitet og stort 
hjerte for sin andre «hjemkommune», men ingen politisk innflytelse. Det er svært gledelig at 
Solberg-regjeringen våren 2021 la frem egen strategi for fjellregionen og innlandet.  

Arbeidet med forenkling av utmarksforvaltningen som ble startet av tre departementer (KMD, 
KLD og LMD) i 2014 fortsetter. Målsettinger er forenkling, avbyråkratisering og styrking av 
lokaldemokratiet. Hanne var medlem av Statsallmenningslovutvalget som ble oppnevnt av 
Kongen i statsråd 4.3.2016 og som i juni 2018 la frem en NOU og forslag til ny fjellov – en 
sammenslåing av dagens fjellov og statsallmenningsloven, dvs. et samlet lovverk for de bruks- og 
virkesberettigede i statsallmenningene. Solberg-regjeringen igangsatte umiddelbart før valget 
2020 arbeid med oppfølging av denne NOU-en.  
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19.september 2019 oppnevnte regjeringen «Disktriktsnæringsutvalget» med Svein Richard 
Brandtzæg som leder. 28.10.2020 leverte utvalget NOU 2020:12 «Næringslivets betydning for 
bærekraftige og levende lokalsamfunn». Hanne var medlem av utvalget som har utredet 
betydningen privat næringsliv har for levende og bærekraftige lokalsamfunn, og vurdert 
muligheter og hindringer for å utvikle lønnsom næringsvirksomhet i distriktene. Utvalget har 
definert distriktskommuner som de minst sentrale kategorien – 4, 5 og 6 – på SSB sin 
sentralitetsindeks. 36 av Innlandets 46 kommuner (altså hele 78% av våre kommuner) falle i 
disse kategoriene. Utvalgets arbeid er derfor svært viktig for utvikling av politikk for vårt fylke.  

Regjeringen har som sagt lansert arbeid med strategi for fjellregionen og innlandet i tillegg til 
arbeid med strategi for småbyer som ledd i aktiv politikk for å motvirke Innlandets største 
utfordring, nemlig negativ demografisk utvikling med fraflytting, lave fødselstall og høy 
gjennomsnittsalder i befolkningen.  

Hannes rolle som landsmøtevalgt sentralstyremedlem er å være en tydelig stemme for 
områdene utenfor storbyene i hele landet. Hun er ikke å regne som et ekstra 
sentralstyremedlem for Innlandet, men har fokus på å løfte saker som er viktige også for 
Innlandet inni Høyre sentralt. Noen aktuelle saker Hanne har vært engasjert i det siste året er 
bl.a. hyttepolitikk, kompensasjon til pelsdyrnæringen, kraftskatteutvalgets rapport, 
havbruksrapporten, nasjonal ramme for vindkraftutbygging, domstolstrukturen og 
implementering av merkevaren Norges Nasjonalparker. 

 

2.6 Programarbeid 
Høyres stortingsvalgprogram ble vedtatt på Landsmøtet i mai 2021. Både før og under 
Landsmøtet fikk Innlandet Høyre gjennomslag for mange forslag som har betydning for 
Innlandet. Både innenfor distrikt-, landbruk-, skole-, samferdsel- og næringspolitikk.  

Forslag fra Innlandet Høyre som ble vedtatt: 

• Høyre vil styrke de lokale fjellstyrene og deres oppgaver med naturoppsyn, skjøtsel og 
veiledning. 

• Høyre vil videreføre og styrke arbeidet med en offensiv strategi for foredling og eksport i 
samarbeid med næringslivet. 

• Høyre vil øke satsningen på FOU innenfor skogbruk for å utvikle nye 
forretningsområder. 

• Høyre vil øke strafferammen for grove brudd på dyrevelferdsloven og øke bøtesatsene 
for grovt uaktsomme brudd på dyrevelferdsloven. 

• Høyre vil at dyreeiere som ikke etterkommer pålegg fra myndighetene etter brudd på 
dyrevelferdsloven bør lettere fratas dyr og nektes å drive. 

• Høyre vil styrke og videreutvikle et landsdekkende dyrepoliti og sørge for at flere saker 
om alvorlig kriminalitet mot dyr påtales til domstolene. 

• Høyre vil fortsette å legge til rette for alternative turnusordninger, spesielt i helse- og 
omsorgstjenestene. 

• Høyre vil sørge for å rekruttere flere menn i helse- og omsorgsyrker og bygge videre på 
modellen "menn i helse". 

• Høyre vil gjennomføre et kompetanseløft i spesialpedagogikk i kommunene og 
fylkeskommunene, og sikre et godt tverrfaglig samarbeid mellom skole, 
skolehelsetjeneste og PP-tjeneste. 

• Høyre vil øke bruken av modulbasert opplæring i videregående skole for å tilrettelegge 
for desentralisert og fleksibel utdanning. 
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• Høyre vil legge til rette for at videregående opplæring, også de studiespesialiserende 
retningene kan samarbeide mer med andre institusjoner, næringsliv og alternative 
opplæringsarenaer for mer fordypning, mestring og gjennomføring. 

• Høyre vil tydeliggjøre sikkerhetsloven som et felles rammeverk for alle virksomheter 
som opprettholder de viktigste funksjonene i Norge, og gå raskere frem i arbeidet med å 
implementere loven i alle samfunnssektorer. 

• Høyre vil sette ned en kommisjon for å vurdere prinsipper og virkemidler for god by- og 
stedsutvikling, herunder arkitektur, estetikk og nabolagsutforming. 

• Høyre vil styrke kommunenes muligheter til å utvikle og bedre sitt IT-sikkerhetsarbeid. 

 

2.7 Strategiutvalget 
På grunn av pandemi og valgkamp har strategiarbeidet i 2021 til tider vært satt på pause. Første 
versjon av strategidokumentet ble lagt fram for AU og FS høsten 2021. Leder i strategiutvalget 
vil orientere kort om utvalgets arbeid på Årsmøtet.  

 

2.8 Bedriftskanalen 
Innlandet Høyre har ikke hatt en aktiv bedriftskanal i 2021. 

 

2.9 Kurs og konferanser 
Pga. covid-19-pandemien har det vært svært få fysiske møter. Ingen fysiske kurs eller 
konferanser er blitt avholdt. Det har til gjengjeld vært avholdt en rekke digitale kurs og 
konferanser, såkalte webinarer, mange arrangert av Høyre sentralt. Regionalt har vi ukentlige 
drop-in-møter på Teams for alle medlemmer i Innlandet Høyre, med ulike aktuelle politiske 
tema. 

 

2.10 Valgkamp 
Innlandet Høyre stilte følgende lister til stortingsvalget i 2021: 

Hedmark Oppland 
1. Anna Molberg (Hamar) 
2. Yngve Sætre (Elverum) 
3. Eli Wathne (Kongsvinger) 
4. Magne Sørby (Ringsaker) 
5. Ola Svenneby (Våler) 
6. Tirill Langleite (Alvdal) 
7. Lise Berger Svenkerud (Våler) 
8. Kai Ove Berg (Ringsaker) 
9. Erlend Barkbu (Sør-Odal) 
10. Ristin Mortenssen (Engerdal) 
11. Joakim Ekseth (Elverum) 
12. Kirsti Berge (Stange) 
13. Per Olav Hansen (Stange) 

1. Kari-Anne Jønnes (Gran) 
2. Hans Olav Sundfør (Lillehammer) 
3. Mattis Månum Pettersen (Gjøvik) 
4. Anne Bjertnæs (Gjøvik) 
5. Vegard Riseng (Nord-Aurdal) 
6. Mari Botterud (Øyer) 
7. Lars Elsrud (Sør-Aurdal) 
8. Magnhild Huseby Bolstad (Sør-Aurdal) 
9. Amanda Tandsether (Vestre Toten) 
10. Rune Selj (Søndre Land) 
11. Åse Harjo Øvstegård (Øyer) 
12. Hanne Alstrup Velure (Lesja) 

 

Fylkesstyret (FS) nedsatte et valgkamputvalg bestående av fylkesleder, førstekandidat i 
Oppland, førstekandidat i Hedmark og fylkessekretær. FS vedtok også en valgkampstrategi som 
uttalte målsetninger, målgrupper, tiltak og organisering i valgkampen.  
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Pandemien preget i stor grad gjennomføringen av valgkampen. Det ble en annerledes valgkamp, 
uten husbesøk og lite fysisk kontakt. Opplæring ble gitt digitalt, og det meste av valgkampen 
foregikk i tradisjonelle media og sosiale media.  

Landet åpnet litt opp gjennom sommeren, og Innlandet fikk besøk av statsministeren og flere 
statsråder som reiste rundt i fylket. Toppkandidatene reiste rundt i fylket og besøkte lag og 
virksomheter gjennom hele valgkampen. 

Valgresultatet for Innlandet Høyre ble: 
Hedmark 10,6 % Høyre fikk 1 av 7 mandater (øvrige AP=3, SP=2, FrP=1) 
Oppland 12,5 % Høyre fikk 1 av 6 mandater (øvrige AP=2, SP=2, FrP=1) 

 

2.11 Fylkestinget 
v/ gruppeleder Rune Øygarden 

Etter høstens valg er Høyre tilbake i opposisjon. Selv om valget ikke gikk slik som vi ønsket, er 
det grunn til å være fornøyd med at Høyre fortsatt har to representanter på Stortinget fra 
Innlandet. Jeg er sikker på at Kari-Anne og Anna vil bidra til at Innlandet blir sett nasjonalt. Da 
Kari-Anne ble valgt inn på Stortinget, mistet vi fylkestingsgruppas leder. Kari-Anne har vært 
gruppeleder i seks år. Først i Oppland så to år i Innlandet. Kari-Anne er en dyktig politiker som vi 
kommer til å savne i fylkestingstinget. Hun var sentral i prosessen med å slå sammen Oppland og 
Hedmark til Innlandet.  

Det er krevende å slå sammen to store organisasjoner, med forskjellig organisasjonskulturer og 
4000 ansatte. Når vi skriver 2022 har prosessen kommet langt og mye er falt på plass, men 
fortsatt arbeider vi med å harmonisere planer og rutiner fra gammel organisasjon.  

Innlandet var knapt nok etablert, før et med minst mulig flertall besluttet at vi skal gjennomføre 
en rådgivende folkeavstemning om Innlandets framtid. Kort sagt, vi ber velgerne evaluere en 
organisasjon som enda ikke har rukket å komme i en optimal driftsform. Høyres gruppe har hele 
tiden vært tydelige på at regionreformen har bidratt til å redusere administrasjon og 
felleskostnader til fordel for tjenester til befolkningen ute i fylket. Det blir ikke bedre fylkesveier 
eller videregående skoler ved å etablere to nye fylkesadministrasjoner.  

Vi ser at innbyggernes oppmerksomhet, kunnskap og engasjement i forhold til lokaldemokrati i 
hovedsak er knyttet opp mot egen kommune. Mange har et noe perifert forhold til 
fylkeskommunen. Fylkeskommunen blir ofte forvekslet med statsforvalteren, tidligere 
fylkesmannen. I Høyre har vi lenge ment at Norge kunne klare seg med to forvaltningsnivå, stat 
og kommune. Det er ikke flertall på Stortinget for å legge ned fylkeskommunen. Da mener jeg det 
er fornuftig å ha en rasjonell fylkeskommune med fokus på tjenestene til innbyggerne. 

Etter stortingsvalget har fylkestingsgruppa konstituert seg på nytt. Eli Wathne, som også er 
ordfører i Kongsvinger, gikk inn i gruppa etter at Kari-Anne gikk ut. Hanne Alstrup Velure gikk 
inn i fylkesutvalget og ble nestleder i fylkestingsgruppa. Leder for gruppa ble undertegnede. 

For fylkestingsgruppa har arbeidet vært preget av den pågående pandemien. De fleste møtene i 
fylkesting og fylkesutvalg er gjennomført på teams. Dette er en effektiv arbeidsform, men i det 
politiske liv er sosial kontakt også viktig for å skape gode relasjoner og grundige 
beslutningsprosesser. Pandemien har også skapt noen utfordringer i den fylkeskommunale 
driften. Så langt ser det ut som de videregående skolene har klart seg bra med hensyn til smitte, 
resultater og drift. Kollektivtransporten har hatt en inntektssvikt og det er en usikkerhet om 
pandemien har ført til varig endring av reisevaner. 
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Høring om videreutvikling av Sykehuset Innlandet var kanskje den saken som fikk størst 
oppmerksomhet i 2021. Lokaliseringssaker skaper ofte mye debatt. I saker som omhandler hele 
regionen er det en styrke at klarer å fatte ett vedtak. Havner vi opp med forskjellige vedtak i to 
fylker, vet vi at framdrift stopper opp. Dette vedtaket kan kanskje være et eksempel på at 
dersom man skal skape noe nytt må man stå sammen. I nasjonal sammenheng har vi større 
mulighet til å få gjennomslag for våre saker gjennom en Innlandet fylke. 

Innlandet Høyres fylkestingsgruppe 2019 - 2023: 
Kari-Anne Jønnes  Gruppeleder, fylkesutvalget (fram til oktober 2021) 
Rune Øygarden  Gruppeleder, fylkesutvalget (etter oktober 2021) 
Hanne Velure    Nestleder, fylkesutvalget 
Gjertrud Nordal  Utvalg for utdanning 
Vegard Riseng   Utvalg for kultur og tannhelse 
Joakim Ekseth   Utvalg for samferdsel 
Svein Håvar Korshavn  Utvalg for næring 
Eli Wathne   Utvalg for næring (fast medlem fra oktober 2021) 
 
I tillegg har Høyre leder av kontrollutvalget, Øyvind Bæk, og leder i klagenemda, Heidi 
Lundstedt. 
 
 

Kapittel 3 – Sideorganisasjonene 
3.1 Innlandet Unge Høyre  
v/ leder Frederik Feiler 

Innlandet Unge Høyre har nå eksistert i tre år, og vi har allerede rukket å oppleve mye. Vi har 
vært gjennom to skolevalgkamper, fått oppslag i mediene, arrangert medlemsmøter og større 
arrangementer. 

Innlandet Unge Høyres arbeidsutvalg består i inneværende periode av undertegnede som leder, 
Sol Johannsson-Engh fra Hamar som første nestleder og fast møtende i Unge Høyres Landsstyre 
sammen med meg. Mads Grønnerud fra Gjøvik som andre nestleder og Bjørn Fredrik Sletvold fra 
Elverum, Victor Leonard Edstrøm fra Drevsjø og Kristian Gregor Rønningen fra Lillehammer 
som arbeidsutvalgsmedlemmer. 

Vi har vært godt representert på både Høyres og Unge Høyres Landsmøte, og har deltatt på flere 
nasjonale arrangementer i regi av Unge Høyres Landsforbund, som AU-konferansen og 
debattcamp. Vi er dessuten godt representert i lokale folkevalgte organer som kommunestyrer, 
fylkesting, ungdomsråd og andre utvalg. 

Og Innlandet Unge Høyre markerer seg også nasjonalt. 

Som dere sikkert vet, kan vi stolt si at både lederen og et av sentralstyremedlemmene i Unge 
Høyre er fra Innlandet. Dessuten er det ikke alt for lenge siden Anna Molberg var aktiv i 
Innlandet Unge Høyre heller. Og nå er hun jo en del av det vi kaller Løvebakken Unge Høyre. 
Men, vi stopper jo ikke der! I løpet av 2021 har Amanda Tandsether fra Vestre Toten blitt ansatt 
som organisatorisk rådgiver for Unge Høyres Landsforbund, Victor Edstrøm fra Drevsjø vant 
Unge Høyres talentsamling i Oslo, og for tredje året på rad har Innlandet vært representert på 
Unge Høyres mest prestisjefylte skoleringstilbud, Eliteprogrammet. 

I et fylke som er større enn Danmark er det selvfølgelig store forskjeller i både kulturen, de 
politiske behovene og meningene rundt omkring i Innlandet, også innad i Høyre. Men da ønsker 
jeg å komme med en vennlig påminnelse til dere alle. Våre hovedkonkurrenter er ikke innad i 
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vårt eget parti. Det er ikke Hedmark mot Oppland eller Distriktskommunene mot 
bykommunene. Vi er Innlandet Høyre. Vår oppgave de neste årene blir å bygge opp et sterkt 
Høyre-lag i hele fylket og være en tydelig stemme både på stortinget, i fylkestinget og i 
rådhusene rundt omkring i kommunene. Vi er et lag, og det laget skal i fellesskap sørge for 
valgseier i 2025! 

I likhet med 2020 var 2021 også et år hvor vi har vært nødt til å kaste oss rundt og tenke helt 
nytt. Det siste året har vært krevende for all type organisasjonsarbeid og det samme gjelder 
selvfølgelig Innlandet Unge Høyre. 

Økonomisk har vi god kontroll, og til tross for et svært trangt budsjett har vi klart å holde oss 
over streken. Vi opplever dessverre at økonomien har stått i veien for å gjennomføre alt vi 
ønsker, og det kan derfor noen ganger være vanskelig å tilby medlemmene våre et 
tilfredsstillende tilbud. Dette har dessverre også ført til at det har vært langt mer krevende å 
drive god rekruttering og oppfølgning av nye medlemmer. Og dette kommer i tillegg til at det 
helt siden jeg ble medlem i Unge Høyre i 2016 har det vært en nasjonal trend blant 
ungdomspartiene at medlemstallene synker. 

Jeg skal ikke legge skjul på at de siste tre årene har vært utrolig krevende for oss i Unge Høyre. I 
et fylke med så store avstander, med AP-styrt kollektivtilbud, hvor Senterpartiet er over dobbelt 
så store som oss, og hvor politikerforakten og populistiske holdninger er noe man kan kjenne på 
kroppen. Vi har opplevde mye rart. 

Vi har blitt ropt etter på stand, fått døra smelt i ansiktet på dørbank og fått sinte meldinger i 
kommentarfeltene på sosiale medier. Også har vi vært skoledebatter. 

Og der er det jo mye ymse. Som for eksempel på landbruksskolen Jønsberg, hvor debatten ender 
med at hele salen roper «Ut med Høyre, inn med kua». 

Men på den skolen går også Sol. Som trapper stolt opp på skolen i den lyseblå Unge Høyre-
genseren sin, fordi hun ønsker seg et Norge på sitt beste. 

Det er ingen tvil om at det er høyere terskel for å være Høyre eller Unge Høyre-medlem i 
Innlandet enn mange andre steder. Men det gjør også at vi har en helt spesiell gjeng medlemmer. 
Medlemmer som er mer engasjert, mer kunnskapsrike og som har dobbelt så mye bein i nesa. 
Det er noe vi kan være stolte av. 

Og derfor blir jeg også utrolig glad for at vi nå kan skimte at den nasjonale trenden i medlemstall 
er i ferd med å snu. I flere år nå har antallet utmeldinger vært høyere enn det vi har klart å 
rekruttere, men nå har det snudd. Det siste året har vi endelig fått en ny generasjon Unge Høyre-
medlemmer med virkelig potensiale og brennende engasjement. 

Og i slutten av september i fjor arrangerte vi den største generalforsamlingen vi har hatt i 
Innlandet på over 8 år. Det gjør meg utrolig motivert og inspirert til å stå på det neste året. 

Vi har allerede vist at vi klarer å utvikle politiske talenter som markerer seg nasjonalt, og det 
skal vi fortsette med. For det finnes enda flere engasjerte ungdommer over hele fylket som synes 
at Høyre har den beste politikken. Og det blir vår oppgave å finne dem, motivere dem og gi de 
rom til å vokse. Og vi kan og bør dra enda mer nytte av hverandre, for det vil kunne bringe både 
Innlandet Høyre og Innlandet Unge Høyre til nye høyder. 
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3.2 Innlandet Senior Høyre 
v/ leder Dag Norberg 

Medlemskap i Senior Høyre krever at en er medlem i den lokale Høyreforeningen og er en del av 
dennes seniorgruppe som støttespiller for Høyreforeningen. 
Innlandet Senior Høyre er en koordinerende overbygning for de fire lokale foreningene: 

• Hamar og Hedmarken Senior Høyre   53 medlemmer 
• Kongsvinger regionen Senior Høyre   33 medlemmer 
• Gjøvikregionen Senior Høyre    51 medlemmer 
• Lillehammer og Gudbrandsdalen Senior Høyre 77 medlemmer 

 
Styret i Innlandet Senior Høyre. 
Etter årsmøtene i november-desember 2021 er styret i Innlandet Senior Høyre slik: 
Leder  Dag Norberg (Gjøvikregionen SH) 
Nestleder Magnhild Olrud (Hamar og Hedmarken SH) 
Styremedlem Jøran Folstad (Hamar og Hedmarken SH) Vara: Arnt Lindstad 
Styremedlem Anne Marie Svenneby (Kongsvingerregionen SH) Vara: Per Jørgen Lerud 
Styremedlem Kirsten Bakke (Gjøvikregionen SH) Vara: Unni Noraker 
Styremedlem Mari Botterud (Lilleh. og Gudbrandsdalen SH) Vara: Unni Tillman Aasbø 
Styremedlem Unni Noraker (Uten forening, Aurdal) 
Styremedlem Magne Lynne (Uten forening, Gran) 
Styremedlem Vigdis Osbak (Uten forening, Sør-Østerdal) 
 
Aktivitet 
Det har vært et utvidet styremøte i Innlandet Senior Høyre 16. juni på Innlandet Høyres kontor 
på Moelv. Det var et fysisk møte med 10 frammøtte og 2 som deltok på Teams, der alle 
foreninger var representert. Det var et godt møte med god meningsutveksling og kontakt, med 
god lunsj og uten smittespredning. Deltakerne fikk på møtet også knyttet kontakt med den nye 
lederen av kontoret på Moelv, Marianne Gunnerud.  
 
Styrets leder besøkte årsmøtet i Hamar og Hedmarken SH 11. november og årsmøtet i 
Lillehammer og Gudbrandsdalen SH 25. november. Ellers har det vært noe kontakt på telefon og 
e-post mellom ledelsen og de lokale foreningene. 
 
Aktiviteten i lokalforeningene har vært redusert på grunn av pandemien. Fra sommeren av i 
2021 har det vært arrangert fysiske medlemsmøter og virksomheten nærmet seg en 
normalsituasjon utover høsten. Alle årsmøter er avholdt i november – desember med fysisk 
oppmøte og godt besøk. Alle SH-foreninger har samarbeidet med Høyreforeningene i 
valgkampen, og vi kan være stolte av innsatsen hos mange av medlemmene. Foreningen i Sør-
Østerdal ble valgt nedlagt i høst inntil videre. Vi vil fortsette arbeidet for å få denne foreningen i 
gang igjen. 
 
Representasjon. 

• Leder møter fast i Innlandet Høyres AU- og styremøter. 
• Leder er med i alle utvalg i Innlandet Høyre. 
• Leder og nestleder er med i styret i Senior Høyres landsforbund. 
• Alle foreningene var representert på Innlandet Høyres årsmøte på Teams 17.04.2021.  
• Innlandet Senior Høyres årsmøte ble avholdt onsdag 23. mars på Teams og hadde bred 

representasjon fra hele innlandet med 17 deltakere. 
• Leder og representanter fra de fleste SH-foreningene i Innlandet var representert på 

Senior Høyres landsmøte på Teams 14. april. 
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• Mange av lederne og delegater fra SH i Innlandet deltok på Høyres landsmøte på Teams 
14-16. mai. 

• Leder og nestleder har deltatt i styremøtene i Senior Høyres landsforbund både fysisk og 
på nett. 
 
 

Økonomi 
Innlandet Senior Høyre har ingen egen økonomi, men har noe støtte fra Innlandet Høyre, blant 
annet i lån av lokale til møter og støtte fra sekretariatet. Lokalforeningene i ISH driver rimelig og 
får tilskudd med en andel av kontingenten fra moderforeningene. Det er viktig å finne gode nok 
møtelokaler som ikke koster for mye. Videre må en basere seg på at foredragsholdere ikke 
koster for mye. I arrangementet av møtene er det viktig at deltakerbetalingen dekker bespisning 
og eventuell utlodning på møtet. Det ideelle ville være om deltakerbetalingen kan være med på å 
generere et lite overskudd som kan akkumuleres til en økonomisk buffer for videre drift. 
 
Avslutning og takk 
Etter enda et unntaksår er det på sin plass å rette en stor takk til Innlandet Høyres sekretariat 
som har vært en god støttespiller. Videre skal stor takk gis til alle styremedlemmer i Senior 
Høyre i Innlandet. Uten hver enkelts innsats i sine lokalforeninger ville vi ikke være i stand til å 
gi den støtte til Høyres posisjon i Innlandet som vi alle arbeider for. Etter en spesiell valgkamp 
kan vi være stolte av innsatsen til seniorene. Vi vant ikke valget denne gangen, men vi klarte å 
forsvare vårt ene mandat i hvert av de gamle fylkene Hedmark og Oppland! Senior høyre 
Innlandet ser fram til stor innsats for å vinne først kommunevalget i 2023 og så stortingsvalget 
2025! 
3.3 Høyres Studenter 
Ingen aktivitet i 2021. 
 

Kapittel 4 – Storting  
Fram til Stortingsvalget 12. september representerte Kristian Tonning Rise Hedmark valgkrets 
og Olemic Thommessen Oppland valgkrets. De satt i hhv. arbeids- og sosialkomiteen og 
kommunalkomiteen. Etter en lang, begivenhetsrik og positiv valgkamp med stort bidrag fra hele 
Innlandet ble Anna Molberg innvalgt fra Hedmark valgkrets og Kari-Anne Jønnes for Oppland.  

1. oktober trådte nytt Storting sammen, konstitueringen var lørdag 9. oktober og høytidelig 
åpning av det 166. Storting fant sted mandag 11. oktober. 

Etter konstituering av Høyres stortingsgruppe er Anna Høyres talskvinne for velferd og 
arbeidslivspolitikk i arbeids- og sosialkomiteen. Kari-Anne er Høyres talskvinne for barnehage 
og kulturskole samt forskning og høyere utdanning inkl. fagskole.  

Både arbeids- og sosial og utdanning og forskning er prioriterte politikkområder for Høyre i 
årene som kommer og Innlandet er heldig som har sine representanter som sentrale 
bidragsytere i utformingen av framtidens politikk. 

 

  



Innlandet Høyres årsmøte 2022  

Til toppen/innholdsfortegnelsen   Side 16 av 20 
 

Kapittel 5 – Nominasjon  
Ingen nominasjon i 2021.  

 

Kapittel 6 – Organisasjonsstatistikk  
 Medlemmer pr 01.01.2021 Medlemmer pr 31.12.2021 
Innlandet Høyre  1569 1491 
Innlandet Unge Høyre 157 144 
Innlandet Senior Høyre 256 249 

 

Kapittel 7 – Sekretariatet  
Sekretariatet i Innlandet Høyre har i 2021 bestått av 1 ansatt i 100 % stilling, 
fylkessekretær/daglig leder Marianne Gunnerud. Arbeidet er utført fra Innlandet Høyres kontor 
i Moelv (Storgata 105), fra hjemmekontor og på reise rundt om i fylket. 

I perioden januar til september var Gjertrud Nordal og Torstein Bjørgen tilknyttet sekretariatet 
som valgkampmedarbeidere i 50 % stilling - ansatt og lønnet av kampanjeavdelingen i Høyres 
Hovedorganisasjon. 

Kontoret på Moelv har plass til å avholde møter for ca. 20 pers (når smittevernregler ikke setter 
begrensninger på avstand og antall). 
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Sak 3: Valg  
Valgkomitéen har bestått av: 

Maren Kværness Halberg, (Rendalen) Leder 
Even Kyseth (Gjøvik) 
Fred Arne Hessen (Dovre) 
Hege Mangset (Sør-Odal) 
Mats Ellingsen (Lillehammer) 
Magnhild Husby Bolstad (Sør-Aurdal) 
Per Olav Hansen (Stange) 
Kirsten Bakke (Gjøvik) SH repr. 
Frederik Feiler (Gjøvik) UH repr. 

Anders Nyhus (Trysil) valgte å tre ut av valgkomitéen. 

Valg 
Valgkomitéen innstiller følgene: 

a) Medlemmer til arbeidsutvalget (AU) i Innlandet Høyre 
Verv Navn 
Leder, og medlem av sentralstyret Magne Sørby (Ringsaker) 
1. nestleder, og medlem av sentralstyret Hanne A. Velure (Lesja) 
2. nestleder, og vara til sentralstyret Anne Bjertnæs (Gjøvik) 
1. årmøtevalgt medlem, og vara til sentralstyret Gjertrud Nordal (Stange) 
2. årmøtevalgt medlem, og vara til sentralstyret Vegard Riseng (Nord-Aurdal) 
3. årmøtevalgt medlem, og vara til sentralstyret Eli Wathne (Kongsvinger) 
Fylkesleder i Høyres kvinneforum Elin Synnøve Solberg (Vestre Toten) 

 

b) Utsendinger til Høyres Landsmøte (HLM) 2. – 3. april 2022  
Hedmark Oppland 
1. Yngve Sætre (Elverum) 1. Anne Bjertnes (Gjøvik) 
2. Tirill Langleite (Alvdal) 2. Hans Olav Sundfør (Lillehammer) 
3. Eli Wathne (Kongsvinger) 3. Mari Botterud (Øyer) 
4. Gjertrud Nordal (Stange) 4. Vegard Riseng (Nord-Aurdal) 
5. Anne-Mette Øvrum (Sør-Odal)  5. Frederik Feiler (Gjøvik) UH leder 
6. Anders Nyhuus (Trysil) 6. Dag Norberg (Gjøvik) SH leder 
7. Ole Erik Hørstad (Åmot)   

 
Vara: Vara: 
1. Kjell-Erik Nordahl (Løten) 1. Tove Beate S. Karlsen (Østre Toten) 
2. Viktor Edstrøm (Engerdal) UH 2. Andreas Rindal (Øystre Slidre) 
3. Maren Helberg (Hamar) UH 3. Amanda M. Tandsæther (Vestre Totten) 
4. Per Olav Stenslet (Eidskog) 4. Amund Rudi (Sør-Fron) 
5. Ingeborg S. M. Mathisen (Stor-Elvdal) 5. Per Henry Vassdokken (Nord-Fron) 
6. Ristin Mortensson (Engerdal) 6. Kristian Rønningen (Lillehammer) UH 
7. Kai Ove Berg (Ringsaker)  
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I tillegg deltar følgende selvskrevne delegater fra Innlandet Høyre på HLM: 
Anna Molberg (Stortingsrepresentant fra Hedmark)  
Kari-Anne Jønnes (Stortingsrepresentant fra Oppland) 
Rune Øygarden (Gruppeleder Fylkestinget) 
Valgt leder i AU (Sentralstyremedlem) 
Valgt 1. nestleder i AU (Sentralstyremedlem)  
Valgt leder av Innlandet Høyres kvinneforum 
 
 
c) Desisor 

Navn Kommune 
Bjørn Hernæs Sør-Odal 

 

 

Fylkesstyret innstiller følgende: 

d) Valgkomité for 2022 – 2023  
Navn Kommune 
Magnhild Huseby Bolstad (leder) Sør-Aurdal 
Sigurd Riise Sel 
Anne Aronsveen Øyer 
Roger Hugo Johnsen Vestre Toten 
Maren Helberg Hamar 
Anders Nyhuus Trysil 
Joanna Cecilie Randmæl-Warpe Kongsvinger 
Arne Johan Sigstad Elverum 
Unge Høyre – velger selv  
Senior Høyre – velger selv  
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Sak 4: Vedtektsendringer 
Høyres sentralstyre vedtok endringer i fellesvedtektene for fylkesorganisasjonene 17. 
september 2021. Endringene er gjort for å tilpasse vedtektene til Lover for Høyre og 
fellesvedtekter for kommuneforeninger. Det er endringer på medlemskap for å få den lik på alle 
tre nivåer. Det er også endringer i ordlyden knyttet til prosessen ved suspensjon og eksklusjon 
slik at den nå er lik for alle tre nivåer. Ellers er det mer redaksjonelle endringer, for eksempel er 
lokalforeninger endret til kommuneforeninger. 

Årsmøtet bes vedta nye vedtekter for Innlandet Høyre basert på de nye fellesvedtektene fra 
sentralstyret. Årsmøtet bes behandle tre paragrafer særskilt:  

1. § 6 Fylkesstyret (forslag fra Roger Hugo Johnsen, Vestre Toten Høyre): 
 
Fylkesstyret består i tillegg til Arbeidsutvalget av: 

• ledere i Høyres kommuneforeninger. Har lederen forfall kan en annen fra styret 
møte (alternativt … medlemmer fra hver av regionene i fylket) 

• ordførere, 
• varaordførere, 
• statsråder 
• statssekretærer 

Fylkesstyret kan gi andre tillitsvalgte adgang til å delta i møtene uten stemmerett. 

 
2. § 7 Fylkesårsmøtet 

o Skal hele AU velges annet hvert år, eller skal man velge halve AU hvert år? 
 

3. § 9 Suspensjon og § 10 Eksklusjon 
o Hvem skal være ankeinstans? 

 
Eventuelle endringer § 6 og § 7 blir gjeldende fra 2023. 
 
 

Sak 5: Resolusjoner/uttalelser 
Se eget resolusjonshefte som sendes alle delegater i forkant av møtet. 

 

Forretningsorden og voteringsreglement 
Forretningsorden 
a) Dirigentene skal søke å få disponert Årsmøtets samlede taletid, slik at alle punkter på sakslisten 
skal få likeverdig behandling, selv om dette skal innebære begrensninger i taletiden allerede fra 
møtestart. Dirigentene kan innhente fra delegasjonene forhåndsanmelding av talere til Årsmøtets 
hovedsaker. 

b) Ved behandling av beretning og programmer skal dirigentene på samme måte tilstrebe en 
likeverdig behandling av alle kapitler, uansett behandlingsrekkefølge. 
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c) Normalt skal intet innlegg overskride 3 minutter, men i spesielle tilfelle kan dirigentene innvilge 
utvidet taletid. 

d) Der det viser seg nødvendig ytterligere å innskrenke taletid fra forhandlingenes begynnelse, skal 
tiden disponeres slik at så vidt mulig alle som melder seg fra starten av kan få ordet. 

e) Det gjennomføres en ordning med replikkadgang på Innlandet Høyres årsmøte. Replikkordningen 
gjennomføres både under den generelle debatt og under de separate debatter. Oppstår det et behov 
for tidsmessig prioritering mellom den generelle og de separate debatter, skal sistnevnte prioriteres. 
Når det gjelder taletid for hovedinnlegget settes den til 3 minutter. Etter dette åpnes det for to 
replikker hver på 1 minutt, med mulighet for tilsvar på 1 minutt. Den som først tegner seg til replikk, 
får ordet, dog slik at dirigentene har adgang til å bruke skjønn for å sikre at det blir en viss bredde 
over de som får benytte seg av replikkadgangen. Lengden på den del av debatten som innebærer 
replikkadgang fastsettes ut fra den totale tidsplan for Årsmøtet. Dirigentene har Årsmøtets fullmakt 
til å bestemme talerlisten og derved fastsette hvem som får holde hovedinnlegg i den del av debatten 
som inneholder replikkadgang. 
 

Voteringsreglement 
a) Vedtektsendringer krever 2/3 av de avgitte stemmene for å bli vedtatt. 

b) Andre forslag vedtas med alminnelig flertall. Dirigentene vurderer behovet for kontravoteringer. 
Dersom det fremmes krav om det, skal kontravotering alltid foretas. 

c) Voteringer foretas digitalt i samme program som møtet (Zoom). Voteringsalternativer dukker 
automatisk opp på skjermen.  

d) Alle personstemmer vil være helt anonyme. 

e) Det voteres over hver enkelt plass som er på valg.     

f)  Ingen kan unnlate å avgi stemme, men det kan stemmes blankt. 

g) Hvis en kandidat får mer enn halvparten av stemmene er vedkommende valgt. 

h) Oppnår ingen av forslagene mer enn halvparten av stemmene ved første votering, foretas ny 
votering mellom alle kandidater.  Gir heller ikke denne votering noen kandidat mer enn halvparten av 
stemmene, foretas bundet omvalg slik at den kandidat som ved denne votering får færrest stemmer, 
sjaltes ut. Deretter foretas nye voteringer med utsjalting av den kandidat som får færrest stemmer, 
inntil en kandidat har fått over halvparten av stemmene. 

i) Er det stemmelikhet ved omvalgene, slik at de to laveste stemmetall er like, foretas omvalg mellom 
disse to. Ved stemmelikhet i vanlige voteringer med to kandidater, foretas ny votering mellom disse to. 
Ved fortsatt stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning. 

j) Delegatene må ha vært medlem i minst 1 måned, ha betalt kontingent og være fylt 15 år for å ha 
stemmerett på Innlandet Høyres årsmøte. 
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