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TABELL: Resolusjonskomitéens anbefaling 
  0 

Nr. Resolusjon tittel Fremmet av Komitéens 
anbefaling 

1 Bedre lokalsamfunn med Høyre Høyre sentralt Avvises 

2 Kjernekraft Tomas Holmestad Avvises 

3 Et reiseliv i verdensklasse Lillehammer Høyre Erstattes av 
resolusjon nr 19 

4 Fullfør E16, den sikreste øst-vest 
forbindelsen! Nord-Aurdal Høyre Erstattes av 

resolusjon nr 21 

5 Folkepartiet med nye løsninger for 
distrikts-Norge!  

Anna Molberg, Kari-Anne Jønnes 
og Hanne Velure Behandles (1) 

6 Et sterkt og slagkraftig Innlandet! Fylkestingsgruppa Behandles som 
uttalelse (3) 

7 Kommunesammenslutning Hamar Høyre Avvises 

8 Innlandet Høyre ønsker offensiv 
Mjøsaksjon! Hamar Høyre Oversendes AU 

9 De eldre er også framtiden! Lillehammer og Gudbrandsdalen 
SH Avvises 

10 Antall ulv må reduseres Elverum Høyre Erstattes av 
resolusjon nr 20 

11 Skogen må brukes! Elverum Høyre Avvises 

12 Antall sykehussenger må økes! Elverum Høyre Avvises 

13 By- og handelsutvikling Gjøvik Høyre Erstattes av 
resolusjon nr 19 

14 Høyre har tillitt til lokaldemokratiet – 
også i spørsmål om skolestruktur Gjøvik Høyre Avvises 

15 Medisinutdannelse til NTNU Gjøvik Gjøvik Høyre Behandles (2) 

16 Nei takk til omkamp i sykehussaken Gjøvik Høyre Behandles som 
uttalelse (4) 

17 Hold farta i vegutbyggingen i Innlandet Gjøvik Høyre Erstattes av 
resolusjon nr 21 

18 Noen unge vet best Erlend Gjølme Avvises 

19 Et rekreasjonsfylke med 
utviklingsmuligheter 

Resolusjonskomitéen 
bearbeidet ut fra forslag nr. 3 
og 13 

Behandles (7) 

20 En god og forutsigbar rovviltpolitikk Resolusjonskomitéen 
bearbeidet ut fra forslag nr. 10 

Behandles (5) 

21 Rask og helhetlig veiutbygging i 
Innlandet 

Resolusjonskomitéen 
bearbeidet ut fra forslag nr. 4 
og 17 

Behandles (6) 
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Resolusjonsforslag nr. 1 – storresolusjon fra Høyre sentralt som skal behandles på Høyres 1 
Landsmøte: 2 

Bedre lokalsamfunn med Høyre 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 

For å skape en god fremtid må vi handle. Vi må drømme. Og vi må tørre å forandre for å bevare det 7 
gode i lokalsamfunnet vårt.   8 

Vi står foran store utfordringer i lokalsamfunnene i årene som kommer:  9 

• Kommunene må bli grønnere og mer digitale. Norske kommuner må gå foran i det grønne 10 
skiftet, slik at lokalsamfunnene våre er bærekraftige. For å skape moderne kommuner må vi 11 
bruke flere digitale løsninger – både for å forenkle tjenestene, men også for å sikre at vi 12 
bruker arbeidskraften vår på best mulig måte.  13 

• Kommunene må satse mer på kompetanse og inkludering. For mange står i dag utenfor 14 
arbeidslivet, og får ikke bidratt med det de kan. Samtidig har både næringslivet og offentlige 15 
sektorer behov for arbeidskraft. Riktig kompetanse og god arbeidsdeling er en forutsetning 16 
for gode, effektive og trygge tjenester.  17 

• Kommunene må bli aldersvennlige. Vi blir flere eldre og lever lenger. SSB anslår at antallet 18 
80-åringer vil doble seg om tjue år. Å skape et aldersvennlig samfunn handler om hva vi som 19 
samfunn kan gjøre for at hver enkelt skal kunne bruke sine ressurser.  20 

• Kommunene må også få mer frihet til å løse oppgavene de har ansvar for. Detaljerte krav går 21 
utover kommunenes handlingsrom og mulighet til å levere tjenester tilpasset innbyggernes 22 
behov.  23 

Det er i lokalsamfunnet og kommunene vi lever livene våre, og det er her vi bygger grunnlaget for 24 
fremtiden, gjennom samhandling med frivilligheten, næringslivet og sivilsamfunnet. Et godt 25 
lokalsamfunn kjennetegnes av at vi setter pris på og heier på menneskers engasjement og 26 
innsatsvilje. 27 

Høyre vil at det skal være trygt i ditt lokalsamfunn. Du skal kjenne at du hører til der du bor. Det skal 28 
være mulig å bidra i nærmiljøet på dine premisser. Høyre vil at du skal få bestemme mest mulig over 29 
ditt eget liv og din egen eiendom.  30 

For Høyre er prinsippet om lokalt selvstyre grunnleggende. Det er lokalpolitikerne som sammen med 31 
sine innbyggere, ansatte, frivillige organisasjoner og lokale bedrifter, kjenner sine ønsker og behov 32 
best. Derfor vil vi la oss inspirere av Danmark som har sluppet kommunene fri. Vi vil ha økt lokal 33 
handlefrihet. 34 

2. Høyres mål for kommunen 35 
Høyre vil bygge Norge for fremtiden. Vår samfunnskontrakt innebærer en forventning om at alle 36 
bidrar til, og deltar i, samfunnet. Det er for mange i arbeidsfør alder som står utenfor arbeid, aktivitet 37 
eller utdanning. Samtidig har vi store uløste oppgaver i samfunnet. Vi har bruk for alle. At så mange 38 
som mulig har en jobb å gå til er avgjørende for finansiering av brede, felles velferdsordninger. Derfor 39 
må vi fornye samfunnskontrakten, slik at alle som kan jobbe, får være med på å bidra. Vi må i større 40 
grad benytte oss av alle menneskers potensiale, og evne, til å bidra. Barn og unge må gis mulighet til 41 
å nå sine drømmer gjennom en god skole. Velferdsordninger må gi oss et sikkerhetsnett, men vi må 42 
også stille krav. Å stille krav er å bry seg.    43 

  44 
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I regjering ga Høyre kommunene større handlingsrom i bl.a. arealpolitikken. Beslutninger bør tas så 45 
nær den enkelte, familien og lokalsamfunnet som mulig. Derfor vil vi slippe kommunene fri. Dette 46 
innebærer at kommunene kan få nye oppgaver og økt lokal handlefrihet.  47 

Høyre mener følgende skaper gode, trygge og inkluderende lokalsamfunn:   48 

• En god barndom, at ungdom fullfører skoleløpet og at voksne inkluderes i arbeidslivet er 49 
nøkkelen til god samfunnsutvikling.  50 

• De største forskjellene i Norge er mellom de som har en jobb og de som ikke har det.  Vi 51 
trenger et arbeidsmarked som har plass til alle, også de som ikke er helt A4.  52 

• Vårt mål er ikke å bekjempe rikdom, men å utjevne forskjeller ved å løfte mennesker ut av 53 
fattigdom.  54 

• En god barnehage og skole, lønnsomme private bedrifter, god infrastruktur og et mangfoldig 55 
kulturliv gjør det attraktivt å bo i hele landet.   56 

• Vi trenger flere innbyggerrettede digitale løsninger som inkluderer alle.  57 
• Vi vil ta vare på naturen og forvalte samfunnsverdier i et generasjonsperspektiv gjennom 58 

bærekraftmålene.  59 
• Kommuner og fylkeskommuner må gå foran i det grønne skiftet sammen med næringslivet.   60 

3. Individet i et mangfoldig lokalsamfunn   61 
En av menneskets viktigste egenskaper gjennom tidene er evnen til samarbeid gjennom interesse og 62 
forståelse for hverandre, uavhengig av alder, kjønn, etnisitet, utdanningsnivå eller livssyn. Dersom 63 
dette samholdet brytes ned, kan vi oppleve utenforskap, fallende sosial tillit og politisk polarisering.  64 

Høyre mener et mangfoldig samfunn må bygge på våre felles verdier, normer og tradisjoner. For å 65 
skape gode lokalsamfunn er det viktig å anerkjenne og verdsette at vi alle er unike. Enkeltmennesket 66 
skal ha frihet til å tro, mene og leve i tråd med egen overbevisning. Derfor må også kommunene 67 
legge til rette for individets frihet og ikke regulere private forhold mer enn nødvendig.  68 

I Høyrestyrte kommuner skapes velferden i samspillet mellom privat, frivillig og offentlig sektor. Det 69 
offentlige skal betale, og sikre kvaliteten på velferdstjenestene, uansett om den leveres av en privat 70 
eller offentlig bedrift. Mangfold bidrar til innovasjon. Det sikrer at vi har tilstrekkelig kapasitet i 71 
velferdstjenestene våre, og det gir den enkelte mulighet til å velge mellom tilbud og tjenester som er 72 
tilpasset egne behov. En kommune hvor private initiativ er velkomne bidrar også til at 73 
lokalsamfunnene bygges nedenfra og opp.  74 

Utdanning, kompetanse og arbeid for sosial utjevning:  75 
Høyre vil fortsette å jobbe for et samfunn med små forskjeller og høy tillit mellom folk. En god skole 76 
og et åpent arbeidsmarked er de viktigste tiltakene for å gi flere en sjanse til å realisere sine 77 
ambisjoner og bidra til fellesskapet.  78 

Gode grunnleggende ferdigheter og gjennomført videregående opplæring danner et viktig grunnlag 79 
for deltagelse i samfunns- og arbeidsliv. Høyres mål er at Norge skal ha verdens beste lærere som kan 80 
sikre alle barn og unge god kvalitet i opplæringen.  Innsatsen skal starte tidlig og alle barn skal lære å 81 
lese, skrive og regne. Ingen barn er like og alle elever fortjener å bli sett og møtt på sitt nivå.  82 

Behovet for fagarbeidere er stort. Å få flere til å velge et yrkesfaglig utdanningsprogram er viktig for å 83 
sikre velferdssamfunnets bærekraft i omstillingen til en grønn og fremtidsrettet økonomi.  84 

Arbeidslivet krever stadig mer kompetanse. Det er viktig at ingen går ut på dato som følge av 85 
manglende kompetanse, og at arbeidslivet får tilgang på den kompetansen de trenger. Utdanning må 86 
i større grad være tilgjengelig gjennom hele livet, uavhengig av familiesituasjon, jobb og bosted.  87 

  88 
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Høyre mener:  89 

• vi må styrke det kommunale selvstyret ved å fjerne flere statlige reguleringer på en rekke 90 
velferdsområder 91 

• god integrering som prioriterer språk og utdanning er noe av det viktigste for å lykkes med å 92 
utjevne sosiale forskjeller 93 

• en god skole som setter kunnskap i sentrum, der elevene utvikler sine evner og opplever 94 
læringsglede og mestring, er det viktigste sosialpolitiske virkemiddelet vi har 95 

• at grunnskolen skal ta hensyn til at barn lærer på forskjellige måter og har ulik motivasjon for 96 
læring  97 

• at kommunene gjennomfører en ungdomsskolereform med blant annet obligatorisk 98 
yrkesfaglig valgfag for elevene på lik linje med språkfag, oppfølgingsplikt for skolen ved 99 
fravær, og at det legges til rette for en mer praktisk tilnærming i tradisjonelle teorifag som 100 
matematikk, norsk og engelsk 101 

• at alle skal få reell mulighet til å gjennomføre videregående opplæring  102 
• Kommunene må sikre at elevene er godt forberedt etter endt ungdomsskole, og det må 103 

legges til rette for godt samarbeid mellom ungdomsskolen og videregående skole    104 
• at vi må utvikle en politikk for kompetansepåfyll og opplæring gjennom hele livsløpet, blant 105 

annet ved å legge til rette for etter- og videreutdanning for ansatte og de som står uten jobb 106 
gjennom målrettede incentivordninger 107 

• det må utarbeides mer systematiske opplæringstilbud rettet mot utenlandsk arbeidskraft, 108 
herunder språkundervisning  109 

• tiltak for sosial utjevning må settes målrettet inn mot de som trenger det mest 110 
• vi må legge til rette for at det skal lønne seg å skape arbeidsplasser i privat sektor som sikrer 111 

at færre faller utenfor arbeidslivet 112 

Et aldersvennlig samfunn: 113 
Vi lever lenger og blir stadig eldre. Det er et gode at vi blir eldre, og at de eldre oftere er sprekere enn 114 
før. Seniorene må derfor få mulighet til å bidra på egne premisser og det må lønne seg å jobbe lenger 115 
enn i dag.  116 

Kvalitetsarbeidet Leve hele livet må følges opp i kommunene. Målet er at alle eldre skal få bedre 117 
hjelp og støtte til å mestre livet. Leve hele livet handler om de grunnleggende tilbudene til eldre: 118 
mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. Høyre vil:  119 

• skape et aldersvennlig samfunn  120 
• fortsatt jobbe for flere fagarbeidere og sykepleiere med høy kompetanse i helsetjenesten 121 
• legge til rette for at eldre kan bo lengst mulig hjemme, blant annet ved hjelp av helse- og 122 

velferdsteknologi 123 
• at sykehus og kommuner skal gå fra å være parter til å bli partnere.  124 

Bygd og by: 125 
Høyre vil bidra til at det er like attraktivt å bosette seg i bygd som i by. Gode lokalsamfunn i hele 126 
Norge forutsetter offensive satsinger på samferdselsutbygging, mer makt og ansvar til sterkere 127 
kommuner og fylkeskommuner, vekstfremmende næringspolitikk og moderne velferdstjenester som 128 
forenkler og forbedrer hverdagen. Vi vil satse på sterke og inkluderende småbyer og større 129 
tettsteder, som med gode tjenester og levende sentrum kan fungere som regionale kraftsentra og gi 130 
drahjelp til distriktskommuner som mangler kapasitet og kompetanse. Høyre vil:  131 

• at Stortinget i mindre grad skal detaljstyre kommunene gjennom normer og øremerkede 132 
midler 133 
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• gjøre det attraktivt å bo og jobbe i hele landet gjennom å gjøre det lønnsomt å skape private 134 
arbeidsplasser 135 

• ha sterke regioner og regionssentre rundt om i landet. Dette er en forutsetning for et 136 
desentralisert bo- og tjenestetilbud.  137 

• legge ned fylkeskommunene og fortsette arbeidet for større og mer robuste kommuner med 138 
tilgang på god fagkompetanse 139 

• støtte opp under prinsippet om generalistkommunen, der alle kommuner har de samme 140 
oppgavene. Samtidig er Høyre åpne for at de største kommunene kan få nye oppgaver og 141 
inngå frivillige regionale samarbeid om oppgaver 142 

• bygge ut gode samferdselsårer gjennom veier, bane og på sjø 143 
• at alle skal ha god tilgang til digital infrastruktur uavhengig av hvor man bor  144 
• ha desentraliserte statlige og regionale arbeidsplasser 145 

Kultur og fritid:  146 
Kulturarv, frivillighet og fritidstilbud er en del av nasjonens og kommunens identitet, og skaper 147 
tilhørighet. Et mangfoldig kunst-, kultur- og idrettsliv bidrar i samfunnsoppbyggingen, og beriker 148 
menneskers liv. Vår evne til samfunnsdeltagelse er særlig knyttet til språket. Høyre vil: 149 

• ta vare på kulturarven gjennom bruk og forvaltning 150 
• legge til rette for å ta vare på norske mat- og kulturtradisjoner  151 
• ha en tydelig frivillighetspolitisk plattform i alle kommuner som støtter opp under de 152 

frivilliges eget engasjement 153 

Vår arbeidshverdag:  154 
Alle har et behov for å bli verdsatt og kjenne at vi er til nytte. Det er mangel på arbeidskraft i mange 155 
kommuner og det er mangel på viktige yrkesgrupper. Når antallet eldre øker, må det tilrettelegges 156 
for at flere kan stå i arbeid lenger. Høyre mener:  157 

• et levedyktig næringsliv er helt grunnleggende for å sikre velferdstjenestene våre, fremtidens 158 
løsninger for klima og miljø, samfunnsliv og inkludering 159 

• vi må intensivere samarbeidet med næringslivet for å få flere ut i arbeid 160 
• at vi må tilrettelegge for at alle relevante yrkesgrupper kan benytte seg av hjemmekontor i 161 

alle deler av landet  162 

4. Klimaendringer og natur   163 
Høyrestyrte kommuner skal ta vare på naturen, bidra til å bremse klimagassutslippene, forhindre 164 
naturkatastrofer og forvalte samfunnsverdier i et generasjonsperspektiv. Våre etterkommere skal 165 
overta et samfunn i bedre stand enn det vi selv overtok. Vern og bruk må i hovedsak bygge på lokal 166 
tilslutning og forvaltning. 167 

Det grønne skiftet i kommunen  168 
Offentlige aktører har en betydelig markedsmakt og er sentrale for å redusere norske 169 
klimagassutslipp. Norske kommuner og fylkeskommuner må samarbeide med private bedrifter for at 170 
vi skal nå bærekraftmålene. 171 

Kommuner og fylkeskommuner har en nøkkelrolle i klima- og miljøarbeid gjennom arealplanlegging, 172 
og spiller en sentral rolle i arbeidet med å håndtere klimaendringene blant annet gjennom sikring 173 
mot oversvømmelser og skred.  174 

Kommunen og fylkeskommunen skal være foregangsvirksomheter i klima- og miljøpolitikken. Høyre 175 
vil:  176 
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• at alle kommuner og fylkeskommuner skal utarbeide egne klimabudsjett og klimaregnskap 177 
med for eksempel fokus på arealplanlegging, klimavennlige bygg, overgang fra fossile 178 
løsninger, klimavennlig transport, og høyest mulig grad av gjenvinning og gjenbruk.  179 

• at eiendomsretten skal være et bærende prinsipp i lover og regler 180 
• legge stor vekt på lokaldemokratiet i plan- og bygningssaker samtidig som viktige 181 

internasjonale og nasjonale hensyn ivaretas 182 

Kommunikasjon og samferdsel 183 
Gode kommunikasjonsløsninger er viktig for innbyggerne og arbeidsplasser i hele landet, i tillegg til at 184 
det er viktig for å nå klimamålene. Vi må ha et effektivt transportsystem, utbygd mobildekning, 185 
bredbånd og grønne mobilitetsløsninger som fungerer i folks hverdag. Høyre vil:  186 

• styrke kollektivknutepunktene med kort vei til arbeid og servicenæringer 187 
• jobbe for innovative og effektive kollektivløsninger  188 
• videreutvikle byvekstavtalen 189 
• ha bredbånd i hele landet  190 

5. En velferdskommune med digitale løsninger  191 
Digitalisering forenkler og forbedrer hverdagen vår. Økt digitalisering og ny teknologi er ikke et mål i 192 
seg selv. Det er et verktøy som reduserer avstander og skaper bedre velferdstjenester for 193 
innbyggerne.  194 

Enklere hverdag 195 
Høyrestyrte kommuner skal være offensive brukere av digitale løsninger og innovativ teknologi, fordi 196 
det forenkler folks hverdag, forbedrer velferdstjenestene og bidrar til nye jobber og økt verdiskaping. 197 
Når en innbygger kan få helautomatiske tjenester gjennom digitale løsninger, kan en annen 198 
innbygger få mer tid med kommunens ansatte. Høyre vil:  199 

• at digitalisering skal gjøre det enklere for innbyggerne å ha kontakt med kommunen og få 200 
tjenestene de har behov for 201 

• forsterke samarbeidet mellom stat og kommune om digitalisering, klart språk og andre tiltak 202 
som fremmer brukerorientering, innovasjon og effektivitet 203 

• at kommunen skal bidra til utvikling av digitale programvarer gjennom innovative innkjøp 204 

Digital inkludering og kompetanse  205 
Digitale løsninger utfordrer kommunen som arbeidsplass. Det må også gis opplæring og støtte til 206 
mennesker som av ulike grunner har lav digital kompetanse. Høyre vil:  207 

• sørge for god digital hjelp og opplæring til de som ikke mestrer digitale verktøy, slik at alle 208 
inkluderes i den digitale hverdagen 209 

• at kommunene gjennomfører interne revisjoner og risiko- og sårbarhetsanalyser for å ivareta 210 
personvern at kommunene tilrettelegger for kompetanseutvikling for ansatte, slik at ingen 211 
går ut på dato på grunn av manglende kunnskap eller kompetanse 212 

213 
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Resolusjonsforslag nr. 2 - fremmet av Tomas Holmestad (Nord-Fron Høyre): 214 

Kjernekraft 215 

I høst skrev Statnett at kraftoverskuddet i Norge vil være borte innen fem år, og at Sør-Norge vil ha et 216 
kraftunderskudd. Dette skjer samtidig med at Tyskland og Storbritannia opplever det samme. 217 
Norden, Europa og resten av verden ser et økt behov for kraft, samtidig som vi ønsker å minske CO2-218 
utslippene.  219 

Om fremtidens nærings- og industriplaner skal til livs ser vi et stort behov for økt kraftproduksjon. 220 
Økt kraftproduksjon er også den langsiktige løsningen på strømkrisen. 221 

Effektivitet og stabilitet 222 
Pr. 2019 var det installert nesten tre ganger så mye sol- og vindkraft som kjernekraft. Likevel 223 
produserte kjernekraften vesentlig mer strøm. Det er rett og slett fordi sol- og vindkraftanleggene 224 
store deler av tiden ikke var i drift.  225 

(I 2019 sto kjernekraft for 26,2% av strømproduksjonen i EU, mens sol- og vindkraft sto for 226 
henholdsvis 4,5% og 13%). Kilde: Eurostat. 227 

Areal 228 
FNs naturpanel mener at tap av natur er en like stor trussel som klimaendringene, ikke minst fordi 229 
biomangfold trenger uberørt natur. En av de største utfordringene til de fornybare energikildene er 230 
at de er svært arealkrevende.  231 

Fosen Vind, Europas største landbaserte vindanlegg, har en planlagt årsproduksjon på 3,6 TWh. 232 
Fosen vind består av totalt 6 vindparker. Storheia vindpark, den største vindparken i porteføljen, skal 233 
ha en årlig produksjon på 1 TWh og et planområde på 37,9 kvadratkilometer. 234 

Til sammenligning produserte kjernekraftverket Ringhals i Sverige 25,6 TWh i 2014. 235 
Dette kjernekraftverket har en størrelse på cirka 1,5 kvadratkilometer.  236 

Oppsummering 237 
I et samfunn der utslippene skal ned, samtidig som kraftetterspørselen øker, må vi ta stilling til de 238 
mulighetene vi har. Det er et faktum at kjernekraft er meget energitett, arealeffektivt og trygt. 239 
Kjernekraft ville hjulpet oss med en stabil produksjon av strøm, i motsetning til andre fornybare 240 
alternativer.  241 

Det er også verdt å nevne at det i dag prøves ut kjernekraftverk med thorium som brensel, og at 242 
Norge er et av landene i verden med størst forekomster av dette grunnstoffet.  243 

 244 

Innlandet Høyre vil: 245 

• Inkludere kjernekraft i den norske energimiksen. 246 
• Sette i gang FoU-prosjekter med thorium som brensel.  247 
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Resolusjonsforslag nr. 3 - fremmet av Lillehammer Høyre: 248 

Et reiseliv i verdensklasse 249 

Reiselivsbransjen er en av Norges og Innlandets største bransjer. Per 2021 hadde Innlandet en 250 
reiselivsmessig verdiskaping på rundt kr 5 mrd. pr år, med ca. 4 millioner gjestedøgn i kommersielle 251 
senger per år. Innlandet er også Norges største hyttefylke, med ca. 85 000 fritidsboliger. Det igjen 252 
bidrar til omsetning i handelsbransjen og serveringsbransjen blant mye annet. Pandemien har i tillegg 253 
bidratt til økt besøk på private hytter hvor mange benytter seg av «hyttekontor». Det er flere aktører 254 
som investerer og satser i Innlandet, og reiselivet i Innlandet er i verdensklasse. Det skal vi fortsette å 255 
være.   256 

Innlandet Høyre er opptatt av å bevare og videreutvikle den sterke reiselivsnæringen som eksisterer i 257 
Innlandet. Ikke bare med tanke på sysselsetting og omsetning, reiselivet er også en viktig næring for å 258 
sikre bosetting og andre lokal – og regionalpolitiske mål. Bransjen har over tid vært hardt rammet 259 
hardt av Covid-19 tiltak. Innlandet Høyre vil arbeide for å bedre rammevilkårene for 260 
reiselivsbransjen, både gjennom aktiv tilrettelegging og aktiv bruk av avgiftssystemet. Eksempelvis er 261 
merverdiavgiftsnivået i Norge høyt sammenlignet med andre land i Europa med tanke på 262 
reiselivsprodukter, en differanse på godt over 10 %. Det gir en konkurranseulempe både ovenfor 263 
norske og utenlandske gjester som bør tas tak i.  264 

 265 

Innlandet Høyre vil: 266 

• Redusere avgiftsnivået for merverdiavgift og alkohol, og redusere arbeidsgiveravgiften i flere 267 
områder, slik at avkastningen til reiselivsbransjen bedres 268 

• Arbeide for mer grønn mobilitet ved å støtte samferdselstiltak som reduserer biltrafikk på 269 
den enkelte destinasjon 270 

• Arbeide for at Innlandet inntar rollen som Norges fritidsfylke nr 1, sommer og vinter 271 
• Arbeide for at Innlandet påtar seg hovedrollen i flere større nasjonale og internasjonale 272 

idretts – og kulturarrangementer 273 
• Arbeide for ytterligere digital innovasjon i reiselivsnæringen  274 
• Oppfordre til økt samarbeid mellom destinasjonsselskapene 275 
• Oppfordre til økt satsing på bærekraft innen reiselivet og styrke utdanningen innen slik 276 

utvikling 277 
• Arbeide for at flere kommuner i Innlandet skal bli definert som turistkommuner   278 
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Resolusjonsforslag nr. 4 - fremmet av Nord-Aurdal Høyre: 279 

Fullfør E16, den sikreste øst-vest forbindelsen! 280 

Målsetting for Høyre Innlandet er at E16 snarest opprustes til EU standard for perioden 2022 til 2033 281 
for hele strekningen Ørje til Bergen. Det skal tas hensyn til trafikksikkerheten og miljøet langs veien, 282 
herunder sikring mot rasfarlige strekninger. (Når det gjelder EU standard på vei, skal blant annet 283 
bredden på Europavei være så bred at det er gul midtstripe, tunnelene skal være sikre med 284 
lys/evakueringsmuligheter, etc.) 285 

Det er i hovedsak tre forbindelser mellom Oslo og Bergen; E16, E134 og Rv7. De to sistnevnte er 286 
definert som hovedveiforbindelsen, mens E16 er definert som den sikreste forbindelsen om vinteren. 287 
Selv om E16 er noen få mil lengre, bør E16 defineres som hovedforbindelsen. Alternativt må alle tre 288 
ha samme status som hovedforbindelse. 289 

Rask fullføring av E16 gir en effektiv utnyttelse av de allerede foretatte investeringer, og at vi snarlig 290 
får fullført en rimelig og rassikker veg med sammenhengende god standard og 100 % sikker 291 
vinterregularitet mellom øst og vest. Dette med en vei som binder landsdeler og regioner sammen og 292 
som gir en god helhetsløsning med fornuftig ressursbruk. 293 

Problemet med E16 er i hovedsak følgende: 294 

• Gjennom Valdres mangler ofte gul midtstripe grunnet for smal vei. 295 
• E16 må sikres mot ras mange steder. Dette er uholdbart på en stamvei. 296 
• E16 gjennom Fagernes må løses umiddelbart da utviklingen av byen hemmes i lang tid 297 

fremover. 298 

Fellesprosjektene Skaret-Hønefoss og Voss-Arna prioriteres i første periode. 299 

Mellom Hønefoss og Voss prioriteres følgende prosjekter i første periode; Fagenes-Hande, Ljøsne-300 
Tønjum, Nærøydalstunellen, Slæen-Voss og utbedring av Hønefoss-Innlandet grense. 301 

Økt bruk av utbedringsmidler og nye strategier med styringsrammer for lengre strekninger vil 302 
alternativt kunne vurderes for både de ovenstående og andre prosjekter langs E16. 303 

Filefjell er den eneste vintersikre fjellovergangen mellom øst og vest, og er også den laveste 304 
fjellovergang med minst nedbør og har det gunstigste klima. Når det er kolonnekjøring og stengt på 305 
de andre fjelloverganger, mangedobles trailertrafikken over Filefjell, og dette fører til svært mange 306 
utforkjøringer på den smale veien gjennom Valdres. Norges Lastebileier-Forbund har uttrykt 307 
bekymring for de merkostnader dårlig vinter regularitet gir, og mener det er en god og rimelig 308 
løsning raskt å fullføre E16. det er også viktig at E16 fullføres for å få en effektiv utnyttelse av 309 
allerede foretatte investeringer og fullførte planarbeider. E16 vil for øvrig binde landsdeler og 310 
regioner sammen og gi en god helhetsløsning med en fornuftig ressursbruk. 311 

Nasjonalt er E16 raskeste forbindelse mellom Vestlandet og størstedelen av områdene nord for Oslo 312 
og Østlandsområdet – herunder hele Mjøs-området. Denne forbindelsen blir styrket når rest-313 
strekningen på Fv33 Bjørgo-Gjøvik over Tonsåsen ble fullført i 2020. Videre er E16 europaveien 314 
mellom Bergen og Oslo og mellom Bergen og Gävle i Sverige gjennom Gardermoen. Ny trase mellom 315 
Hensmoen og Eggemoen er under bygging og delvis åpnet i desember 2021. Denne forkorter 316 
strekningen med 5 km. 317 

Mange strekninger gjennom Valdres mangler gul midtlinje. Dette må rettes opp snarest og er 318 
uholdbart med referanse mot EU. 319 
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E16 gjennom Fagernes er den største flaskehalsen på E16 i dag. Tunge kjøretøy kjører gjennom 320 
Fagernes og skaper ulykker, støy and støv. Fagernes kan ikke videreutvikles før. En ny parsell 321 
gjennom Fagernes er vedtatt og under bygging. Det settes som et krav mot regjeringen at dette skal 322 
vedtas snarest og midler frigis. 323 

Konklusjon: 324 

Høyre vil: 325 

• Kreve at E16 får gul midtstripe gjennom hele Valdres 326 
• Kreve beslutning og avsatt midler til E16 gjennom Fagernes 327 
• Kreve at Viken hever standarden på E16 langs Sperillen 328 
• Definere E16 som hovedveiforbindelse Oslo/Ørje/Hønefoss til Bergen  329 
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Resolusjonsforslag nr. 5 - fremmet av Anna Molberg, Kari-Anne Jønnes og Hanne A. Velure: 330 

Folkepartiet med nye løsninger for distrikts-Norge! 331 

Gjennom 8 år har Høyre i regjering utviklet framtidas distriktspolitikk med fokus på virkelige 332 
løsninger på virkelige problemer for virkelige mennesker. Hovedutfordringen i distriktene er mangel 333 
på arbeidskraft som dermed hindrer bedriftene i å vokse og bygdene i å utvikle seg.  334 

Solberg-regjeringen oppnevnte Distriktsnæringsutvalget og Demografiutvalget som begge leverte 335 
omfattende rapporter med ulike forslag til løsninger. Sammen med rapporten fra Ungdommens 336 
distriktspanel gir dette et unikt kunnskapsgrunnlag for en ny offensiv distriktspolitikk. Høyre er 337 
fornøyd med at det i Hurdalsplattformen sies at «Regjeringen vil legge frem en melding for Stortinget 338 
om distriktspolitikk, der anbefalinger gitt av Norman- og Brandtzæg-utvalgene blir fulgt opp». 339 

Både distriktsnæringsutvalget og demografiutvalget konkluderte samstemte omkring 340 
hovedutfordringene i distriktet: Menneskelige ressurser - ubalanse i befolkningssammensetningen 341 
som en konsekvens av den globale megatrend, sentralisering. Ungdommens fraflytting medfører 342 
fallende folketall og høyere gjennomsnittsalder i befolkningen pga. fallende fødselstall.  343 

Fjell- og innlandsregionen er samtidig det området i landet som har flest fritidsboliger. Disse brukes i 344 
stadig større grad også som arbeidssted, og bruken har økt kraftig de senere årene på grunn av 345 
digitalisering og pandemi. Derfor bruker forskerne begrepene deltidsinnbyggere som bor i 346 
sekundærbolig og lever flerhushjemtilværelsen. Innlandet bør tenke nye tanker rundt den grønne 347 
boligstrukturen og utbytte de muligheter deltidsinnbyggerne gir. 348 

Innlandssamfunnet har endret seg fra å ha for mange folk og for få jobber, til å ha behov for 349 
arbeidskraft. Derfor er det helt sentralt i den videre utviklingen av Innlandet at kommuner 350 
samarbeider om å utvikle gode regionsentre med urbane kvaliteter og at byene våre utvikler seg slik 351 
at flere vil bli heltidsinnbyggere. 46 kommuner kan ikke utvikle framtidsretta, urbane kvaliteter og 352 
attraktive sentra hver for seg, de må gjøre det sammen. Vi må ha færre og sterkere kommuner med 353 
kompetente fagmiljøer som kan tilby gode skoler, full barnehagedekning og rask saksbehandling på 354 
teknisk avdeling. Politikk og forvaltning må innrettes slik at vi får bærekraftige regioner.  355 

Landbruk, reiseliv og turisme, bygg og anlegg er store næringer i Innlandet. Samtidig har vi noen av 356 
Norges fremste kompetansemiljøer innen cyberforsvar, grønn teknologi, AR/VR, treforedling og 357 
bioøkonomi. Vi har industriklynger som uten naturgitte fortrinn er konkurransedyktige i det 358 
internasjonale private næringslivet kun fordi de er ekstremt gode i det de gjør. Summen av 359 
kompetansemiljøene i Innlandet innen næringsliv og utdanning tilsier at alt ligger til rette for å 360 
utvikle digitale og fremtidsrettede løsninger.  361 

Innlandet Høyre vil bidra til positiv utvikling i Innlandet gjennom å:  362 

• Belønne kommuner som aktivt samarbeider for å utvikle småbyer og regionale sentra. 363 
• Involvere eldre som den ressursen de er i lokalt utviklingsarbeid. 364 
• Involvere deltidsinnbyggerne i kommunalt plan- og utviklingsarbeid gjennom deltagelse i 365 

kommunale og regionale råd. 366 
• Bidra og motivere til å endre arbeidsukestrukturen i Innlandet slik at åpningstider både innen 367 

privat og offentlig tjenesteproduksjon er tilpasset når brukertallet er størst. 368 
• Initiere kartlegging av muligheten for at ungdommer i sekundærboligene kan tenke seg å gå 369 

videregående skole i Innlandet. 370 
• Arbeide for at lokalisering, dimensjonering og finansiering av offentlig tjenesteproduksjon og 371 

infrastruktur i større grad må baseres på brukertall fremfor innbyggertall.   372 
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• Aktivt involvere ungdomsråd og ungdommens fylkesting i utarbeidelse av kommunale og 373 
regionale planer. 374 

• Motivere kommuner til å gjennomgå tomtereserver og sørge for at det bare er attraktive 375 
tomter som tilbys.  376 

• Redusere innsigelsesretten mot kommunale vedtak og planer.  377 
• Kraftig redusere antallet regionale planer. 378 
• Kartlegge potensialet for oppdrett i Innlandet.  379 
• Innlandskommunene bør i samarbeid utvikle en felles strategi for å tiltrekke seg datasentre, 380 

batterifabrikker og annen plasskrevende industri i åra som kommer.  381 
• Lokal forvaltning av naturressurser medfører at forvaltningsvedtak gjøres fortrinnsvis i 382 

primærkommunene.  383 
• Innføre beskatning på industriell bruk av alle naturressurser i form av institusjonelle 384 

ordninger etter modell fra vasskraftregimet der en anselig del av beskatningen tilfaller 385 
vertskommunene gjennom lovfestede direkteinntekter utenom inntektsutjevningssystemet.  386 

• Fjellstyrene har svært god lokalkunnskap og bidrar til det samlede kompetansemiljøet i 387 
mange utmarkskommuner som en ressurs i kommunenes førstelinjetjeneste for 388 
naturforvaltning, også utenfor statsallmenning. Det foreligger et grundig lovutvalgarbeid 389 
med forslag til ny fjellov som i stor grad svarer på mandatets føringer om styrket lokal 390 
forvaltning og økt lokal naturressursbasert verdiskaping   391 

• Sørge for at utdanning på alle nivå er tilgjengelig uavhengig av livssituasjon og bosted.  392 
• I langt større grad dimensjonere tilbud i videregående skole etter arbeids- og næringslivets 393 

behov og legge større vekt på Yrkesopplæringsnemdas vedtak. 394 
• Øke andelen treforedling og legge til rette for tremekanisk industri. 395 
• Sikre 100% dekning med høyhastighetsdigital infrastruktur i hele fylket. Kreve at 396 

fylkeskommuner og kommuner samarbeider slik at det til enhver tid er realiserbare 397 
prosjekter fram til 100% dekning er oppnådd. 398 

• Prioritere utbedring og utbygging av fylkesveier med høy ÅDT og stor andel næringstrafikk. 399 
De viktigste fylkesveiene er fv 24 og fv 33. 400 

• Kreve at Innlandet fylkeskommune prioriterer å bygge ut et sammenhengende stamveinett 401 
av trygge fylkesveier i hele Innlandet. Veier som binder sammen bo- og arbeidsregioner skal 402 
prioriteres.  403 

• Øke tiltak innen flom- og rassikring. Kommunene må få større råderett når det trengs 404 
masseuttak, også i vernede vassdrag, og gjerne i kombinasjon med kraftutbygging.  405 

• 70% av studerende blir boende i regionen der de har studert. En desentralisert universitet- 406 
og høyskolestruktur er grunnleggende viktig for spredt bosetning  407 

• Etablere kompetansehuber i alle regioner der utdanning på alle nivåer er tilgjengelig digitalt  408 
• Bruke læringsteknologi for å utnytte nye muligheter for økt læring, kompensere for 409 

lærevansker og sikre inkludering på alle nivåer i skolen 410 
• Bruke modulbasert opplæring i videregående skole i tillegg til digitale løsninger for å sikre at 411 

lange avstander i distriktene ikke fratar ungdom muligheter til å velge utdanninger arbeids- 412 
og næringslivet har behov for.  413 
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Resolusjonsforslag nr. 6 - fremmet av Innlandet Høyres Fylkestingsgruppe: 414 

Et sterkt og slagkraftig Innlandet! 415 

Innlandet fylkeskommune har eksistert siden 1.januar 2020. Mange som var imot sammenslåingen, 416 
vil nå videreføre Innlandet, slik at vi kan utvikle fylket til en sterk og slagkraftig region. For å møte 417 
fremtidens utfordringer og utnytte Innlandets naturgitte muligheter for utvikling og vekst er det 418 
viktig å videreføre fylket og jobbe samlet mot felles mål. 419 

Høyre ønsker at Norge på sikt skal ha to forvaltningsnivåer og at fylkeskommunen legges ned. Dette 420 
krever imidlertid en mer gjennomgripende endring, med blant annet etablering av større kommuner 421 
som kan ivareta flere av de oppgavene som i dag ligger hos fylkeskommunen.  422 

Styrking av kommunene vil alltid være førsteprioritet for Høyre – det er dette som fører til reell 423 
maktspredning og et sterkt lokaldemokrati med direkte folkevalgtestyring.  424 

Dagens regionråd og det omfattende interkommunale samarbeidet som er etablert mellom 425 
kommunene i Innlandet viser behovet for å fortsette diskusjonen om kommunesammenslåing. 426 
Kommunene i Innlandet samarbeider allerede om mange oppgaver og har felles tjenesteproduksjon. 427 
Tanken om kommunesammenslåing modnes stadig mer hos mange innbyggere og politikere i flere 428 
partier. 429 

Så lenge Norge har tre forvaltningsnivåer, er Innlandet Høyre tydelige på at fylkeskommunen må 430 
ivareta sitt ansvar for regional utvikling som en sterkest mulig forvaltningsaktør.  431 

Helt siden 1980-tallet har utvalg nedsatt av skiftende regjeringer konkludert med at det er behov for 432 
endring av fylkesstrukturen. Hedmark og Oppland ble nevnt i flere utredninger og rapporter som 433 
eksempel på dette. En samling av Innlandet ble anbefalt for å styrke arbeidet for utvikling og vekst og 434 
for at regionen skal være bedre rustet for å møte endringene i demografien, som er en av fylkets 435 
største utfordringer.  436 

Mulighetene for å styrke fylkets utvikling gjennom et godt tilbud innen videregående opplæring, 437 
styrket næringsutvikling, gode veier og satsing på kollektivtransport er de sterkeste argumenter for å 438 
videreføre Innlandet fremfor å dele opp i to fylker som ikke eksisterer lengre.  439 

Innlandet fylkeskommune gjennomfører i disse dager en bred høring for å sikre et best mulig 440 
grunnlag i behandling av saken. I tillegg til rådgivende folkeavstemning gjennomføres det en høring 441 
mot alle kommuner, organisasjoner og partene i arbeidslivet og fylkeskommunenes ansatte.  442 

Innlandet Høyre registrerer tydelige signaler fra kommunepolitikere, næringslivets organisasjoner, 443 
fagbevegelsen, frivilligheten og ansatte i fylkeskommunen – disse som i det daglige forholder seg til 444 
fylkeskommunen – for en videreføring av Innlandet.  445 
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Resolusjonsforslag nr. 7 - fremmet av Hamar Høyre: 446 

Kommunesammenslutning 447 

Den kommunale sektor er mer omfangsrik i Norge enn i de fleste andre europeiske land, uavhengig 448 
av om man ser på andelen av de offentlig ansatte som er sysselsatt i kommunen, hvor mye av det 449 
offentlige forbruket som skjer i kommunesektoren, eller hva slags oppgaver og ansvar kommunen er 450 
satt til å utføre. Kommunene har omtrent samme utgiftsnivå som statlig sektor, men likevel omtrent 451 
dobbelt så mange ansatte som i staten. 452 

Innlandet Høyre vil ha sterke og robuste kommuner – det handler om å styrke lokaldemokratiet og gi 453 
innbyggerne de beste tjenestene. Kommunikasjon og infrastruktur, næringsliv og bosetting har 454 
endret seg radikalt. De siste tiårene har vi fått bedre trafikkforhold og enklere kontakt med 455 
mennesker langt unna ved hjelp av digitale hjelpemidler og andre kommunikasjonsformer. Folk er 456 
ikke bundet til en arbeidsplass i egen kommune. 457 

En sammenslutning vil ha fleste positive konsekvenser, det viser også en rapport utarbeidet av 458 
Telemarksforskning. De to største motivene for sammenslutning av kommuner er – å skape sterkere 459 
kommuner med gode fagmiljøer, som er i bedre stand til å tilby sin innbyggere tjenester av høy 460 
kvalitet. Det andre er at vår kommunesektor koster uforholdsmessig mye ved at små kommuner får 461 
store overføringer via staten, enn store.  462 

Større kommuner vil få større innflytelse og en sterkere samfunnsutviklerrolle - felles utfordringer 463 
trumfer kommunegrenser. Vi er nødt til å vokse for å lettere knytte oss til Stor-Oslo og andre 464 
regioner nær oss. I en stor kommune kan vi se ulike sektorer og tiltak bedre i sammenheng. Det vil 465 
styrke veksten i Innlandet. 466 

Den nye kommunestrukturen vil sikrer lokaldemokratiet og vil gi et mer rettferdig inntektssystem for 467 
kommunene. Den vil også sikre en helhetlig arealutnyttelse tuftet på lokalpolitiske vurderinger og 468 
behov, og i større grad felles bo- og arbeidsmarkeder. 469 

Innlandet Høyre skal jobbe for å gjennomføre de første kommunesammenslutningen i Innlandet.   470 
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Resolusjonsforslag nr. 8 - fremmet av Hamar Høyre: 471 

Innlandet Høyre ønsker offensiv Mjøsaksjon! 472 

Mjøsa er hele Innlandets herlighet og må forvaltes og tas vare på. Ansvaret hviler på mange 473 
ulike aktører, og kommunene rundt Mjøsa har et særlig ansvar. 474 

De senere årene har endrede forhold som økt varme og mer regn ført til algeoppblomstring i 475 
Mjøsa. Tilførsel av fosfor er den viktigste årsaken til økt algevekst. Ergo er det konkrete tiltak 476 
som minsker algevekst vi alle er ansvarlige for å iverksette.  477 

Tiltak for reduksjon i algevekst kan bla. være: 478 

• Kommuner må generelt forbedre rør- og ledningsnett for vann og kloakk 479 
• Kommuner må forbedre røropplegg for overvann 480 
• Kommuner må stille krav til at husstander, inkludert hytter kobles på offentlig vann- 481 

og kloakkanlegg 482 
• Kommune må aktivt jobbe med økt beplantning 483 
• Nasjonale og lokale myndigheter må stille krav og gi støtte til riktig bruk av gjødsel i 484 

landbruket, både husdyrgjødsel og kunstgjødsel 485 

Mange kommuner rundt Mjøsa jobber allerede med flere av disse tiltakene. Ett eksempel er 486 
at flere kommuner stadig forbedrer sine røropplegg. Dette er flott, men ikke nok! Det må 487 
skje enda mer, og mye raskere! Eksempelvis er det rør sentralt i Hamar som er fra 1948, som 488 
har for dårlig kapasitet og er av for dårlig kvalitet. Lillehammer har rør i tre som er fra slutten 489 
av 1800- tallet. 490 

Innlandet Høyre ønsker ny offensiv Mjøsaksjon nå! 491 

Referanse: https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2021/mai-2021/slar-alarm-492 
om-mjosa/   493 

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2021/mai-2021/slar-alarm-om-mjosa/
https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2021/mai-2021/slar-alarm-om-mjosa/
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Resolusjonsforslag nr. 9 - fremmet av Lillehammer og Gudbrandsdalen Senior Høyre: 494 

De eldre er også framtiden! 495 

Innlandets største utfordring er avfolkning og en aldrende befolkning. I 2030 vil det være 496 
flere eldre over 65 år enn barn og unge under 20 år i Norge. Innlandet er første fylke i landet 497 
der dette nå er status. Vi har, og skal ha, stort fokus på ungdommen som viktig for 498 
samfunnsutviklingen. Samtidig må vi opplagt ha mye større fokus på eldrepolitikken. 499 

Velferdssamfunnet oppfattes ofte synonymt med en omfattende institusjonalisering av våre 500 
liv. Samfunnet stiller opp fra vugge til grav med barnehage, skole, videreutdannings-501 
institusjoner, helse- og omsorgsinstitusjoner og ikke minst eldreinstitusjoner. Den voksende 502 
eldregenerasjonen kommer til å legge beslag på flere ressurser i kommunene, hos 503 
allmennpraksis og på sykehusene. Samtidig står samfunnet over for utfordringer med å finne 504 
kvalifisert personale til de voksende oppgaver på eldreområdet, blant annet fordi store 505 
medarbeiderårganger går på pensjon. 506 

Det nødvendiggjør at kommunene i samarbeid med andre aktører i lokalsamfunnet kan bidra 507 
til at folk kan leve et verdig og mest mulig selvstendig eldreliv. Samtidig et det viktig å ha for 508 
øye at eldre er forskjellige. Mens mange kan se frem til en alderdom med høyt tempo og 509 
opplevelser med familie, venner og et stort engasjement i det lokale foreningsliv, vil andre 510 
bli rammet av sykdom tidlig og har kanskje ikke det samme nettverk å trekke på. Hvordan 511 
man takler dette mangfoldet bør være høyt på den politiske agendaen i kommunene. 512 

Mange av dagens eldre har vokst opp i en tid med et langt mindre utbygd velferdssystem og 513 
har i seg en ydmykhet og grunnleggende holdning om «å ikke være andre til bry». Man 514 
ønsker å klare seg selv mest mulig og lengst mulig. Man ønsker i størst mulig grad å bidra 515 
aktivt i arbeids- og samfunnslivet. Kommunene må derfor arbeide for at den eldre kan få 516 
bedret eller beholdt sin funksjonsevne og helbredstilstand så lenge som mulig. 517 

Det trengs en bevisstgjøring og reorientering hos mange omkring hvordan vi som samfunn 518 
ivaretar våre eldre og benytter oss av seniorene som ressurs i lokalsamfunnet. Da er det 519 
viktig at den eldre selv, kommunens medarbeidere, de pårørende og lokalsamfunnet som 520 
helhet samarbeider om å understøtte de eldre i hvordan de best mulig mestrer eget liv og 521 
lengst mulig får bidra i lokalsamfunnet etter beste evne. Det er mye god helse i et aktivt liv 522 
med samfunnsengasjement. 523 

«De unge er fremtiden» sier vi ofte – men ungdommen strekker seg stadig lengre med 524 
økende levealder og bedre eldrehelse både fysisk og mentalt. Bærekraftige lokalsamfunn 525 
forholder seg til at de eldre også er fremtiden - ikke bare som en utfordring, men til de 526 
grader også en glede og mulighet! 527 

Innlandet Høyre vil: 528 

• At kommunene sikrer god tilgang på eldre- og omsorgsboliger med muligheter for 529 
aktivt og sosialt liv der man får tilpasset nødvendig hjelp. 530 

• At det er god tilrettelegging for frivilligheten, som mange eldre er en svært viktig del 531 
av, i arbeidet med og for en aktiv eldretilværelse, også når helsa svikter. 532 

• At kommunene satser intensivt på kontinuerlig opplæring av eldre på digitale medier, 533 
både innen velferdsteknologi og sosiale medier. 534 
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Resolusjonsforslag nr. 10 - fremmet av Elverum Høyre: 535 

Antall ulv må reduseres 536 

Ap/Sp-regjeringen sier i Hurdalsplattformen at de vil føre en mer restriktiv rovdyrpolitikk, og 537 
at de vil styrke de regionale rovviltnemndene. Regjeringen sier også at den vil sikre at 538 
bestandsmålene faktisk følges opp, og innrette praksis slik at kvoter på lisensfelling tas ut i 539 
samsvar med vedtak.  540 

Regjeringen har nå hatt makten i over 100 dager. Rovdyrpolitikken er i praksis ikke endret, 541 
men den hissige retorikken fra Senterpartiet har stilnet. De nyeste registreringene viser at 542 
det er registrert 9 ulvekull i Norge og i grensetraktene. Dette er langt over Stortingets 543 
bestandsmål på 4-6 ulvekull. Departementets vedtak om lisensfelling er inntil videre utsatt 544 
av Oslo tingrett. Bondelaget frykter nå at det ikke blir noe ulvejakt, og de uttrykker 545 
bekymring for den kommende beitesesongen.  546 

Høyre mener at rovdyrpolitikken må bygges på kunnskap og respekt for lokalsamfunn og 547 
privat eiendomsrett. Rovdyrpolitikken må være rettferdig, forutsigbar og næringsvennlig. Vi 548 
må erstatte hissig retorikk med handling. Det viktigste er at antall ulvekull må reduseres ned 549 
til Stortingets vedtatte bestandsmål.   550 
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Resolusjonsforslag nr. 11 - fremmet av Elverum Høyre: 551 

Skogen må brukes! 552 

Skogressursene er avgjørende for å realisere det grønne skiftet. Råstoff fra skogen kan 553 
brukes til energi og byggematerialer, og kan i prinsippet erstatte alle produkter fra olje. 554 
Dessuten er skog en viktig nøkkel til å skape eksportinntekter og arbeidsplasser på 555 
fastlandet. Skogressursene og tilknyttede næringer er avgjørende for Innlandets fremtid. 556 

Stortinget vedtok i 2016 at 10 prosent av skogen i Norge skal vernes. For å nå dette målet 557 
må andelen vernet skog om lag dobles fra dagens nivå. Samtidig vet vi at avvirkningen av 558 
skog må økes betydelig hvis vi skal nå målene i det grønne skiftet. Rapporten Skog 22 559 
anbefaler at avvirkningen økes til minst 15 millioner kubikkmeter årlig, noe som er om lag 30 560 
prosent høyere enn dagens nivå.    561 

Høyre er bekymret for at målene om skogvern kan komme i konflikt med skogens rolle som 562 
motor i det grønne skiftet. En skog som er vernet gir ingen produkter eller eksportinntekter. 563 
Samtidig har Norge et av verdens mest bærekraftige skogbruk som ivaretar hensyn til 564 
naturmangfold og miljø på en god måte. Høyre mener at vi må sette målet om økt avvirkning 565 
foran målet om vern. Skogen må brukes aktivt hvis vi skal få til et grønt skifte!  566 
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Resolusjonsforslag nr. 12 - fremmet av Elverum Høyre: 567 

Antall sykehussenger må økes! 568 

Norge er ett av landene i verden som bruker mest penger på helse, regnet som andel av 569 
BNP. De siste 15 årene har økningen i utgifter vært på hele 34 prosent, justert for prisvekst. 570 
Overraskende nok har det i samme periode vært en reduksjon i antall sykehussenger på 23 571 
prosent.  572 

I et lengre perspektiv er utviklingen enda tydeligere. Antall sykehussenger i Norge er halvert 573 
siden 1980. Også antall intensivplasser har gått ned. I 2009 var det 290 ordinære 574 
intensivplasser i Norge, mens det nå er 278. Norge har også et lavt antall sykehussenger 575 
sammenliknet med andre land. Norge hadde 3,5 sykehussenger per 1000 innbygger i 2018, 576 
mens snittet i Europa er 4,5 senger. 577 

Nedgangen i sykehussenger gjør at det blir mer press på sengene som er igjen. I 2016 var 578 
belegget på norske sykehus i en normalsituasjon over 90 prosent, noe som er høyere enn i 579 
andre vestlige land. Dette gjør oss sårbare i en situasjon der mange pasienter må legges inn 580 
samtidig, for eksempel i en pandemi. Svakhetene i sykehusberedskapen i Norge har vært 581 
kjent lenge, og ble blant annet tatt opp i en rapport av beredskapsmyndighetene i 2009. 582 

Høyre mener at utviklingen i antallet sykehussenger og intensivplasser går i feil retning. 583 
Norge har et godt helsevesen, men koronapandemien viser hvor sårbare vi kan bli i en 584 
krisesituasjon. Vi må derfor legge langsiktige planer for å snu utviklingen og øke antall 585 
sykehussenger og intensivplasser. Høyre vil jobbe for at dette blir en felles nasjonalpolitisk 586 
målsetning som kan stå seg over tid, og gjøre landet bedre i stand til å møte fremtidige 587 
kriser. 588 

  589 
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Resolusjonsforslag nr. 13 - fremmet av Gjøvik Høyre: 590 

By- og handelsutvikling 591 

Innlandet har en demografi med stadig eldre befolkning. Det er relativt liten tilflytting til 592 
byene, og de mindre stedene preges av fraflytting.  593 

I den grad Innlandet har et omdømme, ansees det å være traust. Byene er relativt lite kjente, 594 
og ikke særskilt attraktive. Dette påvirker både generelt ønske om å flytte til regionen, 595 
studentenes vilje til å bli værende i byene etter endt utdanning, samt muligheter til å 596 
tiltrekke seg arbeidskraft med riktig kompetanse. I neste omgang påvirkes bedriftenes vilje 597 
til å etablere seg i Innlandet. Dette gjelder hele næringslivet, inkludert attraktive 598 
handelsbedrifter, som vi antar er viktig for et levende sentrum.  599 

Det er derfor viktig å sette fokus både på byutviklingsprosjekter, og å sikre lokal handel i 600 
sentrum av byer og tettsteder i Innlandet.  601 

Vi ønsker at byutviklingsprosjekter prioriteres, og at offensive prosjekter får tilstrekkelig 602 
støtte, selv om de iverksettes av private aktører. Byutviklingsselskaper bør få nødvendig 603 
støtte til å sikre samarbeid mellom næringsliv og kommune i ulike byutviklingsprosjekter. 604 

Det må settes tilstrekkelig fart i ulike planprosesser, slik at byutviklingsprosjekter kan 605 
gjennomføres raskere. Ulike utredninger i utvalg og planavdelinger tar for lang tid. 606 

Omdømmeprosjekter for å måle utviklingen er viktig, for å måle resultatene av 607 
byutviklingsarbeidet. I tillegg er det viktig med en felles kommunikasjonsstrategi og en felles 608 
visjon. 609 

Handelsnæringen er i en voldsom utvikling i forhold til digitalisering, der de store 610 
internasjonale kjedene leder an i utviklingen. Det utvikles digitale handelsplattformer som er 611 
i ferd med å endre handelen slik vi kjenner den i dag. Det blir få eller ingen skiller mellom 612 
fysisk butikk og digital handel. Disse to handelsformene knyttes sammen i det som på 613 
fagspråket kalles omnichannel, eller sømløs handel. Denne utviklingen har skutt fart de siste 614 
to årene, som følge av Covid pandemien og nedstengning. 615 

De store multinasjonale kjedene har gjennom sine digitale plattformer styrket sin allerede 616 
sterke markedsposisjon. De lokale gründerne har tildels liten kompetanse på digitale flater, 617 
samt liten eller ingen finansiell styrke til å følge med på en slik utvikling alene.  618 

Lokale handelsgründere er umåtelig viktig for levende bysentrum, og handelsnæringen er på 619 
generelt grunnlag en svært stor og viktig arbeidsplass for Innlandet.  620 

Handelsnæringen er per i dag ikke inkludert i offentlige støtteordninger, og utelukkes 621 
derigjennom også fra innovative miljøer. Samtidig har industrien på Innlandet (blant annet 622 
Raufossindustrien) teknologiske løsninger innenfor eksempelvis logistikk som lokale 623 
handelsbedrifter kunne hatt stor nytte av. 624 

Vi ønsker å bidra til finansiering av, og tilrettelegge for, prosjekter i handelsnæringen som 625 
bidrar til kompetanseoverføring fra industrien innenfor automatiseringsprosesser og 626 
logistikk, og sikrer at våre lokale handelsbedrifter kan opprettholde konkurransekraft i en 627 
stadig mer konkurranseutsatt næring. 628 
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Resolusjonsforslag nr. 14 - fremmet av Gjøvik Høyre: 629 

Høyre har tillitt til lokaldemokratiet – også i spørsmål 630 

om skolestruktur 631 

Ifølge tall fra utdanningsdirektoratet har det de siste ti årene blitt 252 færre skoler. 456 er 632 
lagt ned, men i samme periode har det blitt etablert 204 nye skoler. De skolene som er 633 
nedlagt har i snitt hatt 43 elever, med andre ord er det de minste skolene som er nedlagt i 634 
denne ti-årsperioden. I same periode har det blitt omkring 20.000 færre elever i norsk 635 
grunnskole. Utviklingen med færre små skoler har pågått langt lenger enn de siste ti årene 636 
og har pågått helt uavhengig av hvilken politisk farge regjerningene har hatt. 637 

De fleste som sitter i eller har sittet i et kommunestyre har erfart hvor vanskelig 638 
strukturdebatter omkring skole er. Det er mange ulike hensyn som skal vektes, men for 639 
Høyre er det og har alltid vært viktigst å vekte hensynet til elevenes skolegang og læring 640 
tyngst.  641 

I alle de skolenedleggelsessakene som er behandlet i ulike kommunestyrer de siste 10 årene 642 
har lokalsamfunn blitt berørt, har det vært vurderinger knyttet til hvor lenge og langt det er 643 
forsvarlig å kjøre buss, hvor fådelt skolene kan bli, hvor lite sosialt fellesskap skal tilbys 644 
elevene, hvor vanskelig skal rekruttering av kvalifiserte lærere og rektorer bli, hvor krevende 645 
skal det være å gi tilpasset undervisning og spesialundervisning før skoletilbudet er så dårlig 646 
for elevene at den beste utveien er å legge ned skolen og tilby elevene skolegang på en 647 
større skole? 648 

Disse vurderingene tas best i det enkelte kommunestyre av politikere som kjenner de lokale 649 
forholdene best. Det er lokale folkevalgte og ordfører fra alle partier sitt ansvar å legge til 650 
rette for en best mulig skole for sine barn og unge.  651 

Derfor er tilskuddet som er innført til skoler en feilslått politikk. Denne politikken baserer seg 652 
på en tanke om at skolenedleggelser kun er økonomisk motivert. Det setter 653 
lokaldemokratiet og beslutninger nært folk til side for en ideologisk forankret mening om 654 
hva som er best og det setter til side hensynet til elevenes behov for en god læring.  655 

Ingen investering er viktigere for Innlandet enn å gi elevene våre et godt skoletilbud. Å sørge 656 
for en skole som ruster den oppvoksende generasjon til et aktivt arbeidsliv, som stimulerer 657 
kreativiteten og kunnskapen om innovasjon og nyskaping er helt avgjørende. Ikke bare for 658 
den enkelte, men for å sikre overgangen til det grønne skifte og et velferdssamfunn med nok 659 
kompetanse til å gi tjenester også i fremtiden.  660 

Innlandet Høyre mener at finansiering av skolesektoren i Norge skal handle om elevene og 661 
læringsinnholdet. Ikke minst for å sikre distrikts Norges muligheter til å hevde seg som 662 
attraktive boområder, med gode arbeidsmuligheter og utviklingsmuligheter inn i fremtiden. 663 

  664 
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Resolusjonsforslag nr. 15 - fremmet av Gjøvik Høyre: 665 

Medisinutdannelse til NTNU Gjøvik 666 

NTNU Gjøvik har et sterkt helsevitenskapelig institutt underlagt Fakultetet for medisin og 667 
helsevitenskap ved NTNU Trondheim. Forutsetningene for å etablere medisinutdannelse ved 668 
NTNU Gjøvik er derfor til stede. 669 

Grimestadutvalget har utredet Norges utdannelseskapasitet av leger. Nær 50% av våre leger 670 
er utdannet i utlandet. Utvalgets anbefaling er å øke kapasiteten til 80-85% innen 2027. For 671 
å klare en slik radikal økning peker utvalget på at det må etableres campuser for 672 
medisinutdannelse flere steder i Norge. Campusene må underlegges et eksisterende 673 
fakultet. NTNU Gjøvik er nettopp et slik sted.  674 

Helse Sør-Øst har det laveste antall studieplasser i medisin pr innbygger, 7,5 plasser pr 675 
100.000 innbygger. Helse-Nord har 23,9 plasser, Helse-Vest har 14,9 plasser og Helse Midt-676 
Norge har 18,6 plasser. Behovet for nye plasser der derfor spesielt stort i vår region. 677 

NTNU Gjøvik har et sterkt forskningsmiljø som kan utvikles videre. NTNU Gjøvik har allerede 678 
løpende avtaler med Sykehuset Innlandet/HSØ om praksisplasser (p.t over 900 plasser) og 679 
felles forskningsprosjekter. 680 

Medisinutdannelsen gir ikke bare studieplasser, men også øket forskning og utvikling til 681 
Innlandet. Det siste er spesielt viktig for vår region. 682 

Det har etablert seg et nært samarbeid mellom Universitet i Oslo (UiO) og HSØ når det 683 
gjelder det lovpålagte samarbeide spesialhelsetjenesten skal ha med universitetsmiljøer.  684 
Dette samarbeidet hindrer ikke at HSØ også kan etablere tilsvarende samarbeid med NTNU. 685 
Tvert imot anbefaler Grimestadutvalget at slike bindinger løses opp. 686 

I forskrift for spesialhelsetjenesten §3-2 heter det blant annet 687 

“Helseforetaket og/eller sykehuset må samarbeide med ett eller flere universitet(er) som 688 
uteksaminerer medisinere og annet helsepersonell ved at 689 

1. det bidrar vesentlig i forskningsbasert utdanning i medisin og annen helsefaglig 690 
utdanning 691 

2. kandidatene har det vesentlige av sin praktiske og teoretiske undervisning ved 692 
sykehuset 693 

3. det bidrar vesentlig i doktorgradsutdanningen i de fleste kliniske fag innen medisin og 694 
andre helsefaglige disipliner 695 

4. Det kan dokumenteres at det utføres biomedisinsk og helsefaglig grunnforskning, 696 
translasjonsforskning og klinisk forskning innenfor de fleste kliniske fagområder 697 

5. Det kan dokumenteres at forskningsaktiviteten er av høy internasjonal kvalitet og 698 
bredde» 699 

Som studiested oppfyller NTNU Gjøvik alle disse kravene.  700 

Etablering av medisinutdannelse ved Gjøvik vil i sammen med et nytt Hovedsykehus for 701 
Innlandet i Moelv skape et styrket forsknings og utviklingsmiljø i vår egen region. Med 702 
dagens ensidige knytning mellom HSØ og UiO går Innlandet i stor grad glipp av en slik 703 
utvikling. 704 
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Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok i møte 17. desember 2020 (sak 146-2020) at det skulle 705 
opprettes ett felles samarbeidsorgan for forskning, innovasjon og utdanning med 706 
universiteter og høyskoler i regionen, til erstatning for de tidligere regionale 707 
samarbeidsorganene. Samarbeidsorganet ble opprettet i tråd med Instruks til styret i Helse 708 
Sør-Øst RHF om samarbeid med universiteter og helseforetak, som ble vedtatt i 709 
foretaksmøtet i mai 2013. 710 

Utvalgets sammensetning ble som følger. 711 

• 8 representanter fra høyskolene/universitetene: 712 
o 3 representanter fra UiO 713 
o 1 representant fra OsloMet – storbyuniversitetet 714 
o 1 representant fra Universitetet i Sørøst-Norge 715 
o 1 representant fra Universitetet i Agder 716 
o 2 representanter fra høyskolene i regionen, med rotasjonsordning (2 år om 717 

gangen) 718 
• 8 representanter fra det regionale helseforetaket/helseforetakene: 719 

o 3 representanter fra Helse Sør-Øst RHF 720 
o 2 representanter fra Oslo universitetssykehus HF 721 
o 1 representant fra Akershus universitetssykehus HF 722 
o 2 representanter fra ikke-universitetssykehusene, med rotasjonsordning (2 år 723 

om gangen) 724 

I tillegg skal det være 1 brukerrepresentant, 1 observatør fra Norges Forskningsråd og 1 725 
observatør fra NTNU. 726 

Innlandet har med andre ord ingen fullverdig representant i samarbeidsorganet. 727 

Innlandet Høyre går inn for  728 

• at det etableres medisinutdannelse ved NTNU Gjøvik 729 
• at NTNU Gjøvik blir invitert som fullverdig medlem av samarbeidsorganet for 730 

forskning, innovasjon og utdanning med minst 1 representant 731 

  732 
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Resolusjonsforslag nr. 16 - fremmet av Gjøvik Høyre: 733 

Nei takk til omkamp i sykehussaken 734 

Med regjeringsskiftet ser det ut til at Innlandet på ny inviteres inn i en omkamp om 735 
sykehusstruktur etter at Innlandets innbyggere og folkevalgte hadde levd med denne saken i 736 
årevis. Med Bent Høie sitt vedtak i foretaksmøte om et nytt sykehus i Moelv, et akuttsykehus 737 
på Lillehammer, elektivt sykehus på Elverum, fortsatt sykehus på Tynset og Kongsvinger, 738 
landet en lang prosess om hvordan sykehusstrukturen for fremtiden skulle se ut. Et vedtak et 739 
stort flertall av kommunene i Innlandet har gitt sin tilslutning til. Også i fylkestinget var det i 740 
hovedsak stor tilslutning til dette vedtaket. 741 

Alle er selvsagt ikke fornøyde, men sammenliknet med tilsvarende prosesser andre steder 742 
var enigheten i Innlandet stor. Kommunene kunne legge bort sykehussaken som stridstema, 743 
pasientene kunne glede seg over at prosessen tok et skritt videre mot en ferdigstillelse av et 744 
nytt hovedsykehus. 745 

Etter regjeringsskifte har dette endret seg. Med vedtaket i foretaksmøte 10. januar er det på 746 
ny usikkerhet hvordan det endelige utfallet blir. Pasientene i Innlandet må trolig vente 747 
lenger på en ferdigstillelse, og det er ikke opplagt at et endelig vedtak vil sikre en helhetlig 748 
pasientbehandling. 749 

Innlandet Høyre forventer at regjeringen med helseministeren i spissen har pasientenes 750 
behov for en bærekraftig sykehusstruktur med en helhetlig pasientbehandling som 751 
hovedmålsetting for sitt arbeid. Innlandet Høyre forventer at helseministeren er lydhør for 752 
de mange faglige rådene i denne saken og holder fast ved en strukturbeslutning som sikret 753 
en geografisk balanse og en helhetlig pasientbehandling til innbyggerne våre.  754 

Innlandets befolkning er ikke tjent med omkamp – Innlandets pasienter trenger en 755 
helseminister som setter deres behov først. 756 

  757 
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Resolusjonsforslag nr. 17 - fremmet av Gjøvik Høyre: 758 

Hold farta i vegutbyggingen i Innlandet 759 

For Innlandet og for nasjonen er det avgjørende at farten i samferdselsutbyggingene holdes. 760 
Innlandet er et viktig gjennomfartsfylke for varer fra andre regioner og ut til markedet. Men 761 
også for vårt eget nærings- og arbeidsliv er det viktig å holde farten i vegutbyggingene. For 762 
skogbruket, industrien og næringslivet i Innlandet er de vedtatte prosjektene i NTP, både de 763 
som ligger til Statens Vegvesen og de som ble en del av Nye Veier sin portefølje viktig å få 764 
realisert. 765 

Hurdalsplattformens formulering om: «utrede hvordan utbygging, drift og vedlikehold av 766 
veier skal organiseres, med bakgrunn i at stadig flere utbyggere og veieiere gir fare for økte 767 
kostnader, mer fragmenterte fagmiljøer og mindre sammenhengende utbygging» gir 768 
grunnlag for en særlig bekymring rundt Nye Veier sin portefølje. Denne porteføljen 769 
inneholder svært viktige strekninger for Innlandet. Med formuleringene i verbaldelen til 770 
statsbudsjettet omkring vurdering av veinormalene og en høyere terskel for bygging av 771 
firefelts motorvei i tillegg er det grunn til å frykte for utviklingen av Innlandet. 772 

Innlandet er en viktig region for realiseringen av det grønne skifte. En stor skogbruksnæring 773 
erstatter svart karbon med grønt karbon, men uten tilfredsstillende samferdselsårer vil 774 
næringen her tape i konkurranse med tilsvarende næringer andre steder. 775 

Industrien i Gjøvikregionen bidrar med en omsetning på omkring 40 milliarder kroner. En 776 
sterk eksportindustri som bidrar med skatteinntekter til samfunnet. Inntekter vi er helt 777 
avhengig av for å bygge velferden inn i framtida. Men kostnadene ved en dårlig utbygd veg 778 
hindrer betydelig vekstmuligheter og betyr en svekket konkurransekraft.  779 

Innlandets industrimiljøer hevder seg på grunn av sin kompetanse og kvalitet. Her 780 
produseres blant annet bildeler som benyttes i overgangen til EL-bil over hele verden. En 781 
overgang som også bidrar til reduserte klimautslipp i trafikken, ikke bare i Norge, men i 782 
verden for øvrig.  783 

 I den omstillingen vi må gjennom, fra svart til grønn økonomi, er den kompetansen og 784 
industrierfaringen Innlandet byr på helt avgjørende for å sikre og bygge velferden i 785 
fremtiden. Reduserte transportkostnader og økt fremkommelighet vil styrke 786 
konkurranseevnen og sikre mulighetene for videre utvikling av flere grønne og 787 
inntektsbringende eksportarbeidsplasser. 788 

Innlandet Høyre ber regjeringen sørge for at de planlagte vegutbyggingene i Innlandet blir 789 
realisert så raskt som mulig.  790 

  791 
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Resolusjonsforslag nr. 18 - fremmet av Erlend Gjølme (Gjøvik Høyre): 792 

Noen unge vet best 793 

Noen ganger blir barn som nærmer seg myndighetsalder satt under verge av andre enn sine 794 
genetiske foreldre. Det kan være mange årsaker til dette. Det kan dreie seg om manglende 795 
omsorgsevne, overgrep eller at foreldrene dør. Det siste kan være mer relevant der det kun 796 
er én foresatt for barnet.  797 

Ungdom fra fylte 16 år har nådd kriminell lavalder (15 år) og er dermed strafferettslig 798 
ansvarlige for egne handlinger. Den helsemessige aldersgrenser er 16 år.. Men en ungdom 799 
har ikke myndighet til å inngå forpliktelser, kontrakter og kan ikke råde over midler som ikke 800 
er tilegnet gjennom eget arbeid. Dette må en verge eller en foresatt godkjenne.  801 

Innlandet Høyre mener at det i visse tilfeller, kan være til barnets, ungdommens beste å ikke 802 
bli satt under vergemål, men heller kunne ta ansvar for eget liv og egen fremtid. Kunne selge 803 
huset til avdøde foreldre, kjøpe eller leie seg en leilighet, opprette mobil-abonnement, 804 
betale strømmen, uten at en kanskje ukjent person skal godkjenne dette. Noen ungdommer 805 
vil klare dette, og ønske å gjøre dette selv. 806 

Innlandet Høyre ønsker å åpne for at fylkesmannen eller tingretten skal kunne myndiggjøre 807 
unge fra fylte 16 år. 808 

Ved avgjørelsen om hvem som skal være verge for ungdommen skal det alltid vurderes om 809 
den unge, etter strenge kriterier, vil kunne myndiggjøre som et alternativ til oppnevnelse av 810 
offentlig verge. 811 

Ordningen skal være en restriktiv ordning der alle særaldersgrenser, som aldersgrenser på 812 
rusmidler, grenser for motorkjøretøy osv. fortsatt skal gjelde, men at ungdommen vil være å 813 
betrakte som voksen i juridisk henseende. 814 

Ordningen skal ikke frita det offentlige fra sitt hjelpeansvar overfor unge som mister sine 815 
foresatte. Ordningen fordrer at det offentlige stiller med hjelp og veiledning når den 816 
myndige ønsker det og ha rettigheter hos NAV og andre offentlige instanser på lik linje som 817 
andre myndige personer har. 818 

  819 
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Resolusjonsforslag nr. 19 - fremmet av resolusjonskomiteen, bearbeidet ut fra 820 
resolusjonsforslag nr. 3 og 13,  821 

Et rekreasjonsfylke med utviklingsmuligheter 822 

Reiselivsbransjen er en av Innlandets største bransjer, med ca. 4 millioner gjestedøgn pr år. 823 
Det er flere aktører som investerer og satser i Innlandet, og reiselivet i Innlandet er i 824 
verdensklasse. Det skal det fortsette å være. 825 

Innlandet Høyre er opptatt av å bevare og videreutvikle den sterke reiselivsnæringen som 826 
eksisterer i Innlandet. Ikke bare med tanke på sysselsetting og omsetning. Reiselivet er også 827 
en viktig næring for å sikre bosetting og andre lokal- og regionalpolitiske mål. 828 

Innlandet Høyre vil arbeide for å bedre synligheten og rammevilkårene for reiselivsbransjen, 829 
både gjennom tilrettelegging og aktiv bruk av avgiftssystemet. De relativt høye avgiftene i 830 
Norge, gir reiselivet en konkurranseulempe både ovenfor norske og utenlandske gjester som 831 
bør tas tak i. 832 

Innlandet er også Norges største hytte- og fritidsboligregion, med nær 90.0001 hytter og 833 
fritidsboliger. I sum gir dette grunnlag for et langt rikere tilbud innen fritids- og 834 
kulturaktiviteter, serveringstilbud og handel enn regionens innbyggertall skulle tilsi. 835 

Over tid har det vært en trend at fritidsboligene benyttes større deler av året, og at mange 836 
arbeider fra hjemmekontor på hytta. Gjennom pandemien har denne trenden blitt 837 
forsterket. Fritidsinnbyggerne er både et ressursgrunnlag og våre fremste ambassadører. 838 

De positive egenskapene destinasjonene i Innlandet har, kan bidra til styrke omdømmet til 839 
byene våre. Gode byer med urbane kvaliteter, er på sin side en styrke for et reiseliv som i 840 
stor grad er basert på rike og varierte naturaktiviteter. 841 

Innlandet Høyre vil: 842 

• Arbeide for et konkurransedyktig avgiftsnivå i reiselivs- og serveringsbransjen. 843 
• Arbeide for mer grønn mobilitet ved å støtte samferdselstiltak som reduserer 844 

biltrafikk på den enkelte destinasjon. 845 
• Arbeide for at Innlandet inntar rollen som Norges fritidsfylke nr. 1, sommer og vinter. 846 
• Arbeide for at Innlandet påtar seg hovedrollen i flere større nasjonale og 847 

internasjonale idretts – og kulturarrangementer. 848 
• Styrke attraktiviteten til byene i Innlandet ved å knytte dem tettere opp mot 849 

destinasjonene. 850 
• Bidra til attraktive byer og lokalsamfunn med gode rammevilkår for handels- og 851 

servicetilbud, gjennom samfunnsplanleggingen og byutviklingsprosjekter. 852 
• Styrke og videreutvikle de etablerte kulturarrangementene i Innlandet som arena for 853 

relasjonsbygging mellom fastboende og fritidsinnbyggere.  854 

 
1 Kilde SSB tabell 03174: 86 284 hytter, sommerhus og lignende fritidsbygg, samt 2 941 helårsboliger benyttet 
som fritidsbolig. Totalt 89 225 bygg pr 2021. 
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Resolusjonsforslag nr. 20 - fremmet av resolusjonskomiteen, bearbeidet ut fra 855 
resolusjonsforslag nr. 10 856 

En god og forutsigbar rovviltpolitikk 857 

Vi må evne å snu ulvedebatten i Norge til å bli en rovviltdebatt – en debatt for å bevare 858 
rovviltbestanden innenfor vedtatte bestandsmål. En debatt for norsk matproduksjon og 859 
beredskap; og selvforsyningsgrad. En debatt for utmarksbeiting og dyrevelferd.  860 

Faktum er at Jerv og gaupe er de rovviltartene som forårsaket størst tap av sau på beite. I 861 
2021 gikk 63% av erstatning for tap av sau til jerv i Innlandet2. Innenfor de delene av 862 
ulvesona der det forekommer ulv, er beiting med frittgående sau i utmark nærmest avviklet. 863 
Det gir en lav utnytting av utmarksbeiting på ca. 6% i dette området3. Pga. fravær av 864 
beitedyr på utmark, er tallene for erstatning for tap av sau til ulv lave.  865 

Utfordringer i ulvesona er enkeltmenneskers og lokalsamfunnets livskvalitet; det forringer 866 
livskvalitet og forsterker fraflytting da næringsgrunnlaget forvitrer. 867 

Vi har vedtatt bestandsmål på 39 valpekull for Jerv på landsbasis. I 2021 hadde vi 386 voksne 868 
individer med 60 kull. I Innlandet er det 17 flere kull enn vedtatt bestandsmål. Jerven 869 
hamstrer mat som den lagrer for hele vinteren. Tabellen over beskriver godt dette.   870 

For Ulv har vi et vedtatt bestandsmål på 4-6 årlige ulvekull. Siste tellinger viser at vi har ca. 871 
109 ulver med tilhold helt eller delvis i Norge og det ble født 8,5 kull. Ulven dukket opp i 872 
Sverige og Norge på 80-90 tallet og har senere utviklet seg til bestanden vi har i dag 4. 873 

Bjørn og gaupe ligger per i dag innenfor bestandsmålet, mens jerv er et økende problem 874 
langt over bestandsmålet. Vi i Innlandet Høyre mener: 875 

• Det er viktig med en god og forutsigbar forvaltning av rovviltartene innenfor 876 
vedtatt bestandsmål for at vi kan utnytte utmarksbeiting maksimalt og som 877 
konfliktdempende tiltak. Per i dag er det kun gaupe og bjørn som ligger innenfor 878 
vedtatte bestandsmål av rovviltartene. Ulv ligger over og jerv langt over vedtatte 879 
bestandsmål. 880 

• Vi må ha en effektiv forvaltning der fellingstillatelser gis raskt for at skadefelling 881 
kan gjennomføres mens rovviltet fortsatt er i området. Det betyr at vi må ha 882 
tilstrekkelig med SNO kontakter til å dokumentere skader påført beitedyr. 883 

• Forvalte bestandsmålet riktig for å forhindre ulovlig jakt og innavl. Dette for å 884 
forhindre at blant annet rovviltartene dør ut og for å opprettholde 885 
utmarksbeiting 886 

 
2 Erstatning for sau tapt til rovvilt 2021 | Statsforvalteren i Innlandet 
3 Beitebruk i ulvesona, NIBIO 2018 
4Rovdata - Ulv - Bestandsstatus, 2020: Ulvene føder valper om våren. Det er foreløpig uavklart hvor mange 
valpekull som er født i Skandinavia i 2021. De aller fleste kullene blir først påvist når sporsnø legger seg på 
bakken vinterstid. 

 

https://www.statsforvalteren.no/innlandet/miljo-og-klima/rovvilt/erstatning-for-sau-tapt-til-rovvilt-2021/
https://rovdata.no/Ulv/Bestandsstatus.aspx
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• Beiting bidrar til god dyrevelferd blant beitedyr, god utnyttelse av naturressurser 887 
og er viktig for forpleining av kulturlandskapet. Utmarksbeite påvirker 888 
selvforsyningsgraden og matvareberedskap, og utmarksbeiting er klimasmart ved 889 
at beiting stimulerer til karbonbinding i jorda, hindrer gjengroing og bidrar til 890 
lavere temperatur på kloden på sikt5. 891 

  892 

 
5 Albedoeffekten, forsker ved UiO og Nibio Anders Bryn 



 

Resolusjonshefte – til Innlandet Høyres årsmøte 5. februar 2022 Til toppen Side 31 av 31 

Resolusjonsforslag nr. 21 - fremmet av resolusjonskomiteen, bearbeidet ut fra 893 
resolusjonsforslag nr. 4 og 17 894 

Rask og helhetlig veiutbygging i Innlandet 895 

Hovedveiene i Innlandet er gjennomfartsveier for andre landsdeler hovedsakelig i nord-sør 896 
retning, men også øst-vest. Dette medfører omfattende tungtrafikk og annen trafikk som 897 
kommer i tillegg til Innlandets eget behov. Gjennomgangstrafikken har tidstap og høyere 898 
kostnader enn ønsket på grunn av for dårlig veinett. Næringslivet i Innlandet trenger bedre 899 
veier for å fjerne et transport-handicap i forhold til konkurrentene. Det er på høy tid at vi får 900 
fjernet flaskehalser og får veier med jevnere og god nok standard. Mye er gjort de senere 901 
årene, men arbeidet må fortsette i høyt tempo for å ta igjen mange generasjoners 902 
nedprioritering. Fremdeles opplever vi at hovedveier blir stengt på grunn av ras og ulykker. 903 
Mange ulykker skyldes dårlig veistandard kombinert med stor trafikk med tunge kjøretøy. 904 
Erfaringen viser at bedre veier senker antall ulykker. Vi må gå inn for fortsatt å minske de 905 
menneskelige og økonomiske kostnadene i trafikken i Innlandet. Samfunnet er blitt slik 906 
innrettet, at jernbanen ikke kan løse transportbehovet, og vi må derfor tilrettelegge for 907 
biltransport på veier som er tilpasset behovet. Bedre veistandard i Innlandet vil tjene hele 908 
landet. Vi ser også at utslippene fra veitrafikken er på vei ned på sikt. 909 

Det er viktig å fullføre veiene ut fra en helhetstenking: Flaskehalser og dårlige strekninger må 910 
forbedres slik at hele veien får god nok standard. Eksempelvis har E16 over Filefjell fått god 911 
standard, og dette er den sikreste fjellovergangen til Vestlandet. Men partier nedover i 912 
Valdres er smale og trafikkfarlige. Av hensyn til tettstedet Fagernes må strekningen  913 
Fagernes – Hande bygges ut raskt. Fylkesgrensen mot sør utgjør et problem for både Rv4 og 914 
Fv33 der veien på sørsiden av grensa begge steder er flaskehalser som hindrer trafikkflyten 915 
for industrien i Vestoppland. Her har det manglet et helhetssyn som har tatt for seg hele 916 
landets behov. E6 er blitt bra fram til Moelv, og det er en fantastisk oppgradering av 917 
transporten her. Utbyggingen fortsetter nå nordover forbi Lillehammer, men det er nå viktig 918 
å få forbedret E6 videre nordover fra Sjoa og å få forbedret Rv4 sørover fra Mjøsbrua og 919 
gjennom Gjøvik. Rv3 gjennom Østerdalen er en viktig hovedvei nordover, og denne må 920 
rustes opp på mange partier. Lista er mye lenger og det er mye å ta tak i! 921 

Av hensyn til industrien og næringslivet i Innlandet er det svært viktig at utbyggingen av 922 
veinettet fortsetter i høyt tempo slik at vi kan få utløst det store potensialet som ligger her. 923 
Innlandet Høyre ber regjeringen sørge for at de planlagte veiutbyggingene i Innlandet blir 924 
realisert så raskt som mulig. 925 
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