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Protokoll fra Innlandet Høyres fylkesårsmøte 2022 
 
Digitalt møte via Zoom lørdag 5. februar 2022 kl. 09.00 – 16.20 

SAK 1 KONSTITUERING 
a) Fylkesleder Oddvar M. Møllerløkken åpnet årsmøtet og ønsket alle delegater, gjester og 

presse velkommen. 
b) Innkallingen ble enstemmig godkjent. 
c) Sakslisten og timeplanen ble enstemmig vedtatt.  
d) Forretningsorden ble enstemmig vedtatt. 
e) Valg av dirigenter: Fylkesstyret hadde foreslått Ole Erik Hørstad og Anne Bjertnæs. Hørstad 

var forhindet i å delta pga. sykdom. Fylkesleder foreslo i stedet Kai Ove Berg. 
Anne Bjertnes og Kai Ove Berg ble enstemmig valgt.  

f) Valg av sekretærer: Fylkesstyret foreslo Marianne Gunnerud. Hun ble enstemmig valgt. 
g) Valg av tellekorps: Fylkesstyret hadde foreslått Yngve Sætre, Kristian Rønningen, Mari 

Botterud og Eli Wathne. Siden møtet skulle gjennomføres digitalt og votering likedan, foreslo 
fylkesleder at sekretær og teknisk møteledelse fungerte som tellekorps. Voteringsresultater 
ville bli delt på skjermen fortløpende for delegatene. Dette ble enstemmig vedtatt.  

h) Valg av fullmaktskomité: Fylkesstyret hadde foreslått: Kai Ove Berg, Magnhild H. Bolstad og 
Frederik Feiler. Siden Kai Ove Berg var blitt valgt som dirigent, foreslo fylkesleder Inger Lise 
Sveum Aasbekken i hans sted. Det ble enstemmig vedtatt. 

i) Valg av resolusjonskomité. Fylkesstyret foreslo: 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).). De ble enstemmig 
valgt. 

 
Det ble vedtatt at årsmøtet skulle holdes for åpne dører. 
 
Fullmaktskomitéens medlem Inger Lise Sveum-Aasbekken redegjorde at det var 187 
stemmeberettigede delegater påmeldt til årsmøtet. Til stede ved møtestart (innlogget i Zoom) var 157 
stemmeberettigede delegater. 
  



Protokoll – Innlandet Høyres fylkesårsmøte 2022 Side 2 av 19 

 

Gjest: Generalsekretær Tom Erlend Skaug 
Høyres generalsekretær Tom Erlend Skaug holdt en hilsningstale til årsmøtet, og årsmøtets delegater 
fikk kommentere og stille spørsmål til Tom Erlend i etter talen. 
 

Resolusjoner (sak 5) 
Leder av resolusjonskomitéen redegjorde for komitéens innstilling, og det ble votert over hvor mange 
og hvilke resolusjoner som årsmøtet skulle behandle. Så ble det satt frist for innsending av 
endringsforslag til kl. 11.30 under møtet (se sak 5 i protokollen for voteringsresultat). 
 
 

SAK 2 ÅRSBERETNING 
 
1. Innledning v/ fylkesleder 
2. Årsberetning 

2.1. Protokoll fra årsmøtet 2020 
2.2. Arbeidsutvalg og fylkesstyret 
2.3. Kvinneforum 
2.4. Høyres Landsmøte 
2.5. Sentralstyret 
2.6. Programarbeid 
2.7. Strategiutvalget 
2.8. Bedriftskanalen 
2.9. Kurs og konferanser 
2.10. Valgkamp 
2.11. Fylkestinget 

3. Sideorganisasjonene 
3.1. Unge Høyre 
3.2. Senior Høyre 
3.3. Høyres Studenter 

4. Storting 
5. Nominasjon 
6. Organisasjonsstatistikk 
7. Sekretariatet 
 
Alle kapitler ble enstemmig vedtatt.  
Så ble beretningen i sin helhet tatt opp til votering, og ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Gjest: Partileder Erna Solberg 
Høyres partileder Erna Solberg holdt en hilsningstale til årsmøtet, og årsmøtets delegater fikk 
kommentere og stille spørsmål til Erna etter talen. 
 

SAK 3 VALG 
 
Valgkomitéen har i 2021 – 2022 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. 
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3 a)  Medlemmer til arbeidsutvalget (AU) i Innladet Høyre 
 
Følgende medlemmer ble foreslått og valgt: 
 
Leder, og medlem av sentralstyret:    
Magne Sørby (Ringsaker) 
 
1. nestleder, og medlem av sentralstyret: 
Hanne A. Velure (Lesja) 
 
2. nestleder, og vara til sentralstyret:    
Valgkomitéens innstilling: Anne Bjertnæs (Gjøvik) 
Benkeforslag: Ander Nyhuus (Trysil) 
Votering: Anne Bjertnæs (Gjøvik) fikk flest stemmer og ble valgt. 
 
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) 
 
Leder av Innlandet Høyres kvinneforum: 
Elin Synnøve Solberg (Vestre Toten) 
 

3 b) Delegater til Høyres Landsmøte 2022 
 
Følgende delegater ble foreslått og enstemmig valgt: 

Fra Hedmar valgkrets: Fra Oppland valgkrets: 

1. Yngve Sætre (Elverum) 
2. Tirill Langleite (Alvdal) 
3. Eli Wathne (Kongsvinger) 
4. Gjertrud Nordal (Stange) 
5. Anne-Mette Øvrum (Sør-Odal) 
6. Anders Nyhuus (Trysil) 
7. Ole Erik Hørstad (Åmot) 

1. Anne Bjertnes (Gjøvik) 
2. Hans Olav Sundfør (Lillehammer) 
3. Mari Botterud (Øyer) 
4. Vegard Riseng (Nord-Aurdal) 
5. Frederik Feiler (Gjøvik) UH leder 
6. Dag Norberg (Gjøvik) SH leder 

Vara 
1. Kjell-Erik Nordahl (Løten) 
2. Viktor Edstrøm (Engerdal) UH 
3. Maren Helberg (Hamar) UH 
4. Per Olav Stenslet (Eidskog) 
5. Ingeborg S. M. Mathisen (Stor-Elvdal) 
6. Ristin Mortensson (Engerdal) 
7. Kai Ove Berg (Ringsaker) 

Vara 
1. Tove Beate S. Karlsen (Østre Toten) 
2. Andreas Rindal (Øystre Slidre) 
3. Amanda M. Tandsæther (Vestre Totten) 
4. Amund Rudi (Sør-Fron) 
5. Per Henry Vassdokken (Nord-Fron) 
6. Kristian Rønningen (Lillehammer) UH 

Selvskrevne 
Anna Molberg (Hamar), stortingsrepresentant 
Magne Sørby (Ringsaker), leder AU 
Rune Øygarden (Ringsaker), gruppeleder FYT 

Selvskrevne 
Kari-Anne Jønnes (Gran), stortingsrepresentant 
Hanne A. Velure (LesjaI) 1. nestleder AU 
Elin Synnøve Solberg (Vestre Toten), Kvinneforum 

 

3 c) Dessisorer 
 
Følgende dessisorer ble foreslått og enstemmig valgt: 
Bjørn Hernes (Sør-Odal) 
Olemic Thommessen (Lillehammer) 
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3 d) Valgkomité for 2022 – 2023 
 
Følgende valgkomité ble foreslått og enstemmig valgt: 
Magnhild Huseby Bolstad (Sør-Aurdal) – Leder 
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) 
1 representant fra Unge Høyre – velger selv 
1 representant fra Senior Høyre – velger selv 
 

SAK 4 VEDTEKTSENDRINGER  
 
Høyres sentralstyre vedtok endringer i fellesvedtektene for fylkesorganisasjonene 17. september 
2021. Endringene ble gjort for å tilpasse vedtektene til Lover for Høyre og fellesvedtekter for 
kommuneforeninger. Årsmøtet ble bedt om å ta stilling til tre punkter i de nye vedtektene: 
 

1. § 6 Fylkesstyret 
Skal fylkesstyret bestå av (i tillegg til AU, ordførere, varaordførere, statsråder og 
statssekretærer): 

a. Ledere av kommuneforeningene (med nestleder som selvskreven vara) 
eller 

b. Representanter fra regionene 
 

Votering: Alternativ a) Ledere av kommuneforeningene (med nestleder som selvskreven vara) fikk mer 
enn 2/3 flertall og ble vedtatt. 
 
 

2. § 7 Fylkesårsmøtet 
Av saker som behandles på fylkesårsmøtet er blant annet valg av arbeidsutvalg (AU). Skal  

a. hele AU velges annet hvert år (for 2 år) 
b. halve AU velges hvert år (for 2 år) 

 
Votering: Alternativ b) halve AU velges hvert år (for 2 år) fikk mer enn 2/3 flertall og ble vedtatt. Ny 
valgordning vil gjelde fra fylkesårsmøtet i 2024. Leder velges i mellomvalgsår (partallsår). 
 

3. § 9 Suspensjon og §10 Eksklusjon 
Hvilken ankeinstans skal være gjeldende ved suspensjon og eksklusjon. 

a. Arbeidsutvalget 
b. Fylkesstyret 

 
Votering: Alternativ b) Fylkesstyret fikk mer enn 2/3 flertall og ble vedtatt. 
 
 
Nye vedtekter blir i sin helhet vedlagt årsmøteprotokollen. 
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SAK 5 RESOLUSJONER 
 
Vegard Riseng, leder av resolusjonskomitéen orienterte fylkesårsmøtet om komitéens arbeid og la 
fram sin innstilling med begrunnelse. 18 forslag til resolusjoner var innsendt før fristen, 
resolusjonskomitéen utarbeidet ytterligere 3 resolusjoner på bakgrunn av noen av de innsendte 
forslagene. Årsmøtet hadde fått et resolusjonshefte som inneholdt totalt 21 resolusjoner.  
 
Resolusjonskomitéen foreslå at årsmøtet behandlet 7 resolusjoner. Det kom motforslag om å 
behandle 3 resolusjoner.  
Votering:  
7 resolusjoner – fikk 44 % av stemmene (65/149) 
3 resolusjoner – fikk 56 % av stemmene (83/149) 
Blank – fikk 1 % av stemmene (1/149) 
 
Årsmøtet vedtok å behandle 3 resolusjoner. 
 
Resolusjonskomitéen hadde foreslått å behandle resolusjon nr. 5, 6, 15, 16, 19, 20 og 21. Det ble under 
møtet i tillegg fremmet forslag om å behandle nr. 2, 8, 9, 12, 14, og 18. 
Votering: 
Resolusjon nr. 2 – fikk 41 % (61/149)  
Resolusjon nr. 5 – fikk 70 % (104/149) 
Resolusjon nr. 6 – fikk 52 % (78/149) 
Resolusjon nr. 8 – fikk 3 % (5/149) 
Resolusjon nr. 9 – fikk 2 % (3/149) 
Resolusjon nr. 12 – fikk 23 % (34/149) 
Resolusjon nr. 14 – fikk 3 % (5/149) 
Resolusjon nr. 15 – fikk 30 % (45/149) 
Resolusjon nr. 16 – fikk 11 % (16/149) 
Resolusjon nr. 18 – fikk 3 % (4/149) 
Resolusjon nr. 19 – fikk 15 % (22/149) 
Resolusjon nr. 20 – fikk 17 % (26/149) 
Resolusjon nr. 21 – fikk 26 % (38/149) 
 
Årsmøtet vedtok å behandle resolusjon nr. 2, 5 og 6. 
 
Årsmøtet fikk frist til kl. 11.30 med å sende inn endringsforslag til de tre resolusjonene som skulle 
behandles. Resolusjonskomitéen behandlet innkomne forslag og laget en oversikt over forslagene 
med sin innstilling. Oversikten ble sendt til alle delegater via e-post under behandlingen av sak 5. 
 
Årsmøtet tok først stilling til endringsforslag nr. 15, som foreslo å slå sammen resolusjon nr. 5 og 6. 
 

Forslag 
nr. 

Endring Forslags-
stiller 

Komitéens 
anbefaling 

15 Slåes sammen med resolusjon 5 Roger Hugo 
Johnsen 

Anbefales avvist 
Votering: FOR 

 
Deretter gikk årsmøtet til behandling av hver enkelt resolusjon. 
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Behandling av resolusjon nr. 5:  

«Folkepartiet med nye løsninger for distrikts-Norge» 
 
Følgende endringer ble vedtatt inntatt (med UNNTAK av grå rader som IKKE ble inntatt etter votering). 
 

Forslag 
nr. 

Endring Forslags-
stiller 

Komitéens 
anbefaling 

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

Mari 
Botterud 

Anbefales 
inntatt 

2 Vi må ha en god og forutsigbar rovviltpolitikk. Faktum er at Jerv og 
gaupe er de rovviltartene som forårsaket størst tap av sau på 
beite. I 2021 gikk 63% av erstatning for tap av sau til jerv i 
Innlandet. Innenfor de delene av ulvesona der det forekommer 
ulv, er beiting med frittgående sau i utmark nærmest avviklet. Det 
gir en lav utnytting av utmarksbeiting på ca. 6% i dette området. 
Pga. fravær av beitedyr på utmark, er tallene for erstatning for tap 
av sau til ulv lave. 

Resolusjons-
komiteen 

Anbefales 
inntatt 
Votering: FOR 

5 Nytt kulepunkt: At kommunene sikrer god tilgang på eldre- og 
omsorgsboliger med muligheter for aktivt og sosialt liv der man får 
tilpasset nødvendig hjelp.  

Mari 
Botterud 

Anbefales 
inntatt 

6 Nytt kulepunkt: At det er god tilrettelegging for frivilligheten, som 
mange eldre er en svært viktig del av, i arbeidet med og for en 
aktiv eldretilværelse, også når helsa svikter.  

Mari 
Botterud 

Anbefales 
inntatt 

8 Endringsforslag: Erstatte "Innføre" med "Utrede" - Begrunnelse: 
Punktet kan f.eks omfatte solenergiparker, som kan være et viktig 
bidrag til å løse energikrisen, men som i mange år vil ha mindre 
fortjeneste. Beskatning av den typen som punktet åpner for vil 
være til hinder for viktig utvikling. 

Svein Håvar 
Korshavn 

Anbefales 
inntatt 

9A Praksisen med å føre rovviltpolitikken inn i rettsapparatet kan ikke 
få fortsette. Stortinget har vedtatt lokal forvaltning av rovvilt 
gjennom soneforvaltning og bestandsmål, og en forvaltning i tråd 
med dette øker tilliten til forvaltningen og demper konfliktnivået. 
Det undergraver demokratiet når ulike organisasjoner bruker 
rettsapparatet for å trenere en gjennomføring av 
forvaltningssystemet som Stortinget har vedtatt. Regelverket må 
endres, slik at ikke frister for fellingsjakt fører til at 
bestandsregulering ikke lar seg gjennomføre. Stortinget må 
tydeliggjøre rammeverket og sørge for forvaltningsfrister som gjør 
at vedtatt politikk gjennomføres. 

Resolusjons-
komiteen 

Anbefales 
inntatt 
Votering: MOT  

9B Nytt kulepunkt: Arbeide aktivt for at rovviltpolitikk skal føres på 
Stortinget, ikke i domstolene. 

Resolusjons-
komiteen 

Anbefales 
inntatt 
Votering: MOT 

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

Resolusjons-
komiteen 

Anbefales 
inntatt 

12 Nytt kulepunkt: Etablere medisinutdanning ved NTNU Gjøvik, for å 
øke kapasiteten for legeutdanning i Norge 

Svein Håvar 
Korshavn 

Anbefales 
inntatt 
Votering: FOR 
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13 Nytt kulepunkt: Arbeide for at studietilbudet og kvaliteten på 
undervisningen ved Høyskolen i Innlandet og NTNU Gjøvik styrkes 
og stimulere til at flest mulig av de som studerer i Innlandet velger 
å bli boende her etter endt studietid. 

Svein Håvar 
Korshavn 

Anbefales avvist 
Votering: FOR 

14 Nytt kulepunkt: Sørge for et godt sykehustilbud i hele Innlandet 
ved at vedtaket om etablering av Mjøssykehuset gjennomføres, og 
at Innlandet beholder plassen i køen av sykehusprosjekter. 

Svein Håvar 
Korshavn 

Anbefales 
inntatt 
Votering: FOR 

Resolusjon nr. 5 ble deretter enstemmig vedtatt i sin helhet med vedtatte endringsforslag. 
 

 

Behandling av resolusjon nr. 6: «Et sterkt og slagkraftig Innlandet» 
 
Debatt og gjennomgang av endringsforslag. Følgende ble vedtatt inntatt: 
 

Forslag 
nr. 

Endring Forslags-
stiller 

Komitéens 
anbefaling 

16 Nytt kulepunkt: Høyre i Innlandet skal jobbe for å gjennomføre de 
første kommunesammenslutningene i Innlandet 

Anna 
Molberg 

Anbefales 
inntatt 

17 Nytt kulepunkt: På sikt ha to forvaltningsnivåer og at 
fylkeskommunen legges ned 

Anna 
Molberg 

Anbefales 
inntatt 

Resolusjon nr. 6 ble deretter enstemmig vedtatt i sin helhet med vedtatte endringsforslag. 
 
 

Behandling av resolusjon nr. 2: «Kjernekraft» 
 
Debatt og gjennomgang av endringsforslag. ble vedtatt inntatt (med UNNTAK av grå rader som IKKE 
ble inntatt etter votering): 

Forslag 
nr. 

Endring Forslags-
stiller 

Komitéens 
anbefaling 

18 Helhetlig endringsforslag: Se eget dokument. Iver Liberg 
Stieng 

Anbefales avvist 
Votering: FOR 

19 Endringsforslag: Erstatte "skal til livs" med "kunne realiseres" Roger Hugo 
Johnsen 

Anbefales 
inntatt 

21 Nytt kulepunkt: At Norge skal bidra aktivt med forskning på 
kjernekraft 

Iver Liberg 
Stieng 

Anbefales 
inntatt 

22 Nytt kulepunkt: Norge skal bli medlem av forskningsforumet The 
Generation IV International Forum (GIF) 

Iver Liberg 
Stieng 

Anbefales avvist 
Votering: FOR 

22A Nytt kulepunkt: Norge bør bli medlem av relevante forskningsfora 
og internasjonale organisasjoner innen kjernekraft. 

Resolusjons-
komiteen 

Anbefales 
inntatt 

23 Nytt kulepunkt: Sette i gang FoU-prosjekter med thorium som 
brensel. 

Iver Liberg 
Stieng 

Anbefales 
inntatt 

24 Nytt kulepunkt: Bruke vår diplomatiske innflytelse til å påvirke EU 
og andre land i å satse på kjernekraft. 

Iver Liberg 
Stieng 

Anbefales avvist 
Votering: FOR 

26 Nytt kulepunkt: Utrede bruken av kjernekraft med sikte på å 
inkludere den i energimiksen 

Thomas Berg 
Olsen 

Anbefales avvist 
Votering: MOT 

Resolusjon nr. 2 ble deretter enstemmig vedtatt i sin helhet med vedtatte endringsforslag. 
 

Avslutning 
Magne Sørby (ny fylkesleder) takket avtroppende leder Oddvar M. Møllerløkken for hans innsats i en 
periode preget av pandemi. Deretter takket han de øvrige medlemmene som gikk ut av AU (Tirill 
Langleite, Erlend B. Barkbu, Yngve Sætre og Ole Erik Hørstad), de avgåtte stortingsrepresentantene 
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Olemic Thommessen og Kristian T. Riise, dirigentene, leder av resolusjonskomitéen, leder av 
valgkomitéen og fylkessekretær. Sørby takket til slutt for et godt møte og håpet at neste møte blir 
avholdt fysisk. Møtet ble hevet.  
 
 
Ved protokollen  
 
Magne Sørby      Marianne Gunnerud    
Leder Innlandet Høyre     fylkessekretær 
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Resolusjonsforslag nr. 2 - fremmet av Tomas Holmestad (Nord-Fron Høyre): 

Kjernekraft 
I høst skrev Statnett at kraftoverskuddet i Norge vil være borte innen fem år, og at Sør-Norge vil ha et 
kraftunderskudd. Dette skjer samtidig med at Tyskland og Storbritannia opplever det samme. 
Norden, Europa og resten av verden ser et økt behov for kraft, samtidig som vi ønsker å minske CO2-
utslippene.  
 
Om fremtidens nærings- og industriplaner skal kunne realiseres ser vi et stort behov for økt 
kraftproduksjon. Økt kraftproduksjon er også den langsiktige løsningen på strømkrisen. 
 
Effektivitet og stabilitet 
Pr. 2019 var det installert nesten tre ganger så mye sol- og vindkraft som kjernekraft. Likevel 
produserte kjernekraften vesentlig mer strøm. Det er rett og slett fordi sol- og vindkraftanleggene 
store deler av tiden ikke var i drift.  
(I 2019 sto kjernekraft for 26,2% av strømproduksjonen i EU, mens sol- og vindkraft sto for 
henholdsvis 4,5% og 13%). Kilde: Eurostat. 
 
Areal 
FNs naturpanel mener at tap av natur er en like stor trussel som klimaendringene, ikke minst fordi 
biomangfold trenger uberørt natur. En av de største utfordringene til de fornybare energikildene er 
at de er svært arealkrevende.  
Fosen Vind, Europas største landbaserte vindanlegg, har en planlagt årsproduksjon på 3,6 TWh. 
Fosen vind består av totalt 6 vindparker. Storheia vindpark, den største vindparken i porteføljen, skal 
ha en årlig produksjon på 1 TWh og et planområde på 37,9 kvadratkilometer. 
Til sammenligning produserte kjernekraftverket Ringhals i Sverige 25,6 TWh i 2014. 
Dette kjernekraftverket har en størrelse på cirka 1,5 kvadratkilometer.  
 
Oppsummering 
I et samfunn der utslippene skal ned, samtidig som kraftetterspørselen øker, må vi ta stilling til de 
mulighetene vi har. Det er et faktum at kjernekraft er meget energitett, arealeffektivt og trygt. 
Kjernekraft ville hjulpet oss med en stabil produksjon av strøm, i motsetning til andre fornybare 
alternativer.  
Det er også verdt å nevne at det i dag prøves ut kjernekraftverk med thorium som brensel, og at 
Norge er et av landene i verden med størst forekomster av dette grunnstoffet.  
 
Innlandet Høyre vil: 

• utrede bruken av kjernekraft med sikte på å inkludere den i energimiksen. 

• at Norge skal bidra aktivt med forskning på kjernekraft. 

• sette i gang FoU-prosjekter med thorium som brensel. 

• at Norge bør bli medlem av relevante forskningsfora og internasjonale organisasjoner innen 

kjernekraft. 

  

Vedlegg 1: Resolusjoner som ble vedtatt (inkl. endringer) 
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Resolusjonsforslag nr. 5 - fremmet av Anna Molberg, Kari-Anne Jønnes og Hanne A. Velure: 

Folkepartiet med nye løsninger for distrikts-Norge! 
Gjennom 8 år har Høyre i regjering utviklet framtidas distriktspolitikk med fokus på virkelige 
løsninger på virkelige problemer for virkelige mennesker. Hovedutfordringen i distriktene er mangel 
på arbeidskraft som dermed hindrer bedriftene i å vokse og bygdene i å utvikle seg.  
Solberg-regjeringen oppnevnte Distriktsnæringsutvalget og Demografiutvalget som begge leverte 
omfattende rapporter med ulike forslag til løsninger. Sammen med rapporten fra Ungdommens 
distriktspanel gir dette et unikt kunnskapsgrunnlag for en ny offensiv distriktspolitikk. Høyre er 
fornøyd med at det i Hurdalsplattformen sies at «Regjeringen vil legge frem en melding for Stortinget 
om distriktspolitikk, der anbefalinger gitt av Norman- og Brandtzæg-utvalgene blir fulgt opp». 
Både distriktsnæringsutvalget og demografiutvalget konkluderte samstemte omkring 
hovedutfordringene i distriktet: Menneskelige ressurser - ubalanse i befolkningssammensetningen 
som en konsekvens av den globale megatrend, sentralisering. Ungdommens fraflytting medfører 
fallende folketall og høyere gjennomsnittsalder i befolkningen pga. fallende fødselstall.  
«De unge er fremtiden» sier vi ofte – men ungdommen strekker seg stadig lengre med økende 
levealder og bedre eldrehelse både fysisk og mentalt. Bærekraftige lokalsamfunn forholder seg til at 
de eldre også er fremtiden - ikke bare som en utfordring, men til de grader også en glede og 
mulighet! 
 
Fjell- og innlandsregionen er samtidig det området i landet som har flest fritidsboliger. Disse brukes i 
stadig større grad også som arbeidssted, og bruken har økt kraftig de senere årene på grunn av 
digitalisering og pandemi. Derfor bruker forskerne begrepene deltidsinnbyggere som bor i 
sekundærbolig og lever flerhushjemtilværelsen. Innlandet bør tenke nye tanker rundt den grønne 
boligstrukturen og utbytte de muligheter deltidsinnbyggerne gir. 
 
Innlandssamfunnet har endret seg fra å ha for mange folk og for få jobber, til å ha behov for 
arbeidskraft. Derfor er det helt sentralt i den videre utviklingen av Innlandet at kommuner 
samarbeider om å utvikle gode regionsentre med urbane kvaliteter og at byene våre utvikler seg slik 
at flere vil bli heltidsinnbyggere. 46 kommuner kan ikke utvikle framtidsretta, urbane kvaliteter og 
attraktive sentra hver for seg, de må gjøre det sammen. Vi må ha færre og sterkere kommuner med 
kompetente fagmiljøer som kan tilby gode skoler, full barnehagedekning og rask saksbehandling på 
teknisk avdeling. Politikk og forvaltning må innrettes slik at vi får bærekraftige regioner.  
 
Landbruk, reiseliv og turisme, bygg og anlegg er store næringer i Innlandet. Samtidig har vi noen av 
Norges fremste kompetansemiljøer innen cyberforsvar, grønn teknologi, AR/VR, treforedling og 
bioøkonomi. Vi har industriklynger som uten naturgitte fortrinn er konkurransedyktige i det 
internasjonale private næringslivet kun fordi de er ekstremt gode i det de gjør. Summen av 
kompetansemiljøene i Innlandet innen næringsliv og utdanning tilsier at alt ligger til rette for å 
utvikle digitale og fremtidsrettede løsninger.  
 
Vi må ha en god og forutsigbar rovviltpolitikk. Faktum er at jerv og gaupe er de rovviltartene som 
forårsaket størst tap av sau på beite. I 2021 gikk 63% av erstatning for tap av sau til jerv i Innlandet. 
Innenfor de delene av ulvesona der det forekommer ulv, er beiting med frittgående sau i utmark 
nærmest avviklet. Det gir en lav utnytting av utmarksbeiting på ca. 6% i dette området. Pga. fravær 
av beitedyr på utmark, er tallene for erstatning for tap av sau til ulv lave. 
 
Innlandet Høyre vil bidra til positiv utvikling i Innlandet gjennom å:  

• belønne kommuner som aktivt samarbeider for å utvikle småbyer og regionale sentra. 

• involvere eldre som den ressursen de er i lokalt utviklingsarbeid. 

• be kommunene sikre god tilgang på eldre- og omsorgsboliger med muligheter for aktivt og 

sosialt liv der man får tilpasset nødvendig hjelp.  
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• sikre god tilrettelegging for frivilligheten, som mange eldre er en svært viktig del av, i 

arbeidet med og for en aktiv eldretilværelse, også når helsa svikter.  

• involvere deltidsinnbyggerne i kommunalt plan- og utviklingsarbeid gjennom deltagelse i 

kommunale og regionale råd. 

• bidra og motivere til å endre arbeidsukestrukturen i Innlandet slik at åpningstider både innen 

privat og offentlig tjenesteproduksjon er tilpasset når brukertallet er størst. 

• initiere kartlegging av muligheten for at ungdommer i sekundærboligene kan tenke seg å gå 

videregående skole i Innlandet. 

• arbeide for at lokalisering, dimensjonering og finansiering av offentlig tjenesteproduksjon og 

infrastruktur i større grad må baseres på brukertall fremfor innbyggertall.   

• involvere ungdomsråd og ungdommens fylkesting i utarbeidelse av kommunale og regionale 

planer. 

• motivere kommuner til å gjennomgå tomtereserver og sørge for at det bare er attraktive 

tomter som tilbys.  

• redusere innsigelsesretten mot kommunale vedtak og planer.  

• redusere kraftig antallet regionale planer. 

• kartlegge potensialet for oppdrett i Innlandet.  

• be innlandskommunene utvikle en felles strategi for å tiltrekke seg datasentre, 

batterifabrikker og annen plasskrevende industri i årene som kommer.  

• sørge for lokal forvaltning av naturressurser som medfører at forvaltningsvedtak gjøres 

fortrinnsvis i primærkommunene.  

Fjellstyrene har svært god lokalkunnskap og bidrar til det samlede kompetansemiljøet i 
mange utmarkskommuner som en ressurs i kommunenes førstelinjetjeneste for 
naturforvaltning, også utenfor statsallmenning. Det foreligger et grundig lovutvalgsarbeid 
med forslag til ny fjellov som i stor grad svarer på mandatets føringer om styrket lokal 
forvaltning og økt lokal naturressursbasert verdiskaping. 
Vi må ha en effektiv forvaltning der fellingstillatelser gis raskt for at skadefelling kan 
gjennomføres mens rovviltet fortsatt er i området. Det betyr at vi må ha tilstrekkelig med 
SNO kontakter til å dokumentere skader påført beitedyr. 

• utrede beskatning på industriell bruk av alle naturressurser i form av institusjonelle 

ordninger etter modell fra vasskraftregimet der en anselig del av beskatningen tilfaller 

vertskommunene gjennom lovfestede direkteinntekter utenom inntektsutjevningssystemet.  

• sørge for at utdanning på alle nivå er tilgjengelig uavhengig av livssituasjon og bosted.  

• i langt større grad dimensjonere tilbud i videregående skole etter arbeids- og næringslivets 

behov og legge større vekt på Yrkesopplæringsnemndas vedtak. 

• øke andelen treforedling og legge til rette for tremekanisk industri. 

• sikre 100 % dekning med høyhastighetsdigital infrastruktur i hele fylket. Kreve at 

fylkeskommuner og kommuner samarbeider slik at det til enhver tid er realiserbare 

prosjekter fram til 100 % dekning er oppnådd. 

• prioritere utbedring og utbygging av fylkesveier med høy ÅDT og stor andel næringstrafikk. 

De viktigste fylkesveiene er fv 24 og fv 33. 

• kreve at Innlandet fylkeskommune prioriterer å bygge ut et sammenhengende stamveinett 

av trygge fylkesveier i hele Innlandet. Veier som binder sammen bo- og arbeidsregioner skal 

prioriteres.  

• øke tiltak innen flom- og rassikring. Kommunene må få større råderett når det trengs 

masseuttak, også i vernede vassdrag, og gjerne i kombinasjon med kraftutbygging.  

• sikre en desentralisert universitet- og høyskolestruktur, som er grunnleggende viktig for 

spredt bosetning. 70 % av studerende blir boende i regionen der de har studert. 

• etablere medisinutdanning ved NTNU Gjøvik for å øke kapasiteten for legeutdanning i Norge. 
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• sørge for et godt sykehustilbud i hele Innlandet ved at vedtaket om etablering av 

Mjøssykehuset gjennomføres, og at Innlandet beholder plassen i køen av sykehusprosjekter. 

• etablere kompetansehuber i alle regioner der utdanning på alle nivåer er tilgjengelig digitalt. 

• bruke læringsteknologi for å utnytte nye muligheter for økt læring, kompensere for 

lærevansker og sikre inkludering på alle nivåer i skolen. 

• bruke modulbasert opplæring i videregående skole i tillegg til digitale løsninger for å sikre at 

lange avstander i distriktene ikke fratar ungdom muligheter til å velge utdanninger arbeids- 

og næringslivet har behov for. 
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Resolusjonsforslag nr. 6 - fremmet av Innlandet Høyres Fylkestingsgruppe: 

Et sterkt og slagkraftig Innlandet! 
Innlandet fylkeskommune har eksistert siden 1.januar 2020. Mange som var imot sammenslåingen, 
vil nå videreføre Innlandet, slik at vi kan utvikle fylket til en sterk og slagkraftig region. For å møte 
fremtidens utfordringer og utnytte Innlandets naturgitte muligheter for utvikling og vekst er det 
viktig å videreføre fylket og jobbe samlet mot felles mål. 
 
Høyre ønsker at Norge på sikt skal ha to forvaltningsnivåer og at fylkeskommunen legges ned. Dette 
krever imidlertid en mer gjennomgripende endring, med blant annet etablering av større kommuner 
som kan ivareta flere av de oppgavene som i dag ligger hos fylkeskommunen.  
 
Styrking av kommunene vil alltid være førsteprioritet for Høyre – det er dette som fører til reell 
maktspredning og et sterkt lokaldemokrati med direkte folkevalgtestyring.  
 
Dagens regionråd og det omfattende interkommunale samarbeidet som er etablert mellom 
kommunene i Innlandet viser behovet for å fortsette diskusjonen om kommunesammenslåing. 
Kommunene i Innlandet samarbeider allerede om mange oppgaver og har felles tjenesteproduksjon. 
Tanken om kommunesammenslåing modnes stadig mer hos mange innbyggere og politikere i flere 
partier. 
Så lenge Norge har tre forvaltningsnivåer, er Innlandet Høyre tydelige på at fylkeskommunen må 
ivareta sitt ansvar for regional utvikling som en sterkest mulig forvaltningsaktør.  
 
Helt siden 1980-tallet har utvalg nedsatt av skiftende regjeringer konkludert med at det er behov for 
endring av fylkesstrukturen. Hedmark og Oppland ble nevnt i flere utredninger og rapporter som 
eksempel på dette. En samling av Innlandet ble anbefalt for å styrke arbeidet for utvikling og vekst og 
for at regionen skal være bedre rustet for å møte endringene i demografien, som er en av fylkets 
største utfordringer.  
 
Mulighetene for å styrke fylkets utvikling gjennom et godt tilbud innen videregående opplæring, 
styrket næringsutvikling, gode veier og satsing på kollektivtransport er de sterkeste argumenter for å 
videreføre Innlandet fremfor å dele opp i to fylker som ikke eksisterer lengre.  
 
Innlandet fylkeskommune gjennomfører i disse dager en bred høring for å sikre et best mulig 
grunnlag i behandling av saken. I tillegg til rådgivende folkeavstemning gjennomføres det en høring 
mot alle kommuner, organisasjoner og partene i arbeidslivet og fylkeskommunenes ansatte.  
 
Innlandet Høyre registrerer tydelige signaler fra kommunepolitikere, næringslivets organisasjoner, 
fagbevegelsen, frivilligheten og ansatte i fylkeskommunen – disse som i det daglige forholder seg til 
fylkeskommunen – for en videreføring av Innlandet. 
 
Høyre i Innlandet skal jobbe for å  

• gjennomføre de første kommunesammenslutningene i Innlandet. 

• på sikt ha to forvaltningsnivåer og at fylkeskommunen legges ned. 
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§  
Vedtekter for 

Innlandet Høyre 

Vedtekter for Innlandet Høyre 
§ 1 Formål 
Innlandet Høyre, som er Høyres organisasjon i Innlandet fylke, vil føre en konservativ 
fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret, for å fremme 
personlig frihet og sosialt ansvar, medbestemmelse og eiendomsrett, og et forpliktende nasjonalt og 
internasjonalt samarbeid. 
 
Fylkesorganisasjonen er tilsluttet Høyres Hovedorganisasjon, og skal følge opp de programmer og 
iverksette de planer som Høyres landsmøte, Høyres sentralstyre og Høyres arbeidsutvalg har vedtatt.  
Fylkesorganisasjonen har ansvaret for Høyres totale politiske og organisatoriske arbeid i fylket og 
danner bindeleddet mellom kommuneforeningene i fylket, og mellom disse og Hovedorganisasjonen.  
Fylkestingsgruppen har ansvar for arbeidet med de politiske sakene i fylkestinget, innenfor rammen 
av det vedtatte fylkestingsprogrammet og reglement for fylkestingsgruppen. 
 

§ 2 Organisasjon 
Fylkesorganisasjonens organer er årsmøtet, fylkesstyret, arbeidsutvalget og nominasjonsmøtet. 
Fylkesforeninger i Unge Høyre, Høyres Studenter og Senior Høyre som er godkjent i henhold til 
sideforeningenes egne vedtekter og organer, er definert som Innlandet Høyres sideforeninger. 
Årsmøtet i fylkesorganisasjonen skal avholdes innen 1. mars hvert år. 
 
Nominasjonsmøtet for fylkestings- og stortingsvalget skal normalt avholdes innen 1. desember i 
mellomvalgår. 
 

§ 3 Medlemskap 
Partiorganisasjonen bygger på individuelt medlemskap. 
Medlemskap oppnås gjennom Høyres kommuneforeninger i fylket på de betingelser som 
vedkommende forenings vedtekter fastsetter. 
 

Vedlegg 2: Vedtekter for Innlandet Høyre – vedtatt på årsmøte 5. februar 2022 

Basert på fellesvedtekter opprinnelig vedtatt av Høyres sentralstyre 28. februar 1972,  
med siste endringer av sentralstyret 17. september 2021. 
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Alle innbyggere i kommunen som har fylt 15 år og er enig i foreningens formål, kan være 
medlemmer. Unntatt er innbyggere som er tilsluttet andre partier eller som har sagt seg villig til å stå 
på eller arbeider for å etablere en konkurrerende valgliste.  
 
Medlemmer av godkjente foreninger i Unge Høyre, Høyres studenter og Senior Høyre har ordinære 
medlemsrettigheter i den kommunen der de er folkeregistrert. 
Medlemskap i Høyre gir en eksklusiv rett til å delta i den formelle demokratiske 
beslutningsprosessen, herunder det å bli valgt til verv i partiorganisasjonen, stille som kandidat til 
valglister og kunne avgi stemme på partiets års-, program- og nominasjonsmøter. 
 
Medlemskapet bekreftes ved betalt kontingent og er en forutsetning for deltagelse i besluttende 
organer og for å være valgbar på alle nivåer i Høyres organisasjon og valglister. 
 
For å ha stemmerett på møter i Høyre, kreves minst 4 ukers medlemskap og at 
medlemskontingenten er betalt før møtestart. Dette gjelder også medlemskap via godkjente 
foreninger i Unge Høyre, Høyres studenter eller Senior Høyre. Det tillates ikke bruk av fullmakter på 
møter i Høyre. 
 
For å kunne delta ved prøvenominasjon til fylkestings- og stortingsvalg, nominasjon av kandidater til 
kommunestyrevalg og være valgbar som utsending til nominasjonsmøte på fylkesnivå og 
stortingsvalgdistrikt, må man ved valget det nomineres til være stemmeberettiget i valgdistriktet 
etter Valgloven. 
 
Medlemmer av Unge Høyre eller Høyres studenter med tillits- eller folkevalgte verv i valgt av sin 
forening eller fylkesorganisasjon, må ha medlemskap i Høyre for å ha fulle rettigheter. 
Medlemmer av Unge Høyre eller Høyres studenter som gjennom sine medlemskap har tilknytning til 
to forskjellige kommuneforeninger, har kun stemmerett i den kommuneforeningen hvor de er 
registrert bosatt i folkeregisteret. 
 
Medlemmer uten tillits- og folkevalgte verv som ikke ønsker å være tilknyttet sin kommuneforening, 
kan få sitt medlemskap registrert direkte under fylkesorganisasjonen eller Høyres 
Hovedorganisasjon. En slik tilknytning gjør at man mister sin rett til å delta i den formelle 
demokratiske beslutningsprosessen i sin kommuneforening eller fylkesorganisasjon. 

 

§ 4 Kommuneforeninger 
Fylkesorganisasjonen skal søke å opprette foreninger i alle kommuner i fylket. 
Kommuneforeningene vedtar selv sine vedtekter basert på «Fellesvedtekter for Høyres 
kommuneforeninger». Avvik fra disse skal godkjennes av Høyres lovkomité.  
 
Kommuneforeningen har ansvaret for Høyres arbeid i kommunene, og skal følge opp de programmer 
og iverksette de planer som Høyres Hovedorganisasjon og fylkesorganisasjonens organer har vedtatt.  
Godkjente sideforeninger og kommunestyregruppen skal være representert i kommuneforeningens 
styre. 
 
Fylkesorganisasjonen kan avkreve kommuneforeningene bidrag til sitt arbeid basert på medlemstall 
eller stemmetall.  
 
Fylkesstyret kan pålegge kommuneforeningene å stille rene partilister ved kommunestyrevalg. 
Avtaler om valgsamarbeid med andre partier må godkjennes av fylkesstyret, som også kan pålegge 
kommuneforeningene slike samarbeidsavtaler. 
 
Medlemmene i en kommune danner en kommuneforening. 
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§ 5 Arbeidsutvalg 
Arbeidsutvalget består av følgende medlemmer:  

• leder 

• 1. nestleder 

• 2. nestleder 

• 3 arbeidsutvalgsmedlemmer 

• fylkesleder i Høyres Kvinneforum 

• fylkestingsgruppens leder og/eller fylkesordfører 

• stortingsrepresentanter  

• Unge Høyres leder 

• Senior Høyres leder 

Arbeidsutvalget har ikke varamedlemmer. 
Arbeidsutvalget leder det daglige arbeidet i fylkesorganisasjonen og kan avgjøre alle saker som ikke 
er tillagt fylkesstyret eller årsmøtet. 
 
Fylkesstyret fastsetter videre arbeidsområde og fullmakter for arbeidsutvalget. 
Det skal føres beslutningsprotokoll fra alle møter. 
 

§ 6 Fylkesstyret 
Fylkesstyret består i tillegg til arbeidsutvalget av:  

• ledere i Høyres kommuneforeninger  

• ordførere 

• varaordførere  

• sentralstyremedlemmer 

Fylkesstyret kan gi andre tillitsvalgte adgang til å delta i møtene uten stemmerett. 
Sideforeningenes nestledere er vararepresentanter til fylkesstyret når sideforeningenes ledere har 
forfall. Dette er ikke til hinder for at sideforeningenes nestledere er faste medlemmer av fylkesstyret. 
 
Fylkesstyret har ansvaret for: 

• det politiske utrednings- og programarbeidet. 

• rammene for nominasjonsprosessen i fylkesorganisasjonen, herunder å avgjøre bruken av 

kandidatavtaler og uravstemning blant medlemmene og om det skal gjennomføres tidligere 

nominasjon av fylkesordfører- og/eller fylkesrådslederkandidat i et eget nominasjonsmøte. 

• å påse at nominasjonsprosessen følger «Reglement for nominasjonsprosesser». 

• å innstille på valgkomite til årsmøtet. 

• å godkjenne fylkesorganisasjonens årsregnskap med revisjonsberetning i tillegg til det 

overordnede økonomiarbeidet i fylkesorganisasjonen. 

• opplæringsarbeidet i fylkesorganisasjonen. 

• planlegging og gjennomføring av kampanjer. 

• det kvinnepolitiske arbeidet. 

• å følge opp programmer og iverksette planer vedtatt av Høyres Hovedorganisasjons organer. 

• å rapportere om økonomiske forhold til myndighetene i tråd med Partiloven og Høyres 

reglementer. 

• å godkjenne foreninger og virkeområdet for disse. 

• å godkjenne foreninger til sideorganisasjonene. 

• etablering av Senior Høyre-foreninger og Senior Høyre-kontakter. 
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Fylkesstyret kan gjennom eksplisitte vedtak be arbeidsutvalget utføre disse oppgavene. 
Fylkesstyret skal påse at kommuneforeningene drives i henhold til gjeldende vedtekter og vedtatte 
planer, herunder med alminnelig flertall innkalle til ekstraordinært årsmøte i kommuneforeningen 
når situasjonen krever det. 
Fylkesstyret oppnevner: 

• Nominasjonskomité som forbereder og har ansvaret for nominasjonen av partiets 

stortingskandidater og fylkestingskandidater. 

• De komiteer og utvalg som anses nødvendige. Alle komiteer og utvalg bør være slik 

sammensatt at de også dekker sideorganisasjonenes interesser.  

Fylkesstyret godkjenner innen utgangen av mars fylkesorganisasjonens årsregnskap med 
revisjonsberetning. Fylkesstyret skal ha fylkestingsgruppens årsregnskap med revisjonsberetning til 
orientering hvis gruppen disponerer egne midler. 
 
Fylkesstyret behandler innen utgangen av november måned arbeidsplaner og budsjetter. 
Fylkesstyret forbereder saksliste for årsmøtet, og innstiller på valgkomité med representanter fra alle 
regioner i fylket. 
 
Fylkesstyret fastsetter selv sin møteplan som bekjentgjøres på fylkesorganisasjonens nettsider.  
Fylkesstyret er beslutningsdyktig når møtet gjennomføres i tråd med vedtatt møteplan. 
Ekstraordinære møter innkalles med minst 14 dagers varsel. Ved kortere varsling må minst 
halvparten av medlemmene være til stede. 
 
Det skal som et minimum føres beslutningsprotokoll fra alle møter. 
 

§ 7 Fylkesårsmøtet 
Fylkesårsmøtet og ekstraordinært fylkesårsmøte innkalles og sammensettes i hht. «Reglement for 
Høyres års- og nominasjonsmøter i Høyres fylkesorganisasjoner» vedtatt av Høyres sentralstyre. 
Avvik skal godkjennes av sentralstyret. 
Hvis fylkesstyret ønsker å redusere størrelsen på fylkesårsmøtet, kan fylkesstyret med 2/3-flertall 
velge å innkalle 2/3 av det beregnede antall delegater valgt av kommuneforeningene rundet opp til 
nærmeste hele tall. 
 
Fylkesårsmøtet bør holdes for åpne dører. Fylkesårsmøtet avgjør selv dette spørsmålet. 
Fylkesårsmøtet skal behandle: 

• Fylkesstyrets beretning med organisasjonsstatus for kommuneforeningene og rapport fra 

sideforeningene om organisasjonenes virksomhet, herunder status for opplæring. 

• Den politiske situasjon i fylket. 

• Rapport fra fylkestingsgruppen. 

• Valgkomiteens innstilling på valg av: 

- leder  

- 1. nestleder 

- 2. nestleder eventuelt 

- 3 arbeidsutvalgsmedlemmer 

- fylkesleder i Høyres Kvinneforum 

- fylkesstyremedlemmer med vararepresentanter 

- revisorer og/eller desisorer  

- delegerte til Høyres landsmøte hvorav fylkesleder i Høyres kvinneforum eller en annen 

representant for Høyres kvinneforum skal velges 

- Fylkesstyrets innstilling på valg av valgkomité for neste årsmøte. 
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Lederen, nestlederne og fylkesleder i Høyres kvinneforum velges av årsmøtet for 2 år slik at 
tilnærmet halvparten trer ut hvert år, første gang ved loddtrekning. 
Det velges vararepresentanter hvert år. 
 
Hvis noen av de fylkesårsmøtevalgte medlemmene fratrer i løpet av det første året, gjennomføres 
det suppleringsvalg for ett år på det første ordinære årsmøtet. 
Personvalg foregår alltid skriftlig hvis det er flere kandidater enn det skal velges, eller hvis et 
tilstedeværende medlem forlanger det.  
 
Ved valg på en enkelt tillitsvalgt kreves absolutt flertall av de avgitte stemmer. Hvis ingen har 
oppnådd dette flertall ved første avstemning, holdes bundet omvalg mellom de to kandidatene som 
oppnådde flest stemmer. 
 
Når det er valg på flere tillitsvalgte under ett, og det er nødvendig med skriftlig avstemning, må det 
på hver stemmeseddel stemmes på det antall kandidater som skal velges. I tilfelle stemmelikhet 
foretas bundet omvalg. Dersom det etter omvalget er stemmelikhet, avgjøres utfallet ved 
loddtrekning.  
 
Det føres protokoll fra møtet som signeres av møteleder og en valgt deltager. 
 

§ 8 Nominasjon, nominasjonsmøtet, forhandlinger og konstituering av 
fylkestingsgruppen 
Fylkesstyret oppnevner nominasjonskomité som forbereder nominasjonen av partiets kandidater ved 
fylkestings- og stortingsvalg. Jfr §6 Fylkesstyret. 
 
Nominasjonskomiteen skal innhente forslag fra medlemmene og kommuneforeningene og fremlegge 
for nominasjonsmøtet en fortegnelse over foreslåtte kandidater, samt eget forslag til valgliste.  
Avtaler om listesamarbeid med andre partier må godkjennes av sentralstyret, som også kan pålegge 
fylkesorganisasjonen slike samarbeidsavtaler.  
 
Nominasjonsmøtet innkalles og sammensettes i henhold til «Reglement for Høyres års- og 
nominasjonsmøter» vedtatt av Høyres sentralstyre. Avvik skal godkjennes av sentralstyret. 
Dersom det avdekkes alvorlige brudd på «Reglement for nominasjonsprosesser», og disse bruddene 
blir bekreftet av Høyres Hovedorganisasjon, kan det innkalles til ekstraordinært nominasjonsmøte 
etter de samme kriteriene som for ekstraordinært fylkesårsmøte.  
 
Snarest mulig etter et fylkestingsvalg og før første møte i fylkestinget, skal arbeidsutvalget i samråd 
med ordførerkandidaten/gruppelederkandidaten innkalle til konstituerende møte i 
fylkestingsgruppen for valg av gruppestyre, vedtak av gruppens reglement, godkjenning av 
eventuelle forhandlingsresultater med andre partier og forslag på disponering av gruppens 
medlemmer. 
 

§ 9 Suspensjon 
Fylkesstyret kan med alminnelig flertall fatte vedtak om suspensjon fra tillits- eller folkevalgte verv i 
Høyre for en periode på maksimalt 12 måneder når; 

1. Folkevalgt medlem har brutt med gruppens reglement.  
2. Medlemmet ved sin handlemåte har skadet Høyre utad eller innad.  
3. Medlemmet har forbrutt seg mot Høyres vedtekter eller Etiske retningslinjer i Høyre.  
4. Medlemmet ikke retter seg etter advarsel gitt på grunnlag av punkt 1, 2 eller 3.  

 
Ankeinstans for vedtak fattet av kommuneforening er fylkesstyret i Innlandet Høyre. 
Ankeinstans for vedtak fattet av fylkesorganisasjon er sentralstyret. 
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Ankefristen er 3 uker fra det tidspunkt meddelelse om suspensjon er mottatt. 
Suspensjonsvedtak gjelder alle verv i Høyre. Medlemmer som er suspendert, har i 
suspensjonsperioden ikke rett til å utøve sine medlemsrettigheter, og kan heller ikke velges til nye 
tillits- og folkevalgte verv. 

 

§ 10 Eksklusjon 
Fylkesstyret kan med 2/3-flertall fatte vedtak om eksklusjon av medlemmer knyttet til 
kommuneforeningen når medlemmet; 

1. Bekjenner seg til en annen politisk oppfatning enn den som bygger på Høyres 

formålsparagraf.  

2. Ved sin handlemåte har skadet Høyre utad eller innad, eller forbrutt seg mot Høyres 

vedtekter eller Etiske retningslinjer i Høyre.  

3. Er medlem av annet politisk parti.  

4. Ikke retter seg etter advarsel gitt på grunnlag av punkt 1, 2 eller 3.  

Ankeinstans for vedtak fattet av kommuneforening er fylkesstyret i Innlandet Høyre. Dette vedtaket 
kan videre ankes til sentralstyret for endelig behandling. 
Ankeinstans for vedtak fattet av fylkesorganisasjonen er sentralstyret. 
Ankefristen er 3 uker fra det tidspunkt meddelelse om eksklusjon er mottatt. 
Eksklusjonsvedtaket gjelder for alle foreninger i Høyre og Høyres sideorganisasjoner. Vedtaket kan 
ikke omgjøres før innen utløpet av neste kommunestyreperiode. Den ekskluderte må i slike tilfeller 
søke sin forening om å bli tatt opp som medlem. 
 
Medlemmer som er villig til å stå på eller arbeider for å etablere en konkurrerende valgliste vil etter 
vedtak i kommuneforeningen automatisk miste sitt medlemskap. 
 

§11 Administrasjon 
Fylkessekretæren leder partiets fylkesadministrasjon og har et overordnet koordinerings- og 
veiledningsansvar overfor alle ansatte medarbeidere i fylkesorganisasjonen. 
Fylkessekretæren ansettes av fylkesstyret etter innstilling fra Høyres arbeidsutvalg.  
Fylkessekretæren har innstillingsrett og plikt i alle saker som ikke gjelder nominasjon, personvalg 
eller hvor innstillingsretten er tillagt andre organer.  
Arbeidsutvalget foretar alle andre ansettelser, og fastsetter betingelsene for de ansatte ved 
fylkessekretariatet. 
 

§ 12 Vedtektsendringer 
Fylkesårsmøtet vedtar fylkesorganisasjonens vedtekter basert på «Fellesvedtekter for Høyres 
fylkesorganisasjoner».  
Til endringer av vedtektene kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Forslag om vedtektsendringer 
må være sendt fylkesstyret 8 uker før årsmøtet. 
Avvikelser fra «Fellesvedtekter for Høyres fylkesorganisasjoner» må godkjennes av Høyres lovkomité. 
Ved avslag kan fylkesorganisasjonene be om sentralstyrebehandling. 
 

§ 13 Oppløsning 
Oppløsning av fylkesorganisasjonen kan kun skje etter vedtak i sentralstyret etter forutgående 
vedtak av fylkesårsmøtet. 
Fylkesorganisasjonens midler og arkiv overlates til det organisasjonsleddet som skal ivareta 
kommuneforeningene eller til Høyres Hovedorganisasjon ved oppløsning. 
 


