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Dagsorden (timeplan) 
Lørdag 18. februar  
Kl. 10.00 – 10.30 Ankomst og kaffe 

Kl. 10.30 – 10.45 Åpning og konstituering (sak 1) 

Kl. 10.45 – 11.30 Gjestetaler: Jan Tore Sanner 

Kl. 11.30 – 12.30 Årsberetning med debatt (sak 2) 

Kl. 12.30 – 13.30 Lunsj 

Kl. 13.30 – 14.15 Gjestetalere: Tom Erlend Skaug og Pia Wexels 

Kl. 14.15 – 15.00 Programbehandling (sak 3) 

Kl. 15.00 – 15.20 Pause 

Kl. 15.20 – 17.15 Programbehandling (sak 3) forts. 

Kl. 17.15 – 18.00  Valg (sak 4) 

Kl. 18.00 – 20.00 Sosial aktivitet / fri 

Kl. 20.00  Middag 

 

Søndag 19. februar 
Kl. 07.00 – 08.50 Frokost 

Kl. 09.00 – 09.30 Gjestetaler: Jon Gunnar Pedersen 

Kl. 09.30 – 11.00 Resolusjonsbehandling (sak 5) 

Kl. 11.00 – 11.15 Pause  

Kl. 11.30 – 12.45 Resolusjonsbehandling (sak 5) forts. 

Kl. 12.45 – 13.00 Avslutning 

Kl. 13.00  Lunsjpakke og hjemreise 
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Sak 1: Saksliste og konstituering 
a) Åpning v/fylkesleder  Magne Sørby 

 
b) Godkjenning av innkalling  

 
c) Godkjenning av saksliste og timeplan  

 
d) Godkjenning av forretningsorden (s. 18)  

 
e) Valg av dirigenter   
 Fylkesstyret foreslår: Anna Molberg og Kari-Anne Jønnes 

 
f) Valg av sekretær  
 Forslag: Marianne Gunnerud 

 
g) Valg av tellekorps  
 Forslag: Barbro S. Larsen, Thomas Berg Olsen, Maren K. 

Halberg og Per Arne Slapø 
 

h) Fullmaktskomitè  
 Forslag: Michael Oreld, Lene Dygd Kvisgaard og Åse 

Ryager 
 

i) Resolusjonskomitè  
 Fylkesstyret foreslår: Hans Olav Sundfør, Jane Meyer, Yngve Sætre, 

Ove Ekerbakke, Inger Lise Sveum-Aasbekken, 
Dag Norberg, Terje Hylen 

 

Sak 2: Årsberetning 
Kapittel 1 – Innledning 
v/ fylkesleder Magne Sørby 

Man kan uten tvil si at året 2022 har bydd på store omveltninger. Korona-pandemien reduserte 
fortsatt vår muligheter for fysisk kontakt i begynnelsen av første halvår. Etter hvert normaliserte 
dette seg, selv om konsekvensene har fulgt oss gjennom året. Dessverre har vi fått andre store 
utfordringer som krig i Ukraina, inflasjon og høyere renter.  

Vi i Innlandet Høyre har heldigvis økt den fysiske møteaktiviteten igjen. Etter et redusert 
årsmøte i februar var vi mange som så frem til å møtes fysisk igjen på Landsmøtet i Høyre i april. 
Videre inviterte Innlandet Høyre til politisk verksted på Hamar i mai med godt oppmøte. Erna 
Solberg gjennomførte i august en omfattende besøksrunde i Innlandet med etterfølgende 
hyggelig grillaften med politiske samtaler på Lillehammer. I september var alle medlemmer 
invitert til kommunalkonferansen i Tønsberg. Vi ble hele 25 deltagere fra Innlandet som fikk 
mye politisk påfyll og hyggelig samvær. Nominasjonsmøtet ble gjennomført på Hamar i 
november og ga oss en sterk fylkesliste til høstens valg. 
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Av de viktigste sakene gjennom året må nevnes resultatet av folkeavstemmingen i februar om 
videreføring versus reversering av Innlandet tilbake til Hedmark og Oppland. Heldigvis, sett fra 
vårt politiske ståsted, så ble Innlandet stående som eget fylke. Det gjør at vi kan fokusere 
konstruktivt og offensivt fremover i stedet for å bruke unødvendige krefter på reversering og 
omorganisering. Vi har enda ikke sett en avklaring på sykehussaken i Innlandet, men den ligger 
nå hos statsråden etter avklaring hos Sykehuset Innlandet og Helse Sør-Øst. Helt på slutten av 
2022 kom miljødirektoratet med innsigelser rundt E6-Lågen. Dette har satt E6-utbyggingen fra 
Moelv til Øyer på vent til store protester, også fra lokale folkevalgte fra regjeringspartiene. 

Strategirapporten er levert AU. I forbindelse med et fylkesstyremøte fikk strategiutvalget tid 
med fylkesstyret til å diskutere og komme med innspill etter ønske fra utvalget. AU har begynt 
bearbeiding av rapporten og i første omgang prioritert medlemsverving. 

Vi har en økonomi som er under kontroll og vi har også litt reserver som antas vil komme godt 
med i et valgår. Vi har satt av til valgkamp i budsjettet for 2023. Bedre økonomi vil man alltids 
ønske seg, men vi får håpe at de gode meningsmålingene vi opplever nå holder seg til valget og 
ditto bedre økonomisk handlerom i ettertid. 

Fylkeskontoret er styrket med politisk rådgiver, Jørgen Lishagen, som fylkestingsgruppa har 
engasjert for styrking opp mot valgkampen. Sammen med fylkessekretær, Marianne, utgjør de et 
sterkt lag som alltid er på offensiven for å støtte lokalforeningene og fylkestingsgruppa.  

Jeg ønsker å takke alle sammen for innsatsen i 2022. Samarbeid mellom lokalforeninger, 
fylkesstyret, fylkeskontor og AU synes jeg har fungert godt gjennom året. Vi har mange 
engasjerte medlemmer, men vi trenger enda flere til å være med å skape en større Høyrebølge i 
Innlandet. 

 

Kapittel 2 – Årsberetning 
 
2.1 Protokoll fra årsmøtet 2022 
Se eget vedlegg. 
 

2.2 Arbeidsutvalg og fylkesstyret 
 
Arbeidsutvalget (AU) i Innlandet Høyre har i 2022 bestått av: 

Leder Magne Sørby Ringsaker 
1. nestleder Hanne Alstrup Velure Lesja 
2. nestleder Anne Bjertnæs Gjøvik 
AU medlem Gjertrud Nordal Stange 
AU medlem Vegard Riseng Nord-Aurdal 
AU medlem Eli Wathne Kongsvinger 
UH leder Frederik Feiler / 

Sol Johansson-Engh 
Gjøvik 
Hamar 

SH leder Dag Norberg Gjøvik 
Gruppeleder FYT Hanne Velure Lesja  
Stortingsrepr. Kari-Anne Jønnes 

Anna Molberg 
Gran 
Hamar 

Kvinneforum Elin Synnøve Solberg Vestre Toten 
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Fylkesstyret (FS) 
Det er avholdt 1 fysisk og 5 digitale fylkesstyremøter i 2022. Fylkesstyret består av AU, 
lokallagsledere, ordførere og varaordførere (+ Høyres statsråder, statssekretærer og 
medlemmer av Høyres sentralstyre fra Innlandet). I tillegg til tidligere nevnte AU-medlemmer 
har FS i 2022 bestått av: 

Alvdal Ingvar Martin Brohaug Lokallagsleder 
Dovre Fred Arne Hessen Lokallagsleder 
Eidskog Johan Henrik Castberg Lokallagsleder 
Eidskog Per Olav Stenslet Varaordfører 
Elverum Vigdis Osbak Lokallagsleder 
Engerdal Svein Ekeland Lokallagsleder 
Gausdal Marit Fougner Lokallagsleder 
Gjøvik Harald Bakke Lokallagsleder 
Gjøvik Anne Bjertnæs Varaordfører 
Gran Odd Ingar Sæterbakken Lokallagsleder 
Grue Niels Ferdinand Rolsdorph Varaordfører, lokallagsleder 
Hamar Per Gunnar Grosberghaugen Lokallagsleder 
Hamar Knut Børre Fangberget Varaordfører 
Kongsvinger Rolv Werner Erichsen Lokallagsleder 
Kongsvinger Eli Wathne Ordfører 
Lesja Hanne Alstrup Velure Lokallagsleder 
Lillehammer Oddvar M. Møllerløkken Lokallagsleder 
Løten Kjell-Erik Nordahl Lokallagsleder 
Nord-Aurdal Knut Arne Revling Lokallagsleder 
Nord-Fron Per Henry Vassdokken Lokallagsleder 
Nord-Odal Finn Egil Sandmo Lokallagsleder 
Nordre Land Torunn Merete Sandlie Lunde Lokallagsleder 
Rendalen Maren Kværness Halberg Lokallagsleder 
Ringebu Marit Todal Lokallagsleder 
Ringsaker Heidi Helene Pabsdorff Lokallagsleder 
Sel Gry Sissel Ramstad Lokallagsleder 
Stange Tom Fjæstad Lokallagsleder 
Stor-Elvdal Asgeir Christian Lyng Lokallagsleder 
Stor-Elvdal Ingeborg Sophie Mellgren Mathiesen Varaordfører 
Søndre Land Inger Lise Sveum-Aasbrekken Lokallagsleder 
Sør-Aurdal Magnhild Huseby Bolstad Lokallagsleder 
Sør-Aurdal Olav Kristian Huseby Varaordfører 
Sør-Fron Amund Rudi Lokallagsleder 
Trysil Jan Terje Ås Lokallagsleder 
Tynset Terje Hylen Lokallagsleder 
Vestre Slidre Ola Rogn Lokallagsleder 
Vestre Toten Roger Hugo Johnsen Lokallagsleder 
Våler  Lise Berger Svenkerud  Lokallagsleder 
Våler Ola Svenneby Leder UHL 
Østre Toten Arne Enger Lokallagsleder 
Østre Toten Tove Beate Skjoldal Karlsen Varaordfører 
Øyer Åse Brattrok Ryager Lokallagsleder 
Øystre Slidre Andreas Rindal Lokallagsleder 
Åmot Ole Erik Hørstad Ordfører 
Åsnes Tonje Jakobsen Lillemo Lokallagsleder 
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2.3 Kvinneforum 
v/ leder Elin Synnøve Solberg 

Høyres Kvinneforums januarkonferanse 2022 ble avlyst pga smittesituasjonen som rådet i 
Norge i begynnelsen av året. Isteden ble det en minikonferanse i forkant av Høyres landsmøte 
arrangert med temaet: «Det er snart lokalvalg – Engasjer deg!»  

Her deltok mange kvinner fra hele landet, men det kunne absolutt ha vært flere. Innlandets 
Anne-Mette Øvrum holdt innlegget «Jobben som ordfører – You can do it!» med humor og bred 
politisk erfaring. 

I forbindelse med kvinnedagen 8.mars, skrev undertegnende et debattinnlegg som ble sendt de 
fleste avisene i Innlandet. «Ikke ta likestillingen for gitt» var et innspill med hovedvekt på 
likeverd og likestilling ift helse, utdanning og roller i samfunnet. Vi bør stimulere til mer 
forskning på kvinnehelse. En god kvinnehelse gir god folkehelse!  

Høyres Kvinneforums konferanse- og skoleringshelg ble arrangert på Høyres Hus i Oslo 11. og 
12.11.2022. Hovedtemaene og innlederne kan du finne opplistet nedenfor  

• Om å synes i valgkampen (Lene Westgaard-Halle, Stortingsrepresentant) 
• Derfor er Høyre det partiet som sikrer meg retten til å være feminist (Guro Angell Gimse, 

leder for Høyres Kvinneforum) 
• Hvordan dele en Høyresak å en god måte i sosiale medier (Erlend Svardal Bøe, 

Stortingsrepresentant) 
• Hva slags planer har dere om å vinne storbyene tilbake? (Anne Lindboe, 

ordførerkandidat Oslo og Christine Meyer, byrådslederkandidat Bergen) 
• Hvordan bygge allianser – networking – Hva skal du bruke tiden på? (Janne Johnsen, 

Chief Executive Officer, Triple Panel Buildings AS og tidligere politiker) 
• Tips til å lykkes som lokalpolitiker og hvordan prioritere tiden riktig (Margret Hagerup, 

Stortingsrepresentant) 
• Kvinner og EU (Heidi Nordby Lunde – stortingsrepresentant) 

Stort sett hver fredag arrangeres digital lunsj med foredragsholdere som man kan delta på.  

Innføring av digitale møter har gjort det lettere å gjennomføre og delta oftere for regionlederne i 
Kvinneforumet. Men vi ser også at det er behov for å kunne møtes fysisk av og til. Når 
mennesker møtes oppstår det ekstra energi, inspirasjon og motivasjon til partiinnsats. 

Innlandet Kvinneforum vil gjerne være en aktiv part i valgkampen regionalt.  

Ta gjerne kontakt, sammen kan vi få til mye mer enn alene.  

 

2.4 Høyres Landsmøte 
Høyres Landsmøte ble avholdt på Gardermoen 2. – 3. april 2022. Dette var Innlandet Høyres 
delegasjon: 

Delegerte Hedmark Delegerte Oppland 
Yngve Sætre Elverum Svein Håvar Korshavn Gjøvik 
Tirill Langleite Alvdal Hans Olav Sundfør Lillehammer 
Eli Wathne Kongsvinger Tove Beate S. Karlsen Østre Toten 
Gjertrud Nordal Stange Vegard Riseng Nord-Aurdal 
Anne-Mette Øvrum Sør-Odal Frederik Feiler Gjøvik (UH) 
Anders Nyhuus Trysil Dag Norberg  Gjøvik (SH) 
Ole Erik Hørstad Åmot 
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Selvskrevne Hedmark Selvskrevne Oppland 
Anna Molberg  Stortingsrepr. Kari-Anne Jønnes  Stortingsrepr. 
Magne Sørby Leder Hanne A. Velure Sentralstyret  
Rune Øygarden Gruppeleder FYT Anne Bjertnæs  Nestleder 
  Elin Synnøve Solberg Kvinneforum 

 

2.5 Sentralstyret 
I sentralstyret har Magne Sørby og Hanne Alstrup Velure møtt som leder og nestleder, mens 
Anne Bjertnæs har stilt som vara mellom årsmøtet 2022 og HLM, perioden der Hanne fortsatt 
var landsmøtevalgt sentralstyremedlem, og ellers når det har vært forfall.  

Etter åtte år som styrende regjeringsparti, kom Høyre i opposisjon ved valget 2021. Partiet har 
imponerende raskt inntatt den nye rollen og har fra første stund inntatt en aktiv og konstruktiv 
arbeidsmåte i Stortinget, både i forhold til regjeringspartiene og andre. Vi leverer i praksis på at 
«vi kan samarbeide med alle som vil bidra til gode borgerlige løsninger for Norge».  

Arbeidet i sentralstyret er også vesentlig annerledes når vi er i opposisjon. Dynamikk, kreativitet 
og større konsentrasjon om Høyres egen politikk, fremfor å diskutere hva vi har eller vil «handle 
bort» i samarbeid med andre i regjering.   

Dagens regjering har på mange måter gjort det enkelt å være i opposisjon. Krisen vi opplever 
nasjonalt og globalt med krig i Europa, kraftkrise og økonomisk tilbakegang har regjeringen 
møtt med både politikk og retorikk som har resultert i tidenes største fall på meningsmålingene 
for begge regjeringspartiene. Innholdet i regjeringens politikk med reversering og 
avprivatisering som ledende prinsipper og skattebomben høsten 2022 i tillegg til en lite 
næringsvennlig uttrykksform, gjør at velgerne har snudd ryggen til begge regjeringspartiene.  

I sentralstyret har diskusjonene hovedsakelig handlet om hvordan Høyre håndterer 
regjeringens politikk. Vi er ryddige og konstruktive i kritikken og fremmer heller egen alternativ 
politikk enn å drive populistiske lovnader, som det ser ut for at velgerne har fått nok av.  

Høyres rekordhøye oppslutning er selvsagt meget gledelig, men både Erna og resten av partiet 
er nøkterne i sitt arbeid og jobber hver eneste dag for å vinne enda en ny velger ved å fremme 
borgerlig politikk, reise ut og møte folk og alltid ha for øye at Høyre er partiet som finner virkelige 
løsninger på virkelige problemer for virkelige mennesker. 

 

2.6 Strategiutvalget 
Strategiutvalget overleverte sitt strategidokument til fylkesstyret og AU høsten 2022. Utvalgte 
gjennomførte en workshop sammen med fylkesstyremøte i september 2022 hvor 
strategidokumentet var tema og innholdet ble forankret. AU jobber videre med å gjennomføre 
aktiviteter i tråd med strategien.  

 

2.7 Bedriftskanalen 
Innlandet Høyre har ikke hatt en aktiv bedriftskanal i 2022. Sentralstyret har besluttet å få liv i 
bedriftskanalen igjen, og har bedt alle fylker om å velge en leder/kontaktperson for 
bedriftskanalen i hvert fylke. Fylkesstyret har gitt valgkomitéen i oppdrag å innstille en leder av 
bedriftskanalen for Innlandet. Denne velges på fylkesårsmøtet. 
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2.8 Kurs og konferanser 
Pandemien preget også starten av 2022. Fylkesårsmøtet i februar ble avholdt digitalt, og mange 
møter og kurs har vi lært oss å avholde på digitale plattformer. Det har sine klare fordeler, med 
tanke på reisetid og kostnadsbesparelser, men man mister det sosiale aspektet. Høyres 
Landsmøte i starten på april var det første fysiske møtet på lenge, etterfulgt av Høyres nasjonale 
kampanjesamling på Gardermoen i mai. Innlandet Høyre arrangerte et fysisk, politisk verksted 
på Hamar for alle medlemmer i slutten av mai, og i august arrangerte vi grillfest med Erna på 
Lillehammer hvor alle medlemmer var invitert. Kommunalkonferansen ble avholdt i Tønsberg i 
starten av september og var en etterlengtet politisk vitamininnsprøytning for våre mange 
folkevalgte som deltok.  

Våre stortingspolitikere Anna Molberg og Kari-Anne Jønnes har ukentlige digitale drop-in-møter 
hver torsdag med ulike tema og gjester. Møtene er åpne for alle medlemmer og er en genial 
kommunikasjonskanal for å knytte sammen folkevalgte og medlemmene – til gjensidig glede og 
nytte. Ulike tema og spennende gjester dukker opp på skjermen hver uke. 

 

 

2.9 Fylkestinget 
v/ gruppeleder Hanne Alstrup Velure 

Høyre har alltid vært for to forvaltningsnivåer. Vi mener Stortinget og større regionkommuner 
er det som vil sikre reelt lokaldemokrati og ikke minst vil det gi nødvendig vekstkraft med større 
regionkommuner der man kan jobbe aktivt for attraktive regionsentre. Men så lenge vi har tre 
forvaltningsnivåer er det viktig at Høyre har en sterk fylkestingsgruppe som bidrar til å forvalte 
7,7 milliarder kroner til videregående skoler, voksenopplæring og tannhelse, kollektivtrafikk og 
fylkesveier, kultur og ikke minst nærings- og samfunnsutvikling. Høyre har valgt å fokusere mye 
på fylkeskommunens oppgave som regional utviklingsaktør slik den ble definert av Solberg-
regjeringen i forbindelse med regionreformen.   
  
Siste del av 2021 og første halvdel av 2022 var i stor grad preget av en opprivende kamp mellom 
de som ville videreføre Innlandet og de som ville reversere sammenslåingen. Vedtaket om en 
rådgivende folkeavstemning høsten 2021 ble gjort med én stemmes overvekt – da en Ap-er 
valgte å gå sine egne veier. I forbindelse med vedtaket ble det enstemmig vedtatt at man også 
skulle ha en bred høring blant organisasjoner og ansatte, dette bl.a. for evt. å veie opp for lav 
valgdeltagelse. En noe spesiell konstellasjon av partier - nemlig Ap, H, Frp, MDG, V og Krf – valgte 
å gå i samarbeid om valgkamp for videreføring av Innlandet. I utgangspunktet kunne det virke 
som det var relativt stort flertall for deling. Vi valgte å satse på kunnskapsheving blant folk flest 
om hva fylkeskommunen driver med og ikke minst hvilke konsekvenser en deling ville få for 
økonomi, fokus på enda en omorganisering og ikke minst for tapt kraftsamling av de to fylker for 
synliggjøring i nasjonal politikk. Folkeavstemningen hadde 46,7% deltagelse. 50,8% var for 
deling og 48,1% for videreføring. Med relativt lav valgdeltagelse og små marginer mellom for og 
imot deling, var det enkelt for Høyre å konkludere med det vi i utgangspunktet mente, ut fra hva 
overvekten av høringsuttalelser fra ansatte og organisasjoner også konkluderte med: Innlandet 
videreføres! 
 
Delingssaken forårsaket dyp splittelse mellom Ap og Sp og samarbeidet ble avsluttet kort etter 
vedtaket om videreføring. Det har unektelig skapt ny dynamikk i fylkespolitikken at det nå må 
jobbes for flertall fra sak til sak. Høyre har samarbeidet både med Ap i noen saker men like godt 
med Sp i andre saker. Politikk er det muliges kunst og vår tilnærming er alltid å forsøke å få mest 
mulig gjennomslag for vår politikk gjennom dialog og samarbeid med andre partier. Vi har 
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jevnlige gruppemøter med FrP i forkant av fylkesutvalg, men vi snakker med alle på tvers av 
partilinjene.  
 
Samme dag som delingssaken var oppe i fylkestinget, la Høyre frem en forberedt sak om 
etablering av et tverrpolitisk demografiutvalg. For det første trengte vi en sak som kunne samle 
et sterkt splittet fylkesting, og for det andre er det ingen større utfordring som må løses enn 
demografitviklingen i Innlandet. Det er nedgang i folketallet i langt de fleste av våre 46 
kommuner og Innlandet er første fylket med flere innbyggere over 65 år enn under 20 år. Vi er 
også desidert største deltidsinnbyggerfylke. Demografiutvalget skal via partnerskapsavtalene 
med de interkommunale politiske rådene (IPR – som er nytt navn på regionråd) arbeide aktivt 
for at man i hver region arbeider for kraftsamling og utvikler verktøy for å få dette til. 54 av 57 
fylkestingsrepresentanter stemte for Høyres forslag etter at alle ti gruppeledere hadde samlet 
seg for å formulere et felles forslag til vedtak med bakgrunn i Høyres opprinnelige forslag.  
 
På tampen av året var det to store og viktige saker som viser nettopp fordelen ved en større 
dynamikk i fylkestinget. I oktober vedtok et flertall bestående av Ap, H, MDG, V og KrF at det skal 
foretas en gjennomgang av videregående skole- og tilbudsstrukturen slik at denne er tilpasset 
den demografiske utviklingen og slik sikrer et bredt og kvalitativt godt tilbud for alle elever i 
fylket, uansett hvor du bor – og ikke minst at tilbudsstrukturen er tilpasset næringslivet i 
regionen. Det blir en langvarig prosess med bred involvering av alle berørte aktører, og ikke 
minst vil kommunene via de interkommunale politiske rådene få en viktig rolle. For Høyre er 
dette en sak vi har jobbet for i ti år og et viktig gjennomslag for arbeid med en struktur som er 
overmoden for endringer.   
 
Fylkeskommunen har i dag langvarige kontrakter på busstransport med lokale transportfirmaer. 
I fjor lanserte Ap et LO-initiert arbeid for å endre dette til egenregi. Innlandet skulle være først 
ut for et ellers landsdekkende tiltak. Ap mener det er riktig at fylkeskommunen kjøper inn egne 
busser og ansetter egne bussjåfører – og ikke minst oppretter tilhørende egen administrativ 
avdeling for å håndtere dette. Høyre – og Sp – er tydelige på at dette er helt uaktuelt. Det vil bli 
betydelig mer kostbart – vi snakker hundre-millioner-kroners-klassen - og det vil ødelegge deler 
av driftsgrunnlaget hos transportfirmaene rundt i fylket. Vi oppfatter at Ap som i flere andre 
saker under dagens regjering, er mer opptatt av ideologi og en gjennomgående motstand mot 
privat næringsliv fremfor å få til det beste for innbyggerne og lokalt næringsliv.   
 
Både skole- og egenregisaken ga seg utsalg i at det ikke ble budsjettsamarbeid mellom Ap og Sp. 
Ap valgte å samarbeide og danne flertall med småpartiene – SV, MDG, V, KrF og 
Pensjonistpartiet, mens H, Sp, Frp og Rødt endte opp med å fremme sine egne budsjettforslag. 
Det ble et kostbart samarbeid for Ap – det vedtatte budsjettet har fullstendig tilsidesatt de i juni 
enstemmig vedtatte styringsparameterne. Til tross for at kostbare forslag som egenregi på 
kollektivtransport og el-båt på Mjøsa ikke ble tatt med i budsjettet endte man likevel opp med 
nesten 400 millioner over fylkeskommunedirektørens budsjettforslag, dvs. sterk reduksjon i 
resultatgrad, økt lånegjeld og et fortsatt alt for lite disposisjonsfond.    
 
Høyre har markert seg godt i fylkestinget. Gruppa har - tross alt for mye utskifting grunnet nye 
politiske verv, ny jobb, flytting eller annet som har forårsaket søknad om fritak. Eli Wathne, 
Svein Håvar Korshavn og Ola Svenneby er alle eksempler på gode og aktive folk som har fått 
avløsning i løpet av 2022. På våren ga Rune Øygarden som ikke tar gjenvalg til fylkestinget 
stafettpinnen som gruppeleder videre til Hanne Alstrup Velure som på nominasjonsmøtet i 
november også ble valgt til Høyres fylkesordførerkandidat ved valget 2023.   
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Fylkestingsgruppa består ved slutten av 2022 av følgende:    
 

• Hanne A. Velure Gruppeleder, fylkesutvalget  
• Rune Øygarden Nestleder, fylkesutvalget   
• Gjertrud Nordal, Utvalg for utdanning  
• Vegard Riseng, Utvalg for kultur og tannhelse  
• Joakim Ekseth, Utvalg for samferdsel  
• Åse Brattrok Ryager, Utvalg for næring  
• Erlend Bjørnson Barkbu, Utvalg for næring  

 
I tillegg har Høyre leder av kontrollutvalget, Øyvind Bæk, og leder i klagenemda, Heidi 
Lundstedt. 
 
 

Kapittel 3 – Sideorganisasjonene 
3.1 Innlandet Unge Høyre  
v/ Tonje Nilsen (sentralstyremedlem i Unge Høyres Landsforbund) 

Siden 16.09.22 har Innlandet Unge Høyre vært under Unge Høyres Landsforbunds 
administrasjon. Det innebærer at landsforbundet siden da har hatt ansvar for aktivitet i 
fylkesforeningen.  

Per 31.12.22 hadde Innlandet Unge Høyre 109 betalende medlemmer. Herunder 27 i 
videregående alder. 

Landsforbundet har hatt som primæroppgaver å skape møteplasser for Unge Høyres 
medlemmer, samt rekruttere nye mennesker til organisasjonen. Vi har hatt mål om 
skoleaksjoner og medlemsmøter én eller flere ganger i måneden, noe vi også har klart. Vi har 
spesielt vært mye til stede i Gjøvik, Hamar og Lillehammer.  

Framover har vi en plan for mye aktivitet utover våren. Vi skal for eksempel arrangere besøk på 
Stortinget, besøke Unge Høyre på Høyres Hus og fortsette med skoleaksjoner og medlemsmøter 
for medlemmer i Innlandet. Vårt mål er å bygge robuste lokalforeninger, på sikt danne 
fylkesforening og ikke minst få til gode resultater i valgkampen sammen med Innlandet Høyre. 

Eventuelle spørsmål og henvendelser rettes til undertegnede som for øyeblikket er 
kontaktperson for Innlandet Unge Høyre (tonje@ungehoyre.no, tlf: 938 47 690). 

 

3.2 Innlandet Senior Høyre 
v/ leder Dag Norberg 

Innlandet Senior Høyre er en koordinerende overbygning for de fire lokale foreningene i Senior 
Høyre i Innlandet: 
• Hamar og Hedmarken Senior Høyre 
• Kongsvinger regionen Senior Høyre 
• Gjøvikregionen Senior Høyre 
• Lillehammer og Gudbrandsdalen Senior Høyre 
 
  

mailto:tonje@ungehoyre.no
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Styret i Innlandet Senior Høyre har i 2022 bestått av: 
 Leder:        Dag Norberg 
 Nestleder:       Astrid Mello Carlsen 
 Leder i Hamar og Hedmarken Senior Høyre   Jøran Folstad 
 Leder i Kongsvingerregionen Senior Høyre   Anne Marie Svenneby 
 Leder Gjøvikregionen Senior Høyre    Kirsten Bakke 
 Leder i Lillehammer og Gudbrandsdalen Senior Høyre Mari Botterud 
 Seniorkontakt uten forening     Unni Noraker (Nord-Aurdal) 
  Seniorkontakt uten forening     Magne Lynne (Gran) 
 Seniorkontakt uten forening     Vigdis Osbak (Elverum) 
 
Antall medlemmer:  
 Hamar og Hedmarken Senior Høyre   55 medlemmer 
 Kongsvingerregionen Senior Høyre   28 medlemmer 
 Gjøvikregionen Senior Høyre    51 medlemmer 
 Lillehammer og Gudbrandsdalen Senior Høyre 74 medlemmer 
 
Medlemskap i Senior Høyre krever at en er medlem i den lokale Høyreforeningen og er en del av 
dennes seniorgruppe som støttespiller for Høyreforeningen. 
 
Aktivitet: 
Det har ikke vært noe utvidet styremøte i Innlandet Senior Høyre i år. Styrets nestleder besøkte 
årsmøtet i Lillehammer og Gudbrandsdalen SH 28. november. Ellers har det vært noe kontakt på 
telefon og e-post mellom ledelsen og de lokale foreningene. Årsmøtet i ISH for 2022 ble avholdt 
11.01.2023 på Høyres kontor på Moelv med 12 fysisk frammøtte og to på Teams. Etter årsmøtet 
hadde vi en fruktbar utveksling av tanker og ideer om arbeidet videre, der foreningene kan 
bruke temaer og foredragsholdere andre har brukt. Heretter skal alle innbydelser til møter i SH-
lokalforeningene bekjentgjøres til alle SH- medlemmer i Innlandet. Det ble enighet om å samles 
til et utvidet styremøte tidlig på våren for å forberede kommende valgkamp. 
Aktiviteten i lokalforeningene har tatt seg opp igjen til normalt nivå etter pandemien. Alle 
årsmøter er avholdt i november – desember med fysisk oppmøte og godt besøk. Krefter i 
Elverum arbeider med å få i gang igjen foreningen i Sør-Østerdal. De vil få nødvendig støtte til å 
komme på bena igjen fra Innlandet SH. 
 
Representasjon. 
Leder møter fast i Innlandet Høyres AU- og styremøter. 
Leder er med i alle utvalg i Innlandet Høyre. 
Leder og nestleder er med i styret i Senior Høyres landsforbund. 
Alle foreningene var representert på Innlandet Høyres årsmøte på Teams 05.02.2022.  
Mange av lederne og delegater fra SH i Innlandet deltok på Høyres landsmøte på Gardermoen 1-
3. mai 2022. 
Leder, nestleder og Unni Noraker var representert på Senior Høyres landskonferanse på Sola 23-
24. september 2022. 
Leder og nestleder har deltatt i styremøtene i Senior Høyres landsforbund både fysisk og på nett. 
 
Økonomi. 
Innlandet Senior Høyre har ingen egen økonomi, men har noe støtte fra Innlandet Høyre, blant 
annet i lån av lokale til møter og støtte fra sekretariatet. Lokalforeningene i ISH driver rimelig og 
får tilskudd med en andel av kontingenten fra moderforeningene. Det er viktig å finne gode nok 
møtelokaler som ikke koster for mye. Videre må en basere seg på at foredragsholdere ikke 
koster for mye. I arrangementet av møtene er det viktig at deltakerbetalingen dekker bespisning 
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og eventuell utlodning på møtet. Det ideelle ville være om deltakerbetalingen kan være med på å 
generere et lite overskudd som kan akkumuleres til en økonomisk buffer for videre drift. 
 
Det nye styret i Innlandet Senior Høyre. 
Etter årsmøtene i november-desember 2022 er styret i Innlandet Senior Høyre slik: 
Leder   Dag Norberg 
nestleder Astrid Mello Carlsen 
styremedlem Jøran Folstad  Hamar og Hedmarken SH Vara: Arnt Lindstad 
styremedlem Anne Marie Svenneby Kongsvingerregionen SH Vara: Per Jørgen Lerud 
styremedlem Kirsten Bakke  Gjøvikregionen SH  Vara: Unni Noraker 
styremedlem Halvor Møllerløkken Lilleh. og Gudbrandsdalen SH, Vara: Unni Tillman Aasbø 
styremedlem Unni Noraker  Uten forening, Aurdal 
styremedlem Magne Lynne  Uten forening, Gran 
styremedlem Vigdis Osbak  Uten forening, Sør-Østerdal 
 
Avslutning og takk. 
Det er igjen på sin plass å rette en stor takk til Innlandet Høyres sekretariat som har vært en god 
støttespiller. Videre skal stor takk gis til alle styremedlemmer i Senior Høyre i Innlandet. Uten 
hver enkelts innsats i sine lokalforeninger ville vi ikke være i stand til å gi den støtte til Høyres 
posisjon i Innlandet som vi alle arbeider for. Senior høyre Innlandet ser fram til stor innsats for å 
vinne først kommunevalget i 2023 og så stortingsvalget 2025! 
 
 
3.3 Høyres Studenter 
Ingen aktivitet i 2022. 
 

 

Kapittel 4 – Storting  
Innlandet Høyres representanter på Stortinget for perioden 2021-2025 er Anna Molberg 
innvalgt fra Hedmark valgkrets og Kari-Anne Jønnes innvalgt fra Oppland valgkrets.  

Etter konstituering av Høyres stortingsgruppe i oktober 2021 er Anna Høyres talskvinne for 
velferd og arbeidslivspolitikk i arbeids- og sosialkomiteen. Kari-Anne er Høyres talskvinne for 
barnehage og kulturskole samt forskning og høyere utdanning inkl. fagskole i utdannings- og 
forskningskomiteen.  

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

2022 ble i stor grad preget av kriser. Krigen i Ukraina og strømpriskrisen har dominert den 
politiske dagsordenen. I tillegg jobber Høyres fraksjoner i alle komiteene aktivt med å utarbeide 
ny politikk innenfor sine områder. Begge representanter har hatt mange gode reisedager og 
møter i sine valgkretser, og drop in-medlemsmøtene på torsdager fungerer som en fin møteplass 
og forum for diskusjon og kunnskapsdeling.  
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Kapittel 5 – Nominasjon  
Innlandet Høyre gjennomførte nominasjon av fylkestingskandidater i 2022. Fylkesstyret vedtok 
16. mars en tempoplan for nominasjonsprosessen og valgte følgende medlemmer til 
nominasjonskomitéen: 

Even Kyseth (45) fra Gjøvik og Gjøvikregionen (leder) 
Amanda Maria Tandsether (23) fra Vestre Toten og Unge Høyre 
Bente Oxhovd (58) fra Øystre Slidre og Valdres 
Erlend Bjørnson Barkbu (45) fra Sør-Odal og Kongsvingerregionen 
Fred Arne Hessen (61) fra Dovre og Nord-Gudbrandsdal 
Jane Meyer (43) fra Hamar og Hamarregionen 
Kirsten Bakke (75) fra Gjøvik og Senior Høyre 
Leif Tore Rytterbakken (48) fra Tynset og Fjellregionen 
Olemic Thommessen (66) fra Lillehammer og Sør-Gudbrandsdal 
Thor Anders Sognli (70) fra Elverum og Sør-Østerdal 

Medlemmer ble bedt om å foreslå kandidater via Questback før sommeren. Over sommeren ble 
det gjennomført både prøvenominasjon i lokalforeningene og uravstemming blant alle 
medlemmer for å gi nominasjonskomitéen en pekepinn i sitt arbeid med å innstille en liste til 
nominasjonsmøtet. 

Nominasjonskomitéen la fram følgende enstemmige kandidatliste som ble vedtatt i sin helhet: 

Nr Navn Kommune Alder 
1 Hanne Alstrup Velure Lesja 59 
2 Joakim Ekseth Elverum 47 
3 Gjertrud Nordal Stange 24 
4 Anne Bjertnæs Gjøvik 50 
5 Vegard Riseng Nord-Aurdal 48 
6 Tirill Langleite Alvdal 60 
7 Sadug Jones Alfeli Kongsvinger  21 
8 Fredrik Feiler Gjøvik 21 
9 Inger Lise Sveum-Aasbekken Søndre Land 48 
10 Kjell Erik Nordal Løten 55 
11 Åse Øvstegård  Øyer 32 
12 Anders Nyhus Trysil 55 
13 Mats Ellingsen Lillehammer 30 
14 Arne Enger Østre Toten 44 
15 Johanna Randmæl-Warpe Kongsvinger 34 
16 Kristian Gregor Rønningen Lillehammer 18 
17 Tomas Holmestad Nord-Fron 24 
18 Svein Ekeland Engerdal 53 
19 Maren Kværness Halberg Rendalen 60 
20 Heidi Helene Pabsdorff Ringsaker 44 
21 Terje Hylen Tynset 54 
22 Åse Brattrok Ryager Øyer 64 
23 Bjørn Fredrik Sletvold Kongsvinger 17 
24 Thomas Berg Olsen Hamar 51 
25 Amund Rudi Sør-Fron 73 
26 Erlend Gjølme Gjøvik 39 
27 Oda Pernelius Brudevoll Hagen Tynset 26 
28 Iver Liberg Stieng Gran 22 
29 Liz Bjørseth Trysil 60 
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30 Ristin Mortensson Engerdal 68 
31 Odd Henning Dypvik Kongsvinger 55 
32 Orchidé Juliana Jennifer Ploypailin Zubor  Gjøvik 26 
33 Karl Thomas Normann Tvete Nord Fron 45 
34 Sindre Skollingsberg Løten 19 
35 Øyvind Randmæl-Warpe Kongsvinger 40 
36 Tone Kolaas Lillehammer 64 
37 Rune Lyngbø Stange 45 
38 Aud Reidun Bøe Øien Nord-Fron 73 
39 Tom Erik Wiklund Gjøvik 43 
40 Oskar Aanmoen Kongsvinger 27 
41 Rune Selj Søndre Land 70 
42 Kristen Kjoberg Gran 70 
43 Kjetil Sangnes  Vestre Toten 53 
44 Freddy Jensen Lillehammer 56 
45 Knut Fremstad Søndre Land 51 
46 Odd Ingar Sæterbakken Gran 69 
47 Severin Skaret Sagplass Alvdal 22 
48 Herman Pabsdorff Hov Ringsaker 19 
49 Håkon Erdal Lillehammer 58 
50 Sander Vestby Gjøvik 21 
51 Anbjør Svenkerud Stor-Elvdal 61 
52 Bjarne Holmstad Gjøvik 47 
53 Nils Jørund Lieberg Stieng Gran 18 
54 Svein Helgesen Lillehammer 77 
 

 

Kapittel 6 – Organisasjonsstatistikk  
 Medlemmer pr 01.01.2022 Medlemmer pr 31.12.2022 
Innlandet Høyre  1491 1527 
Innlandet Unge Høyre 144 131 
Innlandet Senior Høyre 249 247 

 

Kapittel 7 – Sekretariatet  
Sekretariatet i Innlandet Høyre har i 2022 bestått av fylkessekretær/daglig leder Marianne 
Gunnerud som er ansatt i 100 % stilling. Arbeidet er utført fra Innlandet Høyres kontor i Moelv 
(Storgata 105), fra hjemmekontor og på reise rundt om i fylket. 

Fra september 2022 har Jørgen Lishagen vært ansatt som politisk rådgiver for fylkestingsgruppa 
i et midlertidig engasjement fram til 1. oktober 2023. Jørgen har arbeidssted sammen med 
Marianne i kontorlokalene våre i Moelv. 
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Sak 3: Fylkestingsprogram 
Programkomitéen ble valgt av fylkesstyret 20.05.2022 og har utarbeidet forslaget til 
fylkestingsprogram for Innlandet Høyre for valgperioden 2023 – 2027. Programkomitéen har 
bestått av: 

Hanne Alstrup Velure, Lesja (leder) 
Gjertrud Nordal, Stange 
Vegard Riseng, Nord-Aurdal 
Svein Håvar Korshavn, Gjøvik 
Joakim Ekseth, Elverum 
Hans Olav Sundfør, Lillehammer 
Ristin Mortensson, Engerdal 
Anders Nyhuus, Trysil 
Sadug Jones Alfeli, Kongsvinger 
Karl Thomas Normann Tvete, Nord-Fron 
Maren K. Halberg, Rendalen 
Kristian Gregor Rønningen, Lillehammer (Unge Høyre) 
Arne Johan Sigstad, Elverum (Senior Høyre) 

 
Redaksjonskomitéen ble valgt av fylkesstyret 15.12.2022 og har mottatt innkomne 
endringsforslag til programutkastet som de legger fram for årsmøtet med sin innstilling. 
Redaksjonskomitéen har bestått av:   

Anne Bjertnæs, Gjøvik (leder) 
Gjertrud Nordal, Stange 
Vegard Riseng, Nord-Aurdal 
Joakim Ekseth, Elverum 
Olav Kristian Huseby, Sør-Aurdal 
Thomas Berg Olsen, Hamar  
Anne Mette Øvrum, Sør-Odal 
Anne Mari Sveipe, Øyer 

 
Vedlegg: 

• Utkast til fylkestingsprogram  
• Skjema med endringsforslag og redaksjonskomitéens innstilling. 

 

Viktig informasjon om behandling av endringsforslag: 

1. Nye endringsforslag behandles ikke (frist for endringsforslag var 27. januar). 
 

2. Redaksjonskomiteens innstilling ligger til grunn for votering. 
 

3. Frist for å melde inn ønsket votering på  
a. endringsforslag som er anbefalt avvist, 
b. endringsforslag som er anbefalt vedtatt som du vil stemme mot 
c. kulepunkter uten endringsforslag som du vil stemme imot 

er torsdag 16. februar kl. 1200 og sendes skriftlig til innlandet@hoyre.no for å komme 
med i voteringen.  
 

4. Fylkestingsprogrammet med endringer blir votert over helhetlig til slutt. 

mailto:innlandet@hoyre.no
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Sak 4: Valg  
Valgkomitéen har bestått av: 

Harald Bakke, Gjøvik (leder) 
Anders Nyhus, Trysil 
Anne Aronsveen, Øyer 
Arne Johan Sigstad, Elverum 
Joanna Cecilie Randmæl-Warpe, Kongsvinger 
Magnhild Husby Bolstad, Sør-Aurdal 
Maren Helberg, Hamar 
Sigurd Riise, Sel 

a) Utsendinger til Høyres Landsmøte (HLM) 24. – 26. mars 2023  
Valgkomitéen innstiller følgene: 

 Navn Alder Kommune Krets 
 Berg, Kai Ove 51 Ringsaker Hed. 
 Bjertnæs, Anne 50 Gjøvik Opp. 
 Ekerbakke, Ove 50 Nord-Aurdal Opp. 
 Hørstad, Ole Erik 54 Åmot Hed. 
 Meyer, Jane 43 Hamar Hed. 
 Nordal, Gjertrud 24 Stange Hed. 
 Sangnes, Kjetil 52 Vestre Toten Opp. 
 Seigerud, Gunn 56 Gran Opp. 
 Sundfør, Hans Olav 52 Lillehammer Opp. 
 Sveipe, Anne Marie 50 Øyer Opp. 
 Sætre, Yngve 48 Elverum Hed. 
 Wathne, Eli 52 Kongsvinger Hed. 
 Øvrum, Anne-Mette 53 Sør-Odal Hed. 

Vara:     
1. Hansen, Per Olav 48 Stange Hed. 
2. Sveum-Aasbekken, Inger Lise 48 Søndre Land Opp. 
3. Ekseth, Joakim 47 Elverum Hed. 
4. Øvstegård, Åse Harjo 32 Øyer Opp. 
5. Lyng, Asgeir Christian 47 Stor-Elvdal Hed. 
6. Halberg, Maren Kværness 60 Rendalen Hed. 
7. Afeli, Sadug Jones 21 Kongsvinger Hed. 
8. Langleite, Tirill Beate M. 60 Alvdal Hed. 
9. Nordahl, Kjell-Erik 55 Løten Hed. 

10. Pabsdorff, Heidi Helene 44 Ringsaker Hed. 
11. Oxhovd, Bente 58 Øystre Slidre Opp. 

 
 
I tillegg deltar følgende selvskrevne delegater fra Innlandet Høyre på HLM: 

Anna Molberg (Stortingsrepresentant fra Hedmark)  
Kari-Anne Jønnes (Stortingsrepresentant fra Oppland) 
Hanne A. Velure (Sentralstyremedlem og gruppeleder fylkestinget) 
Magne Sørby (Sentralstyremedlem) 
Valgt delegat for Innlandet Høyres kvinneforum 
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b) Leder av Bedriftskanalen Innlandet 
Det skal velges en leder av Høyres bedriftskanal i Innlandet. Valgkomitéen legger frem sin 
innstilling under årsmøtet. 

 
d) Valgkomité for 2023 – 2024  
Fylkesstyret innstiller følgende valgkomité for 2023 - 2024: 

Navn Kommune 
Odd Henning Dypvik (leder) Kongsvinger 
Dag Schaartum-Hansen Hamar 
Vigdis Osbak Elverum 
Ander Kiær Rendalen 
Mari Botterud Øyer 
Per Henry Vassdokken Nord-Fron 
Inger Lise Sveum-Aasbekken Søndre Land 
Bente Oxhovd Øystre Slidre 

 

Sak 5: Resolusjoner/uttalelser 
Se eget resolusjonshefte. 

Årsmøtet skal først ta stilling til antall resolusjoner, deretter hvilke resolusjoner som skal 
behandles.  

Dirigentene vil opplyse om hvordan behandlingen vil foregå og hvilke tidsfrister som gjelder for 
å fremme endringsforslag. 

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

b) Ved behandling av beretning og programmer skal dirigentene på samme måte tilstrebe en 
likeverdig behandling av alle kapitler, uansett behandlingsrekkefølge. 

c) Normalt skal intet innlegg overskride 3 minutter, men i spesielle tilfelle kan dirigentene innvilge 
utvidet taletid. 

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

e) Det gjennomføres en ordning med replikkadgang på Innlandet Høyres årsmøte. Replikkordningen 
gjennomføres både under den generelle debatt og under de separate debatter. Oppstår det et behov 
for tidsmessig prioritering mellom den generelle og de separate debatter, skal sistnevnte prioriteres.  

Når det gjelder taletid for hovedinnlegget settes den til 3 minutter. Etter dette åpnes det for to 
replikker hver på 1 minutt, med mulighet for tilsvar på 1 minutt. Den som først tegner seg til replikk, 
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får ordet, dog slik at dirigentene har adgang til å bruke skjønn for å sikre at det blir en viss bredde 
over de som får benytte seg av replikkadgangen.  

Lengden på den del av debatten som innebærer replikkadgang fastsettes ut fra den totale tidsplan for 
Årsmøtet. Dirigentene har Årsmøtets fullmakt til å bestemme talerlisten og derved fastsette hvem 
som får holde hovedinnlegg i den del av debatten som inneholder replikkadgang. 
 

 

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

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

c) Saksvoteringer foretas i alminnelighet ved opprekking av delegatskilt, som dersom dirigenten finner 
det nødvendig blir talt rodevis av det oppnevnte tellekorpset. 

d) Ved skriftlig avstemning har tellekorpset ansvar for innsamling og opptelling av stemmesedlene.  

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

f) Alle voteringer for hver enkelt plass skal foregå skriftlig så lenge mer enn ett forslag er fremkommet. 
Ingen kan unnlate å avgi stemme, men det kan stemmes blankt. 

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

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

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

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

 

For voteringer ved behandlingen av fylkestingsprogrammet (sak 3) se egen beskrivelse på side 16. 
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