
GRØNNE OG LEVENDE LOKALSAMFUNN I INNLANDET 

 
Distriktene i Innlandet opplever nedgang i folketall og skatteinntekter, en uttynning av 

næringslivet og en befolkning som stadig blir eldre. Innlandet Venstre ønsker å ta et krafttak 

for å snu denne utviklingen.  

 

En moderne distriktspolitikk spiller på lag med utviklingen i stedet for å stritte imot. 

Erfaringer fra andre deler av landet viser at det er mulig å skape en positiv utvikling i 

distriktene. Da må vi sette kunnskap og hensynet til klima og miljø høyest og være villige til å 

ta i bruk moderne teknologi, samtidig som vi tar vare på viktige tradisjoner i 

lokalsamfunnene. 

 

Innlandet Venstre vil: 

- Snarest mulig sikre en bærekraftig pakke med omstillings- og stimuleringstiltak for 

reiselivet, serverings-, kultur-, og utelivsbransjen etter Covid-19 

- Sikre alle i Innlandet fiber/5G innen 2025 

- Utvikle Høgskolen Innlandet til Innlandsuniversitetet 

- Videreføre og utvikle nye desentraliserte utdanningstilbud 

- Ha en sykehusstruktur og andre helsetjenester som er rustet for framtidas utfordringer 

- Sikre at alle får tilstrekkelig tilgang på ladestasjoner for el-biler 

- At Innlandet ligger i forkant med å ta i bruk moderne teknologi i alle offentlige 

virksomheter 

- Øke satsingen på næringsklynger og tilrettelegge for folk som vil skape bærekraftige 

arbeidsplasser som ikke forurenser miljøet 

- At mange flere skal få mulighet til steduavhengige arbeidsplasser 

- Samle statlige fagmiljøer i distriktene i lokale «Statens hus» 

- Etablere program for utprøving av nye personrettede tiltak i distriktspolitikken 

- Opprettholde vernet av vernede vassdrag 

- Øke støtten til energiøkonomisering i private bygg og næringsbygg 

- Stanse omdisponering av myr til andre formål slik at CO2 ikke frigjøres 

- Stimulere natur- og kulturbasert reiseliv 

- Ha en restriktiv hyttebygging for å sikre artsmangfold og viktige naturverdier 

- Arbeide for at mest mulig av ressurser fra skog, landbruk og andre naturressurser i 

Innlandet videreforedles i vårt eget distrikt 

- Støtte et natur- og klimavennlig landbruk som tar dyrevelferd på alvor og der det også 

er rom for små og mellomstore driftsenheter 

- Gi mer støtte til bevaring og utvikling av bærekraftig stølsdrift 

- Sikre levedyktige bestander av alle arter som lever i Innlandets natur 

- Innføre et regnskap for all omdisponering av natur, der nye naturinngrep må 

kompenseres med restaurering av minst like stort areal 

- Se til at fylkeskommunen og alle kommuner har oppdaterte klimaplaner 

- Forsere utbygging og overgang til bærekraftig drift på alle jernbanestrekningene i 

Innlandet. Dobbeltspor til Lillehammer må prioriteres høyere i Nasjonal Transportplan  

- Slå ring om EØS-avtalen som sikrer bedriftene våre markedstilgang i Europa 
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