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Årsmelding Innlandet Venstre 2021 

 
 

Styret: 

Fylkesleder:  Sjur Skjævesland, Hamar 

Politisk nestleder: Ingjerd Thon Hagaseth, Etnedal 

Org. nestleder: Kristian Botten Pedersen, Åsnes  

Sekretær:  Stig Vaagan, Hamar 

Økonomiansvarlig: Benedicte Røvik, Hamar 

Styremedlem:  Stine Hansen, Vestre Toten 

Styremedlem:  Jo Are Aamodt Brenden, Lillehammer/Gausdal 

Styremedlem:  Ketil Kjenseth, Gjøvik 

Unge Venstre:  Omar S. Yagci, Gjøvik 

 

1. varamedlem: Alice Gudheim, Øystre Slidre 

2. varamedlem: Vegard Gamme Svello, Hamar 

3. varamedlem: Toril Østvang, Tolga 

4. varamedlem: Kristin Jess-Bakken, Østre Toten 

 

Styre med varamedlemmer ble valgt i 2020 for to år. 

 

Valgnemnd: 

Valgt på årsmøte i 2021 for to år: Christin Guldahl Madsen (leder), Eivind Snorre Brenna, 

Inger Noer, Mirjam Engelsjord og en representant for Innlandet Unge Venstre. 

Vararepresentanter: Olav Olstad, Stein Hoset, Terezia Hole, Erik Ringnes og en representant 

for Innlandet Unge Venstre.  

  

 



2 

 

Revisorer: 

Thomas Longva og Inge K. Haugen, valgt i 2020 for to år. 

 

Opplysninger og kommentarer: 

Fylkesstyrets arbeid: 

Det er avholdt 11 fylkesstyremøter i meldingsåret (mellom fylkesårsmøtene), to færre enn året 

før. Ett av dem var ekstraordinært, i forbindelse med en økonomisk støtte til Innlandet Unge 

Venstre. Noen av møtene har vært gjennomført digitalt på grunn av Covid-19, og noen har 

vært gjennomført fysisk når smittevernsituasjonen har gjort dette forsvarlig. 

 

Medlemsmøter og møter i valgkamputvalget: 

Det har vært avholdt ett medlemsmøte, den 09.03.2021, for å behandle sykehusstrukturen i 

Innlandet. Helse Sør-Øst (Lofthus) og Sykehuset Innlandet (Andersgaard) deltok på møtet 

som ble gjennomført digitalt. Fylkesstyret har hatt webmøte med næringsministeren om 

Forestia. 

 

Det har vært avholdt en rekke møter i valgkamputvalget både før årsmøtet 2021 og fram til 

stortingsvalget i september. Det vises til egen rapport fra valgkamputvalget. 

 

Stortingsvalget 2021: 

Fylkesårsmøtet i 2020 besluttet at Venstre skulle stille separate lister til stortingsvalget 2021 i 

de to valgkretsene. Det ble nedsatt separate nominasjonsnemnder med Erik Ringnes som leder 

i Hedmark og Eivind Brenna i Oppland. Nemndene foreslo henholdsvis Stig Vaagan og Stine 

Hansen som førstekandidater, og disse ble valgt under felles nominasjonsmøte på Hamar 

03.10.2020. I Hedmark fulgte Celina Christoffersen og Kristian Botten Pedersen på de neste 

to plassene, og tilsvarende for Jo Are Aamodt Brenden og Christin Guldahl Madsen i 

Oppland. 

 

Fylkesstyret opprettet høsten 2020 et felles valgkamputvalg for Innlandet Venstre, med Sjur 

Skjævesland (fram til 01.06.2021), og deretter Ketil Kjenseth, som leder. Øvrige medlemmer 

var Celina Christoffersen, Kristian Botten Pedersen, Stig Vaagan, Stine Hansen, Jo Are 

Aamodt Brenden og Christin Guldahl Madsen. Unge Venstre var representert ved Vegard 

Gamme Svello ut 2020, og deretter av den nye fylkeslederen Omar Sukru Yagci. 

 

Fylkesårsmøtet 2021 bevilget midler til engasjement for valgkampsekretær i 50 % stilling i 

inntil 6 måneder i valgkampen. Benedicte Røvik ble ansatt. Valgkampplan og 

valgkampbudsjett ble vedtatt av fylkesårsmøtet. Unge Venstre viste en imponerende innsats 

og oppnådde et svært godt resultat i skolevalget med 8,6 % i Innlandet, se årsmelding fra 

Innlandet Unge Venstre. 

  

Valget var noe skuffende, med 2,4 % i Oppland og 2,3 % i Hedmark, omtrent uendret siden 

2017-valget. Vi økte litt fra bunnivået på 2,1 % i fylkestingsvalget 2019. Vi fikk ingen 

stortingsrepresentanter de neste fire årene heller. Det var likevel et stort lyspunkt at Venstre 

nasjonalt gikk fram 0,2 til 4,6 %, og at vi beholdt 8 stortingsrepresentanter. Resultatene i de 

største byene var også akseptable, med 4,7 % på Hamar og 4,2 % på Lillehammer som de 

aller beste resultatene. I utkantkommunene gjorde vi det gjennomgående svært dårlig. Se 

ellers egen rapport fra valgkamputvalget. 

 

 

 



3 

 

 

 

Kommune- og fylkestingsvalget 2023: 

Etter det dårlige valget i 2019 har vi 1 fylkestingsrepresentant og 17 

kommunestyrerepresentanter i Innlandet. Styret har utarbeidet et forslag til 

handlingsplan/valgkampplan for tiden fram til valget neste høst, og har en målsetting om å 

øke både antall lister, fylkestingsrepresentanter og kommunestyrerepresentanter. 

 

Kort analyse av stortingsvalget og den politiske situasjon i februar 2022: 

Det er grunn til å tro at nasjonale trender slo inn med stor styrke ved valget. Velgerne ønsket 

et skifte, og Venstre var det eneste av regjeringspartiene som hadde framgang i valget.  

 

Fra et dårlig utgangspunkt klarte vi å heve oss gjennom sommeren og fram til valget, og vi 

mener det er grunn til å tro at saker som rusreformen og rapporten i august fra FNs klimapanel 

ga oss drahjelp. 

 

Særlig i tiden rundt striden om rusreformen fikk vi en del nye medlemmer, og tallet på 

betalende medlemmer. Vår oppslutning ligger vanligvis omtrent 2 % under de nasjonale 

tallene, noe som antakelig i stor grad henger sammen med at Innlandet er mindre urbant, har 

en eldre befolkningssammensetning og et lavere utdanningsnivå enn gjennomsnittet i landet.  

 

Venstre appellerer til unge velgere og velgere med høy utdannelse. Disse velgerne er oftere 

miljø- og klimabevisste og mer opptatt av kunnskap, frihet og toleranse enn andre velgere. 

Velgerundersøkelser, herunder medlemsundersøkelsen 2021, viser at Venstres velgere er 

moderne og samtidig opptatt av fellesskapsløsninger og det å skape nye arbeidsplasser, noe 

som vil være viktig for framtidas lokalsamfunn i Innlandet. Medlemmene våre rapporterer at 

de står lengst unna Frp og Rødt, og nærmest H og MDG i det politiske landskapet.   

 

Venstres organisasjon i Innlandet: 

Aktiviteten i 2021 har generelt vært høy, til tross for at pandemien har preget det meste av 

året. Det er grunnlag for å si at kontakten mellom fylkeslaget og de fleste lokallag har fungert 

tilfredsstillende. Den lukkede facebookgruppen i Innlandet Venstre fungerer som 

informasjons- og diskusjonsforum i aktuelle saker, og den åpne gruppen gir oss mulighet til å 

nå mange velgere med våre saker. I valgkampen satset vi bredt på å nå ut til velgere gjennom 

sosiale medier, nettannonser, stands og andre valgkampaktiviteter. 

 

Innlandet Venstre har fått god anledning til å påvirke den nasjonale politikken, særlig fram til 

vi gikk ut av regjering etter valget. Toril Østvang er medlem i det nasjonale distriktsutvalget i 

Venstre.  

 

Fylkesårsmøtet 2021 var planlagt på Lillehammer, men måtte gjennomføres digitalt på grunn 

av pandemien. Vi hadde «besøk» av Sveinung Rotevatn i årsmøtet. Miljøprisen ble tildelt 

Gropmarkas Venner ved Ivar Ringen for godt arbeid med miljøvern i Lillehammer-området. 

  

Inger Noer er direktevalgt landsstyremedlem fram til høsten 2022. Sjur, Ingjerd og Kristian 

har representert fylkeslaget i landsstyret gjennom 2021. Ketil Kjenseth leder den nasjonale 

valgkomiteen før landsmøtet høsten 2022. 

 

Flere fra Innlandet Venstre har deltatt i den nasjonale politikken, blant annet i arbeidsgrupper 

knyttet til utarbeiding av nytt stortingsvalgprogram.  
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Fylkesstyret har engasjert seg i en rekke politiske og organisatoriske saker, og har vedtatt 

uttalelser og skrevet innlegg knyttet til aktuelle temaer i valgkampen. Viktige regionale saker 

har vært sykehusstruktur og forurensing i Mjøsa. Vi fikk vedtatt uttalelsen «Mjøsa trenger en 

ny mjøsaksjon» i landsstyret i juni, og fikk flere oppslag i media om saken. Den siste tiden 

fram mot fylkesårsmøtet har fylkesstyret og fylkestingsgruppa særlig engasjert seg i kampen 

for å beholde Innlandet fylke og hindre en reversering av domstolsstrukturen.  

 

Delegasjonen til det digitale landsmøtet møttes på Wood Hotel i Brumunddal. Så godt som 

alle delegatene hadde ett eller flere innlegg i debattene, og vi fikk gjennom en rekke av de 

endringsforslagene vi hadde sendt inn til andreutkastet til stortingsvalgprogram for 2021-

2025. 

 

Styret har hatt et godt samarbeid med fylkestingsgruppa, og gruppeleder Erik Ringnes har 

møtt på de fleste fylkesstyremøtene. Fylkesstyret har anbefalt at fylkestingsgruppa utarbeider 

et eget reglement for sin virksomhet, og gruppa er i ferd med å gjennomføre dette. 

 

Styret har valgt å bruke den fylkeskommunale grupperessursen til å avlønne politisk sekretær, 

framfor å frikjøpe medlemmer av fylkestingsgruppa. 

 

Organisasjon og medlemstall. 

Venstre i Innlandet har en forholdsvis svak organisasjon. Vi klarte likevel å få en 

medlemsvekst med 33 i 2021 fra 349 til 382 betalende medlemmer. Tallene viser en oppgang 

på 17 i Oppland og 16 i Hedmark, slik at det nå er 171 i Oppland og 211 i Hedmark. Vi står 

registrert med 418 medlemmer, noe som betyr av 36 medlemmer ikke har betalt kontingenten 

i 2021. I 2018 var antall betalende medlemmer 348 og i 2019 var det 349. Vi ligger godt over 

Troms/Finnmark og Nordland, likt med Møre og Romsdal og like bak Agder. Sett i forhold til 

stemmetallet ved stortingsvalget er vi nå det fylkeslaget med flest medlemmer i hele landet! 

De to største lokallagene er Hamar og det nylig sammenslåtte laget Gjøvik og Toten Venstre. 

Stange og Lillehammer har økt mest i 2021. 

 

Venstre har lokallag i alle kommunene i Hedmark, med unntak av Folldal, Os, Engerdal, 

Nord-Odal, Sør-Odal og Rendalen. Grue Venstre er ikke nedlagt, men besluttet i 2019 å gå i 

«dvale» inntil videre. Dermed har vi lokallagsaktivitet i 14 av det tidligere fylkets 22 

kommuner. I Oppland mangler vi lokallag i Sør-Aurdal, Vang, Nordre Land, Øyer, Sør-Fron, 

Nord-Fron, Sel, Vågå, Lom, Skjåk, Dovre og Lesja. Vi har likevel enkeltmedlemmer i flere av 

disse kommunene. Dermed har vi lokallagsaktivitet i 11 av det tidligere fylkets 24 kommuner. 

Aktiviteten i lokallagene er noe varierende, men i flere lag arbeides det bra. 

 

På mange punkter mener styret at målsettingene i strategiplanen for 2021 er oppfylt. Vi har 

arbeidet aktivt med de politiske sakene som er prioritert i planen, med skolering, bistand til 

lokallagene og forberedelser til og gjennomføring av stortingsvalget 2021. Medlemsveksten 

burde likevel vært enda større.   
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Kommune: Medlemmer 

2021 

Medlemmer 

2020 

Endring 

Løten           5           4    1 

Hamar         68         66             2 

Stange         24         17   7       

Nord-Odal                 

Sør-Odal           2           1    1   

Eidskog           6 4    2 

Kongsvinger         19         16              3         

Grue           3           2             1        

Åsnes           9         10 -   1 

Våler           5           7 -   2 

Elverum         14         12             2 

Trysil           4           6 -   2 

Engerdal           1           1              

Åmot           4           3              1     

Stor-Elvdal           3           3             

Alvdal         12         13  -    1   

Tynset         13         13           

Tolga           5           5  

Rendalen           1           1              

Folldal    

Os     

Ringsaker         13         11             2 

Gran           8           5             3 

Søndre Land         11         11  

Nordre Land           1           1  

Sør-Aurdal    

Nord-Aurdal         15         16 -   1 

Øystre Slidre         10           9             1 

Vestre Slidre           3           3  

Vang           1           1  

Etnedal           3           3  

Gjøvik og Toten         63         59             4 

Lillehammer         33         25             8 

Gausdal         10         11 -   1 

Øyer           3           2             1 

Ringebu           3           3  

Sør-Fron    

Nord-Fron           3           1             2 

Sel              

Dovre           3           3  

Lesja           1           1  

Vågå    

Lom    

Skjåk    

Totalt       382       349           33  
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Landsmøtet 2021: 

Sjur Skjævesland (som fylkesleder), Ingjerd Thon Hagaseth (som pol. nestleder), Stine 

Hansen, Ketil Kjenseth, Jo Are Brenden, Stig Vaagan, Celina Christoffersen og Toril Østvang 

ble valgt som utsendinger, med Erik Ringnes, Omar S. Yagci, Benedicte Røvik, Christin G. 

Madsen, Kristian Botten Pedersen og Kristin Jess-Bakken som varautsendinger. Toril måtte 

melde forfall, og i hennes sted møtte Kristian. Inger Noer møtte som direkte valgt 

landsstyremedlem, og deltok sammen med Innlandets delegasjon fra Wood Hotel i 

Brumunddal. 

 

Innlandet Venstre deltok aktivt i den politiske debatten og i landsmøteforhandlingene for 

øvrig. Stig Vaagan og Stine Hansen hadde innlegg i den politiske debatten. De aller fleste av 

Innlandets delegater hadde ordet under debatten om stortingsvalgprogrammet. Det ble holdt et 

delegatmøte for landsmøteutsendingene i forkant av landsmøtet. Selve landsmøtet ble avviklet 

digitalt på grunn av smittesituasjonen med Covid-19.  

 

Folkevalgte 2019-2023: 

Faste kommunestyrerepresentanter er Toril Østvang (Tolga), Tor Halvor Bjørnstad-Tuveng 

(Tynset), Sverre Oskar Øverby (Stor-Elvdal), Kristian Botten Pedersen og Luisa Arango 

(Åsnes), Inger Noer (Kongsvinger), Hilde Sørli (Eidskog), Stig Vaagan (Hamar), Kristin Jess-

Bakken (Østre Toten), Christin Guldahl Madsen (Gjøvik), Knut Aastad Braaten og Kjersti 

Kirkeby Ødegaard (Nord-Aurdal), Alice Gudheim (Øystre Slidre), Terje Rønning og Terezia 

Hole (Lillehammer), Juel Sagbakken (Søndre Land) og Syver Thon (innvalgt på fellesliste 

med H og KrF i Etnedal). Nils Hagen har i 2020 overtatt som fast representant i Tynset og 

Eivind Lande i Eidskog. Knut Aastad Braaten meldte seg ut av Venstre i 2021. 

 

Fast fylkestingsrepresentant er Erik Ringnes (Stange). 

 

Stortingsrepresentant fra Oppland fra 2013 til 2021 var Ketil Kjenseth. I den siste perioden 

ledet han Stortingets energi- og miljøkomite. Ingjerd Thon Hagaseth var første vara. 

  

Ansatte 2021: 

Kristian Botten Pedersen var ansatt i 20 % stilling som fylkessekretær i første halvår. Hans 

betalte arbeidsoppgaver er hovedsakelig å forberede saker for fylkestingsgruppa, men ved 

siden av den betalte delen utførte han også en rekke organisatoriske oppgaver på fritida.  

 

Benedicte Røvik var ansatt i 50 % stilling som valgkampsekretær i 6 måneder fra 01.04.2021. 

 

Venstrekvinnelaget: 

Hedmark Venstrekvinnelag ble stiftet i 2014, med Mete Willas som fylkesleder. I 2016 ble 

Grete Kalfoss valgt som leder. I 2017 overtok Mirjam Engelsjord stafettpinnen som leder. 

Laget møtte i Hedmark Venstres fylkesstyre ved Mirjam, men det har ikke vært aktivitet i 

Venstrekvinnelaget etter at Innlandet Venstre ble stiftet.  

 

Hedmark Unge Venstre: 

Se egen årsmelding. 

 

Fylkestingsgruppa: 

Se egen årsmelding. 

 

Hamar, februar 2021, Fylkesstyret i Innlandet Venstre v/fylkesleder Sjur Skjævesland 


