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Innlandet Venstre 

 

Strategiplan 2022 

 
Vedtas av fylkesårsmøtet 12.-13.02.2022 

 

 

Plattform 
Innlandet Venstres plattform kan oppsummeres i de 10 liberale prinsipper nedfelt i Venstres 

prinsipprogram med noen tillegg: Friheten skal gjelde overalt, for alle. Det personlige 

ansvaret er ufravikelig. Alle har ansvar for hverandre, for natur og miljø og for kommende 

generasjoner. Virkelig frihet forutsetter fellesskap, rettferdighet og mangfold. Alle er 

likeverdige, men ingen er like. Politikk skal fremme livskvalitet og menneskelig vekst. 

Politisk mak skal komme nedenfra. Makt skal spres og balanseres. Den liberale staten er 

upartisk, sterk og begrenset. Liberalere er optimistiske og alltid underveis. 

 

For oss i Innlandet Venstre er disse prinsippene overordnede og ufravikelige når vi skal 

utforme en sosialliberal politikk for ei framtid som hele tida er i forandring. 

 

Visjon. 

Visjonen til Venstres Hovedorganisasjon (VHO) er: Venstre vil ha et sosialt og liberalt 

kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin egen vei til det gode liv, og 

der vi tar ansvar for hverandre og miljøet.  

 

Innlandet Venstre februar 2022. 

Innlandet Venstre er et av de minste fylkeslagene i Venstre, og Innlandet er fortsatt en bastion 
for Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Stortingsvalget 2017 ga de rødgrønne partiene i Hedmark 

66,7 % og i Oppland 65,0 %, samtidig som de blågrønne partiene vant valget på landsbasis. 

Fylkestingsvalget 2019 ga de rødgrønne partiene 75,1 % i Innlandet fylke, mens de nasjonalt 

fikk 56,2 %. Stortingsvalget 2021 ga de rødgrønne partiene i Hedmark 73,5% og i Oppland 

72,5 %, mens tallet nasjonalt ble 56,0%.  

 

Venstre har de siste 40 årene vokst i Innlandet, kanskje særlig i Hedmark, men resultatene fra 

og med stortingsvalget 2017 har vært svake, med bare 2,3 % oppslutning i Hedmark 2017 og 
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2021, i Oppland 2.6 i 2017 og 2,4 i 2021. I det felles fylkestingsvalget i 2019 ble resultatet 

2,1%. Vi har i inneværende kommunestyreperiode 17 faste representanter (inkl. 1 på 

fellesliste) og 1 representant i fylkestinget. 

 

Begge førstekandidatene, Stine Hansen og Stig Vaagan, gjorde en formidabel innsats i 

valgkampen, selv om det ikke ble stortingsplass denne gangen. 

 

Unge Venstre skaffet oss et godt skolevalgresultat i 2019 i Innlandet med 7,3 % og i 2021 

med 8,6 %. 

 

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

miljøbevisste og opptatt av kunnskap og toleranse enn andre velgere. Velgerundersøkelser 

viser at Venstres velgere er moderne og samtidig opptatt av fellesskapsløsninger og det å 

skape nye arbeidsplasser, noe som bør være gode verdier for framtidas lokalsamfunn i 

Innlandet. 

 

Venstres organisasjon i Innlandet. 

Aktiviteten i 2021 har generelt vært høy, og det er grunnlag for å si at kontakten mellom 

fylkeslaget og de fleste lokallag har fungert tilfredsstillende. Den lukkede gruppen på 

Facebook i Innlandet Venstre fungerer som diskusjonsforum for alle medlemmer i aktuelle 

saker, og den offentlige siden gir oss mulighet til å nå mange velgere med våre saker. 

Fylkesstyret og fylkestingsgruppa kommuniserer jevnlig med hverandre i Messenger. 

 

Venstres betydelige innflytelse etter stortingsvalget 2013 og 2017 har medført at det også fra 

Venstre i Innlandet har vært nødvendig med stor innsats for å påvirke den nasjonale 

politikken. Dette endret seg naturlig noe etter regjeringsskiftet høsten 2021. 

 

Fylkesstyrene har et nært samarbeid med fylkestingsgruppa, og gruppeleder Erik Ringnes har 

møtt på de fleste fylkesstyremøtene. Det pågår et arbeid med å formalisere dette samarbeidet 

ytterligere. 

 

Venstre i Innlandet har fortsatt en svak organisasjon, selv om nedgangen de siste årene nå er 

snudd. I 2021 ble resultatet 382 betalende medlemmer, 33 flere enn året før. Vi er det tredje 

minste fylkeslaget foran de to fylkeslagene i Nord-Norge, likt med Møre og Romsdal og ikke 

langt bak Agder. 

 

Venstre har lokallagsaktivitet i 16 av Hedmarks 22 kommuner og i 11 av 24 i Oppland. 

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

 

Vi har et omfattende samarbeid med Innlandet Unge Venstre, og fylkesleder Omar Yagci 

møter med stemmerett i fylkesstyrets møter. 

 

Stortingsrepresentant Ketil Kjenseth fra Oppland var leder av Stortingets energi- og 

miljøkomite fram til nytt Storting trådte sammen høsten 2021. 

  

Ingjerd Thon Hagaseth var første vararepresentant til Stortinget fram til høsten 2021. 

 

Erik Ringnes er fylkestingsrepresentant. 

 

Terje Rønning er varaordfører på Lillehammer. 
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Sjur Skjævesland og Ingjerd Thon Hagaseth er faste medlemmer i Venstres landsstyre som 

fylkesstyremedlemmer, og Inger Noer er direkte valgt landsstyremedlem. 

 

Toril Østvang er medlem i Venstres distriktspolitiske utvalg. 

 

Ketil Kjenseth leder valgkomiteen i VHO før landsmøtet 2022. 

 

Knut Aastad Braaten var medlem i Venstres programkomite for Stortingsprogrammet 2021-

2025, og var en periode i 2020 statssekretær i Kultur- og likestillingsdepartementet. 

 

Kristian Botten Pedersen var fylkessekretær i 20 % fram til april 2021. Stillingen ble i 

perioden 01.04.2021 til 30.09.2021 endret til stilling som valgkampsekretær/fylkessekretær i 

50 % med Benedicte Røvik som ansatt. 

 

Målene 2022 
Politisk: 

Innlandet Venstre vil søke å være premissleverandør for den politikken som utformes av 

Venstre sentralt. Vår utfordring vil først og fremst bli å utforme en politikk lokalt som er 

relevant for oss som bor i Innlandet, samtidig som den er gjenkjennelig som Venstres politikk 

sentralt og i andre deler av landet. Innlandet Venstre må arbeide for å gjennomføre mest 

mulig av det vedtatte fylkestingsprogrammet for perioden 2019 – 2023, og vil søke samarbeid 

for å få dette til som et opposisjonsparti i fylkestinget. 

 

Etter stortingsvalget 2017 fikk Venstre en nøkkelrolle i norsk politikk. Det var derfor en 

viktig oppgave for Innlandet Venstre å være en tydelig stemme for fylket vårt inn i Venstres 

sentrale organer. Det ble også viktig å kommunisere tilbake til våre velgere i Innlandet de 

gjennomslag vi fikk som hadde betydning for vårt fylke. Etter regjeringsskiftet står det å 

skape politikk sentralt. Innlandet Venstre vil prioritere å arbeide med saker som det grønne 

skiftet med utvikling og innføring av moderne teknologi både i Oppland og Hedmark, 

framføring av dobbeltspor i østlig trase på Dovrebanen mot Lillehammer og 

elektrifisering/batteridrift av nye banestrekninger – herunder modernisering av Røros- og 

Solørbanen iht planen i Godspakke Innlandet, styrking av forsvaret, etablering av Universitet i 

Innlandet, et helsetilbud som setter pasientene først, desentralisert utdanning av sykepleiere 

og andre, fylkets bidrag til klimaplan 2030 og generelt distriktspolitiske saker som kan bidra 

til å skape ny og attraktiv virksomhet i Innlandet. I dette arbeidet vil vi samarbeide nært med 

lokallagene. 

 

Innlandet Venstre vil være en pådriver for styrking av samarbeid med regionene som grenser 

mot Innlandet. 

 

Venstre vil arbeide for at Innlandet beholdes som eget fylke. 

 
Organisatorisk: 

Medlemstallet 
Det bør være realistisk å øke medlemstallet i 2021 fra 382, slik at vi passerer 400 betalende 

medlemmer ved neste årsskifte.  
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Fylkeslaget. 

• Innlandet Venstre koordinerer ringerunde til medlemmene minst en gang i løpet av 

året. 

 

• Innlandet Venstre er oppdatert på sosiale medier og hjemmeside. 

 

• Fylkeslaget legger vekt på å skape flere overskrifter enn underskrifter i media. 

 

• Fylkesstyret skal vedta minst 1 politisk uttalelse fra hvert fylkesstyremøte. 

 

• Fylkesstyret prioriterer opp arbeidet med skolering. 

 

• Fylkesstyret koordinerer kampanjer og aksjoner utarbeidet av VHO. 

 

• Fylkesstyret prioriterer å bistå lokallagene med å søke statsstøtte og foreta de 

oppdateringer som er nødvendig etter bestemmelsene om finansiering av politiske  

partier. 

 

• Formalisere og styrke samarbeidet med fylkestingsgruppa. 

 

• Videreutvikle den gode relasjonen til, og samarbeidet med Innlandet Unge Venstre, for 

organisasjonsbygging, rekruttering, listestilling og ikke minst utforming av politikk.  

 

• Etablere en ansvarlig/kontaktperson i eller utenfor fylkesstyret for hver av regionene i 

Innlandet. 

 

• Ansette fylkessekretær i 50-100 % stilling, og gi mulighet til frikjøp for å gjennomføre 

prioriterte oppgaver – dette gjelder også medlemmer av fylkestingsgruppa. 

 

• Innrette arbeidet slik at vi øker antall lister til kommunevalget 2023. 

 

• Sikre at nominasjonsprosessen til fylkestingsvalget 2023 er sluttført i løpet av året 

2022, også om fylket skulle bli oppløst og det derfor må stilles separate lister i 

Oppland og Hedmark.  

 

I tillegg til forberedelser til valget i 2023 vil det viktigste være å drive politisk virksomhet. 

Innlandet Venstre vil arbeide for mer gledesfylt politisk arbeid, skape og oppmuntre til at det 

skapes møteplasser for politisk aktivitet som gir overskudd framfor å tappe folk for energi. Vi 

vil snakke opp både egne tillits- og folkevalgte og tilsvarende i andre partier som oppnår gode 

resultater til vårt felles beste. Innlandet Venstre har tidligere arrangert oppmuntringsverksted i 

Hedmark og vil arbeide for å videreutvikle denne formen for politisk virksomhet på alle 

nivåer i partiet. 

 

Vi vil aktivt hegne om grupper og enkeltpersoner som opplever rasisme, trakassering eller 

diskriminering.  
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Årshjul fylkeslaget 2022-2023 (til og med neste årsmøte) 

 

MÅNED FYLKESSTYRET ADMINISTRATIVT ARRANGEMENTER 

Januar 2 møter (ett fysisk 

og ett digitalt) 

Innkalling til 

fylkesårsmøte 

Innrapportering av 

studiearbeid 

 

Februar Møte (fysisk) Årsmelding til VHO Fylkesårsmøte  

Mars Møte (digitalt) Oppdateringer i 

partiportal/søke 

statsstøtte 

 

April Møte (fysisk)   

Mai Møte (digitalt) Innrapportere 

inntekter i partiportal 

fylkeslag/lokallag 

 

Juni Møte (fysisk)  -Felles seminar for 

fylkesstyre/fylkestingsgruppe 

-LPN (eventuelt regionalt) 

Juli    

August Møte (fysisk)   

September Møte (digitalt)  -NOMINASJONSMØTE 

24.09 

-LPN (eventuelt regionalt) 

Oktober Møte (fysisk)  -Delegasjonsmøte 

-LANDSMØTE 14.-16.10 

 

November Møte (digitalt)   

Desember Møte (fysisk)   

Januar-23 Møte  Innkalling til 

fylkesårsmøte 

 

Februar-23 Møte Årsmelding til VHO Fylkesårsmøte 2023 
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Lokallag. 

I 2021 har vi fokus på å vinne valget, rekruttere medlemmer, bygge lokallag og styrke våre 

folkevalgte i deres arbeid. Vi samarbeider også godt med Innlandet Unge Venstre om å 

etablere lokallag for vår yngre medlemmer.  

 

Fylkeslaget vil særlig prioritere samarbeid med de lokallagene som stilte liste i 2019, men 

som ikke ble representert i kommunestyret. Vi vil bidra til at: 

 

• Alle lokallag arrangerer årsmøte innen utgangen av januar. 

 

• Alle lokallag utarbeider aktivitetsoversikt og politisk regnskap. 

 

• Alle lokallag holder hjemmesida oppdatert med minst ett innlegg i måneden. 

 

• Alle lokallag gjennomfører nominasjon til kommunevalget 2023. 

 

• Lokallagene legger vekt på å skape flere overskrifter enn underskrifter i media. 

 

• Etablere kontaktperson i de kommunene der vi ikke har noe lokallag. 

 

Lister til kommune- og fylkestingsvalget 2023. 

Innlandet Venstre stiller liste til fylkestingsvalget 2023. Dersom Innlandet fylke skulle bli 

oppløst stiller vi ulike lister i de to fylkene. Uansett arrangeres nominasjonsmøtet/-møtene 

samtidig den 24.09.2022. 

 

I 2019 var antallet rene lister 16 (av 22 kommuner) i Hedmark og 8 (av 24 kommuner) i 

Oppland. Innlandet Venstre skal øke det samlede antallet lister i fylket slik at det samlet 

overstiger 24.  

 

Studiearbeid. 

Innlandet Venstre vil prioritere opp studiearbeidet generelt og arrangere minst to LPN i 2022. 

Det vil bli vurdert å arrangere mer av studiearbeidet regionalt. 

 

Programarbeid. 

Innlandet Venstres fylkesstyre har oppnevner en programkomite for fylkestingsvalget, 

eventuelt separate komiteer dersom Innlandet fylke skulle bli vedtatt oppløst, bestående av 

valgkamputvalget/valgkamputvalgene og Innlandet Unge Venstre. Komiteen utarbeider 

forslag til program som godkjennes av fylkesstyret etter at det har vært til behandling i 

fylkesårsmøtet 2023. Årsmøtet kan treffe vedtak i enkeltsaker som binder fylkesstyret ved 

utarbeidelse av programmet.  

 

 

 


