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Politisk plattform for bygd og by 

Vi bygger Innlandet 

 
ammen med kommuner, næringsliv, frivillige lag og foreninger, innbyggere og ansatte 
skal vi bygge et helt nytt fylke.  Vi skal vi sørge for at Innlandet skal være et godt sted 
å bo, jobbe og leve livet både på bygda og i byene våre. Innlandet skal være noe mer 
enn summen av Hedmark og Oppland. I fellesskap utvikler vi Innlandet og ruster oss 

for framtida. Målet er å ta nye posisjoner, både nasjonalt og internasjonalt. 
Vi legger en desentralisert tenking til grunn for vår samfunnsutvikling, og vi er opptatt av å 
utvikle alle deler av fylket. Vi skal se mulighetene i fylket på tvers av kommunegrenser, 
sektorer og forvaltningsnivåer. Norge og verden står overfor utfordringer knytta til inkludering, 
klima og digitalisering. Innlandet har svar på mange av framtidas utfordringer og skal bidra til 
å nå nasjonale og internasjonale mål. Sammen kan vi bygge et inkluderende, inspirerende 
og innovativt fylke. 
Vi forventer at regionreformen følges opp gjennom å flytte flere oppgaver fra statlige 
myndigheter til de nye fylkeskommunene som er tettere på folket der de bor. Det må følge 
full finansiering med nye oppgaver. Premissene for regionreformen var at fylkeskommunene 
skulle få en styrket samfunnsutviklerrolle og den vil vi ta, men dette er ikke innfridd så langt. 
En slik styrking er helt nødvendig om vi skal kunne nå våre mål for Innlandet.  
 
Dersom det kommer et initiativ fra Stortinget om oppløsing av tvangssammenslåtte fylker, 
skal fylkestinget på nytt ta opp og ta stilling til om det er ønskelig å reversere 
sammenslåingen av Oppland og Hedmark. 
 
Utover den politiske plattformen legger vi våre to partiprogrammer til grunn for politikken som 
skal utøves. Våre to partier søker i alle saker å komme fram til enighet i forkant av 
fylkesutvalg og fylkesting. Våre arbeidsmåter skal være basert på åpenhet, tillit og tidlige 
avklaringer. Hvis ikke enighet om en konkret sak kan oppnås på forhånd skal dette avklares 
mellom de to partiene, og da blir saken behandlet og vedtatt etter de avstemmingsregler som 
til enhver tid gjelder. 
 

Fylkesutvalg: Det overordna samfunnsoppdraget 
 
Innlandet fylkeskommune skal ha en overordna og helhetlig rolle som samfunnsutvikler og 
derfor er det noen ansvarsområder som må legges til fylkesutvalg som et overordna og 
koordinerende utvalg. Dette gjelder ansvaret for regional utvikling, planmyndighet, klima, 
miljø, folkehelse og fokus på bærekraftig utvikling. Derfor må også det overordna ansvaret 
for det internasjonale arbeidet legges til fylkesutvalget for å binde sammen Innlandet med det 
internasjonale arbeidet og som koordinator opp mot utvalgene og kommunene våre. 
Kommunene og regionene blir våre viktigste samarbeidspartnere og alle de overordna 
temaene som er lagt til fylkesutvalget må følges opp mot kommunene og inn i regionrådene i 
tillegg til aktuelle saker som kommer opp.  
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Næring: Bærekraftig næringsutvikling 

 
olka i Innlandet er sammen med våre naturgitte fortrinn den viktigste ressursen vi har. 
Innlandet skal videreutvikles gjennom erfaring, kunnskap og kompetanse. Alle 
regionene skal gis redskaper til å dyrke sine fortrinn. Både byene og bygdene skal 
utvikles. Derfor er næringsutvikling kjernen i utviklingen av Innlandet, og vi vil bidra til 

at bedrifter og gründere som vil investere i nye arbeidsplasser skal oppmuntres og støttes. 
Vi vil ha et spesielt fokus på økt verdiskaping, flere arbeidsplasser og økt konkurransekraft i 
de biologisk baserte verdikjedene. Målet er å utvikle innlandet som et ledende kraftsentrum 
for bærekraftig bioøkonomi. Innlandet fylkeskommune skal bidra til at det skapes minst 1000 
nye arbeidsplasser i året i Innlandet. Politiske løsninger for næringsutvikling må skreddersys 
for den enkelte næring og for den enkelte region. Det skal sikres tilgang til virkemidler og 
kompetanse. Det skal føres en aktiv og desentralisert næringspolitikk i hele Innlandet, og det 
krever en større grad av fysisk tilstedeværelse av virkemiddelapparat og fylkeskommunale 
medarbeidere som arbeider ute i regionene og nye arbeidsformer med digitale løsninger. 
 
En forutsetning for å sikre vekst og utvikling i hele Innlandet er godt utbygd infrastruktur. 
Derfor skal vi ha fortsatt full fart på bredbåndsutbygging i hele fylket, gjennom spleiselag med 
kommuner og staten. Vi skal arbeide for at staten må ta et større ansvar for den digitale 
infrastrukturen.  
 
Vi må i større grad se virkemidlene i sammenheng og vi vil være en pådriver for at alle som 
jobber for og med næringslivet skal dra i samme retning til det beste for hele Innlandet fylke. 
FNs bærekraftmål skal legges til grunn, og økt produksjon av fornybare råvarer basert på 
lokale ressurser er en viktig del av løsningen på klimautfordringene. Vi skal bruke vår 
innkjøpsmakt både til å nå klimamål, og samtidig sikre et anstendig arbeidsliv og motvirke 
sosial dumping.  
 

Kultur: Det inkluderende Innlandet  
 

ultur, idrett og frivillighet er viktig for inkludering, trivsel, opplevelser og identitet. 
Innlandet har en bredde og et mangfold i kultur- og idrettslivet som fylkeskommunen 
vil støtte opp om. Frivilligheten er en viktig del av dette. De ulike regionene har ulike 
kulturelle særpreg som det er viktig å ta vare på. Kultur gir bolyst og 

næringsutvikling. Fylkeskommunen vil stimulere til økt samarbeid mellom både profesjonelle 
og frivillige miljøer innen kunst og kultur. Vi skal bidra til å utvikle gode anlegg og arenaer, 
gjennomføre arrangementer og styrke integreringa og satsinga på barn og unge. Nye 
satsinger og initiativ innenfor kulturfeltet er alltid velkomment og vi skal være en støttespiller 
for dette. 
Vi skal innføre kulturkort for ungdom, og sikre UKM, den kulturelle skolesekken og den 
kulturelle spaserstokken. Sammen skal vi etablere den allerede vedtatte musikksatsinga for 
det profesjonelle musikklivet, videreutvikle Teater Innlandet, bidra til å utvikle film- og 
spillmiljøene i Innlandet og styrke litteraturfylket Innlandet. 
 

Utdanning: Satsing på kunnskap og læring hele livet 

 
ngdommen er framtida. Å få flest mulig gjennom utdanning og i jobb er en av våre 
viktigste oppgaver. Sammenhengen mellom samfunnsutviklingen og 
utdanningssystemet er sterkt. Vi må sikre at vi har vi et skoletilbud med høy kvalitet i 
hele fylket, og som bidrar til at flere fullfører og består, og ved inntak er det 

nærskoleprinsippet som skal ligge til grunn.  
Det skal ikke legges ned videregående skoler i løpet av perioden og alle skolesteder skal 
bestå. Tilbudsstrukturen i Innlandet skal bygge opp under den kompetansen næringsliv og 
kommune trenger i regionene og vi skal sikre gode muligheter for utdanning i hele fylket. For 
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å lykkes med dette må videregående opplæring og næring samarbeide tettere både innad i 
fylkeskommunen og i samarbeid med regionene.   
Næringslivet i dag er drevet av både teoretisk og praktisk kompetanse. Det vil være behov 
for flere innen ulike yrkesfag i årene som kommer. Vi skal derfor løfte yrkesfagene og 
garantere læreplass til elever som har fullført og bestått Vg2 på et yrkesfaglig løp. 
Satsingene som er gjort i Hedmark og Oppland for å få flere til å fullføre og bestå 
videregående skole har gitt resultater. Dette er et arbeid vi skal fortsette med i Innlandet.  
Vi brenner for at ungdommene våre skal lykkes. Vi skal derfor styrke innsatsen for å bidra til 
økt trivsel og bedre psykisk helse, slik at færre faller utenfor fellesskapet. Det vil vi blant 
annet gjøre gjennom å sørge for en skolehelsetjeneste som er tilstede hver dag. Vi skal også 
tilby frokost på alle de videregående skolene og ha fokus på god folkehelse. 
Vi vil legge til rette for læring hele livet. Vi er derfor opptatt av å sørge for god og relevant 
voksenopplæring i fylkeskommunal regi over hele fylket, med mål om å etablere en felles 
struktur for desentraliserte tilbud innen videregående opplæring, fagskoleutdanning og 
høyere utdanning.  
Vi har flere gode kompetansemiljø og læringsarenaer som gjør skolehverdagen mer 
virkelighetsnær og som bidrar med kunnskap som supplerer den vanlige undervisningen. 
Viktig med godt samarbeid med disse, og vi vil aktivt benytte oss av den kompetansen de 
sitter på.  
 

Samferdsel: Veg, kollektivtrafikk og digital infrastruktur knytter landet sammen. 

 
i er Norges mest spredtbygde fylket og god infrastruktur er helt avgjørende for å 
sikre nye næringer og bosetting i hele fylket. Innlandet binder Norge sammen, og 
vegen til utlandet går via Innlandet.  Innlandet fylkeskommune har ansvaret for 6296 
kilometer fylkesveger. Det gjør oss til landets nest største vegeier etter staten. 

Fremkommelighet og trafikksikkerhet er viktig. Fylkesvegene skal rustes opp i hele fylket, og 
etterslepet skal reduseres, samt aktiv påvirkning mot regjering og storting for økte rammer til 
fylkesvei. 
Vi skal bidra til gode kollektivtilbud for både innbyggere og turister. Det er viktig at vi har 
gode kollektiv løsninger som binder sammen byer og tettsteder i Innlandet. Skoleruter og 
regionbusser skal bidra til et helhetlig kollektivnett. Vi skal satse på sømløse kollektivtilbud 
for pendlere og reiselivet, utslippsfrie reiser og utslippsfri passasjerferje mellom Hamar og 
Gjøvik.  
 
Den digitale infrastrukturen må på plass og vi skal jobbe hardt for at staten må ta et større 
ansvar for denne infrastrukturen, som er våre «nye fylkesveger». 
 

Vi ønsker å prioritere trafikksikkerhetsarbeidet og gang- og sykkelveger, og generelt ivareta 
myke trafikanter. Nye Innlandet fylkeskommune må starte arbeidet med å bli sertifisert som 
trafikksikker fylkeskommune. 
 

Valgteknisk avtale 2019 – 2023 
 

Vervene fordeles til et politisk parti – ikke til en representant. 
Ved ev. fritak skal det partiet som har vervet ha en ny representant som erstatter den som får 
fritak.  
 

Verv Parti Nestleder, Parti komiteer 

Fylkesordfører AP  

Fylkesvaraordfører SP  

Komiteleder Utvalg for utdanning SP AP avklarer hvem 

Komiteleder Utvalg for kultur AP SP avklarer hvem 

Komiteleder Utvalg for samferdsel SP AP avklarer hvem 
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Komiteleder Utvalg for næring AP SP avklarer hvem 

 
Fylkesutvalget. 15 medlemmer  
Fylkesutvalget skal ha det overordnede og helhetlige ansvaret for regional utvikling, og det 
som går på fylkeskommunen som planmyndighet. Fylkesutvalget skal også ha ansvar for 
budsjett og økonomi, samt miljø, klima og folkehelse fagområder. Hovedutvalgene gis 
delegert beslutningsmyndighet på sine områder, og utvalgslederne skal være medlemmer av 
fylkesutvalget. 
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AP  

AP  

AP  
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SP  
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SP  
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Andre  

Andre  

Andre  

Andre  

Andre  

 
Rovviltnemnda:    Leder: SP 
Trafikksikkerhetsutvalget:  Leder: AP  
KS Innlandet, styret:  Leder: SP Nestleder: AP  
 

Anita Ihle Steen Bengt Fasteraune Per Martin Sandtrøen 
Leder Innlandet Arbeiderparti Leder Oppland Senterparti Leder Hedmark Senterparti 

 


