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Innlandet skal være et fylke med eventyrlige muligheter. Innlandet skal være en plass 
der man opplever mestring, kan følge drømmene sine, leve gode liv og føle at man 
er del av et felleskap. Innlandet har et fylke med store avstander, men også et fylke 
med mangfold. Distrikt og by skal bygge hverandre opp - ikke dra hverandre ned. Vi 
ønsker et bedre Innlandet. 

De 17 bærekraftsmålene legges til grunn for politikken til Ungdommens fylkesting.

Vi er ungdommens talerør, og vi skal representere ungdom i hele fylket. Innlandet 
trenger vår stemme for å pushe politikerne til et bedre samfunn med eventyrlige 
muligheter til alle. 
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Næring og ung sysselsetting 
Innlandet skal bidra til økt verdiskapning og innovasjon i hele fylket. Alle innbyggere skal ha 
like gode muligheter til å utvikle bedriften sin uansett hvor de bor. Ungdom og unge voksne 
vil være viktig for velferden i fylket. Vi må gjøre det lettere å starte en bedrift, og øke syssel-
settingsgraden i Innlandet. 

Ungdommens fylkesting vil: 

• etablere høyhastighetsnett i hele  
Innlandet 

• legge til rette for bedre støtte til unge 
entreprenører 

• legge til rette for større utvikling og  
innovasjon innenfor bioindustri 

• sikre et godt læremiljø og en universelt 
utformet arbeidsplass for alle med  
nedsatt funksjonsevne 

• ansette regionale jobbkoordinatorer  
i hele fylket 

• innføre økonomiske virkemidler til  
etablering av kontorfellesskap 

• sikre at næringsliv og offentlig virk- 
somhet skal sikres full finansiering  
av lærlinger 
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Samferdsel 
Innlandet er et langstrakt fylke, større enn mange europeiske land. Det skal være enkelt å 
komme seg fra A til B med kollektivtransport. Vi vil prioritere kollektivtransport og satse på 
nytenkning for å gjøre hverdagen til folk enklere i distrikt og by. 

Ungdommens fylkesting vil: 

• legge til rette for økt bruk av godstog og 
utvide jernbanenettet 

• styrke togtilbudet og benytte seg av ned-
lagte togstasjoner 

• utvide busskortet til også å gjelde tog 

• beholde gratis bomavgift for EL-biler  
• sikre et godt kollektivtilbud i hele fylket, 

både i distriktene og i byene  

• sikre hyppigere bussavganger og punkt- 
lige busser 

• etablere ferge mellom Hamar og Gjøvik 

• bedre sikringen av fylkesveier, spesielt på 
vinterstid  

• bedre trafikksikkerhet for myke  
trafikanter 

• tilrettelegge for trygge skoleveier 

• opprettholde trygt hjem-ordningen 

• senke bussprisene og prioritere prislet- 
telsene for barn og ungdom  

• innføre ungdoms- og studentrabatt på 
kollektivtransport  

• ha elektrifisering av rørosbanen 

• gjøre kollektivtilbudene mer miljøvennlig  

• etablerere ordningen “Hent meg” 
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Klima og miljø 
Vi må stoppe de menneskeskapte klimaendringene og redusere utslippene med minst 60 
prosent til 2030. Fremtidige generasjoner skal arve en klode som er minst like god som da 
vi kom til verden. Veitrafikken, jordbruket, næringslivet og alle sektorer må omstilles i en 
grønnere retning. Innlandet har unik og urørt natur som må beskyttes. Vi ønsker en effektiv 
miljøpolitikk som kutter utslipp og tar vare på naturen. 

Ungdommens fylkesting vil: 

• redusere utslippene med minst  
60 prosent til 2030 

• innføre en regional klimaplan med  
regionale tiltak opp mot stortingets  
vedtatte klimaplan for å sikre at vi når 
klimamålene i Innlandet 

• innføre et klimafond til næringslivet som 
skal bidra til grønn omstilling og grønn  
innovasjon i innlandet 

• satse på utvikling av bioenergi 

• satse på utvikling og innovasjon innenfor 
sirkulær økonomi 

• stanse forsøpling, og fokusere på Mjøsa 
og unik natur i fylket

• stanse inngrep i naturreservat 

• sørge for at miljø skal bli tatt hensyn til  
i alle vedtak i fylkestinget  

• bygge mer fornybar energi i Innlandet, og 
er positive til solcellepanel, bioenergi og 
energieffektivisering av operative forny-
bare energianlegg. Tiden for videre utbyg-
ging av vindkraft og vassdrag er forbi  

• sikre at all utbygging i naturen skal ut- 
redes etter kultur- og miljøhensyn  

• øke antallet ladepunkter i Innlandet, og 
sørge for at alle kommuner har lade- 
stasjoner til EL-biler 
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• elektrifisere bilparken til fylkeskommunen  

• verne mer uberørt og unik natur for å ta 
vare på det biologiske mangfoldet 

• innføre et klimafond til landbruket 

• styrke innsatsen for resirkulering, og 
etablere flere resirkuleringsstasjoner i 
Innlandet

• gi alle videregående skoler i Innlandet 
tilbud om å delta i NM i klima 

• sikre miljøfyrtårn-sertifisering av fylkes-
kommunale bygg 
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Kultur og inkludering 
I Innlandet skaper vi kunst, bygger hverandre opp og inkluderer alle. Alle mennesker er like 
mye verdt, og ingen skal oppleve hat og diskriminering på bakgrunn av den de er. Innlandet 
skal være et fylke for alle. Kunst og kultur er det som gjør livene våre rike og frivilligheten 
styrker samfunnet vårt. Kultur, frivillighet og inkludering styrker Innlandet. 

Ungdommens fylkesting vil: 

• ha en nullvisjon mot diskriminering  

• innføre et pengefond til frivillige barne- 
og ungdomsorganisasjoner 

• styrke og utvide kulturkortet til hele Inn-
landet 

• legge til rette til å aktivisere uorganisert 
ungdom gjennom fritidsklubber og andre 
møteplasser 

• styrke kulturtilbudet og sikre at kulturtil-
budet er tilgjengelig for alle uavhengig  
av økonomisk situasjon 

• innføre flere lavterskeltilbud der fokuset 
er å ha det gøy
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Skole og utdanning 
Alle skal ha like muligheter i samfunnet. Da må vi ha gode skoler i hele fylket som satser på 
kunnskap, mestring og elevens beste. Utdanningstilbudet skal være bredt og gi gode mulig-
heter til alle elever. 

Ungdommens fylkesting vil:

• innføre fritt skolevalg med reisegaranti  
i Innlandet  

• sikre lærere med tilstrekkelig kompetanse 
til å gi alle elever en god grunn- og videre-
gående utdanning  

• sørge for at flere lærere i den videregå- 
ende skolen tar etter- og videreutdanning 

• unngå utdaterte skolebøker 

• beholde gratisprinsippet og øke utstyrs-
stipendet til yrkesfagelever  

• styrke linje- og fagtilbudet ved videregå-
ende skoler i mindre sentrale strøk 

• strebe etter å sikre alle yrkesfagelever 
lærlingplass og gjøre det lønnsomt for 
næringslivet å ta inn lærlinger 

• ha færre fellesfag og flere programfag og 
valgmuligheter i skolen 

• se på muligheten for å tilby elever som 
har gått studieforberedende mulighet til  
å gå yrkesfaglig påbygg for kunne få 
fagbrev  

• innføre gratis bind- og tampong- 
automater på alle skoler 
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Helse 
Alle fortjener en god helse. Psykisk helse har alt for lenge vært underprioritert. Mange har 
store vansker og faller utenfor samfunnet grunnet disse psykiske lidelser. Alle fortjener et 
verdig helsetilbud der det fysiske og psykiske helsetilbudet likestilles. 

Ungdommens fylkesting vil: 

• innføre gratis vaksine mot hjernehinne- 
betennelse 

• utvide tilbudet for psykisk helse, styrke 
bemanningen og unngå nedleggelse  
av institusjonene for psykisk helse 

• opprettholde og styrke helseteamet i 
hele fylket, med helsesykepleiere, psyko-
loger og miljøarbeidere 

• sikre at det er helsesykepleiere på alle 
videregående skoler hver dag  

• sørge for at det er skolepsykologer på 
alle videregående skoler i Innlandet 

• senke momsen på bind og tamponger fra 
25 % til 15 % 

• innføre flere lavterskeltilbud i hele Inn- 
landet med et større mangfold blant 
ansatte




