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Oppsummering spørreundersøkelse (Dato: 31. august 2013) 

Mener samferdsel og jernbane er viktigst for å snu trenden 
Full intercityutbygging og gode vei- og samferdselsløsninger er det viktigste for utviklingen av Innlandet. 

Dette sier et stort flertall av Opplands stortingskandidater – uavhengig av partitilhørighet. 

 

Næringsforeningenes spørreundersøkelse viser en stor enighet om viktige regionale- og næringsrelaterte saker, 

men samtidig betydelig ulikhet mht. hvordan de ulike kandidatene vil løse problemstillingene. Ikke 

overraskende vektlegger kandidatene i Høyre og FrP i større grad generelle skatte/avgiftslettelser og 

næringsnøytrale virkemiddel, mens særlig Arbeiderpartiets kandidater vektlegger konkrete tiltak, og viser da til 

partiets utarbeidde «Innlandsstrategi». 

 

Alle kandidatene som har svart på undersøkelsen påpeker jernbanen og Intercity som kritisk for utviklingen i 

Mjøsregionen og Gudbrandsdalen, og som en svært viktig sak i kommende stortingsperiode. Venstres Kjetil 

Kjenseth har ikke sluppet målet om å nå Lillehammer med tospors jernbane innen 2025, og sammen med 

Høyres Olemic Thommesen og Jørand Lunde Ødegård opptatt av endringer i finansiering og organisering for å 

få rask utbygging. 

 

Også veiutbygging generelt trekkes fram som kritisk for utviklingen, med unntak av SV’s Aksel Hagen, som i 

sitt svar kun vektlegger jernbane og kollektivtransport. 

 

Alle stortingskandidatene er enige om at utvikling av høgskolene på Gjøvik og Lillehammer blir svært viktige 

politiske saker kommende stortingsperiode. På konkrete spørsmål forplikter alle kandidatene seg til å arbeide 

for høgskolenes utvikling, samt at forsvarets hovedkvarter for IKT reelt skal utvikles på Jørstadmoen, ihht. 

Ambisjonen i de sentrale stortingsdokumentene. 

 

På spørsmål om deler av regionen bør få lavere arbeidsgiveravgift, egne avskrivningssatser for studielån, eller 

andre regionspesifikke økonomiske virkemiddel, svarer kandidatene unisont at dette vil de arbeide for. Høyres 

og FrP’s kandidater påpeker samtidig at avgiftslettelser og bedring av bedriftenes generelle rammevilkår er 

viktig for regionens utvikling. 

 

Høyres Jørand Ødegård Lunde påpeker på flere spørsmål behovet for å øke kommunenes selvråderett, også 

over egne ressurser, og framhever nedleggelse av fylkeskommunen som et virkemiddel for å snu utviklingen. 

Selvråderetten og balanse mellom bruk og vern framheves også av Senterpartiets Anne Tingelstad Wøien, som 

for øvrig utfordrer egen regjeringskonstellasjon ved å ville fjerne skatt på arbeidende kapital. 

   

Venstres Ketil Kjenseth og Arbeiderpartiets Kjersti Stenseng vektlegger opprettelse av regionale såkornfond. 

 

Venstres Ketil Kjenseth vil for øvrig søke seg til Finans- eller Transportkomiteen, om han kommer inn, mens 

Anne Tingelstad Wøien ønsker seg inn i Energi og Miljøkomiteen. Andrekandidaten til Sp, Ivar Odnes, vil 

prioritere Transportkomiteen, noe også Høyres Ødegård Lunde også signaliserer. Sistnevnte påpeker også 

næringskomiteen som viktig, og et alternativ for henne. Arbeiderpartiets Kjersti Stenseng (fjerdekandidat for 

Ap, og på meningsmålingene nå ikke inne på Stortinget) vil prioritere næringskomiteen, mens andrekandidaten 

Tore Hagebakken også har påpekt transport- og kommunalkomiteen som viktig for Oppland kommende 

periode. 

 

Aksel Hagen (SV) og Olemic Thommessen (H) påpeker for øvrig at en ikke må overvurdere verdien av 

komitetilhørighet når saker skal behandles i Stortinget, da representanter som ikke sitter i komiteen som 

behandler konkrete saker gjerne kan ha større spillerom for å eksempelvis ivareta regionale interesser. 

 

På spørsmål om hvordan regionens næringsliv skal øke sin innflytelse på sentrale beslutninger er det generelle 

svaret på tvers av partigrenser at en må søke aktiv dialog med både stortingsrepresentanter og regjeringens 
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politiske ledelse. Det virker å være noe uenighet mht. om en «samlet opplandsbenk» er en viktig arena, ved at 

Anne Tingelstad Wøien påpeker dette som en viktig gruppe, mens Aksel Hagen (SV) eksplisitt påpeker at 

denne arenaen ikke må overvurderes og at den direkte kontakt med den enkelte representant er viktigst. 
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Vedlegg 1 

Om spørreundersøkelsen 
 

Næringsforum på Lillehammer og næringsforeningene i øyer, Midt-Gudbrandsdal og Nord-Gudbrandsdal har 

sammen gjennomført en enkel spørreundersøkelse blant stortingskandidatene i Oppland. 13 stortingskandidater 

fra Oppland er stilt åtte spørsmål knyttet til nærings- og regionsrelaterte problemstillinger. De 13 kandidatene 

er fire fra Ap, to fra Høyre, to fra Frp, to fra Sp og en fra hhv. SV, Venstre og KrF. 

Det er mottatt svar fra åtte av kandidatene, samtidig som Ap har valgt å svare samlet gjennom sin 

fjerdekandidat Kjersti Stenseng. Det er således kommet inn svar som representerer til sammen 11 av 

kandidatene. KrF sin kandidat har ikke svart, det samme gjelder Frp sin kandidat Morten Ørsal Johansen. 

Alle spørsmål er stilt slik at det gir rom får åpne svar. Kandidatene har benyttet denne muligheten, noe som 

gjør at den enkelte kan vurdere nyansene i svarene (se vedlegg 2). Undersøkelsen er gjennomført i uke 35. 

 

Mht. spørsmål 7, som omhandler ønske av stortingskomite etter valget, har Ap svart på dette i en felles epost 

for kandidatene (sitat fra eposten med Tore Hagebakken som avsender): 

« Kjersti har svart næringskomiteen, og det er en viktig komite for Oppland, i likhet med kommunal og 

transport, som Kjersti nevner. Andre komiteer kan også være viktige for Oppland. Våre ønsker vil bli 

samordnet når den tid kommer, for at vi skal sikre oss plass i flere viktige komiteer. Uansett vil vi jobbe for 

Opplands beste. 

Og la meg legge til; Rigmor satser vi på skal forbli i regjering og følgelig ikke behøver foreta noe 

komitevalg!» 
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Vedlegg 2: 

Spørreundersøkelse stortingskandidater 2013 Oppland - Svarene 
 
 

 

 

1. Hva mener du må til for at den negative utviklingen skal snu? Hva er de viktigste enkeltsakene du vil arbeide for kommende stortingsperiode 

for å styrke næringslivet i vår region? 

 

Bakgrunn: Det er stor enighet om at vår region har betydelige næringsutfordringer. Høyt kostnadsnivå i Norge, en høy andel bedrifter i 

stagnerende næringer, for lavt utdanningsnivå i deler av regionen og transportulemper er ofte benyttede forklaringsfaktorer.  

 

 

Ketil Kjenseth (V): 

Venstre vil jobbe for en grønn opptur for Oppland. Kapital, kompetanse og samferdsel er de viktigste sakene. Venstre vil ha risikokapitalen inn 

tidligere, flere regionale såkornfond og 20% skattefradrag (maks 500 000) per pers for innskudd i nye bedrifter. Vi vil satse på gode høgskoler og 

mer næringsrettet forskning, heller enn å bruke mye penger på å adm opp et universitet. Så vil vi ha dobbeltspor til Lhmr innen 2025, med eget 

InterCity As og statlig reguleringsplan. Nye krysningsspor nord for Lillehammer og utbedring av godsterminaler på Kvam og Hovemoen er også 

inne i vår NTP.  

Oppland er et grønt batteri, hvor fornybar energi i mange former kan utvikles videre. Vi vil også styrke IKT-miljøet rundt Jørstadmoen og Storhove 

med et grønt datalagringssenter. Innen reiselivet er SnowBall en god start på en enda tydeligere satsing på vinterprodukter og arrangementer. 

Anne Tingelstad Wøien (Sp): 

Bedre balanse mellom bruk og vern må til! Masseuttak i Gudbrandsdalslågen, færre fredningsvedtak av rydningsrøyser og øvrig natur, 

vannkraftutbygging, en resolutt rovdyrpolitikk som tar ut rovdyr i beiteprioriterte områder før skade er skjedd, sørge for risikokapital til FoU 

innenfor skog, oppfylle Nasjonal transportplan, utbedre Dovrebanen med bla sidespor for tømmertransport, heve bunnfradraget i formueskatten 

og fjerne skatt på arbeidende kapital, en sterk fellesskole, desentraliserte høgskoletilbud og styrke høgskolene gjennom en sterk 

kommuneøkonomi ny finansiering av høgskolesektoren. For å nevne noe - mye må virke sammen for å virke. 

Olemic Thommessen (H): 

Høyre vil prioritere samferdsel, dvs utbygging av 4 felts motorvei  helt til Lillehammer, og dobbeltsporet jernbane i hele IC triangelet innen 2030. 

vi hadde også ønsket smal 4 felt Lillehammer - Otta, men dette ble nedstemt i Stortinget. Videre er en sterkere satsing på våre kompetansemiljøer 

på HiL (HiG) og Jørstadmoen svært viktige prioriteringer. I tillegg kommer jo Høyres generelle næringspolitikk også vårt område til gode. Særlig 

håper vi at utfasing av formuesskatt og arveavgift vil styrke de lokalt eide bedriftene. 

Aksel Hagen (SV): 

1. Dobbeltspor jernbane 

2. Styrke og videreutvikle de distriktspolitiske virkemidlene som H/FrP vil fjerne/svekke som Innovasjon Norge, SIVA, Fylkeskommunen, diff. 

arbeidsgiveravgift, regionale forskningsfond 

3. Styrke Storhovemiljøet - utdanning, forskning, FOU 

4. Styrke yrkesfag og fagskoleutdanning 

Ivar Odnes (Sp): 

Utbygging av E6 og ytterlegare satsing på Dovrebana er viktige element i botnen. Redusert arbeidsgiveravgift for regionen, og ei samhandling 

mellom skule og næringsliv for å få rett kompetanse til rett tid. 

Harald Eivind Bakke (Frp): 

Jeg mener det er helt avgjørende for utviklingen av regionen at Intercity-utbyggingen forseres slik at vi så raskt som mulig får gode 

kommunikasjoner som begrenser den negative virkningen av lange avstander. Jeg vil arbeide for full utbygging innen 2025 eller helst før. 
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Jørand Ødegård Lunde (H): 

Vei og bane må utbygges. Høyre vil ha raskere utbygging en foreslått av dagens regjering. offentlig privat samarbeid vil gi oss dette. Inter City vil vi 

prosjektfinansiere for å unngå venting på bevillinger. videre må vi planlegge for Baneutbygging videre nordover fra Lillehammer neste NTP 

periode.  

 

Kommuner og lokalsamfunn må gis større råderett over egne ressurser. Statlig overstyring må begrenses kraftig. Fylkeskommunens må legges ned 

og oppgaver og penger overføres til kommunene. Kommunene gis da større mulighet for å ta tak i egen utvikling. Mindre rigid arealplanlegging, 

insigelsretten til staten må begrenses. 

 

Forskning og innovasjon må styrkes, skattefunnordningen må bli bedre. Skatte og avgiftspolitkken må bli mere næringsvennlig. Innovasjon Norge 

skal ha en tydlig rolle, men kan aldri erstatte generelle rammevilkår. 

 

Utfordringene i skogsnæringen må tas på alvor, tre er en viktig ressurs i Oppland.  

 

Jord og skog skal drives. 

 

Markedsføring og videre utvikling av reiselivsnæringen blir viktig. 

Kjersti Stenseng (Ap): 

Vår region trenger en  næringspolitikk som er tilpasset næringsstrukturen. Næringslivet i Innlandet har en utpreget struktur av små og 

mellomstore bedrifter, og tilgangen på risikovillig kapital har vært begrenset. Kommunene i Gudbrandsdalen og Valdres har særlige utfordringer 

når det gjelder befolkningsutvikling og sysselsetting. Bedrifter har et uforløst potensial for å inngå i større klynger og nettverk. Forsknings- og 

utviklingsmiljøer må kobles tettere sammen med enkeltbedrifter og spesielt bedrifter i nettverk. 

Jeg vil bidra til å videreutvikle kompetanse- og næringsmiljøene i Innlandet gjennom kompetansekartlegging, kompetanseheving, bedriftsrettede 

tiltak gjennom styrking av Innovasjon Norge, omstillings- og forskningskompetanse i nye og eksisterende bedrifter.  

Jeg vil arbeide for tilførsel av risikokapital med formål å kommersialisere gode ideer, eksempelvis gjennom såkornfond, Investinor og regionale 

forskningsfond. 

Jeg vil arbeide for at det etableres et nytt såkornfond i Innlandet som tilpasses Innlandets muligheter, utfordringer og næringsstruktur.  

Jeg vil at det etableres et bedriftsutviklingsprosjekt i samarbeid med NHO Innlandet og LO med målsetting om å øke antall arbeidsplasser i 

regionen gjennom sterkere vekst i de minste bedriftene.  

Etablering av en næringshage i SIVAs næringshageprogram jobbes det nå for. Arbeiderpartiet har lagt frem en egen Innlandsoffensiv der 

hovedsatsinger og konkrete tiltak er spsifisert. Dette er noe av det jeg  vil jobbe for å realisere. 

 

 

2. Hvilke saker og beslutninger kommende stortingsperiode mener du blir viktigst for utviklingen av mjøsregionens småbyer, samt at disse blir 

motorer for regionens øvrige utvikling? 

 

 

   Bakgrunn: Det er større og større erkjennelse av småbyenes rolle som motor for regional utvikling og regionalt næringsliv. I vårt område er 

mjøsregionens byer slike regionale motorer, og avgjørende for utviklingen også i fylkets nordlige områder. Samtidig bidrar manglende regionalt 

samarbeid, i kombinasjon med sentrale politiske diskusjoner og beslutninger, til et hovedfokus på hovedstadsregionen som ensidig vekstmotor. 

 

Ketil Kjenseth (V): 

Videre utbygging av E6 og jernbane inn i og nordover fra Hamar til Lhmr blir viktigste sak. samt å få fart på Gjøvikbanen. I tillegg må vi finne en 

modell som gjør at statlige såkorn-midler blir utløst i Oppland. Venstre vil åpne for mindre krav til regional, privat kapital og andre inndelinger enn 

6 landsdeler. Vi vil gjøre staten  mindre og kommunene sterkere, med en kommunereform. Vedtak om vilkår og framdrift må skje i neste periode 

og blir viktig for mjøsområdet og Oppland. Vedtak om sykehusstruktur må også avklares i neste periode. Venstre vil ha en nasjonal sykehusplan 

først og er generelt skeptisk til å bygge en  fjerde mjøsby rundt et nytt, lite og svært spesialisert sykehus. 

Anne Tingelstad Wøien (Sp): 

Langtidsplanen for universitet og høgskolesektoren inkludert ny finansieringsordning for høgskolesektoren. Nasjonal transportplan - få på plass 

bedre infrastruktur mellom byene - inkludert effektive busstilbud. Samarbeid mellom byene, fylkene og høgskole og forskningsmiljøene der en har 

felles forståelse for utfordringene og mulighetene i de ulike byene og regionene.  KRDs småbyprogram. 

Olemic Thommessen (H): 

Høyre mener det i samferdselspolitikken må være viktig å løfte frem mjøsperspektivet bedre. God kommunikkasjon hander ikke bare om veien til 

Oslo, men også om reisetid mellom mjøsbyene. Vi vil derfor arbeide for jernbaneforbindelse mellom Gjøvikbanen og dovrebanen. I tillegg har 

Høyre foreslått 4 felts motorvei Gjøvik(R4) - mjøsbrua. Med Høyres ønske om 4 felts E6 til lillehammer ville vi da fått full 4 felts forbidndelse 

mellom de tre mjøsbyene. Vi mener også høyskolesamarbeidet mellom Gjøvik og Lillehammer er svært positivt og håper Hedmark kan komme 

etter. Økt satsing på forskning og innovasjon vil bety mye for vårt område. En mer åpen holdning fra statens side til private tilbud innenfor 

helsesektoren vil også kunne bety viktig næringsmessig vekst fremover. Vi mener også en kommunereform vil ha positiv betydning for å styrke 

regionale sentra. Mer bærekraftige kommuner vil gi bedret rekkurttering og økt kvalitet i offentlig sektor noe som også er viktig for utviklingen i 

det private. 
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Aksel Hagen (SV): 

1. Jernbane - dobbeltspor til Lillehammer, sammenkopling Gjøvik og Dovrebanen, - og styrking av banen gjennom Gudbrandsdalen + styrket 

interntransport mellom byene - buss og bane 

2. Nasjonale avgjørelser mht sjukehus, høgere utdanning og forskning inkludert næringslivs-FOU. Sentral stat må ta Mjøsbyene mer i bruk 

3. Distriktsprofilen på sentrale politikkområder som kommuneøkonomi, landbruk, opplevelsesnæringer: Uten et levende omland, ingen offensive 

mjøsbyer 

Ivar Odnes (Sp): 

Felles areal og transportplan for mjøsregionen, for å binde Mjøsbyene sterkare saman. Utvikle dei næringane vi er gode på, som landbruk og 

reiseliv, IKT og bygg/anleggssektoren. Høgskulane må fortsetja sin utvikling og vi må sørge for arbeidsplassar kan skapast for å rekruttere fleire av 

studentane vi har innom i regionen. 

Harald Eivind Bakke (Frp): 

Skal vi komme ut av Hedemarkskyggen, er et åpenbart satsingsområde høyskolemiljøene i Lillehammer og på Gjøvik. Det satsingsområdet som 

etter min mening har det største potensial er data- og kommunikasjonssikkerhet. Her er allerede kompetansemiljøet rundt Cyberforsvaret på 

Jørstadmoen og Høyskolen på Gjøvik stort, også i internasjonal sammenheng, 3. størst i Europa. Utviklingsmuligheten innen området er veldig 

stort. Med de riktige beslutninger om satsing , vil ringvirkningene bli store, ikke bare for høyskolemiljøene, men også næringsvirksomhet relatert 

til data- og kommunikasjonssikkerhet. Dette vil bety en formidabel styrkning av byene våre og resten av regionen. 

Jørand Ødegård Lunde (H): 

Mjøsbyene er avhengig av god kommunikasjon veg og bane forå få til en god og velfungerende region. Nedlegging av fylkeskommunen vil fjerne ei 

gammel grense. Kommunikasjon internt mellom Mjøsbyene er viktig, men også mot distriktene rundt og Oslo er viktig.  

 

Utvikling av høyskolene og samarbeid høyskoler næringsliv er viktig.  

 

Større lokalt fokus på god arealplanlegging for å få til kompakte gode velfungerende boområder, velfungerende sentrumskjerner og tilrettelagte 

næringsarealer. 

Kjersti Stenseng (Ap): 

God infrastruktur er av avgjørende betydning for at byene og regionene rundt Mjøsa kan være et felles bo - og arbeidsmarked for de som bor der.   

At vi klarer å utvikle skoletilbudet slik at flest mulig kan fullføre videregående- og høyskoleutdanning i vårt fylke.    Vi trenger fagfolk innen 

industri, offentlig sektor, tradisjonelle håndverksfag, primærnæring og høyere utdanning, slik at flere kan satse på ei framtid i fylkene. Dette 

danner grunnlaget for verdiskapning og innovasjon.  

Vi har en stor andel som jobber ufrivillig deltid, det ønsker jeg å gjøre noe med. De viktigste sakene jeg mener vil ha betydning for utviklingen vil 

være: 

Gjennomføre et samferdselsløft i innlandet ved satsingene som ligger i Nasjonal Transportplan:  

o Sammenhengende dobbeltspor til Hamar innen 2025 og  ferdigstillelse til Lillehammer i 2030. 

o Videre utbygging av E6 fra Kolomoen og på sikt til Lillehammer.  

Satse på desentralisert utdanning i Innlandet. 

At det gjennomføres et bygningsmessig løft for å sikre at høyskolene i Innlandet har den nødvendige kapasitet og kvalitet til å huse dagens og 

framtidas utdanningstilbud 

At det etableres et forsknings- og utviklings- og innovasjonssenter for formidling av sportsarrangementer ved Høgskolen på Lillehammer. 

Satse videre på det rike kulturlivet og opplevelesnæringen som gir grunnlag for flere arbeidsplasser og at flere turister besøker fylket vårt. 

Oppland bør ha status som reiselivsfylke nr 1. 

 

 

3. Hva vil du som stortingsrepresentant gjøre for å sikre fullføring av de nødvendige utbyggingene på vei, og ikke minst fullføring av full 

InterCity-utbygging til Lillehammer raskest mulig? 

 

 

   Bakgrunn: Næringslivet i regionen har i lang tid engasjert seg for bedre regionens transportløsninger. Kampen har stått om å få realisert den 

såkalte «lottorekka» på vei, samt å få tospors jernbane til Lillehammer. 

 

Ketil Kjenseth (V): 

Jeg vil jobbe for at utbyggingen av dobbeltsport til Lillehammer organisering som et statseid AS og med statlig reguleringsplan som mandat. Vi vil 

åpne for at private kan delta i spleiselaget, ved å investere i statseide obligasjoner. Slik kan store samferdselsutbygginger bli et attraktivt alternativ 

til eiendomsinvesteringer. I tillegg vil det bidra til flerårige budsjetter og prioriteringer for store utbygginger. Felles OPS-prosjekter for utbygging 

av vei og bane parllelt i felles trasee kan også være aktuelt der hvor det ligger til rette for det. 

Anne Tingelstad Wøien (Sp): 

Sørge for at Nasjonal transportplan oppfylles. Jobbe ift ny NTP slik at E6 og Rv4 mellom Gjøvik, Lhmr og Hamar kommer i neste NTP. Holde trykket 

oppe ift å få IC til Lillehammer forpliktende inn i neste NTP. Iverksette studie for å bygge ny Mjøsbru med utgangspunkt i trevirke. 
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Olemic Thommessen (H): 

For å få disse satsingene på plass er man nødt til å forplikte staten til helhetlige utbyggingsløp. Vi kan ikke lenger basere oss på et system der det i 

praksis er åpent for omkamper ved hvert statsbudsjett. Statlig forpliktelse kan skje gjennom OPS avtaler, eller man kan, slik Høyre har foreslått for 

jernbaneutbyggingen (IC), organisere utbyggingen i egne selskaper slik det ble gjort i forbindelse med Gardemobanen. 

Aksel Hagen (SV): 

Kjempe en heroisk kamp for å framskynde full interCity-utbygging, bl.a ved å holde oppe høghastighetstogambisjonene Oslo - Trondheim. SV vil 

ikke ha "mer" eller raskere E6-utbyggging enn det som allerede er vedtatt. Fylkesvegene derimot! 

Ivar Odnes (Sp): 

Nå er det å starte det langsiktige arbeide fram mot neste NTP. Her må samhandling med fylkeskommunene og kommunene vera sentralt, og 

arbeide startar nå! 

Harald Eivind Bakke (Frp): 

Jeg vil forholde meg til mitt partis program og sikre at det gjennomføres, helst raskere enn beskrevet. 

Jørand Ødegård Lunde (H): 

Se første spørsmål. Prosjektfinansiering av bane og raskere utbygging av vei ved blandt annet bruk av offentlig privat samarbeid. Helhetlige 

utbygginger og raskere planavklaringer går Høyre inn for. Høyre har foreslått 35 mrd mer til NTP og 50 mrd ekstra til et vedlikeholdsfond. 

Kjersti Stenseng (Ap): 

Jeg vil videreføre den ambisiøse satsinga på samferdsel i NTP som ble lagt frem i vår. Det er tidenes største satsing på samferdsel, og den ønsker 

jeg å videreføre. 

Jeg vil jobbe for at Inter City utbygging ti Lillehammer blir fullført så raskt som mulig. 

 

 

4. Hva vil du som stortingsrepresentant gjøre for å sikre at Jørstadmoen blir forsvarets reelle IKT-hovedkvarter, inklusive sete for avdelingen 

som har ansvaret for tjenesteleveranser, drift og forvaltning av Forsvarets IKT-systemer? 

 

 

   Bakgrunn: Tilstedeværelse av statlige institusjoner og kompetansemiljøer har store ringvirkninger for en regions næringsliv og utvikling. 

Inneværende stortingsperiode ble sjefen for Cyberforsvaret plassert på Jørstadmoen og regjeringen skulle vurdere om ytterligere IKT-relatert 

virksomhet forsvaret skulle lokalisere til Jørstadmoen. Hva som er gjort siden er uklart og avdelingen som har ansvaret for tjenesteleveranser, 

drift og forvaltning av forsvarets IKT-systemer sitter fortsatt på Kolsås. Da det er denne avdelingen som i stor grad samarbeider og har relasjon 

med næringslivet, gjør dette at næringsutviklingseffektene og ringvirkningene i vår region uteblir. 

 

Ketil Kjenseth (V): 

Venstre vil flytte Direktoratet for nødkommunikasjon til Gjøvik og gjøre Gjøvik til "Blålys"-byen. Rundt høgskolen på Gjøvik bygges Europas 

sterkeste miljø inne datasikkerhet. Dette vil styrke Jørstadmoens begrunnelse for å bli det virkelige Cyberforsvaret. Med Politiets data-og 

materielltjeneste på Gran, framstår Oppland som den helt naturlige nasjonale klyngen innen digital sikkerhet og  beredskap, samt drift og 

forvaltning. Jeg vil i tillegg ha et nasjonalt senter for innovasjon til Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik. 

Anne Tingelstad Wøien (Sp): 

Arbeide for å flytte Kolsåsmiljøet til Lillehammer. Bidra til å bygge videre opp under høgskolen i Gjøvik sitt sikkerhetsmiljø med studieplasser, samt 

NorSis. 

Olemic Thommessen (H): 

Høyre har i mange år kjempet for at samlingen av forsvarets IKT tjenester skal samles på Jørstadmoen slik Stortinget opprinnelig fastla. Dev betyr 

også flytting av flere enheter fra Osloområdet til Jørstadmoen. Etter flere runder i Stortinget flyttet regjeringen Sjef INI til Lillehammer, det var et 

skritt i riktig retning, men ikke et fullgodt svar på Høyres krav.  Vi er også, på generelt grunnlag, opptatt av at forsvaret åpner seg mot sivil sektor. 

Cyberforsvaret står her i fremste linje. 

Aksel Hagen (SV): 

Det blir å stå på mht argumentasjon og alliansebygging, der en i tillegg til det forsvarsfaglige må argumentere regionalpolitisk 

Ivar Odnes (Sp): 

Eg vil fortsetja det arbeidet Senterpartiet har gjort for å også få flytta resten av Generalinspektørens stab til Lillehammer. Dette vil vera sentralt 

for å sementere Jørstadmoens posisjon i det moderne norske forsvaret. 

Harald Eivind Bakke (Frp): 

Se tidligere svar. Jeg vil arbeide for at alle forsvarsressurser innen området samles på Jørstadmoen slik opprinnelig planlagt. Store deler av 

personellet som i dag tilhører Cyberforsvaret og som  er stasjonert på Kolsås skal flyttes til Jørstadmoen. Bare driftspersonell skal være 

utestasjonert. Dette vil i tillegg kompetansestyrking/rasjonalisering av stabsfunksjoner  fjerne den uheldige konkurransen om oppgaver/personell 

som i dag finnes mellom Jørstadmoen og Kolsåsmiljøet. I tillegg mener jeg at Cyberforsvarets virksomhet på Eggemoen (SATKOM) på sikt skal 

flyttes til Jørstadmoen som en viktig del av kompetansemiljøet. 

Jørand Ødegård Lunde (H): 

Denne saken har Olemic Tommessen jobbet lenge med og vi fortsetter. 

Kjersti Stenseng (Ap): 

Jeg vil jobbe for at Jørstadmoen kan bli forsvarets reelle IKT-hovedkvarter og at ytterlige virksomhet lokaliseres på Jørstadmoen. 
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5. Hvordan vil du som stortingsrepresentant bidra til å styrke høgskoletilbudet i fylket og regionen? 

 

 

   Bakgrunn: Høgskolen i Lillehammer er attraktiv og vokser, men har problemer med å få godkjenning for de studieplassene de faktisk har, noe 

som svekker høgskolens finansering, handlingsrom og utviklingsmuligheter. 

 

Ketil Kjenseth (V): 

Jeg vil jobbe for lærerutdanning på Høgskolen i Lillehammer, som ett eksempel. Men det viktigste for høgskolene i Lillehammer og Gjøvik nå er få 

bygd ut lokaler slik at de kan ta imot den formidable veksten de nå opplever. Mer penger til ti lStatsbygg og prioritering av være byggeprosjetker 

blir derfor viktig. I tilleg vil jeg jobbe for å styrke den næringsrettede forskningen, få et senter for fremragende forskning til regionen og sikre 

gunstige vilkår for bygging av studentboliger. 

Anne Tingelstad Wøien (Sp): 

Sørge for at vi får på plass en ny finansieringsordning for høgskolene og øke grunnfinansieringen. Antall studieplasser må likevel ikke gå på 

bekostning av kvalitet. 

Olemic Thommessen (H): 

Høyre vil styrke bevilgningene til høyskoler og universiteter generelt - dvs også økning av antall studieplasser. Satsingen for forskning har 

gjennomgående vært for lav under den rødgrønne regjeringen - denne utviklingen må snus. Høyre har også økte bevilgninger til studentboliger. Et 

særlig problem på HiL er at skolen har kommet i en klemme pga regelverket for studentene på filmskolen. Høyre har i flere år forsøkt å bevege 

regjeringen på dette punktet, men vi har så langt ikke sett vilje til å skjære gjennom formalismen. 

Aksel Hagen (SV): 

Dette er et generelt nasjonalt fenomen/utfordring som krever et nasjonalt svar. Målet må være å finansiere samme type utdanning likeverdig 

uavhengig av om den foregår på en høgskole eller et universitet. Dvs at høgskolene må likestilles med de "gamle" universitetene 

finasieringsmessig. Dette er svært krevende økonomisk og politisk, - så det må legges en langsiktig opptrappingsplan 

Ivar Odnes (Sp): 

Det handlar om å styre ressursane inn på våre utdanningsinstitusjonar, for å sikre den gode utviklinga HiL og HiG har hatt. Her er sjølvsagt 

omdømmebygging over tid som gjer at desse høgskulane er attraktive både for studentar og ansatte. 

Harald Eivind Bakke (Frp): 

Se tidligere svar. Jeg vil arbeide for å styrke høyskolemiljøet i begge våre byer både på alle de områder det finnes muligheter.  Med  Data- og 

kommunikasjonssikkerhet  som kanskje den største motoren, er det fullt mulig å etablere et universtitsmiljø i øvre Mjøsregionen. 

Jørand Ødegård Lunde (H): 

Jeg vil bidra til at våre høyskoler får rammevilkår som gjør at de kan utvikle seg. Vi har sagt at vi vil se på finansieringen. 

Kjersti Stenseng (Ap): 

Jeg vil bidra til et bygningsmessig løft for høgskolen, noe som er avgjørende for at skolen skal kunne vokse med flere studietilbud og flere 

studenter. 

Arbeiderpartiet vil ha et forskningsløft for Innlandet med styrking og videreutvikling av forsknings- og utdanningsmiljøene. Vi vil arbeide for at det 

etableres nye utdanningsmuligheter ved høyskolene i Innlandet. Vi ønsker en helhetlig satsing på kunnskapsutviklingen innen innovasjon i 

offentlig sektor og informasjonssikkerhet ved å styrke forskningsmiljøene ved Høyskolene på Gjøvik og Lillehammer. 

 

 

6. Vil du som stortingsrepresentant arbeide for at distriktskommunene i vår region også kan nyte godt av tilsvarende ordninger som finnes i 

Nord-Norge? Hvilke tilpasning av økonomiske rammebetingelser vil du eventuelt prioritere å gjøre for å styrke regionens situasjon? 

 

 

   Bakgrunn: Nord-Troms og Finnmark har i mange år hatt fritak fra arbeidsgiveravgift og særskilte avskrivingsordninger for studielån. Dette styrker 

bedriftene og øker attraktiviteten overfor unge og nyutdannede. Store deler av Innlandet har like store eller større utfordringer enn Nord-Norge, 

uten at dette reflekteres i samme tilpassede rammebetingelser.  

 

Ketil Kjenseth (V): 

Ja. Avskrivninggssatser for studielån er svært aktuelt. Det samme er å se på en gradert formuesskatt (som soneinndelingen for 

arbeidsgiveravgiften). Det kan også være aktuelt å øke støtten til regionale næringshager og næringsfond i distriktene. 

Anne Tingelstad Wøien (Sp): 

Senterpartiet tok opp kampen mot EU og fikk gehør for å fortsatt beholde differensiert arbeidsgiveravgift blant annet i vårt distrikt. Det blir viktig 

å fortsatt holde fast ved dette og arbeide for å ytterligere senke eller fjerne denne. Særskilte avskrivningsordninger for studielån bør absolutt 

vurderes. 

Olemic Thommessen (H): 

Oppland og Hedmark Høyre har løftet frem disse problemstillingene, og vil fortsette å jobbe med det. Så langt er imidlertid ikke dette nedfelt i 

Høyres program. 
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Aksel Hagen (SV): 

Det viktigste er arbeidsgiveravgiften, - den bør ned på Nord-Troms/Finnmarknivå. Hvis dette ikke er mulig i hensyn til EØS-avtalen, vil vi primært 

endre EØS-avtalen, sekundært omfordele mellom oss og Nord-Troms/Finnmark 

Ivar Odnes (Sp): 

Dette har vi alt teke til orde for i Senterpartiet, men vi har også bindinger gjennom vår deltaking i EØS som kompliserar dette. Derfor har 

Senterpartiet sagt at vi vil seia opp EØS-avtala og heller få på plass egne handelsavtalar noko liknande Sveits har. Men som tidlegare svar 

reduksjon av arbeidsgjevaravgift er eit tiltak. Vi vil og fjerne arbeidsgiveravgift på lærling og fyrste ansatte i bedrift for å stimulere enkeltforetak til 

å kunne ta inn tilsatte. 

Harald Eivind Bakke (Frp): 

FrP vil arbeide for en generell nedsettelse/fjerning av arbeidsgiveravgiften. Vi har ikke programfestet andre særlige ordninger for noen deler av 

landet. 

Jørand Ødegård Lunde (H): 

Regionenemå styrkes ved at de reelt får større makt og ansvar. Fylkeskommunen må legges ned og staten begrenses. Ja, jeg meiner at løsningene 

med spesielle ordninger for Nord Norge bør sees på for våre områder. 

Kjersti Stenseng (Ap): 

Jeg vil jobbe for lavere arbeidsgiveravgift i kommuner i Innlandet med lav befolkningstetthet og tynt næringsgrunnlag. 

 

 

7. Hvilke komite(er) mener du det blir viktigst for Oppland å ha representasjon i kommende stortingsperiode? Hvilken komite prioriterer du 

selv å sitte i dersom du blir valgt inn til Stortinget? 

 

 

   Bakgrunn: Erfaring viser at gjennomslag for regionens interesser avhenger av representasjon i stortingskomiteer der viktige saker behandles, og i 

de fagdepartement sakene sorterer. 

 

Ketil Kjenseth (V): 

Transportkomiteen, Finanskomiteen, Utdanningskomiteen, Næringskomiteen, Helsekomiteen og Energi- og miljøkomiteen - i priortert rekkefølge. 

Jeg vil prioritere Finanskomiteen eller Transportkomiteen. 

Anne Tingelstad Wøien (Sp): 

Energi- og miljøkomiteen. Transport og kommunikasjonskomiteen. Utdannings- og forskningskomiteen. Næringskomiteen. Jeg ønsker å fortsette i 

utdannings- og forskningskomiteen hvis jeg kommer inn, men kan like gjerne  sette alle de nevnte komiteene på lista! Som representanter kan vi 

komme med ønsker, men det er Senterpartiet som av avgjør dette. 

Olemic Thommessen (H): 

Jeg er ikke enig i at komiterepresentasjon er viktig for gjennomslag, kanskje tvert imot. Dersom en representat er talsmann for sitt parti (dvs sitter 

i gjeldende fagkomite) på et område kan det være vanskelig å jobbe for egne lokale saker. som stortingsrepresentat må du jobbe med et bredt 

spekter av saker uansett. 

Aksel Hagen (SV): 

Tja, jeg er ikke så sikker på disse sammenhengende. Men hvis det er det samferdsel, undervisning og forskning, kommunal, næring. Sjøl: 

Undervisning og forskning 

Ivar Odnes (Sp): 

Samferdsel ville eg vald. andre komitear som er viktige er næringskomiteen, miljø og energi, utdanning og kommunal/regionalkomiteen. 

Harald Eivind Bakke (Frp): 

Vi bør søke innflytelse innen samferdsel og næring.  Forsvar er også viktig siden vi nå er vert for det som for alle praktiske forhold er, og åpenbart 

vil bli, en egen forsvarsgren, Cyberforsvaret. Jeg ønsker komiteplass innen disse områdene. 

Jørand Ødegård Lunde (H): 

For Oppland er det viktig å være i alle komiteer, men spesielt viktig er samferselskomiteen, utdanninskomiteen og næringskomiteen. 

 

Jeg ønsker noke en av disse tre og spesielt samferdsel, men også næringskomiteen. Adm dep er også være viktig i sammenheng med utflytting av 

stalige arbeidsplasser 

Kjersti Stenseng (Ap): 

De fleste områder er viktige, men for et fylke som Oppland mener jeg Næring, transport og kommunal er særs viktige.  

Jeg vil selv gjerne sitte i Næringskomiteen, både landbruk, reiseliv og næring generelt er områder jeg interesserer meg for og har kunnskap om. 

 

 

8. Hvordan vil du som stortingsrepresentant holde kontakt med regionens næringsliv, og hvordan mener du vi som næringsliv og 

næringsforeninger kan øke vår gjennomslagskraft i saker som avgjøres på riksnivå? 
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   Bakgrunn: Regionens næringsliv synes det er krevende å nå gjennom med viktige saker for vår region skal avgjøres. Dette svekker både regionen 

generelt, og næringsutviklingen spesielt. 

 

Ketil Kjenseth (V): 

Jeg vil sette av 1 dag hver måned til å være på Lillehammer (og 1 dag til å være på Gjøvik). Dere må samarbeide mer, prioritere tøft og bruke tid i 

Oslo til å bearbeide interessegrupper og politikere. Så må dere også finne alliansepartnere, som har felle s interesse eller som trenger vår hjelp i 

andre saker. 

Anne Tingelstad Wøien (Sp): 

Ha faste møter med en tverrpolitisk Opplandsbenk på Stortinget. Gjerne også enkeltmøter med ulike partier for å møte enkeltpartienes 

representanter i de ulike komiteene. Få benken til å jobbe strategisk sammen for å oppnå felles mål. Aktivt møte politisk ledelse i de ulike 

departementene som er strategisk viktige for næringslivet. 

Olemic Thommessen (H): 

Jeg har gjennom 12 år på Stortinget, og mange år i fylkespolitikken før det, opparbeidet et godt nettverk i opplad. Dette vil jeg bygge videre på og 

løpende holde kontakt med sentrale miljøer. Imidlertid vil jeg også si at det påhviler også miløene i Oppland et eget ansvar for å ta kontakt med 

oss. "Den vet best hvor skoen trykker som har den på" - og min dør står åpen for den som har noe på hjertet. 

Aksel Hagen (SV): 

Først og fremst gjennom flere eposter og møter til hver og en av oss tilpasset de posisjoner vi sitter i. "Opplandsbenken"  er overvurdert som 

arena 

Ivar Odnes (Sp): 

Raskaste måten er telefon, sms og mail. Men regionrådsmøter kunne vore brukt som arena der eg som stortingsrep. kunne fått direktekontakt. 

Viktig at næringslivet inviterer til møteplasser der ein kan drøfte overbordet problemstillingar og gode løysingar, og gjerne ta møter inne på 

Stortinget, men andre relevante politikarar i viktige komitear. 

Harald Eivind Bakke (Frp): 

Jeg vil være tilgjengelig for enkeltbedrifter og opprette/ vedlikeholde kontakt med næringslivets organisasjoner i fylket. 

Jørand Ødegård Lunde (H): 

Jeg vil gjerne være talsperson for næringslivet, jeg har mitt ståsted i privat næringsliv. Jeg vil være lydhør, være døråpner når dere ønsker det. 

Ellers vil jeg bruke næringslivet til innspill når jeg behøver det, det nettverket kan utvides. 

Kjersti Stenseng (Ap): 

Det er viktig at jeg som representant reiser rundt i fylket og møter næringslivet og at næringsliv/næringsforening jobber aktivt med konkrete 

saker inn mot politiske miljø, at vi blir godt informert om hva næringslivet selv ønsker å legge til rette for og hvilke virkemidler vi kan bidra til å 

utløse. Så må jeg som stortingsrepresntant selv ta ansvar for å oppsøke dere og skaffe meg nødvendig kompetanse for å være et godt ombud for 

min region og mitt fylke. Jeg har tru på at det hjelper å være mulighetsorientert, at man tjener på samarbeid og er tålmodig. Gode prosjekt blir 

realisert til slutt. 

 

 


