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Sentralstyret foreslår denne dagsorden for møtet:
1.

Konstituering

a) Godkjennelse av innkallelse
b) Godkjennelse av dagsorden
c) Godkjennelse av forretningsorden
Sentralstyrets forslag er inntatt på sidene 5 - 7
d) Valg av dirigenter
Sentralstyrets innstilling:
Tore Opdal Hansen, Buskerud, hoveddirigent
Lene Conradi, Akershus
Helge Eriksen, Troms
e) Valg av fullmaktskomité
Sentralstyrets innstilling:
Olemic Thommessen, Oppland, leder
Gretha Kant, Østfold
Oddleif Olavsen, Nordland
Sekretær:
Eli Boysen
f) Valg av resolusjonskomité
Sentralstyrets innstilling:
Trond Helleland, Buskerud, leder
Frank Bakke Jensen, Finnmark
Eirik Lae Solberg, Oslo
Grete Ellingsen, Nordland
Erlend Jordal, Rogaland
Janne Fardal Kristoffersen, Vest-Agder
Olin Johanne Henden, Sogn og Fjordane
Anette Solli, Akershus
Svein Harberg, Aust-Agder
Torhild Aarbergsbotten, Sør-Trøndelag
Gunnar Gundersen, Hedmark
Camilla Strandskog, Unge Høyres Landsforbund
Henrik Erevik Riise, Høyres Studenterforbund
Turid Wickstrand Iversen, Senior Høyres Landsforbund
Sekretærer: Thor Kleppen Sættem og Ingvild Næss Stub
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g) Adgang til Landsmøtet
Fylkessekretærer og sideorganisasjonenes administrative ledere innkalles som
observatører i tilknytning til sine delegasjoner

2.

Den politiske situasjon

3.

Sentralstyrets årsberetning 2009

4.
5.

Høyres leder Erna Solberg innleder til debatt.
Sentralstyrets beretning er inntatt på sidene 8 - 41

Lovendringer

Sentralstyrets innstilling er inntatt på side 45

Kontingentvedtak

Sentralstyrets innstilling er inntatt på side 45

6.

Valg
Sentralstyrets innstilling er inntatt på side 46

7.

Resolusjoner
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HØYRES LANDSMØTE 2010
ARRANGERES
I
Radisson Blu Scandinavia Hotel
Landsmøtet vil bli søkt avviklet etter følgende timeplan:
Fredag 7. mai
Kl. 09.00
Kl. 11.30
Kl. 12.00
Kl. 13.00
Kl. 20.00

Fullmaktsbevisene innleveres
Delegatene inntar sine plasser
Åpning med underholdning
Lederens landsmøtetale
Forhandlingene avsluttes

Lørdag 8. mai
Kl. 09.00 Forhandlingene gjenopptas
Kl. 12.00 Lunsjpause m/diverse lunsjarrangementer
Kl. 14.00 Forhandlingene gjenopptas
Internasjonal sekvens – ”Menneskerettigheter”
Kl. 17.30 Forhandlingene avsluttes
Kl. 19.30 Middag
Søndag 9. mai
Kl. 09.00
Kl. 10.45
Kl. 12.00
Kl. 13.00
Kl. 14.00
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Forhandlingene gjenopptas
Pause
Forhandlinger gjenopptas
Avslutningstale / avslutningsseremonier
Avslutning
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FORRETNINGSORDEN

1. Frister
a) I følge lover for Høyre, § 8, skal Landsmøtet innkalles med minst 3 måneders varsel. Saker
(inkludert lovendringsforslag) som ønskes behandlet må være sendt Sentralstyret senest 2
måneder før møtet.
b) Sentralstyrets forslag til saksliste sendes sammen med landsmøtedokumenter til
organisasjonsleddene og de selvskrevne delegerte senest fem uker før Landsmøtet. Forslag til
stortingsvalgprogram skal være utsendt senest fem uker før Landsmøtet.
c) Forslag til endringer i Sentralstyrets innstillinger og til resolusjoner m.v. sendes
Hovedorganisasjonen innen 2 uker før Landsmøtet. Forslag til endringer i stortingsvalgprogram
skal være innsendt innen 3 uker før Landsmøtet.
d) Umiddelbart etter at disse frister er utløpt, tilstilles delegatene en oversikt over innleverte
forslag.
e) Samtidig trer den eller de av Sentralstyret foreslåtte redaksjonskomité(er) i arbeid.
f) Forslag som fremmes etter fristenes utløp vil normalt ikke bli tatt opp til behandling, unntatt
når det dreier som om endrings- eller kompromissforslag basert på forslag som er innsendt i tide.
Arbeidsutvalget eller 1/5 av delegatene kan nekte behandling av forslag som er fremmet etter
fristenes utløp. Unntatt fra denne regel er forslag fra redaksjonskomiteen(e).

2. Taletid m.v.
a) Dirigentene skal søke å få disponert Landsmøtets samlede taletid, slik at alle punkter på
sakslisten skal få likeverdig behandling, selv om dette skal innebære begrensninger i taletiden
allerede fra møtestart. Dirigentene kan innhente fra delegasjonene forhåndsanmelding av talere til
Landsmøtets hovedsaker.
b) Ved behandling av beretning og programmer skal dirigentene på samme måte tilstrebe en
likeverdig behandling av alle kapitler, uansett behandlingsrekkefølge.
c) Normalt skal intet innlegg overskride 2 minutter, men i spesielle tilfelle kan dirigentene innvilge
utvidet taletid. Hver delegasjon innvilges ett innlegg på inntil 5. minutter.
d) Der det viser seg nødvendig ytterligere å innskrenke taletid fra forhandlingenes begynnelse,
skal tiden disponeres slik at så vidt mulig alle som melder seg fra starten av kan få ordet.
e) Talere til gjenstående sakslistepunkter registreres i hele Landsmøtets forhandlingstid. Spesielt
for spørretimens del kan dirigentene for å få en best mulig fordeling på så vel spørgere som
svarere bestemme en anmeldelsesfrist, f.eks. dagen i forveien, med angivelse av tema for
spørsmålet.
f) Det gjennomføres en ordning med replikkadgang på Høyres Landsmøte. Replikkordningen
gjennomføres både under den generelle debatt og under de separate debatter. Oppstår det et
behov for tidsmessig prioritering mellom den generelle og de separate debatter, skal sistnevnte
prioriteres. Når det gjelder taletid for hovedinnlegget settes den til 2 minutter. Etter dette åpnes
det for to replikker hver på 1 minutt, med mulighet for ett svar pr. replikk på 1 minutt. Den som
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først tegner seg til replikk, får ordet, dog slik at dirigentene har adgang til å bruke skjønn for å
sikre at det blir en viss bredde over de som får benytte seg av replikkadgangen. Lengden på den
del av debatten som innebærer replikkadgang fastsettes ut fra den totale tidsplan for Landsmøtet.
Dirigentene har Landsmøtets fullmakt til å bestemme talerlisten og derved fastsette hvem som får
holde hovedinnlegg i den del av debatten som inneholder replikkadgang.

3. Voteringsreglement
a) Votering over lovforslag kan ikke finne sted før Fullmaktskomiteen innstilling er behandlet av
Landsmøtet.
b) Ved en votering over lovforslag avgis først stemmer mot forslaget. Dersom antall stemmer
mot er større enn 1/3 av antall godkjente fullmakter, er lovforslaget falt. Dersom antall stemmer
mot er mindre enn dette, avgis stemmer for forslaget. Dersom antall stemmer for forslaget er
dobbelt så høyt som antall stemmer mot, eller høyere, konstaterer dirigentene at kravet i lovens §
10 om 2/3 flertall er oppfylt.
c) Før lovforslaget erklæres vedtatt eller forkastet spør dirigenten om det er protester mot
voteringen. Fremkommer ingen protest erklæres lovgivningen gyldig fra Landsmøtets avslutning,
med mindre annen ikrafttreden følger av lovvedtaket.
d) Dersom det fremkommer protest mot voteringen, avgjør Landsmøtet etter forslag fra
dirigenten ved alminnelig flertall om det skal holdes ny votering. Dersom det fattes vedtak om ny
votering, foretas denne straks.
e) Ingen stemmeberettigede delegater må komme inn i eller forlate møtesalen etter at dirigenten
har tatt en lovsak opp til votering, før dirigenten har erklært saken for avgjort.
f) Andre forslag vedtas med alminnelig flertall. Dirigentene vurderer behovet for
kontravoteringer. Dersom det fremmes krav om det, skal kontravotering alltid foretas.
g) Saksvoteringer foretas i alminnelighet ved opprekning av delegatskilt, som dersom dirigenten
finner det nødvendig blir talt rodevis av et spesielt oppnevnt korps.
h) Når det blir krevet skriftlig avstemning har Landsmøtets Fullmaktskomité med assistanse av
tellekorpset ansvar for innsamling og opptelling av stemmeseddelen.
i) Landsmøtet kan gi behandlings- og voteringsfullmakt til en utpekt kommisjon. De forslag som
får 2/3 flertall eller mer blant kommisjonens stemmeberettigede delegater er å anse som vedtatt
av Landsmøtet. Forslag som støttes av mer enn 1/3 bringes inn for Landsmøtet til ordinær
behandling. Forslag med mindre oppslutning enn 1/3 anses som ferdigbehandlet i og med
kommisjonens behandling, og kan ikke tas opp på ny i plenum.

4. Valgregler
a) Ved valg av en person er valget ikke avgjort før en av kandidatene har oppnådd mer enn
halvparten av de avgitte stemmer. Blanke sedler regnes ikke med ved opptellingen av antall
avgitte stemmer.
b) Dersom valget ikke blir avgjort ved første votering, holdes omvalg idet man for hver ny
valgomgang utelater den kandidat som fikk færrest stemmer ved den foregående votering.

6

HØYRES LANDSMØTE I OSLO, 7.—9. MAI 2010
c) Dersom det skal foretas valg mellom 4 eller flere kandidater til ett verv, kan det allikevel
bestemmes at det skal kunne utelukkes mer enn én kandidat av gangen. I dette tilfelle utelukker
man så mange kandidater at summen av stemmetallene for de utelukkende kommer nærmest
mulig opp til stemmetallet for den som blir nr. 2 ved avstemningen.
d) Dersom det inntreffer stemmelikhet, og det ikke fremgår av punktene ovenfor at kandidatene
med stemmelikhet skal falle ut, gås det frem slik: Kandidatene med stemmelikhet faller ut dersom
de til sammen har færre stemmer enn nr. 2 i stemmetall. I motsatt fall deltar de i omvalg. Dersom
det blir ny stemmelikhet mellom dem, avgjøres det ved loddtrekning hvem som skal falle ut hvis
ikke stemmetallene blir slik at de faller ut begge to.
e) Ved valg av flere personer i en valgomgang skrives det så mange navn på stemmeseddelen som
det antall personer som skal velges, og de kandidater som får flest stemmer anses valgt.
Inneholder en stemmeseddel flere eller færre navn enn det antall som skal velges, forkastes den.
f) Dersom det blir stemmelikhet mellom kandidater og ikke alle med stemmelikhet blir valgt eller
faller ut, anses de valgte som fikk flere stemmer enn kandidatene med stemmelikhet. Deretter
holdes nytt valg til de ubesatte plasser mellom de kandidater som fikk stemmelikhet.
g) Når det skal velges personer i rekkefølge, som f.eks. ved valg av varapersoner, kan man enten
holde særskilte valg på hver plass eller velge flere i en omgang. I sistnevnte tilfelle skrives
kandidatenes navn i rekkefølge på stemmeseddelen. Den kandidat som får flest stemmer på
første plass anses valgt som nr. 1. Deretter besettes annen plass av den av de øvrige kandidater
som får flest stemmer sammenlagt på første og annen plass osv. Ved stemmelikhet går den foran
som har flest stemmer på den høyeste plass.

5. Reiseutjevning
a) Fylkesorganisasjonenes valgte delegerte, inklusive fylkesleder og fylkessekretær, inngår i
ordningen med reiseutjevning. Det samme gjelder Svalbard Høyres delegat.
b) Foran hvert Landsmøte beregner Hovedorganisasjonen for disse delegerte den
gjennomsnittlige reiseutgift basert på rimeligste offentlige kommunikasjonsmiddel fra sentralt
avreisested. I fylker med store avstander til det felles reisested beregnes et skjønnsmessig tillegg.
c) Umiddelbart etter Landsmøtet sender Hovedorganisasjonen korrigert oppstilling over antall
delegerte som omfattes av reiseutjevningsordningen, gjennomsnittsbeløpet pr. delegert, samt
oppgave over hva hver av fylkesorganisasjonene skylder eller har til gode av
reiseutjevningen.
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1. LEDERENS POLITISKE OPPSUMMERING
La meg innledningsvis få lov til å takke alle
aktive kandidater, tillitsvalgte og
valgkampmedarbeidere som bidro til å gjøre
valget i 2009 til starten på en ny Høyrebølge
i Norge.
Denne beretningen viser at Høyre er et parti
med et høyt aktivitetsnivå. I valgkampen
2009 valgte vi å konsentrere mye av
aktiviteten om direkte velgerkontakt. Vi
nådde målet vårt om å banke på over
100 000 dører, og det var valgkampaktivitet i
alle deler av landet. Dette bidro til at vi på
valgdagen fikk gode resultater. Høyre løftet
seg gjennom hele valgkampen og har fortsatt
å løfte seg på meningsmålingene etter valget.
Jeg mener grunnlaget for løftet ble lagt på
landsmøtet i 2009. Der slo Høyre klart fast
et tydelig budskap for valget, med satsing på
skatt, skole og samferdsel, og vi sto fast på
vårt åpne samarbeidsbudskap. Landsmøtet
viste at Høyre hadde selvtillit til tross for
dårlige meningsmålinger. En selvtillit som er
tuftet på at Høyre har de beste løsningene på
utfordringer fremtids-Norge står overfor.
Gjennom valgkampen fikk vi vist frem
løsningene våre for velgerne, og svaret var
en klar fremgang for Høyre. Positive,
fremtidsrettede og optimistiske løsninger
bør være kjernepunktet for Høyre også
fremover. Vi skal hver dag jobbe for å rette
opp skjevheter som gjør at folk får færre
muligheter, mindre selvbestemmelse og
større vansker i sin hverdag. Samtidig skal
våre løsninger alltid være bærekraftige og
bidra til at kommende generasjoner får et
enda bedre land å bo i. Å kombinere løsning
av dagens problemer for enkeltmennesker
og med samtidig å løfte Norge i riktig
retning gjennom satsing på skole, forskning
og kompetanse, på vekstkraft gjennom
sunne norske bedrifter og bedre
infrastruktur, er kjernen i det Høyre jobber
etter.

Vi er så vidt i starten på en ny 4-års periode
hvor de økonomiske utsiktene er helt
annerledes enn i forrige periode. Den startet
med det Arne Strand beskrev som følger:
”Den rødgrønne regjeringen er kommet til
dekket bord”. Norsk økonomi var satt på en
ny kurs av Bondevik II regjeringen, og
internasjonale oppgangstider bidro til en
meget god økonomisk situasjon. Likevel
vokste de underliggende utfordringene. Fra
2005 til 2009 har norsk konkurranseevne
forverret seg betydelig i forhold til andre
land. Med lavere internasjonal etterspørsel
og forverret norsk konkurranseevne er
utfordringen for den eksportrettede
industrien nå større enn på mange år. Nå blir
det viktig å ta vare på den fremtidige
vekstkraften i norsk økonomi, på evnen vår
til å gi velferd gjennom trygge jobber og en
god offentlig sektor for fremtidige
generasjoner. Derfor er det nødvendig med
andre løsninger for å løfte velferden, utover
bare å bruke mer penger over offentlige
budsjetter. Det er kort og godt tid for mer
Høyrepolitikk.
Kjernen i det rødgrønne
regjeringssamarbeidet har vært å stoppe
private alternativer og å bruke mer penger på
alle problemer man ser i det norske
samfunnet. Etter snart 5 år med rødgrønn
politikk ser vi at det gir resultater. Vi har
økende helsekøer, fortsatt
kvalitetsproblemer i skolen og et barnevern i
krise bare for å nevne noen eksempler.
Tiden er nå inne for reformer som bidrar til
bedre kvalitet og bedre tjenester uten å øke
pengebruken i offentlig sektor mer enn det
eksportnæringene våre tåler.
Som beretningen viser har Høyres
Stortingsgruppe nedsatt flere utvalg. De skal
jobbe med forenkling og modernisering,
bedre offentlig sektor, økt lokalt selvstyre,
styrke eiendomsretten, utforme en
storbypolitikk, skape et bedre
innovasjonsklima og mye mer. Dette gjør vi
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for å legge grunnlaget for en alternativ og
helhetlig politikk som kan utfordre
regjeringen. Høyre arbeider frem konkrete
forslag til endringer som vil gjøre at Norge
fungerer bedre.
Vi har vist våre alternativer: til
samhandlingsreform og helsepolitikk, i
samferdselspolitikken og til sterkere satsing
på yrkesfaglig utdanning gjennom vårt
forslag til et yrkesfagsløft. Høyre har
fremmet konkrete forslag i klima og
miljøpolitikken, og ikke minst har vi vist
hvordan vi kan gi en ny sjanse til alle de som
står utenfor arbeidsmarkedet som trenger
kompetanseheving, kompetansepåfyll eller
rask behandling for å unngå å ende på
uføretrygd og stå utenfor arbeidslivet.
Valget i 2009 ga Høyre en stor utskiftning i
Stortingsgruppen fordi vi ble større. Det er
.
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særlig gledelig å se at Høyre igjen er
representert fra alle landets fylker for første
gang siden 1985. Det gir et godt grunnlag for
kommunevalget i 2011. Et kommunevalg
hvor vi skal ha klare ambisjoner om å gå
frem i valget, få flere ordførere, beholde
makten i de største byene og legge et par
byer til i rekken av byer som har gleden av å
være Høyrestyrt.
Vi følger linjene som ble trukket opp i 2006
for å skape et sterkere og bredere Høyre.
Gjennom prinsipprogrammet og
stortingsvalgsprogrammet forankret vi en
ambisiøs politikk på mange områder. De
neste årene vil Høyre i Stortinget utfordre
Regjeringen som opposisjon. Samtidig har vi
i mange kommuner makt og kan gjøre
politikken vår synlig. Nå starter arbeidet for
at Høyrebølgen fortsetter inn i valget i 2011
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2. STORTINGSVALGET 2009
Kampanjene
Hovedfokus for kampanjearbeidet i 2009 var
skolering og direkte velgerkontakt. Vi samlet
ca 1000 personer til kampanjeskolering, gikk
over 100 000 husbesøk, gjennomførte flere
tusen standsaksjoner og til slutt vant Høyre
Kampanjes prestisjepris for årets beste
valgkamp for første gang i prisens 20 årige
historie.
Vi har fått internasjonal anerkjennelse fra
våre søsterpartier for Høyres evne til å drive
lang grasrotvalgkamp, mobilisere, skolere og
ikke minst skape det store comeback for
direkte velgerkontakt.
Mange av våre kollegaer i våre internasjonale
søsterpartier har etterspurt
kurs/innledninger fra Høyre for å gå
gjennom denne metodikken og måten å
drive valgkamp på.
I tillegg kan det også nevnes at Norges
første og mest omtalte politiske TV-reklame
ble produsert våren 2009. Før første gang
fikk man elektronisk oppringing fra en
politiker (Erna Solberg og Herman Friele)
og valgkampåpninger og 125 års jubileet var
en suksess over hele landet. Vi hadde også
for første gang en omfattende og godt
planlagt 100 timers kampanje.
Den lange valgkampen og skolering
Høyre satset først og fremst på drive en lang
grasrotvalgkamp. Vi visste at både menige
medlemmer og mange av våre fremste
tillitsvalgte var klare.
Ett år før valgdagen måtte vi gjøre noen
veivalg. Vi kunne la mediene starte
valgkampen for oss, eller vi kunne starte den
selv. Vi kunne la mediene tegne opp et
Høyre-image, eller vi kunne gjøre det selv.
Vi hoppet rett og slett over
distribusjonsleddet og snakket direkte med
brukeren.

Frivillige organisasjoner trenger tid når man
skal implementere nye metoder. Derfor
satset vi tungt på skolering med
etterfølgende kampanjer. Dette gjorde at
folk raskt så at teorien faktisk stemte med
praksisen. Direkte velgerkontakt fungerer!
Dette har vært et langt og godt planlagt
arbeid. Direkte velgerkontakt ble en suksess
fordi vi satset på det og vi hadde bare ett
svar når folk spurte oss om hvordan vi skulle
drive valgkamp: direkte velgerkontakt..
Dørbank
Å satse så sterkt på en så riktig, men likevel
”uprøvd” kanal, var et dristig men
nødvendig valg. Organisasjonen trengte å
komme i kampanjemodus og det var viktig
at våre ildsjeler ble kjent med velgerne (og
velgerne med oss) gjennom direkte dialog.
Medienes omtale var utelukkende at ”Høyre
er på vei ned” gjennom hele valgkampen
bortsett fra de siste få ukene. Mens enkelte
aviser skrev ”nekrologer” om Høyre; sto
våre folke- og tillitsvalgte samt tusenvis av
medlemmer på gjennom 13 måneder.
Det ble gjennomført over 100 000 husbesøk
over hele landet. Ikke alle foreningene har
gjennomført husbesøk, men
fylkesorganisasjonene har kompensert ved at
enkelte foreninger har vært mer aktive slik at
man har klart fylkesmålsetningene i veldig
mange fylker. Oslo Høyres tredobling av
målet var helt nødvendig for at man skulle
nå 100 000 gjennomførte husbesøk.
Et viktig grunnlag ble lagt i denne
valgkampen hvor flere og flere medlemmer
ser effekten. Dette gjør at det vil bli enklere
å få organisasjonen til å gjennomføre slike
aksjoner i fremtiden dersom vi holder
satsningen varm frem til neste valgkamp.
Det er liten tvil om at mange foreninger ble
påvirket underveis i valgkampen og at mange
gikk på husbesøk de siste ukene før valget
fordi man så en positiv effekt lokalt.
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Ikke minst har vi dannet et uvurderlig

grunnlag for dørbank i 2011.

Snitt av meningsmålinger
Publisert Jan Feb Mars April Mai Juni Juli

SV
A
Sp
V
KrF
H
Frp

7,5
33,9
5,5
4,8
6,0
16,1
23,2

7,1
34,0
5,0
6,1
5,9
15,2
23,9

7,0
32,8
5,5
5,0
6,2
13,8
27,0

7,1
32,4
5,8
4,8
6,0
13,9
27,2

7,5
32,9
5,0
5,4
6,0
13,8
26,4

7,2
32,8
5,7
5,6
5,9
13,6
26,1

Meningsmålingene var ikke gode for Høyre
vinteren og våren 2009, og partiet tapte
oppslutning over tid. Samtidig hadde
Arbeiderpartiet styrket sin stilling fra året
forut, og Fremskrittspartiet hadde til dels
svært sterk oppslutning.
Valgkampen endret imidlertid dette bildet
merkbart, og det sterkeste og mest omtalte
utslaget var Høyres fornyede styrke. Fra et
rekordlavt snitt på 13,1 pst. på
meningsmålingene i juli, økte Høyre uke for
uke gjennom valgkampen. Valgresultatet ble
17,2 pst, en økning på 3,6 prosentpoeng i
forhold til gjennomsnittet av
meningsmålingene i juli. Dette betyr at rundt
100 000 velgere gikk til Høyre i løpet av
valgkampen.
De velgerne Høyre vant kom fra ulikt hold,
men Høyre var i 2009 det eneste partiet som
hadde såkalt positiv utveksling med samtlige
andre partier. Aller mest hentet imidlertid
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7,1
33,5
5,2
4,9
6,0
13,1
27,5

Uke
34
7,3
32,1
5,8
5,7
6,0
13,6
26,5

Uke
35
8,5
33,0
5,8
4,9
5,9
14,8
23,7

Uke
36
7,3
32,0
6,5
5,6
6,5
15,0
23,7

7.-9.
sept.
6,8
32,8
5,6
5,4
6,5
16,4
23,3

10.12.
sept.
6,7
32,9
5,7
5,0
6,5
17,7
22,6

12.14.
sept.
7,5
33,4
6,3
4,9
6,3
16,4
21,7

VALG
6,1
35,4
6,2
3,9
5,6
17,2
22,9

partiet fra Fremskrittspartiet, Venstre og
Arbeiderpartiet.
Høyre ble fra de fleste hold kåret til
valgvinner. Den gjengse oppfatningen er at
partiet ble belønnet for å føre en valgkamp
hvor sakene sto i sentrum, at Høyre var
positiv og løsningsorientert og at det ikke ble
etterlatt tvil om viljen til å bidra til å sikre en
ny borgerlig regjering.
Dette sto i sterk kontrast ikke minst til
Fremskrittspartiet og Venstre, som først og
fremst ønsket å diskutere ”spillet” fremfor
de politiske sakene. Velgerne reagerte
negativt på dette, og begge partiene mistet
velgere gjennom hele valgkampen.
Valgresultatet har også bidratt til å styrke
Høyres stilling etter valget, og Høyre har
utover høsten 2009 og vinteren 2010
oppnådd over 20 pst på gjennomsnittet av
meningsmålingene.
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Valgresultatet
Parti
A
SV
R
SP
KRF
V
H
FrP

Stemmer
949049
166361
36219
165006
148748
104144
462458
614717

%-vis
fordeling
35,4
6,2
1,3
6,2
5,5
3,9
17,2
22,9

Høyre fikk en fremgang på 3,2% og økte
stortingsgruppen med 7 representanter til 30.
For første gang siden perioden 1985-1989 er
Høyre nå representert fra alle fylker. Selv om
de tre rødgrønne partiene fikk færre
stemmer enn de fire i opposisjon, beholdt de
flertallet i Stortinget.
Videre er det mest iøynefallende trekket ved
valgresultatet en konsentrasjon rundt de
største partiene. Mens alle de 3 største
partiene (AP, FrP og Høyre) går frem,
svekkes de mindre stortingspartiene (KrF,
Sp, SV og Venstre) kraftig.
Den samlede oppslutningen om
sentrumspartiene (KrF, Sp og Venstre) er
med 15,6% på et absolutt historisk lavmål.
Dette er en tilbakegang med 3,6

%-vis
Ant
Herav utj
endring
mandater Endring mandater
2,7
64
3
0
-2,6
11
-4
5
0,1
0
0
-0,3
11
2
-1,2
10
-1
6
-2
2
-8
0
3,1
30
7
3
0,9
41
3
3
prosentpoeng, og er samtidig nesten en
halvering i forhold til da disse partiene
dannet regjering i 1997. Da hadde de til
sammen 26,0% – og hele 28,2% i 1993.
Fra Synovates valgdagsmåling synes det som
om det er Høyre og FrP som tjener på
sentrumspartienes tilbakegang ved at de til
sammen går frem mer enn sentrumspartiene
går tilbake. Det er dessuten grunn til å
merke seg at den samlede oppslutningen om
disse to partiene i år for første gang
overstiger 40%.
Ellers er forskyvningene mellom partiene i
hovedsak – men med noen viktige unntak –
internt på hver sin side av midtstreken.
Endringene mellom hovedblokkene var
minimal.

Høyres nye stemmer – Partioverganger siden 2005
Parti
Rødt
SV
Ap
Sp
Venstre
KrF
FrP
Andre
Hjemmesittergruppen

Netto
+1.000
+4.000
+30.000
+2.000
+25.000
+5.000
+3.000
+3.000
+20.000

Høyre hadde ved valget netto gevinst til alle partier. Selv om netto overgang fra FrP er lav skjuler
det seg bak dette tallet et stort skifte av velgere begge veier. De aller fleste stemmene kom fra
Venstre og Ap, men dette var færre enn Høyre mistet til de samme partiene i 2005.
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Bestemmelsestidspunkt
Parti
Høyre
Ap
FrP

Siste 2 dager
26,8
29,8
17,0

Siste uke
23,7
32,6
14,7

Siste måned
23,5
34,8
13,6

Lenger siden
12,2
38,4
27,1

Valgresultat
17,2
35,4
22,9

Oppslutningen om Høyre var større blant de som bestemte seg mot slutten av valgkampen enn
ved inngangen. For FrP og Ap var trenden at de mistet oppslutning blant de som bestemte seg
opp mot valget.
Demografi
Partier / kjønn
SV
Ap
Sp
KrF
V
H
Frp

Menn (05)
7
31
6
7
5
15,6
26

Menn (09)
3,9
32,0
6,3
4,6
4,6
16,6
28,9

Kvinner (05)
11
24
7
5
8
12,7
19

Kvinner (09)
8,4
38,5
6,0
6,4
3,2
17,9
17,3

For Høyre var dette et historisk valg. For første gang var oppslutningen om Høyre høyere blant
kvinner enn blant menn. Fremgangen blant kvinner er markant fra 2005 til 2009.
Nest etter Sp er Høyre det partiet med likest oppslutning blant kvinner og menn.
Selv om FrP totalt går frem taper de blant kvinner i forhold til 2005.
Alder
Høyre
FrP

18-24
13,3 (8,7)
24,8

25-34
18,9 (17,5)
21,1

35-44
19,0 (17,5)
21,7

45-54
18,6 (13,5)
20,5

55-69
15,6 (12,3)
24,1

70+
16,2 (13,0)
26,8

Høyre økte oppslutning i alle aldersgrupper, men har lavest oppslutning blant de yngste.
Hvis man ser bort fra de aller yngste har Høyre og FrP styrke i hver sin ende av alderskalaen.
Høyre er relativt sterkest blant velgere mellom 25 og 54 år, mens FrP står sterkes blant de over 55
år.
Tallene for førstegangsvelgernes stemmegivning er:
Ap: 33 %
Frp: 25 %
Høyre: 12 %
SV: 11 %
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Sametingsvalget 2009
Høyres Samepolitisk Arbeidsutvalg var
ansvarlig for innsamling av minst 200
underskrifter for å sikre at Høyre kunne bli
godkjent som egen samepolitisk enhet ved
Sametingsvalget. Målet var å stille valglister
for Høyre i alle 7 valgkretser. Ved fristens
utløp var det innlevert Høyre-lister i 5
valgkretser.
Disse ble godkjent av Sametinget:
1. Østre valgkrets/Nuortaguovllu
válgabiire:
Kommunene Sør-Varanger, Nesseby,
Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Tana,
Berlevåg, Lebesby og Gamvik i
Finnmark fylke
2. Ávjovári valgkrets/Ávjovári
válgabiire:
Kommunene Karasjok, Kautokeino og
Porsanger i Finnmark fylke
3. Nordre valgkrets/Davveguovllu
válgabiire:
Kommunene Nordkapp, Måsøy,
Kvalsund, Hammerfest, Alta, Hasvik og
Loppa i Finnmark fylke og kommunene
Skjervøy, Kvænangen og Nordreisa i
Troms fylke
4. Gáisi valgkrets/Gáiseguovllu
válgabiire:
Kommunene Kåfjord, Storfjord,
Lyngen, Karlsøy, Tromsø, Balsfjord,
Målselv, Bardu, Lenvik, Berg, Torsken,
Tranøy og Sørreisa i Troms fylke.

7.

Sør-Norge valgkrets/Lulli-Norgga
válgabiire:
Kommunene i Møre og Romsdal og
Hedmark fylker som ikke tilhører
valgkrets 6, samt fylkene Sogn og
Fjordane, Hordaland, Rogaland, VestAgder, Aust-Agder, Telemark,
Buskerud, Vestfold, Akershus, Østfold,
Oppland og Oslo.

For samtlige listekandidater ble det
gjennomført 3 kandidatsamlinger fra april til
august hvorav en ble avviklet i forbindelse
med Sametingets siste plenumsmøte før
valget.
Høyres sametingsprogram 2009-13 ble
godkjent av Sentralstyret medio juni, og
dannet grunnlaget for utformingen av det
øvrige valgmateriell som ble benyttet i
kampanje- innspurten. I slutten av
valgkampen ble det utarbeidet en egen felles
valgbrosjyre og en plakatvariant.
Annonsene ble knyttet opp til temaet for
brosjyre- og plakatutformingen, - 5 gode
grunner til å stemme Høyre.
Det ble gjennomført annonsekampanjer i de
Nord-norske aviser for de fire kretsene i
nord, og en annonsekjøring i Oslo for SørNorge valgkrets.
Høyre fikk en sametingsrepresentant. Knut
Roger Hanssen fra Porsanger ble innvalgt fra
valgkrets 2 -Ávjovárri. Ved konstitueringen i
Sametinget ble Knut Roger Hanssen valgt
som medlem i Sametingets plan- og
finanskomité.

3. HØYRES INTERNASJONALE PARTISAMARBEID
Høyres internasjonale partiaktivitet har
foregått i stor grad gjennom deltakelse i
European People’s Party (EPP) og
International Democrat Union (IDU).
Arbeidet med å integrere EDU og European
People’s Party (EPP) ble sluttført i oktober
2002. EDU fortsetter imidlertid som et

uformelt nettverk/kontaktapparat mellom
de britisk Conservatives og de øvrige
tidligere medlemmer i EDU. Jan Petersen
var CO-Chairman for denne organiseringen
av internasjonal kontakt frem til juli 2009.
Petersen ble etterfulgt av Per - Kristian Foss
i juli 2009.
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European People’s Party (EPP) ledes av
den tidligere belgiske statsminister Wilfried
Martens.
EPP var tidligere hovedsakelig en kristeligdemokratisk organisasjon for EU-landene,
men er nå åpnet for et bredt partisamarbeid
innen EU og for konservative, liberale og
kristeligdemokratiske partier i Europa som
assosierte medlemmer eller med
observatørstatus. Etter valgene til
Europaparlamentet i 2009 er European
People’s Party fortsatt det største partiet og
innehar presidenten i Kommisjonen og i
Europaparlamentet.
Høyre møter med representanter i EPP’s
styre, toppledermøter (EPP sine statsledere
og partiledere) og arbeidsgrupper. Det
politiske arbeidet i EPP har vært konsentrert
rundt den nye traktaten og videre
utvidelsesprosesser i Europa.
De svenske, finske og danske konservative
partier har siden 1995 vært fullverdige
medlemmer av EPP. I og med at Norge
ikke er medlem av EU, er det ikke mulig for
Høyre å oppnå fullt medlemskap i EPP, men
som en spesialordning ble Høyre samme år
innvilget assosiert medlemskap og dermed
stemmerett i EPP’s organer. Høyre har også
deltatt som observatør under sesjoner i
Europaparlamentet, ikke minst med sikte på
å beholde nær kontakt med europeiske
politikere, utvikle best mulige forbindelser
på det personlige plan, og gjøre seg kjent
med og søke å påvirke utviklingen innen EU
- så langt det lar seg gjøre uten å være EUmedlem.
Høyre deltar også i International
Democrat Union (IDU) som er den
verdensomspennende organisasjonen for
konservative, kristelig demokratiske og andre
sentrum – høyrepartier.
IDU ble etablert i 1983 som en overbygning
for EDU, Pacific Democrat Union og
Caribbean Democrat Union, fra 1997 også
American Democrat Union og fra 2007 også
Union of Latin American Parties. John
Howard, tidligere statsminister i Australia, er

16

leder, mens Jan Petersen var nestleder frem
til juli 2009. Per - Kristian Foss ble valgt
som ny nestleder på samme møte i London i
juli 2009. Sekretariatet til IDU ledes av Eirik
Moen og er lokalisert på Høyres Hus i Oslo.
Høyre har også et utstrakt samarbeid med
internasjonale demokratistiftelser som Jarl
Hjalmarsonstiftelsen, Sverige, International
Republican Institute, USA, Hans Seidell
Stiftung og Konrad Adenauer Stiftung,
begge Tyskland, Westminister Foundation
for Democracy, Storbritannia og Politiche
Akademie der OVP fra Østerrike. Dette har
resultert i deltagelse i demokratiprosjekter i
Serbia, Tyrkia, Ukraina, Hviterussland og
Bosnia og Hercegovina. Og
møter/konferanser i USA, Sverige og
Storbritannia.
Høyre har også i samarbeid med Høyres
Studieforbund arrangert flere internasjonale
seminarer, møter, studieturer og produsert
artikler til ulike tidsskrifter.
Nordisk samarbeid:
Det nordiske partisamarbeid har også i 2009
vært preget av forholdet til Europa, i lys av
de nordiske landenes ulike tilknytning til EU.
Det holdes jevnlig partiledermøter,
generalsekretærmøter og konferanser
mellom de nordiske partier. Ved siden av
dette har partiene en utvekslingsordning som
går ut på at rådgivere kan jobbe i de ulike
landene for søsterpartiene. Dette er en
ordning som Høyre benytter seg aktivt av og
som har gitt våre ansatte et stort faglig
utbytte.
Ellers har nordisk samarbeid på forsvars –
og sikkerhetspolitikk, kampanje, valgkamp,
informasjon og kommunikasjons vært meget
vellykket. Samarbeidet mellom de nordiske
konservative partiene fungerer meget bra og
partiene har gjennom mange år utviklet nære
bånd til hverandre.
Høyre har deltatt i Nordisk Råd med en
parlamentarikerdelegasjon på 9 medlemmer
etter valget i 2009. Disse har vært Per –
Kristian Foss, Sonja Sjølie, Olemic
Thommessen og Michael Tetzschner. Etter
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rotasjonsprinsippet mellom de Konservative
partiene har Finland og Island ansvaret for
oppgavene som gruppesekretærer de neste
to årene.

4. POLITISK UTREDNINGSARBEID OG PROGRAMARBEID
Både Høyres Hovedorganisasjon og Høyres
stortingsgruppe nedsetter ulike utvalg og
utredningsgrupper for å supplere det daglige
politiske arbeid som utføres. Dette arbeidet
hadde høy prioritet i første del av
stortingsperioden 2005-09, men ble
naturligvis lavere prioritert da
programarbeidet var unnagjort og
valgkampen sto for døren.
Etter valget i fjor har imidlertid
Stortingsgruppen satt i gang flere
utredningsarbeider, hvorav de fleste ledes av
representanter som var nyvalgte høsten
2009. Oversikt over medlemmer av utvalg
og råd finnes til slutt i årsberetningen.
Programkomiteen:
Første halvår 2009 var innspurt og
avslutning på det treårige programarbeidet. I
løpet av vinteren og våren ble forslaget til
nytt stortingsvalgprogram sendt på høring i
partiet, før sentralstyret avga sin endelige
innstilling. Programmet ble behandlet og
vedtatt på Landsmøtet 8.-10. mai 2009.
I evalueringen av landsmøtet svarte hele 97
prosent at de syntes Høyre hadde fått et
godt stortingsvalgprogram.
Løpende utvalgsarbeid:
Kommunalutvalget:
Kommunalutvalget driver et løpende arbeid
for å sikre et godt samspill mellom partiet og
Høyres lokale folkevalgte. Utvalget har et
styre bestående av 17 personer oppnevnt av
sentralstyret, og ledes av Haugesunds
ordfører Petter Steen jr. (Rogaland). Utvalget
har siste år hatt fire møter. En viktig
oppgave for Kommunalutvalget er

forberedelse og gjennomføring av
Kommunalkonferansen hvert annet år.
Konferansen i Haugesund 2008 var den
største så langt og med meget gode
tilbakemeldinger for innhold og
gjennomføring. Kommunalkonferansen i
2010 skal arrangeres i Tønsberg 3.-5.
september i samarbeid med Vestfold Høyre.
Samepolitisk arbeidsutvalg:
Samepolitisk arbeidsutvalg er oppnevnt av
sentralstyret. Utvalget består av åtte personer
og ledes av Ellen Inga Hætta (Finnmark).
Utvalget utarbeidet forslag til nytt
sametingsvalgprogram, og dette ble vedtatt
av sentralstyret i juni 2009.
Høyre lyktes for første gang med å stille
lister i fem valgkretser, Dette ga imidlertid
ikke så god uttelling som ønsket, og Høyre
fikk kun én representant fra Ávjovárri valgt
inn i Sametinget.
Forum for mangfold og inkludering:
Forumet er oppnevnt av sentralstyret for
løpende å følge utviklingen, gi innspill og ta
initiativer i spørsmål knyttet til minoriteter.
Forumet består av tolv personer under
ledelse av tidligere stortingsrepresentant
Afshan Rafiq (Oslo).
Utredningsgrupper i partiets regi:
På oppdrag fra arbeidsutvalget ledet
stortingsrepresentant Bent Høie (Rogaland)
et utvalg på fem personer som ble bedt om å
utforme Høyres politikk og budskap overfor
offentlig ansatte. Utvalget leverte sin
innstilling våren 2009, og denne ble
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behandlet både i partiets arbeidsutvalg og i
stortingsgruppen.
Utredningsgrupper i Stortingsgruppens
regi:
Sjømat-utvalget:
På oppdrag fra stortingsgruppens styre ledet
stortingsrepresentant Torbjørn Hansen
(Hordaland) et utvalg på tolv personer som
skulle foreslå forbedringer som kunne styrke
norsk fiskeri- og havbruksnæring. Utvalget
bidro i programarbeidet, og utga dessuten
sommeren 2009 en egen rapport.
Ungdomsskole-gruppe:
På oppdrag fra stortingsgruppens styre ledet
Anne Lene Hojem (Akershus) en gruppe
bestående av seks personer som skulle
komme med konkrete forslag for å styrke
ungdomsskolen. Utvalget leverte sin
innstilling i juni 2009.
Forsvars- og sikkerhetspolitisk utvalg:
På oppdrag fra Stortingsgruppen ble det
høsten 2009 nedsatt et utvalg på seks
personer som skal arbeide med å sikre
kontakten med ressurspersoner og
fagmiljøer som kan bistå i utviklingen av
Høyres forsvars- og sikkerhetspolitikk.
Stortingsrepresentant Ivar Kristiansen
(Nordland) er leder for utvalget, mens
nyvalgt stortingsrepresentant Lars Myraune
(Nord-Trøndelag) er nestleder.
EØS-utvalg:
På oppdrag fra Stortingsgruppen ble det
høsten 2009 nedsatt en arbeidsgruppe på syv
personer som skal bidra til at Høyre kan
trekke EU-prosesser og – direktiver som er
av betydning for norske interesser raskere
inn i Stortingets arbeid.
Stortingsrepresentant Peter Gitmark (VestAgder) er leder for arbeidet.
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Utvalg for forenkling og
avbyråkratisering:
På oppdrag fra Stortingsgruppen ble det
høsten 2009 nedsatt et utvalg som skal jobbe
med forslag som kan frigjøre økonomisk
handlingsrom for vekstfremmende
investeringer, ta initiativ til reformer, samt
markedsføre og dokumentere Høyres arbeid
for forenkling og avbyråkratisering. Nyvalgt
stortingsrepresentant Arve Kambe
(Rogaland) er leder for utvalget.
Utvalg for eiendomsrett og lokal
råderett:
På oppdrag fra Stortingsgruppen ble det
høsten 2009 nedsatt et utvalg på syv
personer som skal ta initiativ til, markedsføre
og dokumentere forslag som kan styrke
eiendomsretten og utvide den lokale
råderetten i lokalsamfunnene. Nyvalgt
stortingsrepresentant Anders B. Werp
(Buskerud) er leder for utvalget.
Storbypolitisk utvalg:
På oppdrag fra Stortingsgruppen ble det
høsten 2009 nedsatt et utvalg på seks
personer som skal utarbeide et forslag til en
handlingsplan for storbyene. Nyvalgt
stortingsrepresentant Michael Tetzschner
(Oslo) er leder for utvalget, som skal avgi sin
innstilling innen 1. desember 2010.
Innovasjonsutvalg:
På oppdrag fra Stortingsgruppen ble det
høsten 2009 nedsatt et utvalg som skal
utarbeide et forslag til en handlingsplan for
mer innovasjon og nyskapning i Norge.
Nyvalgt stortingsrepresentant Henning
Warloe (Hordaland) er leder for utvalget,
som skal avgi sin innstilling innen 1. juli
2010.
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5. ORGANISASJON
Tiltak som ble gjennomført for å
stimulere til organisasjonsbygging i 2009
- Videreført konkurransen i
organisasjonsbygging mellom
fylkesorganisasjonene. Det ble i 2009
ikke prioritert å sende jevnlige månedlige
rapporter med status for prioriterte deler
av virksomhetsområdene. Hedmark vant
konkurransen i 2009, foran Oslo og
Oppland på hhv. andre og tredjeplass.
- Foreningene har tilgang til Høyres
medlemsregister på Internett, gjennom
WinOrg Portal på HiT, ved
medlemsansvarlig og foreningsleder.
- Kontingentinnkreving i tre omganger
(januar, mars og april) for de foreningene
som deltar på Høyres
Hovedorganisasjons felles
kontingentkjøring. De to første
utsendelsene gikk ut sammen med
medlemsmagasinet Muligheter.
- Medlemskontakt/kontingentaksjon ble
gjennomført av foreninger som selv
ønsket det. Disse fikk ringelister og
giroer fra HH, og ble dermed gitt
muligheten til å kontakte alle
medlemmer som ikke hadde betalt
kontingenten.
- Det gjennomføres kontinuerlig
oppdatering av adresser for medlemmer
som har flyttet.
- Mulige vervekanaler tilgjengelig er
vervekort, SMS, internettside for
innmelding og telefon.
De viktigste organisatoriske resultatene
- 2701 nye medlemmer. Rogaland og
Troms Høyre hadde aller best resultat
relativt sett, med henholdsvis 393 og 160
nye medlemmer. Det totale
medlemstallet er nå på 35.683.

-

-

-

-

-

Antall betalende medlemmer på
landsbasis har hatt noe nedgang (1,4%
ned). Antall betalende medlemmer er nå
24.712. Mens de fleste fylkene har hatt
en liten nedgang, har fylkene Rogaland,
Sør-Trøndelag, Troms, Oppland og
Buskerud hatt en vekst i antall betalende
medlemmer. Best var Rogaland som
hadde hele 10,2 % vekst.
Kontingentinngangen til foreningene var
samlet på litt over 7, 7 millioner kroner,
som er en økning på ca kr 626.000.
Antall registrerte e-postadresser til
medlemmene økte fra 16.590 til 17.602.
Dermed steg andelen medlemmer som
er registrert med e-postadresse fra 46,8
% til 49,3 %. Oslo ligger på topp med
55,9 %. Troms ble nummer to med
55,2% og Møre og Romsdal ble nummer
tre med 52,6% dekning.
Vi har nå mobiltelefonnummer til 25.537
medlemmer (71,6%).
Kampanjeleder var ved årsskiftet
oppnevnt i 300 (66,3%) av foreningene,
men ikke alle var registrert med e-post.
Vestfold, Finnmark og Østfold har nå
full dekningsgrad. Det ble en markant
nedgang etter valget.
Antallet kvinnelige medlemmer har gått
ned på landsbasis. Hedmark har relativt
sett mistet flest, mens Telemark ligger
best an med en marginal økning.
Unge voksne (25-35 år) har hatt marginal
nedgang totalt sett på landsbasis (0,4 %
ned), men flere fylker har også hatt en
økning. Telemark har relativt sett fått
klart flest med 20,4 prosent økning,
Vestfold har fått nest flest med 9,5
prosent økning.
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6. BEDRIFTSKANALEN – HØYRES FORUM FOR SMÅ OG MELLOMSTORE
BEDRIFTER
Bedriftskanalen er et forum som skal skape
dialog mellom små og mellomstore bedrifter
og Høyre. Bedriftskanalen skal ta opp
temaer som er viktig for bedriftene og skape
nettverk. Bedriftskanalen skal orientere om
Høyres næringspolitikk, og bidra til at partiet
får innspill til Stortingsgruppen, Høyres
ledelse og lokalpolitikere. Målgruppen er
bedrifter som ikke har ressurser til selv å ta
kontakt med Høyres politikere for å fremme
sine synspunkter.
Målet er at Bedriftskanalen skal ha et
nettverk av egne tillitsvalgte i alle fylker, som
kan gjennomføre aktivitetene.
Hovedmålsetningene fra Sentralstyret ved
relanseringen var å ha frokostmøter i alle
fylkene, øke antallet tilknyttede bedrifter og
ha et fast nyhetsbrev.
Styret har bestått av Leif Frode

Onarheim
(leder), Svein Flåtten, Ine Marie Eriksen,
Torbjørn Hansen, Reidar Varmo og
Thorhild Widvey.
Aktiviteter
Bedriftskanalen inviterte flere sentrale
aktører i norsk næringsliv på eget seminar
for å komme med innspill til Høyres
Stortingsprogram for perioden 2009 til 2013.
Innledere på seminaret var Høyres leder
Erna Solberg, direktør på Oslo Børs Bente
A. Landsnes, direktør i Finansnæringens
Hovedorganisasjon Arne Skauge, og
president i NHO Paul-Chr Rieber.
Seminaret hadde 50 deltakere og det ble mye
mediaoppmerksomhet.
Bedriftskanalen gjennomførte også et
frokostmøte i forbindelse med Høyres
Landsmøte i 2009, med temaet ”Hvordan
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skal vi komme styrket ut av krisen”. Panelet
besto av; administrerende direktør i
Bedriftsforbundet Tom Bolstad, direktør i
NHO Hedmark og Oppland Christl Kvam,
sjefsøkonom i First Securities Harald
Magnus Andreassen, og tidligere partner
Norgesinvestor Stein Annexstad.
Arrangementet hadde 120 deltakere.
I forbindelse med valgkampen utarbeidet
Bedriftskanalen en egen kampanje med
fokus på byråkrati og forskning og utvikling i
norske bedrifter. I samarbeid med Oslo
Høyre var også Bedriftskanalen godt
representert på småtinget til NHO.
Bedriftskanalen sendte ut et eget brev til
over 15 000 norske bedrifter i forbindelse
med valgkampen, med informasjon om
Høyres næringspolitikk.
I 2009 ble det sendt ut nyhetsbrev hver
måned med informasjon om hva som skjer
på Stortinget, med oppfordring om å
komme med innspill til Høyre. Dette har
resultert i mange gode innspill til
programkomiteen og Stortingsgruppen. Det
ble også sendt ut et nyhetsbrev på e-post til
alle norske småbedrifter helt på slutten av
valgkampen. Dette resulterte i mange nye
tilknyttede bedrifter.
Bedriftskanalen er fornøyd med
hovedaktivitetene i 2009, men det er fortsatt
et stort potensial for Bedriftskanalen. Derfor
vil styret i 2010 jobbe mer sammen med
fylkesorganisasjonene for å få til gode møter
lokalt og bidra til at de lokale
programprosessene får gode innspill fra
målgruppen.
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7. EUROPAUTVALGET/HØYRES EUROPARÅD
Høyres EU-utvalg ble nedsatt av
sentralstyret 9. juni 2008 med følgende
sammensetning:
Nikolai Astrup (leder), Jan Erik Fåne,
Thorhild Widvey, Elisabeth Aspaker,
Hermann Smith-Sivertsen, Karen Anne
Kjendlie, Knut Sørlie, Gunnar Myhr, Oluf
Ulseth, Eivinn Berg, Per Øyvind Voie (trakk
seg i desember 2008), Petter Bjørkum, Jarle
Hammerstad, Cecilie Grønntun, Bjørn Olav
Knutsen (supplert inn av Arbeidsutvalget i
desember 2008) og Marianne Bårdsgjerde
(supplert inn av Arbeidsutvalget i desember
2008).
I 2009 har utvalget avholdt fire møter. Ett av
disse var et frokostseminar om
Europaparlamentet i forkant av Høyres
landsmøte 2009, som ble arrangert i
samarbeid med Høyres EU-råd. Seminaret
hadde rundt 20 deltakere og innledninger ble
holdt av Paal Frisvold og EPPs
visegeneralsekretær Christian Kremer. I

november 2009 avholdt utvalget et
temamøte om datalagringsdirektivet, hvor
også stortingsgruppen ble invitert til å delta.
Innlederne var Georg Apenes, direktør for
Datatilsynet, Rune Fløisbonn, leder for
datakrimavdelingen i Kripos, Janos Herman,
EUs ambassadør til Norge jusprofessor
Fredrik Sejersted og Torgeir Waterhouse,
prosjektleder i IKT-Norge.
Flere av utvalgsmedlemmene har skrevet
leserinnlegg og kronikker og utvalgets leder
har hatt flere medieutspill, blant annet i
valgkampen.
Utvalget har drøftet aktuelle spørsmål i den
norske EU-debatten, deriblant utviklingen
på Island og EØS-utredningen som ble satt i
gang ved årsskiftet. Utvalget har gitt råd til
stortingsgruppa og partiledelsen. Utvalget
har også drøftet partiets informasjonstilbud
om EU og arbeidet med skoleringsopplegg
for fylkes- og lokallag.

8. OPPLÆRING/KONFERANSER
Opplæringstilbudet fra 2008 er videreført.
Opplæringen er delt inn i en generell del og
en spesialisert del.
Høyres generelle opplæringstilbud er delt inn
i tre nivåer. På nivå 1 er politisk og
organisatorisk grunnkurs et tilbud
lokalforeningene eller fylkesorganisasjonene
tilbyr alle medlemmer.
Fylkesorganisasjonene har også ansvar for å
gjennomføre Lederskole I for medlemmer
med verv eller som er talenter foreningen vil
satse på, som utgjør nivå 2. De som har
gjennomført Lederskole I kan deretter få
tilbud om å delta på nivå 3, som er
Lederskole II og som arrangeres av Høyres

Hovedorganisasjon i mellomvalgår.
Fylkesorganisasjonene nominerer til
Lederskole II blant lokalpolitikere de ønsker
å satse på. I valgår får fylkenes
toppkandidater tilbud om å delta på en egen
skolering, Toppkandidatskoleringen, som
HH arrangerer.
Omlag 60 av våre toppkandidater ble invitert
til toppkandidatskolering. Helt nye
kandidater var også invitert til samling i
november 2008. Mellom 50 og 60 deltok på
første samling i 2009.
Høyres elektroniske valgkampopplæring ble
oppdatert til valget 2007, og var tilgjengelig
på HiT.
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Konferanser
Det ble avholdt ordfører- og
gruppelederkonferanse i februar
(Gardermoen), ordførerkonferanse i april
(Oslo).
Det ble arrangert to kampanjeledersamlinger
på Gardermoen, en i februar og en i juni.
Det ble også arrangert to samlinger for alle
som hadde meldt seg som
kampanjemedarbeidere.

Fylkessekretærkonferanser ble arrangert tre
ganger i 2009. I januar (Høyres Hus), i mai
(Thon Hotel Gardermoen) og i november
(Thorbjørnrud Hotell på Hadeland).
Januarsamlingen var en del av
felleskonferansen, mens novembersamlingen
var delvis sammen med alle ansatte i HH.
Dessuten var det en kort samling for
fylkessekretærene tre dager etter valget.
Syse-seminaret ble arrangert i Oslo 25.
november.

9. INFORMASJON
Høyres informasjonsavdeling håndterer de
interne kommunikasjonskanalene i Høyre:
Egne nettsider og andre digitale flater,
medlemsmagasin, e-post til medlemmer og
tillits- og folkevalgte, intranettet HiT,
håndtering av ekstern e-post som kommer
inn til partiet, koordinering av høringer om
viktige politiske saker til lokalforeningene,
samt produksjon av maler og
trykksakmateriell. I dette ligger også et
ansvar for valg av leverandører og tekniske
løsninger. Avdelingen er også ansvarlig for
foto- og multimedieproduksjoner til
nettsidene, landsmøtet og større
konferanser.

Etter å ha lest magasinet skal medlemmene
ha blitt underholdt, lært noe nytt og fått
konkrete argumenter om hva Høyre mener i
politiske saker. Kort oppsummert;
medlemmene skal kjenne Høyres politikk
bedre slik at de kan vinne
kantinediskusjonen.

Høyremagasinet ”Muligheter”
I 2007 lanserte Høyre for første gang et eget
magasin til Høyres medlemmer,
Høyremagasinet Muligheter.

Tall fra leserundersøkelse 2009/2010
(resultat fra 2007/2008 i parentes):
• 82 % har et positivt totalinntrykk
(81%)
• 80 % synes det er mer positivt å
betale medlemskontingenten når de
får et medlemsmagasin tilsendt til
meg (68 %)
• 61 % føler at de forstår Høyres
politikk bedre etter å ha lest
Muligheter (56%)
Muligheter oppnådde en respektabel 4.plass i
Kommunikasjonsbransjens egen
konkurranse, Årets interne bedriftsblad
(rykket opp fra 6. plass året før). 90 bidrag
ble vurdert.

Hensikten med Muligheter er å vise det som
skjer i Høyres 423 lokalforeninger og 19
fylker, vise mangfoldet blant medlemmene
og vise hva som gjøres av praktisk politikk
på Stortinget, i fylkestingene og i
kommunestyrene.

Magasinet kom ut åtte ganger i 2009 til
Høyres betalende medlemmer.
Opplaget varierer fra 29.000 til 50.000
avhengig om det sendes til alle eller kun til
de betalende medlemmene. Kontingent og
purring sendes sammen med Muligheter.

For informasjon om
informasjonsavdelingens aktiviteter og
resultater knyttet til valgkampen henvises det
til ”Valgkamprapport 2009”.
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1936 unike besøkende fulgte livebloggen.
Valgkamputgaven av Muligheter ble laget
med egne fylkessider for 17 fylker (for mer
informasjon, se Valgkamprapport 2009).
www.hoyre.no
Vi har hatt 928.340 unike besøk på
www.hoyre.no i 2009, og 2,2 millioner sider
har blitt vist. I snitt ser hver besøkende 2,36
sider. Det produseres i gjennomsnitt 50-60
nyhetssaker på hovedsiden hver måned, og
omtrent 1200 abonnenter mottar daglig
nyhetsbrev med utdrag fra nettsakene.
28% av trafikken til våre sider kommer fra
søkemotorer. 34% kommer gjennom direkte
oppslag av www.hoyre.no i nettleser, og
38% kommer fra lenker fra andre nettsteder.
Antall redaktører:
Sentralt 2 redaktører i HH; 19
fylkesredaktører og 72 aktive lokale
redaktører.
I valgkampen går trafikken kraftig opp, i
august ser vi en 4-dobling målt mot en
"normal måned". I første halvdel av
september (1.-16.) hadde vi 240,924 besøk
(for mer informasjon, se Valgkamprapport
2009).
Landsmøtet
Høyres landsmøte var det mest interaktive
noen gang, med over 17.000 unike
besøkende på Høyres hjemmeside i løpet av
helgen. Alle nettavisene tappet av Høyres
live-sending, så antall som fulgte deler av
landsmøtet på nett er høyt.
Høyres direkte videosending ble åpnet
26.501 ganger gjennom landsmøtehelgen. I
tillegg kom klikk på on-demand videoer (vi
laget 19 enkeltsnutter fra landsmøtet).
2.481 ganger ble videostreaming av Erna
Solbergs tale åpnet.
Totalt var det 15 akkrediterte bloggere til
stede på landsmøtet. Disse hadde eget rom
og samme status som journalistene.
Vi la ut 109 bilder på Flickr.
Vi la ut 22 videoer på Youtube.

Nye nettsider i 2010
Høyres nettsider består av en løsning som
ble skreddersydd for partiet i 2002. Mye har
skjedd siden den gang, og det er besluttet å
lage nye, tidsriktige nettsider som bygger på
et standard publiseringssystem og som
derved blir mindre ressurskrevende å
oppdatere. Arbeidet ble igangsatt i 2009 og
forventes ferdigstilt i 2010.
Sosiale medier
Informasjonsavdelingen brukte mye tid før
og under valgkampen på å planlegge for
hvordan Høyre skal bruke disse nye digitale
flatene (flickr, twitter, facebook, blogger etc)
best mulig i valgkampen 2009 og videre (se
Valgkamprapport 2009 for detaljer).
Høyre har nå egne profiler på facebook,
youtube (video), flickr (bildebase), twitter
(mikroblogging) og en mengde ”blåbloggere” tilknyttet seg. Disse er integrert på
hoyre.no og benyttes jevnlig.
Høyres informasjonsavdeling tilbyr enkle
maler og veiledninger for de som ønsker å
gjøre bruk av disse tjenestene.
Vi arrangerte i løpet av 2009 en rekke
bloggtreff, hvor vi inviterte bloggere til
Høyres Hus for å møte ledende Høyrepolitikere. Høyre er det første partiet som
har tatt en slik kontakt.
Flere bloggtreff og arrangementer ble også
overført med video slik at man hadde
mulighet til å delta uten å være fysisk
tilstede (CoverIt-Live). Eksempelvis hadde
vi 4200 på Erna Solberg sitt bloggtreff i
forkant av landsmøtet.
HiT
Høyres intranett HiT ble laget samtidig som
medlemsmagasinet grunnet et ønske om tett
integrasjon/interaksjon mellom intranettet
og medlemsmagasinet. Artikler man leser
om i magasinet, skal også kunne diskuteres
og finne mer dybdeinformasjon om på
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intranettsidene. HiT er ingen nyhetskanal,
men skal være et arbeidsredskap for medlemmer og tillits- og folkevalgte i hele
partiet.
Foruten diskusjonsmuligheter finnes
oppdatert kontaktinformasjon til alle tillitsog folkevalgte i hele landet, en mengde
opplæringstilbud, kampanjemateriell,
kalender, presentasjoner og materiale fra
konferanser og presentasjon av ansatte med
intervjuer og ansvarsbeskrivelser.
Arbeidet med nye nettsider inkluderer også
en integrasjon av HiT slik at eksterne og
interne nettsider har samme layout og
publiseringssystem.
H-nytt
Det elektroniske nyhetsbrevet ”H-nytt”
sendes tilnærmet ukentlig til alle tillits- og
folkevalgte og ansatte.

E-post til utvalgte grupper
(sektorpolitikere, kommunestyrene)
Detaljer og ansvarsfordeling i forbindelse
med forestående kampanjer og aksjoner.
Informasjon om ”viktige hendelser neste
uke”, annonsekampanjene, leserbrevmaler,
forslag til saker som kan kjøres i lokale
media og utdypende informasjon om
dagsaktuelle saker. Brukes mest i
oppkjøringen til lokalvalg.
Oppfølging av lokale mediesaker.
Gjennomgår både de lokale og sentrale
pressebilder og tar initiativ der lokale saker
har nasjonal interesse, eller der en nasjonal
sak har særskilte virkninger lokalt.
De beste eksemplene på lokale mediesaker
spres via en ukentlig e-post til fylker og
stortingsrepresentanter.

10. HØYRES KVINNEFORUM
Mandat:
Høyres Kvinneforum er gitt følgende
mandat for sitt arbeide:
”Høyres Kvinneforum skal være en viktig
bidragsyter for utviklingen av Høyres
politikk og gjennom dette rekruttere flere
kvinner til deltakelse i Høyre og i den
offentlige debatten.”
Styrets sammensetning:
Leder:
Linda Cathrine
Hofstad Helleland
Nestleder:
Sunniva Ihle
Steinstad
Medlemmer:
Janne Fardal
Kristoffersen
Jannicke Vikse
Kjersti Omejer
Cathrine Geherken
Benedickte Røer
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Sekretariatet har i 2009 ligget hos
fylkessekretærene i Hedmark og Oppland
Høyre, Rangdi W. Krogstad og Anne
Bjertnæs.
Aktiviteter/skolering i 2009:
 Seminar ”Hvordan skaffe flere
kvinnelige velgere”
Styret, KF-lederne i fylkene samt
noen ordførere og varaordførere var
samlet i Trondheim i to dager og
jobbet med utfordringer knyttet til å
skaffe flere kvinnelige velgere.
 Kvinner og ledelse
I forkant av landsmøtet 2009 ble
det arrangerte et seminar om
kvinner og ledelse hvor alle
kvinnelige medlemmer i Høyre var
invitert.
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Lunsjseminar om
kjønnsforskjeller i skolen
På samme landsmøte inviterte vi
alle delegatene til seminar med
professor Thomas Nordahl om de
store utfordringene skolene står
overfor i forhold til store forskjeller
på læringsresultater for jenter og
gutter.
 Valgkamp
Høyres Kvinneforum deltok aktivt i
partiets valgkamp. Som egne
aktiviteter og markeringer nevnes
her Barnehageaksjonen i samarbeid
med Private Barnehagers
Landsforbund. Vi fikk også
produsert en voldsalarm som ble
brukt for å symbolisere
regjeringens manglede prioritering
av politiet.
Ved valget i 2009 var det for første
gang flere kvinner enn menn som
stemte på Høyre.



Studietur til Paris
Styret reiste i oktober til Paris hvor
de hadde møter med Franske NHO,
kvinnelige gründere og kontakt
med en privat
barnevernsinstitusjon.

Politikkutvikling
 Stortingsvalgprogrammet –
Høyres Kvinneforum leverte
forslag til kapitler på barne- og
familiepolitikk og likestilling til
programmet. I tillegg jobbet KF
mye med andre kapitler og leverte
innspill til flere av høringsrundene
på ulike temaer blant annet helse og
skatt.
 Resolusjoner til landsmøtet 2009
Til landsmøtet i 2009 leverte HKF
to resolusjoner. ”Trygg hverdag –
styrk politiet” og ”Likelønn på
ordentlig”

11. UTTALELSER 2009
Resolusjoner vedtatt av Høyres
landsmøte.
Frafall i skolen gir tapte muligheter
En fersk undersøkelse viser at en av tre som
begynner i videregående opplæring slutter
før skolegangen er gjennomført. Frafallet er
størst innenfor de yrkesfaglige
studieretningene. Den rødgrønne regjeringen
svikter, og tar ikke problemene på alvor.
Dette bidrar til at mange unge blir varig
stående utenfor arbeidslivet.
Høyres landsmøte vil:
 sørge for full offentlighet om
skolenes tilstand, resultater og
lærerevalueringer.
 vurdere økonomiske belønninger for
videregående skoler som reduserer
frafall blant elevene.








iverksette et nasjonalt prosjekt med
yrkesrådgivning i ungdomsskolen,
der man trekker inn rådgivere fra
den videregående skolen og lokalt
næringsliv.
åpne for at næringslivet får anledning
til å drive hele eller delvis egne
opplæringsløp, særlig innenfor
yrkesfagene, både innenfor den
offentlige skolen og som friskoler.
utvikle pedagogiske opplæringstilbud
som tilbys lærebedriftene
åpne for yrkesfaglig utdanning med
økt vekt på praktiske læring og
mindre teori

Enstemmig vedtatt
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Norge trenger en klimavennlig og
nytenkende satsing på samferdsel
Høyres landsmøte mener forslaget til
Nasjonal transportplan (NTP) for perioden
2010-2019 er en gedigen skuffelse. Forslaget
innebærer at nødvendige prosjekter ikke
gjennomføres. Dette er dramatisk og betyr
tap av arbeidsplasser og utflytting av norske
bedrifter. Høyres landsmøte frykter at
konsekvensene blir at bilistene må betale
enda mer gjennom økt bruk av
bompengefinansiering.
Den rødgrønne regjeringen løser ikke
utfordringene landet står overfor. Høyres
landsmøte er bekymret for konsekvensene
dette får for norsk næringsliv som er
avhengig av gode transportvilkår. Norge
trenger en offensiv og nytenkende
transportplan, ikke en defensiv og
tilbakeskuende vedlikeholdsplan. Høyres
landmøte krever at regjeringen nå må satse
på samferdsel.
Mobilitet er et vilkår for vekst.
Bevilgningene til Nasjonal transportplan må
derfor økes kraftig for å møte næringslivets
transportbehov og befolkningens krav til
trafikksikkerhet. For en rekke prosjekter i
ulike deler av landet er minst en dobling av
investeringsrammene, i forhold til utkastet til
Nasjonal transportplan, påkrevd. Høyres
landsmøte mener utbygging av vei og annen
infrastruktur er et viktig distriktspolitisk
virkemiddel, og avgjørende for å sikre
næringsutvikling i hele landet. Med økte
investeringer i infrastruktur mener Høyres
landsmøte at andre overføringer kan
reduseres.
Vedlikeholdsetterslepet på vei og jernbane
koster oss dyrt og må løses på annen måte
enn å nedprioritere investeringene. Høyres
landsmøte vil ha et eget vedlikeholdsfond
som sikrer tilstrekkelig vedlikehold, og at
etterslepet på vei og bane tas igjen. Dersom
øvrige riksveier skal overføres fra staten til
fylkene, må regjeringen sørge for ordninger
som ivaretar det store
vedlikeholdsetterslepet.
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Den rødgrønne regjeringen har stanset alt
reform- og moderniseringsarbeid. Høyres
landsmøte mener nye finansieringsløsninger,
deriblant flere OPS - og konsesjonsbaserte
prosjekter både for vei og jernbane, må tas i
bruk. Samferdselssektoren må effektiviseres
med tanke på bedre løsninger og tilbud til
innbyggerne.
Høyres landsmøte mener en
stamvei/motorveiplan er en forutsetning for
å øke trafikksikkerheten og bedre
fremkommelighet på hovedveinettet. Det
må være et minstekrav med gul midtstripe
og lengre strekninger med midtdelere på
stamveiene.
Skal vi redusere våre klimagassutslipp må vi
øke andelen kollektivtransport i og rundt de
største byene, få en økt overgang av
godstrafikk fra vei til sjø og bane, og utvikle
mer effektive og miljøvennlige bilmotorer og
drivstoff. Det er nødvendig med betydelige
utslippreduksjoner i transportsektoren
dersom vi skal møte våre fremtidige
utslippsforpliktelser. For å stimulere til en
mer miljøvennlig bilbruk er det nødvendig
med et nytt avgiftsregime som vrir systemet
fra røde til grønne avgifter. Høyres
landsmøte vil ha reduserte avgifter på de
miljøvennlige alternativene.
Høyres landsmøte ønsker en sterkere satsing
på kollektivløsninger, spesielt i
storbyområdene. Effektiv fremkommelighet
for kollektivtrafikk i forbindelse med
arealplanleggingen må vektlegges i større
grad. Belønningsordningen som sentrum- /
Høyre- regjeringen innførte bidrar til å øke
kollektivandelen. Ordningen må styrkes
utover det klimaforliket på Stortinget
fastslår. Høyres landsmøte mener at
ordningen må trappes betydelig opp innen
2019.
Høyres landsmøte mener:
 Investeringsrammen i NTP må om
lag dobles for perioden 2010-2019.
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Det må gjennomføres nødvendige
strukturreformer innenfor
samferdselssektoren.
Det må åpnes for utstrakt bruk av
nye finansieringsordninger, deriblant
OPS (offentlig og privat samarbeid)
innenfor vei og jernbane.
Det må opprettes et statlig
vedlikeholdsfond på minst 20
milliarder for både vei og jernbane.
Det må etableres en egen
stamveiplan for økt utbygging og
sikring av stamveinettet.
Forbindelsene mellom viktige
terminaler, havn og flyplasser og
dagens stamveinett må få
stamveistatus.
Belønningsordningen til
kollektivtrafikken må trappes
betydelig opp i perioden 2010- 2019.
Hensynet til effektiv
fremkommelighet for kollektivtrafikk
må ivaretas i arealplanleggingen.
Sambruksfelt og tilrettelegging for
myke trafikanter må vektlegges
spesielt.
Det må legges til rette for at en
større andel av godsfrakten
overføres fra vei til kjøl og bane.
En handlingsplan for dobbelt- og
krysningsspor må på plass, herunder
en utbygging av de viktigste
intercitystrekningene i landet.
Høyhastighetsjernbane kan gi landet
betydelige mobilitets- og
konkurranse- forbedringer. Forsert
utredning av høyhastighetsringen må
prioriteres, og en
konseptvalgsutredning (KSU) må
utarbeides og danne grunnlag for
avklaringer og eventuelle
prioriteringer.
Regjeringen raskt må avklare
avgiftssystemet knyttet til
miljøutslipp fra ulike drivstoff og
biltyper, og redusere avgiftene på de
miljøvennlige alternativene.




Klimaendringene har aktualisert
behovet for økt satsing på rassikring.
Infrastruktursatsing i nordområdene
må ha spesiell oppmerksomhet.

Vedtatt mot en håndfull stemmer
Økt selvråderett – mindre statlig
overstyring
Høyres landsmøte har tillit til at innbyggere i
det enkelte lokalsamfunn er i stand til å fatte
beslutninger som vil gi det beste
utgangspunkt for et godt liv for seg og sine.
Når beslutninger fattes nærmest dem det
angår, av dem det angår, vil løsningene
tilpasses det enkelte lokalsamfunn og
enkeltmennesket på den beste måten.
Det er store variasjoner mellom
kommunene. Kommunene vil derfor velge
ulike løsninger for å dekke ulike behov.
Mangfold er ikke en trussel, men skaper
utvikling og fremgang.
Kommunene må settes i stand til å løse sine
oppgaver. Det må derfor stimuleres til vekst
og tiltak som motiverer kommunene til å
skape verdier og generere inntekter, og som
bidrar til at den enkelte kommune i størst
mulig grad kan leve av sine egne
skatteinntekter.
Høyres landsmøte er sterkt uenig i
regjeringens linje, der man styrker statlige
organ, samtidig som man fratar lokalt
folkevalgte innflytelse og ansvar. Lovlige
fattede vedtak i landets kommunestyrer
settes til side og nytt regelverk strammer inn
det lokale selvstyret.
Regjeringens forslag til innstramninger i det
lokale selvstyre i ny plan- og bygningslov
svekker mulighetene til å skape lokal aktivitet
og utvikling. Likeså hindrer forslaget til lov
om motorferdsel i utmark kommunene i å
tilpasse bruken til lokale forhold.
Det må etableres en ny nasjonal strategi som
skaper rom for lokal utvikling i kommuner
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med store verneområder og verdier for hele
det norske samfunnet.
Høyres landsmøte:
 mener at regjeringens forslag til ny
planlov er et alvorlig inngrep i
lokaldemokratiet og den private
eiendomsrett.
 er sterkt uenig i innstramningene i
dispensasjonsadgangen knyttet til
byggeforbudet i strandsonen. Store
deler av landet vil i praksis miste
denne adgangen helt. Forslag til
innstramninger i byggeforbudet i
100-metersbeltet langs sjøen må ta
høyde for lokale variasjoner, også
når det gjelder byggeforbud ved
vann og vassdrag i innlandet.
 er uenig med regjeringen i at
regionale planer skal være juridisk
bindende for kommunene.
 vil tilpasse lov om motorferdsel i
utmark, slik at kommunene får rett
til å tilrettelegge innenfor nasjonale
retningslinjer og at det blir regulerte
traseer eller områder der snøscooter
kan benyttes til rekreasjon og
opplevelser. Kommunene må
fortsatt ha dispensasjonsrett.
 vil endre virkeområde for lov om
motorferdsel, slik at den enkelte
grunneier kan ferdes på egen
innmark og egne skogsveier.
 går inn for at kommunene må få
beholde en større andel av
selskapsskatten.
 mener fylkesmannens oppgaver må
begrenses til å føre tilsyn og foreta
lovlighetskontroll. Fylkesmannens
innsigelsesrett må begrenses mest
mulig.
 vil innføre en kompensasjonsordning
til kommuner som tar en stor del av
belastningen med vern fra
storsamfunnet.
 mener regjeringens forslag til
innstramning i saker omjordvern
reduserer distriktskommunenes
mulighet til utvikling ytterligere.
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Kommunenes selvråderett må ikke
innskrenkes.
vil overføre konsesjonsmyndigheten
for mini- og mikrokraftverk til
kommunene.
mener prosjektet med
oppgavefordeling og
oppgavedifferensiering må
videreføres og utvides.
sier nei til regjeringens forslag til nye
retningslinjer for
kjøpesenteretablering.

Vedtatt mot to stemmer
Endelig uttalelse fra Høyres landsmøte
Et sterkt forsvar for fremtiden
Høyres landsmøte mener Norge skal være
en pålitelig og troverdig alliert i NATO.
Denne rolle er svekket under den sittende
regjeringen, som lar innenrikspolitiske
hensyn veie tyngre enn nasjonal sikkerhet.
NATO og det transatlantiske forholdet
forblir hjørnesteinen for vår sikkerhet.
Høyres landsmøte mener vi må ha et sterkt
forsvar uavhengig av det kortsiktige militære
trusselbildet. I arbeidet med ny langtidsplan
for forsvaret må målet være å skape
forutsigbarhet gjennom en balanse mellom
politiske ambisjoner, struktur og
økonomiske bevilgninger. Regjeringens
fremlagte langtidsmelding forsterker
ubalansen mellom ambisjoner, struktur og
bevilgninger og har som konsekvens en styrt
nedbygging av forsvaret. Høye ambisjoner
på forsvarets vegne forutsetter økte
forsvarsbudsjetter. Høyre tar dette ansvaret.
Våre militære styrker må gis de nødvendige
forutsetninger for å utføre sine oppdrag.
Høyres landsmøte vil ikke akseptere kutt i
trening og øvelsesaktivitet. Våre soldater i
internasjonale operasjoner må sikres
tilstrekkelig utstyr av høy kvalitet. Norge har
et klart moralsk ansvar for å sikre soldatene
god oppfølging når de har utført oppdrag i
internasjonale operasjoner. Investeringer,
som kjøp av nye kampfly og lokalisering av
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forsvarets baser, må baseres på operative
behov.

Enstemmig vedtatt.

12. UNGE HØYRES LANDSFORBUND
Organisasjon
Unge Høyre er landets nest største
ungdomsparti og medlemstallet vokste med
35 % fra 2008 til 2009. I 2009 endte Unge
Høyre på nesten 2800 betalende
medlemmer, og dette var et svært godt år for
Unge Høyre med fokus på politikkutvikling,
skolering av medlemmer og valgkamp.
Landsstyret
Landsstyret er ansvarlig for landsforbundets
politikk og planer. Landsstyret har hatt fire
møter og vedtatt resolusjoner med følgende
temaer i 2009:
-

”1. mai”
”Barn er også individer”
”Fra velferdsstat til
velferdssamfunn”
”Høyre som etisk samfunnsvakt”
”Mobbing er mobberens ansvar”
”Nei til differensiert
arbeidsgiveravgift”
”Nei til eugenisk indikasjon som
selvstendig abortkriterium”
”Positivt med eget departement for
integrering”
”Stem på Erna”
”Strakstiltak for et bedre politivesen”
”Unge Høyre vil styrke
kontantstøtten”
”Uniformsnøytralitet for politiet”
”Utdeling av heroin kan redde liv”
”Økning av vrakpant og redusering
av investeringsavgift for bil”

Sentralstyret
Sentralstyret leder Unge Høyres arbeid
mellom landsstyrets møter. I løpet av 2009
har sentralstyret avholdt 9 møter.

Sentralstyret har i perioden 2008 – 2010
følgende sammensetning:
Henrik Asheim (leder)
Eivind Saga (1. nestleder)
Stefan Heggelund (2. nestleder)
Camilla Strandskog
Rikke Sjøberg
Rolf Erik Tveten
Tina Bru
Fylkesorganisasjoner
Unge Høyre har fylkesorganisasjoner i alle
fylker. Disse leder Unge Høyres arbeid i
fylkene, koordinerer lokalforeningenes
aktiviteter, representerer Unge Høyre i
Høyres fylkesorganisasjoner og står for den
løpende kontakten med Unge Høyres
Landsforbund. Unge Høyre har 19
fylkesorganisasjoner, med 78 lokalforeninger
spredt over hele landet.
Sekretariatet
Landsforbundets sekretariat står for den
daglige driften av Unge Høyres
Landsforbund. Sekretariatet har i perioden
hatt fire stillinger:
- Generalsekretær Sunniva Ihle
Steinstad til 2. november
- Julie Midtgarden Remen fra 2.
november
- Organisasjonssekretær Fredrik
Bjercke Punsvik
- Politisk rådgiver Paul Joakim Sandøy
- Valgkampsekretær Trine-Lise
Østlund Blime til 30. september
2009
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Valgkampen 2009
Planlegging
Unge Høyre startet planleggingen av
valgkampen tidlig. Allerede på
landsstyremøtet i oktober 2008 ble
valgkampplanen for 2009 vedtatt, og man
begynte opptrappingen mot valgkampen. På
landsstyremøtet i februar 2009 ble
valgkampstrategien vedtatt, og med
bakgrunn i dette vedtaket ble selve
kampanjen utarbeidet. Kampanjen ble sendt
på høring til i hele organisasjonen før man
gikk til produksjon.
Kampanjen
Unge Høyre var opptatt av at et felles
budskap skulle gjennomsyre Unge Høyre i
hele 2009, og vi fokuserte derfor på å utvikle
to saker som skulle være felles budskap i
hele organisasjonen gjennom hele året. Våre
to valgkampsaker var:
1. Skole
2. Nok er nok.
Skole var vårt absolutte hovedfokus, og
under skole ble det fokusert på fem saker: 1.
Valgfritt sidemål 2. Lærerevaluering 3.
Anonym retting 4. Mobbefri skole 5. Fjerne
arbeidsgiveravgiften for lærlinger. Nok er
nok-kampanjen var en versjon av ”Grenser
for politikk”, der vi fokuserte på at
regjeringen har gått for langt i å fokusere på
små og ubetydelige saker. I vårt eget
materiell fokuserte vi på egen politikk og
egne saker. Vi produserte materiell til begge
fokusområdene, ”Skole” og ”Nok er nok”.
Arrangementer og skolering
I valgkampen 2009 har fokuset vært på at
arrangementene skal ha et høyt faglig nivå og
med skolering av medlemmer som
hovedfokus. Vi har i år gjennomført
Landskonferansen, med nærmere 300
deltakere, og Debattcampen med over 100
deltakere.
Skoledebattene
Unge Høyre gjennomførte ca 400 debatter
med over 100 forskjellige debattanter i
valgkampen. Skoleringsprogrammet var mer
ambisiøst enn tidligere. Debattcampen ble
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arrangert i august med over 100 deltakere
som forberedelse til skoledebattene.
Resultatet ble 16,3 prosent, en økning på 4,6
prosent sammenlignet med 2005. Det er vi
fornøyd med.
Skolering
Landskonferansen
Våren 2009 ble det for første gang
gjennomført 1 stor Landskonferanse i stedet
for 5 regionkonferanser i Unge Høyre. Vi
hadde ca 300 deltakere på konferansen. På
denne konferansen var valgkampskolering
sentralt på programmet. Spesielt ble det
vektlagt å skolere medlemmene i tale- og
debatteknikk og våre viktigste politiske saker
frem mot valget. Blant annet Høyres leder
Erna Solberg og nestleder Jan Tore Sanner
bidro med innledninger.
Debattcampen
Alle debattanter og andre sentrale personer i
valgkampen ble samlet til en egen
konferanse
8. – 13. august. 18 fylkesforeninger var
representert med omtrent 110 deltakere, og
blant annet bidro Høyres leder Erna Solberg
og Høyres generalsekretær Trond Hole.
Fokus på debattcampen var skolering av
skoledebattantene.
Eliteprogrammet
Totalt deltok 10 deltakere på årets
eliteprogram. Programmet startet med det
tradisjonelle elitekurset som går over fem
dager på Sundvolden Hotell i Buskerud.
Årets vinner av elitekurset var Kristian
Tonning Riise fra Hedmark Unge Høyre.
Elitekurset har blitt fulgt opp med et
oppfølgingskurs i november. Dette var den
49 gangen Elitekurset i Unge Høyre ble
avholdt.
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Samarbeid utover partiet
NUU
Unge Høyre har deltatt på flere møter i
NUU og var også til stede på Ungdommens
Nordiska Råd i Stockholm i høst.
YEPP
Unge Høyre har vært en aktiv deltaker i
YEPP det siste året, og har bidratt med
politikkutvikling og organisatorisk utvikling.
På kongressen i Roma våren 2009 deltok
Unge Høyre med 4 delegater, og bidro til at
Julian Farner-Calvert (generalsekretær i
Krfu) ble valgt inn i styret.
Georgia
Unge Høyre har siden 2006 hatt et
samarbeid med Young Rights i Georgia, og
har i år videreført og intensivert arbeidet.
Det ble avholdt to skoleringer i Georgia med
temaer som demokrati, organisasjonsbygging

og tale og debatt. Sammen med Young
Rights har man også begynt å se på
muligheter for å samarbeide med en
ungdomsorganisasjon fra Abkhazia.
Nicaragua
Man holder fortsatt kontakt med det
konservative ungdomspartiet i Nicaragua,
men er avhengig av bedre finansiering før
det kan videreføres.
Samarbeid med andre ungdomspartier
Samarbeid med Kristelig Folkepartis
Ungdom og Norges Unge Venstre har vært
viktig for Unge Høyre. Det har med jevne
mellomrom vært avholdt møter mellom
lederne og generalsekretærene i
organisasjonene. Det ble gjennomført felles
sentralstyremøte mellom Unge Høyre, KrfU,
UV, og mellom Unge Høyre og FpU. Unge
Høyre har også samarbeidet på leder- og
generalsekretærnivå med FpU i 2009.

14. HØYRES STUDENTERFORBUND
Høyres Studenterforbund
Landsmøtet valgte i 2009 følgende
arbeidsutvalg:
Formann: Sigve Reme Sand
1. viseformann: Stian Tvede Karlsen
2. viseformann: Birte Berg
AU-medlem: Mari Berdal Djupvik
AU-medlem: Christian Bjerke.
Generalsekretær: Åsmund Haugseth
I juni trådte Stian Tvede Karlsen ut av AU,
og ble generalsekretær. I denne forbindelse
valgte Landsstyret Grethe Meisingset
(NHH) som ny andre nestleder, mens Birte
Berg ble første nestleder. På grunn av verv i
andre organisasjoner, gikk Christian Bjerke
ut av AU i november og Mari Berdal
Djupvik i desember.
Studenterforbundets 48. Landsmøte ble
avhold i Oslo 14.-15. mars 2009.

Arbeidsutvalgets arbeid har i hovedsak
fokusert på de planer som ble vedtatt på
landsmøtet. Arbeidsutvalget har hatt 10
møter.
Den daglige driften av forbundet ledes av
generalsekretæren i dialog med leder. Høyres
Studenterforbund er lokalisert med kontor
på Høyres Hus i Oslo.
I 2009 har Høyres Studenterforbund hatt 9
lokalforeninger:
Den Konservative Studenterforening
(DKSF, Oslo), HSF Agder, HSF-BI, HSFNHH, HSF Bergen, HSF Trondheim, HSF
Stavanger, HSF Tromsø og HSF Buskerud.
Medlemstall
Høyres Studenterforbund hadde i 2009 i
overkant av 300 betalende medlemmer. For
å øke medlemstallet i forbundet har man
blant annet arrangert vervekonkurranser.
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Høyres Studenterforbund har blant annet
fått medieoppmerksomhet gjennom
debatten om innføring av skolepenger.
Valg
2009 har vært et år sterkt preget av høstens
stortingsvalg. Høyres Studenterforbund
utarbeidet en egen kampanje rettet mot
studenter, med temaene EU,
arbeidsmuligheter og utdanningspolitikk.
Man ble sponset bil for å reise rundt til ulike
utdanningssteder i løpet av valgkampen. På
reiserunden deltok både medlemmer fra AU
og LS.. Det lokale ansvaret for valgkamp ved
læringsstedene påhvilte primært
lokalforeningene i samarbeid med den lokale
Høyre-forening, med støtte og materiell fra
sentralleddet.
Seminarer
I mai 2009 arrangerte HSF i samarbeid med
Høyres KUF-fraksjon et åpent seminar i
forbindelse med regjeringens fremleggelse av
forskningsmeldingen. Seminaret ble meget
godt besøkt av tilhørere fra både
partiorganisasjon og studentorganisasjoner
Landsstyret
DKSF: Ida Berg Johnsen/Ingvild Brox
Kielland
HSF Bergen: Aleksander Leet/Anette Pollen
HSF Trondheim: Stephen Ørmen Johnsen
HSF NHH: Vegard Rødseth Tokheim
HSF Tromsø: Andreas Willersrud
HSF Stavanger: Karen Marie Gunnerud /
Morten Rønne

HSF-BI: Kristian Tveit Venås/Malmfrid
Wirstad
HSF Agder: Ingrid Caroline Hopp.
Landsmøtevalgte landsstyrerepresentanter
Anders Sølve Strand og Anette Pollen.
Landstyret har hatt 6 møter.
Internasjonalt arbeid
Høyres Studenterforbund er medlem av
Nordisk Konservative Studentunion
(NKSU), European Democrat Union (EDS)
og International Young Democrat Union
(IYDU).
NKSU er paraplyorganisasjonen i Norden
og Baltikum for konservative
studentorganisasjoner.
EDS er EPPs studentorganisasjon og har 43
medlemsforeninger og et sekretariat
lokalisert i Brussel. Andreas Willersrud har
representert HSF som Vice-Chairman i
EDS. IYDU er ungdomsorganisasjonen til
EDU.
Ideologiprosjektet
Høyres Studenterforbund har ønsket en
sterkere bevisstgjøring av vår tradisjonelle
rolle som en ideologisk vakthund innen
Høyre-systemet, og har derfor videreført
ideologiprosjektet som forrige arbeidsutvalg
arbeidet med.
Ideologiprosjektet resulterte i debattboken
”Her er Høyre”, lansert på Høyres
Landsmøte i 2009, og en vellykket debatt
dagen før Høyres Landsmøte.

14. SENIOR HØYRES LANDSFORBUND
Arbeidsoppgaver og mål
Senior Høyres Landsforbund har i 2009
både arbeidet videre med å utvikle vårt
politiske engasjement, både på sentralt og
lokalt plan, samtidig som landsstyret også
har konsentrert seg om å videreutvikle
organisasjonen. SHL ser det som sinr
hovedoppgave å fortsette og aktivisere eldre
Høyrevenner i politisk arbeid og å vinne nye
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Høyrestemmer. Fortsatt er det sosiale
innhold svært viktig for samholdet i SHL’s
lokale foreninger.
Som bekjent er Høyre ennå det eneste parti i
Norge som har en egen seniororganisasjon.
Flere andre politiske partier arbeider nå med
å danne sin egen senior-organisasjon slik at
SHL og Høyre må være beredt på å møte
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sterkere konkurranse om medlemmer fra vår
aldersgruppe.
Vi har som mål å påvirke partiet, ikke bare
når det gjelder seniorpolitikk, men også på
alle andre aktuelle områder.
Vår plass i sentralstyret anser vi som svært
viktig. Vi får her innblikk i den aktuelle
politiske situasjon. Vi får anledning til å ta
opp de saker som opptar oss, stille spørsmål
og ellers delta i den aktuelle debatt.
Landsstyret vektlegger nå arbeidet med å
sikre og videreutvikle seniorenes
representasjon i hele Høyres organisasjon.
På vårt landsmøte i Stavanger i 2009
fremkom et sterkt ønske om å prioritere
organisasjonen og utvikling av denne. I
januar gjordet Landsstyret den største
satsning hittil i SHLs historie ved å arrangere
en konferanse som var åpen for hele
organisasjonen. 80 deltagere fra hele landet
bidro til en vellykket helg.
Vi vet at ca. 30% av de stemmeberettigede er
over 60 år. Vi i SHL vil delta aktivt i kampen
om stemmene fra denne aldersgruppen og
for en borgerlig valgseier i 2011.
Skal vi lykkes med det må partiet ha en
eldrepolitikk som ikke bare dreier seg om
helse og omsorg, men på alvor tar tak i den
kunnskap og erfaring denne gruppen
representerer. Vi føler at selv om vi har
oppnådd en viss alder, på ingen måte er
utgått på dato. De aller fleste av oss ønsker å
stå til disposisjon for så vel samfunnet som
for partiet. Vi har, gjennom de siste årene,
hatt den store glede å konstantere at partiet
lytter til Senior Høyre, og tar våre
synspunkter alvorlig. Mange av de sakene og
synspunktene vi har arbeidet med de siste
årene, finner vi igjen i Høyres program.
Internasjonalt arbeid
Internasjonalt har vi fortsatt vårt samarbeide
innen ESCU.
Selv om vi ikke er medlem av EU er det av
stor interesse å følge med i det som foregår
og hvilke spørsmål som denne
organisasjonen er opptatt av og hvilke planer
organisasjonen har for kommende år. Den

eldrepolitikk som ESCU fører er stort sett
sammenfallende med våre synspunkter, men
det er også klart at vi i Norge har langt bedre
velferdsordninger enn de fleste EU-land.
Fordi også vi i SHL har fått merke partiets
dårligere økonomi har vi sett oss nødt til å
nedprioritere vår deltagelse i ESCU
sammenheng.
Det nordiske samarbeidet
Samarbeidet mellom Moderata Seniorer i
Sverige og SHL er svært godt. Vi møtes bl.a.
på hverandres landsmøter og er derfor godt
kjent med de problemer som eksisterer både
i forhold til å påvirke våre egne partier,
utforme en slagkraftig organisasjon og til å
rette søkelyset på eldresaker generelt.
Senior Høyres Landsstyre er sammensatt
slik:
Leder: Michael Birkeland, Sør-Trøndelag
1. nestleder: Turid Wickstrand Iversen,
Buskerud
2.nestleder: Inger Sjong, Hordaland
Styremedlemmer: Unni Stampe, Oslo,
Alvhild Yttergård, Troms, Tore Haugen,
Akershus og Arnt M. Storvik, Østfold.
Politisk utvalg:
Turid Wickstrand Iversen, leder
Olav Frafjord, Stavanger
Per Foshaug, Sandefjord
Tor Mathisen, Kristiansand
Organisatorisk utvalg:
Inger Sjong, leder
Kari Tenden, Rogaland
Tore Haugen, Akershus
Resolusjoner/uttalelser 2009
SHLs Landsmøte i Drammen behandlet
følgende 2 resolusjoner:
”Tiltak mot vold og lovbrudd må
prioriteres”
”Senior Høyre vil ha et kvalitetsløft i
tilbudet til demente og deres pårørende ”
Resolusjonene ble enstemmig vedtatt.
Resolusjonene ble oversendt Høyres
landsmøte 2009.
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Neste landsmøte:
Landsmøtet 2009 i Stavanger vedtok at neste
Senior Høyre Landsmøte avholdes 8. og 9.
april 2011 i Oslo-området.

15. AFTENSKOLEN HØYRES STUDIEFORBUND
Aftenskolen Høyres Studieforbunds slagord
”For deg som vil videre”, indikerer
forbundets mangfoldige og ideologiske
fundament basert på folkeopplysning og
behovet for livslang læring. Det er et mål å
selge kvalitetskurs. HS ønsker å drive et
studieforbund med økonomisk vekst
uavhengig av svingninger i statsstøtten.
Organisasjon
Aftenskolen Region I har kontor i
Trondheim. Regionens styre rapporterer til
hovedstyret i HS.
Aftenskolen Kristiansand er en egen
selvstendig avdeling, som rapporterer til HS’
hovedstyre.
Fra 1. januar 2010 er avdelingen erstattet
med Aftenskolen Region Agder, med egne
vedtekter og eget regionsstyre.
Aftenskolen avdeling Rogaland, og avdeling
Oslo er underlagt hovedkontoret og
rapporterer til HS’ hovedstyre.

Hovedkontoret har vært bemannet med tre
personer; administrasjonskonsulent,
internasjonalt ansvarlig (20%) og daglig
leder.
HS er medlem av
Voksenopplæringsforbundet (VOFO),
paraplyorganisasjonen for studieforbundene.
HS
Aftenskolen Høyres Studieforbund er
medlem av Nordisk Konservativ
Studienämd (NKS), sammen med Folkeligt
Oplysnings Forbund
(Danmark), Medborgarskolan
(Sverige), Nationella Bildningsförbundet
(Finland) og Paasikivi-institutet (Finland).

Hovedkontoret er det øverste administrative
leddet i organisasjonen, og befinner seg i
Høyres Hus, Oslo.

Det er hovedkontoret med daglig leder som
ivaretar kontakten med andre tilbydere, og
som sammen med hovedstyret legger det
langsiktige strategiske arbeidet. HS skal
arbeide for en god geografisk dekning med
kurs- og opplæringstilbud over hele landet.
Det har vært virksomhet i 12 av landets
fylker i 2009.

Organisasjonen har hatt 9 administrative
ansatte, inkludert pedagogisk ansvarlige.
Rundt 200 lærere har hatt
engasjementstillinger for ulike kurs. De
administrativt ansatte ute i organisasjonen,
og lærerne er grunnlaget for at HS kan tilby
et kvalitativt kurstilbud. HS har fokus på å
tiltrekke seg dyktige lærerne fra faglige
miljøer ved universitetene og høyskolene.
Mange lærere henvender seg direkte til HS,
etter anbefaling fra lærere som allerede er
engasjerte i studieforbundet.

Aftenskolen avdeling
KristiansandAftenskolen avdeling
Kristiansand har vært en ledende
kursarrangør i Agder i mange år.
Avdelingen har hatt, og vil ha et bredt
kurstilbud. Det utvikles stadig nye kurs,
samtidig som man finner nye målgrupper for
kursene. Det markedsføres cirka 300 kurs
innen språk, helse, båtførerkurs, datakurs,
formingskurs, skrivekurs, matkurs,
spesialpedagogikk, barne- og
ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfaget.
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Det tilbys språkopplæring innen 10 ulike
språk!
Avdelingen har tre ansatte, som har drevet
avdelingen i 29 år.
Aftenskolen avdeling Oslo
Driften av avdeling Oslo ble overført fra den
nedlagte Region II, våren 2009. Avdelingen
har holdt flest kurs i norsk for
fremmedspråklige. Kursomfanget er for lite
til å sysselsette en person.
Aftenskolen Region I
Aftenskolen Region 1 har i 2009 i hovedsak
jobbet med omorganisering som er en
konsekvens av dårlig økonomiske resultater
for de to foregående årene. I tillegg har
avdelingen hatt hovedfokus på
kvalitetssikring av studietilbudene.
Aftenskolen Region 1 tilbyr kurs på
forskjellig nivå innen studieretningen helseog sosialfag i form kunnskapskurs uten
eksamen, videregående skole,
videreutdanning og fagskoleutdanning.
Aftenskolen avdeling Rogaland
Aftenskolen Rogaland har vært bemannet
med avd. leder i 100 % stilling og
kontormedarbeider i 40% stilling.
Kurs innen språkfag, fritid og pedagogikk
rettet mot assistenter i
barnehager/skole/SFO har vært avdelingens

satsingsområder. I vårsemesteret 2009 startet
avdelingen opp med utdanningen fagbrev
barne- og ungdomsarbeider VG1 og VG2.
Sammenlignet med fjoråret har avdelingen
hatt en økning i antall deltakere på 28%,
antall kurs 13% og antall studietimer 26%.
Et studieforbund og en sektor i endring
I tråd med Representantskapets vedtak skal
organisasjonen effektiviseres og forenkles.
Opprettelsen av Aftenskolen Region Agder
er i tråd med dette.
Fra 1.januar 2010 trådde ny ”Lov om
voksenopplæring” i kraft. Dette innebærer
en ny organisering av studieforbundene i
Norge. For HS er det ennå ikke avklart hva
dette vil si. De nye forskriftene fører til
lavere statstilskudd, dette sammen med at
organisasjonen har blitt mindre.
For å få godkjenning som studieforbund, må
forbundet produsere 40.000 timer som et
gjennomsnitt i de to siste år. Aftenskolen HS
produserte 12.005 timer i 2009. I politiske
partiers studieforbund må læringsaktiviteten
utgjøre minst 2000 timer i grunnlags
gjennomsnitt. Utfordringen for Aftenskolen
HS er at det ikke er tradisjon for samarbeid
mellom studievirksomheten i HS, og
skoleringen i Høyre. Uten en nærmere
tilknytning til partiet, er det uvisst om
Aftenskolen Høyres Studieforbund vil få
godkjenning som studieforbund fra 2013.

16. HØYRES SEKRETÆRFORENING
Høyres sekretærforening er en
sammenslutning av ansatte i Høyres
organisasjoner. Foreningens formål er å
ivareta medlemmenes felles interesser og
arbeide for best mulig arbeidsforhold for
ansatte i Høyre. Sekretærforeningen er
avtalepartner med Høyres
Hovedorganisasjon i tariffspørsmål,
arbeidsforhold, videreutdanningsordninger
etc.

Sekretærforeningen deltar aktivt gjennom
personalpolitisk samarbeidsutvalg for å
tilrettelegge de best mulige arbeidsforhold
for ansatte i Høyre.
Sekretærforeningen er også deltaker i de
utrednings- og beslutningsprosesser Høyres
Hovedorganisasjon tar opp, og som har
betydning for den enkeltes arbeidsplass og
situasjon.
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17. NAVN I HØYRE
Arbeidsutvalget
Erna Solberg, leder
Jan Tore Sanner, 1. nestleder
Erling Lae, 2. nestleder
Jorhill Andreassen, landsmøtevalgt
Bent Høie, landsmøtevalgt
Linda Cathrine Hofstad Helleland, leder
Høyres Kvinneforum
Henrik Asheim, UHL
Generalsekretær Trond R. Hole
Sentralstyret
Arbeidsutvalgets medlemmer
Fylkesledere:
Tage Pettersen, Østfold
André Oktay Dahl, Akershus
Michael Tetzschner, Oslo
Frode Knutzen Midtlund, Hedmark
Anne Grethe Fremgaard Kvitberg, Oppland
til 7. mars
Lars Elsrud, Oppland fra 7. mars
Morten Eriksrød, Buskerud
Svein Flåtten, Vestfold
Kari Fosso, Telemark
Svein Harberg, Aust-Agder
Ole Guttorm Ihme, Vest-Agder
Siri Meling, Rogaland
Martin Smith-Sivertsen, Hordaland
Bjørn Lødemel, Sogn og Fjordane
Arnulf Goksøyr, Møre og Romsdal
Linda Cathrine H. Helleland, Sør-Trøndelag
til 28. februar.
Lars Tvete, Sør-Trøndelag fra 28. februar
Lars Myraune, Nord-Trøndelag
Oddleif Olavsen, Nordland
Terje Olsen, Troms
Anne Karin Olli, Finnmark
Michael Birkeland, Senior Høyres
Landsforbund
Peter Schwartz, Høyres Studenterforbund til
15. mars
Sigve Reme Sand, Høyres Studenterforbund
fra 15. Mars.
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Landsmøtevalgte
Ine Marie Eriksen Søreide
Thorhild Widvey
Herman Friele
Torbjørn Røe Isaksen
Høyres Stortingsgruppes styre
Erna Solberg , leder
Jan Tore Sanner, nestleder
Ivar Kristiansen, innpisker til september
Trond Helleland, innpisker fra september
Peter S. Gitmark til september
Elisabeth Aspaker
Inge Lønning, medlem Presidentskapet til
september
Bjørn Lødemel fra september
Per Kristian Foss, medlem Presidentskapet
fra september
Sekretariatsleder Lars Øy
Valgkomiteen:
Leder: Thorhild Widvey, Oslo/Rogaland
Nestleder: Svein Flåtten, Vestfold
Medlemmer:
Stian Berger Røsland, Oslo
Leif Johan Sevland, Rogaland
Arne Thomassen, Aust-Agder
Eli Skoland, Hedmark
Martin Smith Sivertsen, Hordaland
Anne Karin Olli, Finnmark
Sylvi Graham, Akershus
Bjørn Lødemel, Sogn og Fjordane
UHL: Eivind Saga,Vest-Agder.
Varamedlemmer:
Yngve Brox, Sør-Trøndelag
Kari Fosso, Telemark
Michael Birkeland, Sør-Trøndelag
Tage Pettersen, Østfold
Sigve Reme Sand, Oslo/Rogaland
Samepolitisk Arbeidsutvalg
Ellen Inga Hætta, leder
Terje Olsen
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Thomas Bartholdsen
Anne Kari Olli
Anders Eira
Nils Isak Eira
Ellen Kristine Saba
Sekretær: Kåre Breivik

Michael Tetzschner, fra september
Trond Helleland fra september
Svein Flåtten til september
Arve Kambe fra september
Hans Kristian Hogsnes, sekretær
Anniken Hauglie, kommunalrådgiver

Programkomiteen
Erna Solberg, leder
Bent Høie
Gunn Marit Helgesen
Audun Blegen
Jørn Beldring
Christine Meyer
Ine Marie Eriksen Søreide
Janne Johnsen
Torbjørn Røe Isaksen
Afshan Rafiq
Sekretær Rune Aale-Hansen

Høyre-forum for mangfold og
inkludering
Afshan Rafiq, leder
Kari Lise Holmberg
Bent Høie
Torger Ødegård
Tore Opdal Hansen
Shikha Chandra
Najma Kareem
Mi Van
Mertefe Bartinli
Hamida Schreiner
Antoinette Botti
Recep Gursoy
Sekretærer for forumet har vært:
Anniken Hauglie
Hans Kristian Hogsnes

Programrådet – 7 sentralstyrevalgte
medlemmer
Haldor Hårvik
Arild Underdal
Rolf Sæther
Christian Lykke
Johan Giertsen
Hege Eriksen
Annelise Høegh
Høyres Kommunalutvalg
Petter Steen jr, Haugesund, leder
Lise Hagen Rebbestad, Skedsmo, nestleder
Tore Opdal Hansen, Drammen
Arnfinn Storvik, Eide
Stian Berger Røsland, Oslo
Harald Victor Hove, Bergen
Mette Tønder, Nittedal
Jonni Solsvik, Andøy
Elly Therese Thoresen, Nedre Eiker
Ildri Eidem Løvaas, Oppegård
Lene C. Westgaard, Drammen, UHL
Turid Wickstrand Iversen
KS-gruppens sentralstyremedlemmer:
Oddleif Olafsen, Nordland
Gunn Marit Helgesen, Telemark
Hilde Onarheim, Hordaland
Stortingsgruppens representanter:
Bent Høie til september
Kari Lise Holmberg til september

Lovkomiteen
Mona Røkke, leder
Thor Listau
Olemic Thommessen
Jan Birger Løken
Sekretær: Kjell Reinsfelt
Styret for Bedriftskanalen
Leif Frode Onarheim, leder
Ine Marie Eriksen
Svein Flåtten
Thorhild Widvey
Reidar Varmo
Torbjørn Hansen
Gunnar Kongsrud, rådgiver
Anita Sundal Skjøstad, rådgiver
Høyres Europa-utvalg
Nikolai Astrup, leder
Jan Erik Fåne
Thorhild Widvey
Elisabeth Aspaker
Hermann Smith Sivertsen
Karen Anne Kjendlie
Knut Sørlie
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Gunnar Myhr
Oluf Ulseth
Petter Bjørkum
Jarle Hammerstad
Cecilie Grønntun
Marianne Bårdsgjerde
Bjørn Olav Knudsen
Christian Angell
Ingvild Stub, sekretær
Europa-rådet
Finn Martin Vallersnes, leder
Erna Solberg
Jan Petersen
Inge Lønning
Anders C. Sjaastad
Rudolph Brynn
Kaci Kullmann Five
Kristin Clemet
Audun Halvorsen
Vidar Helgesen
Janne Johnsen
Iver Neumann
Solveig Strand
Anne Rygg
Michael Birkeland
Julie Christiansen
Christian Angell
Ingvild Stub, sekretær
Høyres Kvinneforum
Linda Cathrine H. Helleland, leder
Sunniva Ihle Steinstad, nestleder,
Janniche Haugan Vikse
Kjersti Omejer
Janne Fardal Kristoffersen
Benedicte Røer
Cathrine Gerkhen
Personalpolitisk samarbeidsutvalg
Svein Flåtten, leder
Ole Espen Strand
Trond R. Hole
Tonje Sølland
Torbjørn Sølsnæs
Lars Øy
Sekretær: Kjell Reinsfelt
Unge Høyres Sentralstyre
Henrik Asheim, leder
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Eivind Saga, 1. nestleder
Stefan Heggelund, 2. nestleder
Tina Bru
Rikke Sjøberg
Camilla Strandskog
Rolf Erik Tveten.
Unge Høyres Landsstyre
Simen Jørgensen, Østfold
William Johnsen, Akershus, til november
Sebastian Næss Langaas, Akershus, fra
november
Øystein Sundelin, Oslo, til oktober
Aksel Fridstrøm, Oslo, fra oktober
Kristian Tonning Riise, Hedmark
Lasse Lehre, Oppland
Daniel Torkildsen, Buskerud, til oktober
Iselin Haugo, Buskerud, fra oktober
Fredrik Tronhuus, Vestfold
Veslemøy Wåle, Telemark, til mars
Jacob Søreide, Telemark, fra mars
Kristian Langmyr, Aust-Agder
Benjamin Grønvold, Vest-Agder
Peder Sjo Slettebø, Rogaland
Hans Kjellby, Hordaland
Oliver Husøy, Møre og Romsdal, til mars
Stian Lehmann Scheide, Møre og Romsdal,
fra mars
Jacob Nødseth, Sogn og Fjordane
Kjetil Hope Tufteland, Sør-Trøndelag, til
oktober
Morten Olimb, Sør-Trøndelag, fra oktober
Øystein Tronstad, Nord-Trøndelag, til april
Erik Fløan, Nord-Trøndelag, fra april
Daniel Bjarmann-Simonsen, Nordland
Remi Iversen, Troms, til oktober
Kristian Støback Wilhelmsen, Troms, fra
oktober
Eskil Olaussen, Finnmark
Benedicte Limmesand, medlem,
Landsmøtevalgt
Leiv-Erik Ødegaard, medlem,
Landsmøtevalgt
Høyres Studenterforbunds
Arbeidsutvalg:
Sigve Reme Sand, leder
Stian Tvede Karlsen, 1.nestleder til juni
Birte Berg, 2.nestleder til juni
Birte Berg, 1.nestleder fra juni
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Grethe Meisingset, 2. nestleder fra juni
Christian Bjerke til november
Mari Berdal Djupvik til desember
Åsmund Haugseth, generalsekretær til juni
Stian Tvede Karlsen, generalsekretær fra juni
Høyres Studenterforbunds Landsstyre:
Arbeidsutvalget
Ida Berg Johnsen/Ingvild Brox Kielland,
DKSF
Aleksander Leet/Anette Pollen, HSF Bergen
Stephen Ørmen Johnsen, HSF Trondheim
Vegard Rødseth Tokheim, HSF NHH
Andreas Willersrud, HSF Tromsø
Karen Marie Gunnerud, HSF Stavanger
Kristian Tveit Venås/Malmfrid Wirstad,
HSF BI
Senior Høyres Landsforbund
Michael Birkeland, leder
Turid Wickstrand Iversen, 1. nestleder
Inger Sjong, 2. nestleder
Tore Haugen
Arnt M. Storvik
Alvhild Yttergård
Unni Stampe
Høyres Studieforbunds styre
Kari Lise Holmberg, leder
Kjell Reinsfelt, nestleder
Svein Hagen
Harald Sagevik
Åsmund Haugseth
Varamedlemmer:
Anne-Lene Hojem

Sigve Reme Sand
Tone Sletten Ånestad
Daglig leder Birgitte H. Johnsen
Høyres Pensjonskasses styre:
Turid Grønnern, styreleder
Ole Espen Strand
Tonje Sølland
Anders Talleraas
Daglig leder: Arve Mathisen
Pensjonsfondets styre
Trond Helleland, leder
Trond Reidar Hole
Turid Grønnern
Rangdi Wetterhus Krogstad
Varamedlemmer:
Kjell Reinsfelt
Per Tonstad
Høyres Sekretærforenings styre
Ole Espen Strand, Telemark, leder og
kasserer
Ole Kristian Hopp, Hordaland, Sekretær
Styremedlemmer:
Marianne Østrøm, Buskerud,
Vibeke Njøten, Aftenskolen Høyres
Studieforbund,
Ole Johan Rødvei, Troms
Varamedlemmer:
Tone Kallstad Berger, Oslo,
Ranveig Mork, Aftenskolen Høyres
Studieforbund
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18. ORGANISASJONSSTATISTIKK
Antall registrerte medlemmer totalt, betalende medlemmer i 2009, betalingsprosent og nye
medlemmer m/angivelse av prosent i forhold til alle medlemmer pr. 31. desember 2009 fordelt
på fylkesorganisasjonene:
Fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedemark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nordland
Nord-Trøndelag
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Utland
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Sum/snitt
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Totalt Betalende i 2009
4 383
3 395
843
683
2 421
1 456
797
417
940
645
2 920
2 039
2 246
1 335
1 707
1 035
721
378
1 065
677
4 411
3 363
2 583
1 989
1 587
852
1 951
1 340
1 016
737
1 196
659
59
11
1 308
1 032
1 973
1 510
1 556
1 159
35 683
24 712

% Nye i 2009
77,5
252
81,0
32
60,1
115
52,3
55
68,6
84
69,8
259
59,4
83
60,6
78
52,4
15
63,6
52
76,2
405
77,0
393
53,7
44
68,7
227
72,5
55
55,1
160
18,6
7
78,9
101
76,5
138
74,5
146
69,3
2 701

%
5,75
3,80
4,75
6,90
8,94
8,87
3,70
4,57
2,08
4,88
9,18
15,21
2,77
11,64
5,41
13,38
11,86
7,72
6,99
9,38
7,57
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Høyre totalt inklusive sideorganisasjonene, antall medlemmer totalt:

HØYRE
UHL
HSF
SHL
TOTALT

Medlemmer totalt
31.12.2009
31.12.2008
35 683
35 485
5 657
4 934
930
826
2 306
2 989
44 576
44 234

Høyre totalt inklusive sideorganisasjonene, antall betalende medlemmer siste år:

HØYRE
UHL
HSF
SHL1
TOTALT

1

Betalende medlemmer totalt
31.12.2009
31.12.2008
24 712
25 054
2 670
2 058
267
293
2 049
29 698
27 405

Senior Høyres Landsforbund var ikke med på felles innkreving av kontingenten i 2008.
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Lover for Høyre
(Vedtatt av Høyres Landsmøte 1970. Siste gang forandret av Landsmøtet 2009).
§1 Formål
Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten
og folkestyret, for å fremme personlig frihet og sosialt ansvar, medbestemmelse og eiendomsrett,
og et forpliktende nasjonalt og internasjonalt samarbeid.
§2 Organisasjon
Hovedorganisasjonens organer er Arbeidsutvalget, Sentralstyret og Landsmøtet. Partiet er ellers
organisert i kommuneforeninger og fylkesorganisasjoner.
§3 Medlemskap
Partiorganisasjonen bygger på individuelt medlemskap. Alle stemmeberettigede som er enig i
Høyres formål og som ikke er tilsluttet noe annet parti eller har sagt seg villig til å stå på en
konkurrerende valgliste kan være medlemmer av Høyre. Stemmerett på års- og
nominasjonsmøter forutsetter betalt medlemskontingent.
Organisasjoner som ønsker å benytte Høyres navn eller ønsker organisasjonsmessig tilknytning til
partiet skal godkjennes av Sentralstyret med 2/3 flertall.
Eksklusjon besluttes av Sentralstyret med 2/3 flertall.
§4 Foreninger
Medlemmene i en kommune danner en forening som kan deles i kretsforeninger. Foreningene
vedtar selv sine lover, som må godkjennes av fylkesorganisasjonen hvis de avviker fra partiets
normallover for foreninger. Kommunestyregruppen og sideorganisasjonene bør være
representert i styret. Foreningene har ansvaret for Høyres arbeid i kommunene. Foreningene skal
søke å gjennomføre de programmer og planer som hovedorganisasjonens og
fylkesorganisasjonenes organer har vedtatt. Foreningene fastsetter medlemskontingenten ut fra
den Landsmøtefastsatte minimumskontingent. Fylkesorganisasjonene kan avkreve foreningene
bidrag til sitt arbeide basert på medlemstall eller stemmetall. Sentralstyret kan fastsette en
minimumskontingent for ulike former for støttemedlemskap.
Avtaler om valgsamarbeid med andre partier må godkjennes av fylkesstyret, som også kan
pålegge foreningene slike samarbeidsavtaler.
§5 Fylkesorganisasjoner
Foreningene i et fylke danner en fylkesorganisasjon. Fylkesorganisasjonene vedtar selv sine lover
som må godkjennes av Sentralstyret hvis de avviker fra partiets normallover for
fylkesorganisasjoner. Fylkestingsgruppen og sideorganisasjonene bør være representert i styret.
Fylkesorganisasjonene har ansvaret for Høyres arbeid i fylkene. Fylkesorganisasjonene skal søke å
gjennomføre de programmer og planer som hovedorganisasjonens organer har vedtatt.
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Avtaler om valgsamarbeid med andre partier må godkjennes av Sentralstyret, som også kan
pålegge fylkesorganisasjonene slike samarbeidsavtaler. Avvikelser fra retningslinjer for
nominasjonsprosessen på fylkesnivå i Høyre må også godkjennes av Sentralstyret.
Ansettelse av fylkessekretærer foretas av fylkesorganisasjonene etter innstilling fra Sentralstyret.
§6 Arbeidsutvalget
Arbeidsutvalget består av partiets leder, 1. og 2.nestleder, leder av Høyres Kvinneforum og 2
medlemmer. Dessuten tiltrer Stortingsgruppens, Regjeringsgruppens og UHL's leder som
medlemmer av utvalget. Generalsekretæren deltar på møtene uten stemmerett.
Arbeidsutvalgets beslutningsprotokoll forelegges Sentralstyret.
Arbeidsutvalget leder det daglige arbeid i partiet og kan avgjøre alle saker som ikke er tillagt
Sentralstyret eller Landsmøtet. Arbeidsutvalget foreslår saksliste og innstiller til Sentralstyret.
§7 Sentralstyret
Sentralstyret består av de landsmøtevalgte medlemmer av Arbeidsutvalget, Stortingsgruppens
leder og nestleder, Regjeringsgruppens leder, lederene i fylkesorganisasjonene, leder i Unge
Høyres Landsforbund, leder i Senior Høyres Landsforbund og leder i Høyres Studenterforbund
samt 4 landsmøtevalgte medlemmer. Valgte nestledere er varamedlemmer til Sentralstyret.
Sentralstyret kan gi ledere i komiteer, styrer og utvalg adgang til å delta i møtene uten stemmerett.
Generalsekretæren og andre funksjonærer som Arbeidsutvalget utpeker deltar også i
Sentralstyrets møter uten stemmerett. Sentralstyret fastsetter selv sin møteplan Sentralstyret er
beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede.
Sentralstyret:
- vedtar partiets arbeidsplaner.
- foreslår saksliste og innstiller til Landsmøtet.
- vedtar budsjett og godkjenner regnskap.
- oppnevner medlemmer til styret i Høyres Kvinneforum
- velger Økonomistyre og andre faste komiteer og styrer.
§8 Landsmøtet
Landsmøtet består av Sentralstyret, Stortingsgruppen, Regjeringsgruppen, leder av
Sametingsgruppen, fylkesordførerne, eller gruppeleder i fylkestingsgruppen i de fylker Høyre ikke
har fylkesordfører, en representant fra Høyres Kvinneforum i hvert fylke, like mange delegater
fra hver fylkesorganisasjon som fylket velger stortingsrepresentanter med tillegg av 1 pr. oppnådd
15.000 Høyrestemmer ved sist avholdte stortingsvalg, 1 delegert valgt av Svalbard Høyre, 20 av
Unge Høyres Landsforbund, 6 av Høyres Studenterforbund, 7 av Senior Høyres Landsforbund,
styreleder i Høyres Studieforbund og generalsekretæren.
De delegertes fullmakter skal godkjennes av Landsmøtet.
Sentralstyret kan gi medlemmer av komiteer, styrer og utvalg adgang til å delta i Landsmøtet uten
stemmerett.
Landsmøtet holdes ordinært hvert år. Landsmøtet innkalles med minst 3 måneders varsel. Forslag
og saker som ønskes behandlet må være sendt Sentralstyret 2 måneder før møtet.
Landsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av de delegerte er tilstede.
Etter innstilling fra Sentralstyret velger Landsmøtet en valgkomite for 2 år. Valgkomiteen består
av leder, nestleder, 9 medlemmer og 5 varamedlemmer.
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Etter innstilling fra valgkomitéen velger Landsmøtet leder, 1. og 2.nestleder, leder av Høyres
Kvinneforum, 2 medlemmer av Arbeidsutvalget, 4 medlemmer av Sentralstyret og revisor.
Fylkeslederne i Høyres Kvinneforum fremmer forslag på leder av Høyres Kvinneforum. Alle valg
gjelder for 2 år.
Landsmøtet behandler Sentralstyrets årsberetning og vedtar partiets programmer. Landsmøtet
vedtar partiets lover.
§9 Administrasjon
Generalsekretæren leder partiets sentrale administrasjon og er overordnet alle sekretærer i
partiorganisasjonen. Generalsekretæren ansettes av Sentralstyret.
Fylkessekretærene leder fylkesorganisasjonenes kontorer.
Generalsekretæren og fylkessekretærene har innstillingsrett og -plikt unntatt i nominasjon og
andre saker som gjelder personvalg, eller i saker der innstillingsretten er tillagt andre partiorganer.
§10 Lovforandringer
Til forandring av lovene kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene. Forslag om lovforandringer
må være sendt Sentralstyret 2 måneder før Landsmøtet.
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SAK 4 LOVENDRINGER
Senior Høyres Landsforbund har fremmet ett lovendringsforslag innen fristens utløp:
Senior Høyres Landsforbund er opptatt av at Høyres Seniorer skal være representert i de ulike
fora for partiet. Et viktig utvalg i partiet er Høyres valgkomité.
Senior Høyres Landsforbund er med i den rullerende ordning med de andre sideorganisasjonene
samt alle fylkene om disse vervene i valgkomiteen: leder, nestleder, ni medlemmer og 5
varamedlemmer. Dette er ikke Senior Høyres Landsforbund fornøyd med – vi synes de to største
sideorganisasjonene skal ha fast sete i valgkomiteen. Senior Høyres Landsstyre har vedtatt å
foreslå en endring i Høyres Lover § 8 Landsmøtet(endringsforslaget er understreket):”Etter
innstilling fra Sentralstyret velger Landsmøtet en valgkomité for 2 år. Valgkomiteen består av
leder, nestleder, 9 medlemmer hvorav 2 er lederne av sideorganisasjonene Unge Høyres og Senior
Høyres Landsforbund og 5 varamedlemmer……”
Sentralstyrets inntilling:
Forslaget fra Senior Høyres Landsforbund anbefales avvist.

SAK 5 KONTINGENTVEDTAK
Landsmøtet 2008 vedtok minstekontingent på kr. 350,- for 2009.
Administrasjonen vil understreke at det fortsatt er et betydelig behov for å øke
kommuneforeningenes inntekter i årene som kommer, blant annet for å dekke
valgkampkostnader ved kommende valg.
Sentralt står også arbeidet med å styrke kommuneforeningenes og
fylkesorganisasjonenes økonomi gjennom også å rekruttere nye H:partnere.
Flere kommuneforeninger har imidlertid allerede vedtatt høyere sats enn den landsmøtefastsatte
minstekontingenten. Dette er gjort for blant annet å sikre midler til valgkampaktiviteter.
Sentralstyret anbefaler at kommuneforeningene i samarbeid med fylkesorganisasjonene planlegger
og gjennomfører inntektsgivende lokale tiltak samtidig som Landsmøtet inviteres til å øke
minstekontingenten til kr. 400,- fra år 2011.
Sentralstyrets innstilling:
a. Minstekontingenten for medlemskap i Høyre settes til kr. 400,- for år 2011.
b. Pensjonistmedlemmer betaler halv kontingent.
c. Minstekontingent for ungdom og studenter er kr. 100,-
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SAK 6 VALG
Valgkomiteen vedtok enstemmig følgende innstilling:
Arbeidsutvalget:
Leder:
1. nestleder:
2. nestleder:
Arbeidsutvalgsmedlem:
Arbeidsutvalgsmedlem:

Erna Solberg, Hordaland
Jan Tore Sanner, Akershus
Bent Høie, Rogaland
Monica Mæland, Hordaland
Torbjørn Røe Isaksen, Oslo

Leder for Høyres kvinneforum:

Julie Brodtkorb Voldberg, Oslo

Medlemmer av sentralstyret:
1.
2.
3.
4.
Revisor:

Ine Marie Eriksen Søreide, Oslo
Arne Hjeltnes, Akershus
Jonni Solsvik, Nordland
Solveig Strand, Møre og Romsdal
Deloitte, Statsautoriserte Revisorer AS

SAK 7 RESOLUSJONER
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