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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
Ingunn Foss, Vest-Agder
Torhild Aarbergsbotten, Sør-Trøndelag
e) Valg av fullmaktskomité
Sentralstyrets innstilling:
Olemic Thomessen, Oppland, leder
Oddleif Olavsen, Nordland
Birthe Taraldset, Hordaland
Sekretær: Martin Engeset
f) Valg av resolusjonskomité
Sentralstyrets innstilling:
Frank Bakke Jensen, Finnmark, leder
Linda Emilie Treider, Oslo
Anders B. Werp, Buskerud
Arvid Grundekjøn, Vest-Agder
Gunnar Gundersen, Hedmark
Birgitte Gulla Løken, Vestfold
Bente Anita Solås, Nordland
Ildri Eidem Løvaas, Akershus
Elin Agdestein, Nord-Trøndelag
Peder Sjo Slettebø, Hordaland, UHL
Morten Olimb, Sør-Trøndelag, HSF
Sekretærer: Ingvild Næss Stub og Lene Westgaard-Halle
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g) Valg av redaksjonskomité utvidede resolusjoner skole og omsorg
Eirik Lae Solberg, Oslo
Kjartan Berland, Akershus
Sidsel Sæterøy, Møre og Romsdal
Monica Bratli, Buskerud
Jørand Lunde, Oppland
Arve Kambe, Rogaland
Linda Hofstad Helleland, Sør-Trøndelag
Bjørgulv S. Lund, Aust-Agder
Hilde Onarheim, Hordaland
Paul Joakim Sandøy, Møre og Romsdal, UHL
Per Foshaug, Vestfold, Senior Høyres Landsforbund
Sekretærer: Kristin Holm Jensen og Fredrik Gierløff
h) Adgang til Landsmøtet
Fylkessekretærer og sideorganisasjonenes administrative ledere innkalles som
observatører i tilknytning til sine delegasjoner

2.

Den politiske situasjon
Høyres leder Erna Solberg innleder til debatt.

3.

Sentralstyrets årsberetning 2010
Sentralstyrets beretning er inntatt på sidene 8 - 45

4.

Kontingentvedtak
Sentralstyrets innstilling er inntatt på side 49

5.

Valg av valgkomité
Sentralstyrets innstilling er inntatt på side 49

6.

Resolusjoner
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HØYRES LANDSMØTE 2011
ARRANGERES
I
Radisson Blu Scandinavia Hotel
Landsmøtet vil bli søkt avviklet etter følgende timeplan:
Fredag 6. mai
Kl. 09.00
Kl. 11.30
Kl. 12.00
Ca.Kl. 12.30
Kl. 19.30

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

Lørdag 7. mai
Kl. 09.00
Kl. 12.00
Kl. 14.00
Kl. 17.30
Kl. 20.00

Forhandlingene gjenopptas
Lunsjpause m/diverse lunsjarrangementer
Forhandlingene gjenopptas
Forhandlingene avsluttes
Middag

Søndag 8. mai
Kl. 09.00 Forhandlingene gjenopptas
Kl. 13.00 Avslutningstale / avslutningsseremonier
Kl. 14.00 Landsmøtet avsluttet innen 14.00
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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)Beretningsdebatten vil bli gjennomført innenfor en ramme på 5 timer. Hver delegasjon får
tildelt en grunntid og en tilleggstid ut fra antall delegater. Delegasjonene fordeler selv sin tildelte
tid og melder dette inn før debatten begynner. Det gis adgang til replikker (se pkt g)
c) Ved behandling av programmer skal dirigentene på samme måte tilstrebe en likeverdig
behandling av alle kapitler, uansett behandlingsrekkefølge.
d) 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.
e) 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.
f) 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.
g) 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
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.
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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.
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.
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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
Vi har lagt bak oss et fantastisk Høyreår på
meningsmålingene. Høyres oppslutning på
det månedelige gjennomsnittet har vært på
over 24 prosent helt siden forrige landsmøte.
Vi har forsterket trenden vi har hatt siden
2009-valget, og har på flere målinger i
perioden også vært landets største parti. Vi
har økende medlemstall og et rekordhøyt
antall kandidater til folkevalgte verv i nyere
tid.
Det er altså mange positive resultater og
gode trender for Høyre for tiden.
Partiledelsen har likevel vært veldig opptatt
av at ingen tillitsvalgt tar valgseiere på
forskudd, det kreves hardt arbeid helt inn til
mål for å omsette gode meningsmålinger
mellom valg til gode resultater i valg.
Partiet og Stortingsgruppen har fulgt opp de
prioriteringer vi tidligere har lagt. Blant
annet med systematisk arbeid for å realisere
Høyres visjon om et samfunn med
muligheter for alle. For å få det til har det
vært viktig å ha en forståelse av hva
fremtidsutfordringene våre er.

Nøkkelen er å sikre økonomisk vekst og at
vi får mer igjen for pengene i offentlig sektor
slik at vi kan bære utgiftene til velferdstjenester av fortsatt høy kvalitet. Derfor har
vi identifiserte de største utfordringene
Norge står overfor:
- Frem mot 2020 vil inntektene fra oljeog gassvirksomheten gå ned, mens
utgiftene til helse, eldreomsorg og
alders- og uførepensjoner vil gå kraftig
opp.
- Budsjettpolitikken er ikke bærekraftig,
de offentlige utgiftene vokser for kraftig
og den økonomiske veksten er for lav.
- Det investeres for lite i kunnskap,
miljøteknologi, vekst og infrastruktur,
som er det som kan sikre økonomiens
bærekraft.
- Vi ser et voksende utenforskap, der
stadig flere står utenfor arbeidslivet.
- Norge er blitt et overadministrert land
med et voksende byråkrati, og en
offentlig sektor som vokser på
bekostning av privat sektor. Vi opplever
at makt er flyttet fra lokaldemokratiet og
over til statlige etater og direktorater

Vi er et godt land å bo i, med en sterk
økonomi og velferdsordninger som skaper
trygghet. Dette kan ikke tas for gitt.
Næringslivet opplever økt press, og det
samme gjør offentlig sektor. Stadig flere
nordmenn skyves ut av arbeidslivet, og over
på ulike stønadsordninger.

Velferdsordningene er avhengig av vår evne
til å finansiere dem. Det er gjennom vårt
arbeid, verdiene vi skaper og veksten i
bedriftene våre at vi skaper det økonomiske
grunnlaget for velferden. I årene fremover
må vi skape mer, ikke skatte mer.

Utfordringene er håndterbare i dag, men de
vil ikke være det i fremtiden dersom kursen
ikke legges om. De neste ti årene blir viktige
for Norge. Skal Norge som velferdssamfunn
stå sterkt i møte med fremtiden, er det
nødvendig med nye løsninger og vilje til å
prioritere. Frem mot 2020 vil utgifter til
pensjoner og helsevesenet fortsette å øke,
mens inntektene fra petroleumssektoren vil
synke.

For Høyre har det derfor vært viktig å
arbeide med målrettet å identifisere områder
som må forbedres for at vekstkraften og
dermed evnen til å bære velferden for
fremtiden. Vi har derfor fortsatt arbeidet
med forslag om vekstfremmende
skattelettelser, styrke arbeidet med forskning
og utvikling, og ikke minst bedre
infrastrukturen i Norge gjennom både mer
vei, men óg tryggere veier. Høyre har i vår
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lagt frem en egen petroleumsmelding med
forslag til hvordan vi skal øke inntektene fra
og levetiden av olje- og gassvirksomhet i
Norge. Høyre legger vekt å forene energi og
miljøspørsmål slik at Norge kan være en
ledende energinasjon også i fremtiden. Vi
har pekt på flere virkemidler og forslag, men
et fellestrekk er behovet for å løfte frem ny
miljøteknologi raskere. Høyre har tatt
initiativ til et eget miljøteknologifond.
Velferdsordningene skal finansieres, men
penger er ikke det eneste som er viktig for
velferden. Det er et stort rom for å få bedre
velferdsordninger og en offentlig sektor som
oppnår mer og fungerer bedre for den
enkelte innbygger som trenger hjelp. I
Stortinget og den offentlige debatten har
Høyre vært særlig opptatt av hvordan vi kan
få til dette. Helsekøene kan senkes,
rehabiliteringstilbud må bli bedre og bredere,
og flere med funksjonshemninger kan
komme i jobb. Valgfriheten for alle som
trenger behandling kan bli større. Skolen kan
lære flere barn grunnleggende ferdigheter
som lesing, skriving og regning Kvaliteten i
barnehager og barnevern kan bli bedre.
På alle disse områdene har Høyre tatt
konkrete initiativ for forbedringer i løpet av
det siste året. Et viktig tiltak for å oppnå
bedre velferd, er å ta alle gode krefter i vårt
samfunn i bruk. Under den rødgrønne
regjeringen har vi sett en rekke nedleggelser
av private institusjoner, både kommersielle
og ideelt eide, og velferdstiltak bli nedlagt.
Etablering av nye tiltak er blitt meget
vanskelig. Dette rammer brukere og
pasienter. De får færre alternativer og
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mindre mulighet til å finne et tilbud som
passer for dem. Det hindrer innovasjon og
nyutvikling. Derfor har Høyre fremmet
prinsippforslag i Stortinget om retten til fritt
behandlingsvalg, altså å få velge selv
innenfor velferdstilbud. Vi vil skape en
allianse mellom det offentlige og private
gjennom smartere og mer kvalitetsrettete
anbudsprosesser.
Skole, kunnskap og kompetanse står i en
særstilling som arena for å skape det
samfunnet som gir muligheter for alle.
Skolen er barns viktigste opplærings- og
mestringsarena, og grunnlaget for det
fremtidige livet legges av familien og skolen
sammen. I en mer krevende internasjonal
verden, og med et arbeidsliv som hvert år
blir mer kunnskapskrevende her hjemme er
den kunnskap og kompetanse skolen og
familien gir barn viktigere enn noen gang
tidligere. Vi har derfor fortsatt vårt arbeid
for å gjøre norsk skole bedre. Målet er en av
verdens beste skoler. Vårt hovedfokus er på
kunnskap, på høykompetente lærere og på
aktiv skoleledelse.
2011 blir et viktig år for hele Høyrefamilien,
vi har en fabelaktig utgangsposisjon foran
høstens kommune- og fylkestingsvalg. Men
det er de neste månedene som avgjør om vi
drar i land en skikkelig valgseier og sikrer
landet ennå flere Høyre-ledede kommuner.
Vi har laget et godt utgangspunkt i året vi
har bak oss, vi stiller med over 8000
kandidater og lister i flere kommuner enn på
mange år. Nå er det bare å jobbe frem til
siste stemme er talt opp.
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2. Høyres internasjonale partisamarbeid
Høyres internasjonale partiaktivitet har i stor
grad foregått 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. Høyres
tidligere leder Jan Petersen var COChairman for denne organiseringen av
internasjonal kontakt frem til juli 2009.
Petersen ble etterfulgt av Per-Kristian Foss i
juli 2009.
European People’s Party (EPP) ledes av
den tidligere belgiske statsminister Wilfried
Martens.
EPP er et bredt partisamarbeid innen EU og
for konservative, liberale og
kristeligdemokratiske partier i Europa. EPP
er i dag det største partiet i EU-parlamentet,
det innehar presidenten i Kommisjonen og i
Europaparlamentet.
Høyre møter med representanter i EPP’s
styre, toppledermøter (EPP sine statsledere
og partiledere) og arbeidsgrupper. Høyres
medlemmer i arbeidsgruppene er:
-

European Policy, Erna Solberg
Economic and Social Policy, Jan
Tore Sanner
Environmental Policy, Nikolai
Astrup
EPP Membership, Christian Angell

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 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
utvikle kontakter med europeiske politikere,

og gjøre seg kjent med og søke å påvirke
utviklingen innen EU - så langt det lar seg
gjøre uten å være EU-medlem.
Høyre deltar i International Democrat
Union (IDU) som er den verdensomspennende organisasjonen for
konservative, kristelig demokratiske og andre
sentrum–høyrepartier.
IDU ble etablert i 1983 og er representert
med regionale organisasjoner i alle
verdensdeler. John Howard, tidligere
statsminister i Australia, er leder, mens
Høyres Per-Kristian Foss er nestleder.
Sekretariatet til IDU ledes av Eirik Moen og
er lokalisert til Høyres Hus i Oslo.
Høyre har deltatt på IDU Executive-møtene,
Campaign Manager samlinger og Standing
Committee of Foreign Affairs.
Nordisk samarbeid:
Det nordiske partisamarbeid har også i 2010
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.
Nordisk samarbeid på forsvars- og
sikkerhetspolitikk, kampanje, valgkamp,
informasjon og kommunikasjonssiden har
vært meget vellykket. Samarbeidet mellom
de nordiske konservative partiene fungerer
meget bra og partiene har gjennom mange år
utviklet nære bånd til hverandre. Høyre
deltar i Nordisk Råd med en
parlamentarikerdelegasjon på fire
medlemmer, Per-Kristian Foss, Sonja Sjøli,
Olemic Thommessen og Michael
Tetzschner. Etter rotasjonsprinsippet
mellom de konservative partiene har Finland
ansvaret for oppgavene som
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gruppesekretærer de neste to årene.

3. Politisk utredningsarbeid

Både Høyres Hovedorganisasjon og Høyres
stortingsgruppe nedsetter ulike utvalg og
utredningsgrupper for å supplere det daglige
politiske arbeid som utføres. Oversikt over
medlemmer av utvalgene finnes til slutt i
årsberetningen.

Løpende utvalgsarbeid:
Kommunalutvalget:
Kommunalutvalget driver et løpende arbeid
for å sikre et godt samspill mellom partiet og
Høyres lokale folkevalgte. Utvalget har 16
medlemmer oppnevnt av sentralstyret i juni
2010, og ledes av Haugesunds ordfører
Petter Steen jr.
Bedriftskanalen:
Egen omtale
Høyres Kvinneforum:
Kvinneforum er et løpende arbeid for å
legge til rette for politisk debatt og dialog for
kvinner i Høyre. Styret består av åtte
personer oppnevnt av sentralstyret i juni
2010, og ledes av kvinnepolitisk leder Julie
Brodtkorb Voldberg, Oslo.
Høyres Europautvalg:
Egen omtale.
Samepolitisk arbeidsutvalg:
Samepolitisk arbeidsutvalg er partiets
høringsutvalg i samepolitiske saker. Utvalget
har åtte medlemmer oppnevnt av
sentralstyret i juni 2010, og ledes av Terje
Olsen, Troms.
Forum for mangfold og inkludering:
Forumet skal både gi innspill til Høyres
arbeidsutvalg og ta selvstendige initiativer
knyttet til temaene mangfold og inkludering.
Forumet har 12 medlemmer oppnevnt av
sentralstyret i september 2010, og ledes av
stortingsrepresentant Per-Kristian Foss,
Oslo.
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Utredningsgrupper i partiets regi:
Utredningsutvalg for grunnskolen:
Utvalget har arbeidet med en utredning om
grunnskolen som vil ligge til grunn for
behandling av temaet på Høyres landsmøte
2011. Utvalget består av ni medlemmer
oppnevnt av Arbeidsutvalget, og ledes av
ordførerkandidat i Trondheim Yngve Brox.
Utredningsutvalg for videregående skole:
Utvalget har arbeidet med en utredning om
videregående skole som ligger til grunn for
behandling av temaet på Høyres landsmøte
2011. Utvalget består av åtte medlemmer
oppnevnt av Arbeidsutvalget, og ledes av
fylkesordførerkandidat Janne Johnsen i
Rogaland.
Utredningsutvalg for kvalitet i omsorgen:
Utvalget har arbeidet med en utredning om
omsorgspolitikk som ligger til grunn for
behandling av temaet på Høyres landsmøte
2011. Utvalget består av åtte medlemmer
oppnevnt av Arbeidsutvalget, og ledes av
ordførerkandidat i Bærum, Lisbeth Hammer
Krog.
Kollektivutvalget:
Utvalget arbeider med en helhetlig politikk
for å styrke kollektivtrafikken i Norge, og
særlig i de store byene. Utvalget består av
seks medlemmer oppnevnt av Arbeidsutvalget, og ledes av stortingsrepresentant
Øyvind Halleraker, Hordaland.
Utvalg for arbeidsgiverpolitikk i offentlig
sektor:
Utvalget arbeider med forslag som kan gjøre
offentlig sektor til en bedre, mer
motiverende og spennende arbeidsplass.
Utvalget består av 14 medlemmer oppnevnt
av Høyres sentralstyre, og ledes av
stortingsrepresentant Bent Høie, Rogaland.
Nord-Norge program:
Et utvalg bestående av medlemmer fra de tre
nordnorske fylkene arbeider med å
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synliggjøre Høyres løsninger for landsdelen.
Utvalget består av 16 medlemmer oppnevnt
av Arbeidsutvalget, og ledes av
stortingsrepresentant Frank Bakke Jensen,
Finnmark.

Utredningsgrupper i
Stortingsgruppens regi:
Utvalg for videreutvikling av Høyres
IKT-politikk:
Utvalget har arbeidet med en politisk
plattform for Høyres politikk på IKT-feltet,
og denne er blitt behandlet av
stortingsgruppen. Utvalget besto av ni
medlemmer oppnevnt av stortingsgruppen,
og ble ledet av stortingsrepresentant Lars
Myraune, Nord-Trøndelag.
Forsvars- og sikkerhetspolitisk utvalg:
Utvalget skal følge den sikkerhetspolitiske
debatten og være en støttespiller for
Utenriks- og forsvarsfraksjonens arbeid.
Utvalget består av 11 personer oppnevnt av
stortingsgruppens styre, og ledes av
stortingsrepresentant Ivar Kristiansen,
Nordland.
EØS-utvalg:
Utvalget skal bidra til at Høyre kan trekke
EU-prosesser og – direktiver som er av
betydning for norske interesser raskere inn i
Stortingets arbeid. Utvalget består av syv
medlemmer, og ledes av stortingsrepresentant Peter Gitmark, Vest-Agder.
Utvalg for forenkling og
avbyråkratisering:
Utvalget arbeider med hvordan man kan
frigjøre økonomisk handlingsrom for
vekstfremmende investeringer, ta initiativ til
reformer samt markedsføre og dokumentere
Høyres arbeid for forenkling og

avbyråkratisering. Utvalget består av fem
medlemmer og blir ledet av
stortingsrepresentant Arve Kambe,
Rogaland.
Utvalg for eiendomsrett og lokal
råderett:
Utvalget har tatt initiativer til å markedsføre
og dokumentere forslag som kan styrke
eiendomsretten og utvide den lokale
råderetten i lokalsamfunnene. Utvalget
består av syv medlemmer oppnevnt av
stortingsgruppens styre, og blir ledet av
stortingsrepresentant Anders B. Werp,
Buskerud.
Storbyutvalget:
Utvalget skal utarbeide et forslag til en
handlingsplan for storbyene. Utvalget består
av ni medlemmer oppnevnt av
Stortingsgruppens styre, og blir ledet av
stortingsrepresentant Michael Tetzschner,
Oslo.
Innovasjonsutvalg:
Utvalget har utarbeidet et forslag til en
handlingsplan for mer innovasjon og
nyskapning i Norge, og dette er blitt
behandlet av stortingsgruppen. Utvalget
besto av fem medlemmer oppnevnt av
Stortingsgruppens styre, og ble ledet av
stortingsrepresentant Henning Warloe,
Hordaland
Livssynspolitisk utvalg:
Utvalget skal utarbeide forslag til politikk på
de områder som utfordres i oppfølgingen av
kirkeforliket mellom partiene på Stortinget.
Utvalget består av syv medlemmer oppnevnt
av Stortingsgruppens styre, og blir ledet av
tidligere stortingsrepresentant Inge Lønning,
Oslo.

4. Organisasjon
Sentralstyret vedtok i januar Høyres planer
for perioden 2010-2013. Ett av målene er
30.000 betalende medlemmer i 2013, med
delmålet 26.000 betalende medlemmer i

2010. Dette målet ble nådd med 26.172
betalende medlemmer, det beste
medlemstallet på flere år.
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Tiltak som ble gjennomført for å
stimulere til organisasjonsbygging i 2010
- Videreført konkurransen i
organisasjonsbygging mellom
fylkesorganisasjonene. Hedmark vant
konkurransen i 2010, foran Oslo og
Akershus på hhv. andre og tredjeplass.
- Foreningene hadde tilgang til Høyres
medlemsregister på Internett, gjennom
WinOrg Portal på HiT (nå Mitt Høyre),
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 Høyremagasinet
Muligheter.
- Medlemskontakt/kontingentaksjon ble
gjennomført av foreninger som selv
ønsket det. Alle foreninger fikk
ringelister og giroer fra Høyres
Hovedorganisasjon, og ble dermed gitt
muligheten til å kontakte alle
medlemmer som ikke hadde betalt
kontingenten.
- Det ble gjennomført kontinuerlig
oppdatering av adresser for medlemmer
som hadde flyttet.
- Oversikt over tidligere medlemmer ble
utarbeidet til bruk i nominasjonsarbeidet
og for gjenverving.
Sentralstyret vedtok i juni tre viktige
endringer ifm kontingentutsendelsen:
1) Halv kontingent første året for
medlemmer innmeldt etter 1. august
(gjelder fra august 2011).
2) Nye medlemmer etter 1. november
mottar kontingentkrav for
påfølgende år. Betalt kontingent vil
også gjelde for november og
desember inneværende år.

3) Kontingentkravene sendes ut med
siste utgave av Høyremagasinet
Muligheter året i forveien.
De viktigste organisatoriske resultatene
- Antall betalende medlemmer på
landsbasis har hatt en oppgang (5,9%
opp) og er nå oppe i 26.172. Alle fylker
har hatt en fremgang målt i forhold til
medlemstallet for 2009. Nordland hadde
både flest nye betalende medlemmer
(209) og størst relative fremgang (20,2%)
Kontingentinngangen til foreningene var
samlet på nesten 8,3 millioner kroner,
som er en økning på ca kr 600.000.
- 2929 nye medlemmer. Rogaland og
Aust-Agder Høyre hadde aller best
resultat relativt sett, med henholdsvis
378 og 108 nye medlemmer. Det totale
medlemstallet er nå på 36.893.
- Antall registrerte e-postadresser til
medlemmene økte til 17.476. Rogaland
har det høyeste antall registrerte e-poster
med 55,0 %. Oslo ble nummer to med
52,4% og Akershus ble nummer tre med
51,7% dekning.
- Vi har nå mobiltelefonnummer til 30.442
medlemmer (82,5 %).
- Antallet kvinnelige medlemmer har gått
noe opp på landsbasis (1,8 %). Rogaland
og Vest-Agder har hatt en økning på
over 8 %. Oppland har relativt sett
mistet flest.
- Unge voksne (25-35 år) har hatt en
oppgang totalt sett på landsbasis (7,4 %
opp), men flere fylker har også hatt en
økning. Telemark har relativt sett fått
klart flest med 38,9 prosent økning,
Vest-Agder har fått nest flest med 20,4
prosent økning. 6 fylker hadde en
nedgang.

5. 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
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nettverk. Målsetningen er å orientere om
Høyres næringspolitikk, og bidra til at partiet
får innspill til Stortingsgruppen, Høyres
ledelse og lokalpolitikere. Målgruppen er
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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 tilistvalgte i alle fylker, som
kan gjennomføre egne aktiviteter.
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 (2008 – 2010): Leif
Frode Onarheim (leder), Svein Flåtten, Ine
Marie Eriksen, Torbjørn Hansen, Reidar
Varmo og Thorhild Widvey.
Styret består av (2010 – 2012): Leif Frode
Onarheim (leder), Svein Flåtten, Gunnar
Gundersen, Reidar Varmo, Bente Hauge,
Audun Blegen, Paul Chaffey, Kari Olrud
Moen, Cecilie Moe Laeskogen.
Aktiviteter i regi av Bedriftskanalen
sentralt
• Seminar i forbindelse med Høyres
Landsmøte i 2010. Temaet var
”innovasjon”. Panelet besto
avmedlem av Europaparlamentet
Christofer Fjellner, leder for Ungt
Entreprenørskap Anne Kathrine
Slungård, direktør i Abelia Paul
Chaffey og direktør i

Bedriftsforbundet Tom Bolstad.
Arrangementet hadde 120 deltakere.
• Samling av alle tillitsvalgte i
Bedriftskanalen til en samling i Oslo
med gjennomgang av næringspolitikken og hvordan man skal
arbeide med Bedriftskanalen rundt
om i landet. Det var totalt 25
deltakere på arrangementet.
• Det har blitt sendt ut jevnlige
nyhetsbrev om hva som skjer av
næringsrelevante ting på Stortinget.
Mottakerne av nyhetsbrevet (ca
5000) blir oppfordret til å komme
med innspill og synspunkter.
• Det ble arrangert et frokostmøte i
forbindelse med kommunalkonferansen i Tønsberg. Temaet var
”verdiskapning” med
hovedinnledning fra professor på
Handelshøyskolen BI Torger Reve.
Panelet besto av direktør i Abelia
Paul Chaffey, ordfører i Stord Liv
Eskeland, næringspolitisktalsmann
for Høyre Svein Flåtten og
konsernsjef i Vakt Service AS Heine
Wang. Arrangementet hadde 150
deltakere.
Det har i 2010 og begynnelsen av 2011 vært
økt aktivitet i de aller fleste fylker med
bedriftsbesøk og møter.

6. Europautvalget og demokratiprosjekter
Europautvalget.
I 2010 har utvalget avholdt tre møter, to før
og ett etter at sentralstyret nedsatte utvalget
på nytt. Europabevegelsens generalsekretær
Trygve Nordby var innleder på ett av
møtene, og orienterte om
Europabevegelsens strategiarbeid.
Den absolutte hovedprioritet for utvalgets
arbeid i 2010 har vært partiintern
kompetansebygging. Utvalget har i løpet av
året utarbeidet en presentasjon for
grunnleggende innføring i EU og Høyres

EU-standpunkt. Utvalget har også brukt
mye tid på å forberede Høyres store EUkonferanse som ble arrangert av utvalget i
januar 2011 med over hundre deltakere.
Utvalget tar sikte på å gjøre dette
arrangementet til en årlig foreteelse.
Flere medlemmer av utvalget har besøkt
fylkes- og lokallag og holdt foredrag om EU.
Flere av utvalgsmedlemmene har skrevet
leserinnlegg og kronikker og utvalgets leder
har hatt flere medieutspill om Norges
forhold til EU.
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Hercegovina. Samt møter og konferanser i
Tyskland, USA, Sverige og Storbritannia.
Demokratiprosjekter
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 og Westminister Foundation
for Democracy, Storbritannia. Dette har
resultert i deltagelse i demokratiprosjekter og
valgobservasjoner i Serbia, Tyrkia, Ukraina,
Hviterussland, Somaliland og Bosnia og

Høyre har også utført demokratiprosjekter
finansiert av NORAD i Nicaragua og Bosnia
og Hercegovina.
Høyre har også i samarbeid med Høyres
Studieforbund arrangert flere internasjonale
seminarer, møter, studieturer og produsert
artikler til ulike tidsskrifter. Fokuset har
vært på å skolere kvinner i lederskap,
kampanje og kommunikasjon

7. Opplæring/konferanser
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 ansvar for nivå 2 i
opplæringen. Det er å gjennomføre
Lederskole I for medlemmer med verv eller
for talenter foreningen vil satse på. Nivå 3 er
Lederskole II. Den arrangeres av Høyres
Hovedorganisasjon i mellomvalgår.
Fylkesorganisasjonene nominerer til
Lederskole II blant talenter de ønsker å satse
på. Det er forutsatt at deltagerne på
Lederskole II skal ha gjennomført de to
første trinn. I valgår får fylkenes og
kommunenes toppkandidater tilbud fra
Høyres Hovedorganisasjon om å delta på en
egen Toppkandidat-opplæring.
Det ble gjennomført ett kull med Lederskole
II med samlinger i februar og mars 2010. 24
deltagere gjennomførte Lederskole II (15
kvinner og 9 menn). Det innledes i aktuelle
politiske emner, som også danner grunnlag
for gruppearbeid. Eksterne innledere innen
områdene; retorikk, velgeradferd/
valgforskning, pressearbeid, intervju- og
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debatteknikk og kommunikasjon med
velgerne. I tillegg innøves deltakernes egne
innlegg á tre minutter med videoopptak og
påfølgende tilbakemeldinger. Ved
opplæringens avslutning gjennomgår alle en
politisk utspørring.
Konferanser
Det gjennomført en skolekonferanse i
februar med temaet ”Ungdomsskolen –
mellom to stoler”. Konferansen forgikk i
Høyres Hus og hadde over 120 deltagere.
Det ble avholdt ordførerkonferanse i mai
(Oslo) og ordfører- og gruppelederkonferanse i Tønsberg i forbindelse med
Kommunalkonferansen i september. Under
Kommunalkonferansen ble det arrangert
flere ulike delseminarer med variert innhold.
Fylkessekretærkonferanser ble arrangert tre
ganger i 2010. I januar (Høyres Hus ifm
Felleskonferansen), i mai (Thorbjørnrud
Hotell på Hadeland) og i oktober (Radisson
Blu Fornebu).
Syse-seminaret ble arrangert i Oslo 24.
november med temaet ”Moderne
konservatisme - varige ideer i nye
omgivelser”.
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8. 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.
Høsten 2010 ble det gjennomført en
omorganisering hvor informasjonsavdelingen i Høyres Hovedorganisasjon ble
slått sammen med informasjonsavdelingen i
Stortingsgruppen. Leder av
informasjonsavdelingen i stortingsgruppen
er blitt leder av den nye avdelingen.
Høyremagasinet ”Muligheter”
Muligheter har siden 2006 vært et viktig
tilbud til Høyres betalende medlemmer. I
likhet med tidligere år er det gjennomført en
undersøkelse blant medlemmene om
Muligheter. Tilbakemeldingene er
gjennomgående enda bedre i 2010 enn i
2009.
I 2010 har Muligheter ønsket å forbedre
følgende områder:
- Mer tydelig og strukturert på ideologi
- Tydelig og god miks og struktur
- Bredere kildekritikk (motstanderens
stemme inn) - eks Jens vs Erna
- Overraske mer - i presentasjon, bilder
og tekst
- Økt fokus på kvalitet i bilder/layout
Bakgrunnen for fokus på disse områdene
har vært tilbakemeldinger fra tidligere år.
Tilbakemeldinger fra undersøkelsen i 2010
tyder på at det har hatt en effekt.
Magasinet kom ut åtte ganger i 2010 til
Høyres betalende medlemmer. Opplaget
varierer fra 22.000 til 40.000 avhengig om

det sendes til alle eller kun til de betalende
medlemmene. Kontingent og purring sendes
sammen med Muligheter.
www.hoyre.no
Gjennom året ble det brukt mye ressurser på
å utarbeide nye og mer interaktive nettsider.
Dette inkluderer å erstatte ”HiT med ”Mitt
Høyre”. De nye sidene ble lansert tidlig i
2011 i god tid før kommunevalget, og har
blitt tatt godt imot både internt og eksternt.
Den nye nettløsningen gir en mer åpen og
dynamisk plattform for videre utvikling i
forhold til nye applikasjoner, sosiale medier
osv. Det har også vært et mål å få på plass en
nettløsning som er enklere å ta i bruk for
lokale redaktører, og vi forventer gjennom
2011 en klar økning i antall redaksjonelt
aktive foreninger på nye hoyre.no.
www.hoyre.no har i 2010 hatt 484.365 unike
besøk og 1,2 millioner sider har blitt vist. I
snitt ser hver besøkende 2,46 sider. Det
produseres i gjennomsnitt 2-3 nyhetssaker
på forsiden hver dag, og omtrent 1500
abonnenter mottar daglig nyhetsbrev med
utdrag fra nettsakene. 34% av trafikken til
våre sider kommer fra søkemotorer. 36%
kommer gjennom direkte oppslag av
www.hoyre.no i nettleser, og 30% kommer
fra lenker fra andre nettsteder.
Antall redaktører:
Sentralt 4 redaktører i Høyres
Hovedorganisasjon; 19 fylkesredaktører og
ca. 80 aktive lokale redaktører.
Sosiale medier
Det ble brukt ressurser på å ha jevn aktivitet
på sosiale medier (facebook, twitter, flickr).
Høyres informasjonsavdeling tilbyr enkle
maler og veiledninger for de som ønsker å
gjøre bruk av disse tjenestene, blant annet
etablere egne blogger.
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Kommunalkonferansen 2010
Dette var tidenes største kommunalkonferanse med over 600 deltakere. Det
faglige tilbudet var stort og variert, med 19
ulike delseminarer knyttet både til
organisasjonsarbeid, kampanje, mediearbeid
og politikk.
Arrangementene i forkant av konferansen
var svært godt besøkt. Hele 300 deltakere
var tilstede på festaften fredags kveld. I
tillegg var det ventelister. Dette betyr at
konferansen denne gangen opplevdes å gå
fra fredag-søndag.
Det var et uttalt mål for Høyres
Hovedorganisasjon og Vestfold Høyre at
konferansen skulle ha en god sosial og faglig
atmosfære med rom for mingling og at
deltakerne skulle bli kjent med hverandre og
utveksle erfaringer.
Tilbakemelding på spørreundersøkelse blant
deltakerne etter konferansen viser at
konferansen gjennomgående var vellykket,

og fikk enda bedre score enn konferansen i
2008.
Stortingets informasjonsarbeid
Stortingsgruppens medierådgivere har
ansvaret for det løpende mediearbeidet og
for å bistå ledelsen og representanter med
utarbeidelse av kommunikasjonsstrategier og
politiske kommunikasjonsplattformer.
Stortingsgruppen hadde i 2010 to rådgivere
med ansvar for medie- og kommunikasjon,
en stab- og kommunikasjonssjef med det
overordnede ansvaret for mediestrategien og
en rådgiver tilknyttet lederen. Det daglige
arbeidet består i å sikre representantene et
best mulig grunnlag for å komme på
mediene, selge inn vår politikk og vår
politikk til mediene.
Utarbeidelse av politisk retorikk sammen
med ledelsen og representantene, samt
bistand til forberedelser til opptredener i
media og mediatrening hører også inn under
arbeidsoppgavene

9. Kampanje
Kampanjeavdelingen 2010

Hovedfokus for kampanjearbeidet i 2010 var
primært Vårkampanjen, Landsmøtet, Ett år
igjen kampanjen, kampanjeopplæring,
utvikling av kampanjeweb, enkel
annonsering samt kontinuerlig oppfølging av
fylkene med tanke på kampanje i
mellomvalgår samt forberedelser til 2011.
I tillegg til dette kan følgende aktiviteter også
nevnes:
• Utbredt deltagelse på årsmøter, AU
seminarer i fylkene og andre lokale
opplæringstilbud. Fokus på bygging
av kampanjeorganisasjon og direkte
velgerkontakt.
• Oppstart av arbeid med nytt
husbesøksystem.
• Utvikling av rammeplan for Valg
2011.
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•

Arrangering av seminar i
Washington. Opprettholdelse av det
gode kampanjesamarbeidet med
søsterpartier. Høyres kampanjeavdeling blir ofte invitert til å drive
opplæring for våre søsterpartier.

Vårkampanje og Ett år igjen kampanjen
Over hele landet gjennomførte Høyre både
Vårkampanje og "Ett år igjen"-kampanjen,
som skulle markere starten av valgkampen
og program- og nominasjonsarbeidet. Høyre
startet sin valgkamp nok en gang
rekordtidlig, og var først ute blant partiene.
Dette ga medieoppslag både på TV,
riksdekkende aviser og lokalaviser.
Husbesøk som kanal har etablert seg godt i
flere og flere foreninger gjennom 2010. Et
godt utgangspunkt for 2011.
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På grunn av kontinuerlig fokus på å bygge
kampanjeorganisasjon har det i løpet av
2010 vært mulig å mobilisere organisasjonen
til raskt å kunne delta i kampanjeaktiviteter i
forbindelse dagsaktuelle politiske saker. To
gode eksempler på dette er
barnehageaksjoner og boligskattaksjoner.
Begge deler ga godt med medieoppslag og
oppmerksomhet siden det ble mobilisert

raskt og Høyre var dermed første partiet
som møtte velgerne med et personlig
budskap om temaene. Videre har
togaksjoner på Østlandet vært en stor
suksess og som gir kontakt med flere tusen
pendlere i løpet av kort tid.

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.”
Styret har bestått av (til mai/juni 2010
Linda C. Hofstad Helleland, leder, Sunniva
Ihle Steinstad, Janne Fardal Kristoffersen,
Jannicke Vikse, Kjersti Omejer, Cathrine
Geherken og Benedickte Røer.

Ble avholdt dagen før Landsmøtet.
Konferansen var åpen for alle jenter
i Høyre og det var ca 100 deltagere
der. Programmet omfattet blant
annet historien til fire kvinner med
flerkulturell bakgrunn og tall, fakta
og myter med Kristin Clemet.
•

Bøllekurs –
kommunalkonferansen
Bøllekurset var dagen før
Kommunalkonferansen og
invitasjonen gikk til alle jenter i
Høyre. Det var over 100 deltagere
tilstede på en spennende og lærerik
dag. Innleder var Live Bressendorf
Lindseth og fokus var på nonverbal
kommunikasjon.

•

Studietur til Haag med EPPW
Høyres Kvinneforum deltok i år på
en internasjonal konferanse initiert
av EPPW, denne var i Haag og
hadde blant annet tema om kvinner i
konfliktsoner.

•

Representasjon
Leder i Høyres Kvinneforum har
vært invitert til å foredra om
borgerlig feminisme,
kommunikasjon og aktuell politikk i
en rekke organisasjoner og bedrifter
gjennom hele året.

Styrets består av(fra mai/juni 2010)
Julie B. Voldberg, leder, Cathrine Gehrken,
Eli Skoland, Jannicke Vikse, Merethe Haugli,
Elham Binai og Kjersti Omejer
Sekretariatet har også i 2010 ligget hos
fylkessekretærene i Hedmark og Oppland
Høyre, Anne Bjertnæs og Rangdi W.
Krogstad.
Aktiviteter/skolering i 2010:
• Seminar FelleskonferansenBarneperspektivet i rusomsorgen,
psykiatrien, barnevernet og jusen
Denne var åpen for ordførere,
varaordførere, stortingsrepresentanter og Kvinneforums
ledere i fylkene. Innledere var
fagpersoner i det offentlige og
private tjenestetilbudet, samt
stortingsrepresentant Andrè O. Dahl
•

Mangfoldskonferansen

Politikkutvikling
• Resolusjoner til landsmøtet 2010
Til landsmøtet i 2010 leverte HKF
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fire resolusjoner, de omhandlet
Fedrekvote, Afghanistan,
Eliteuniversitet, Barns rettsikkerhet.

Disse resolusjonene ble også
behandlet på mange av
fylkesårsmøtene.

11. Uttalelser 2010
Resolusjon nr. 1
Vedtatt av Høyres landsmøte 2010

fedrene selvstendig opptjeningsrett til
foreldrepenger på lik linje med mødrene.

Likestill foreldrene – full frihet til
familien

Når Regjeringen varsler en utvidelse av den
såkalte fedrekvoten til 14 uker, nærmer vi
oss en tredeling av permisjonen. Tas ikke
permisjonen ut etter statens oppskrift,
straffes foreldrene ved at de mister flere uker
av permisjonen. Dette innskrenker familiens
frihet, og tar ikke høyde for at hver familie
har ulike behov.

Høyres landsmøte vil ha et samfunn med
mindre statlig styring og mer frihet for den
enkelte. Samfunnet detaljstyres i økende grad
av politikerne, en utvikling Høyres
landsmøte ønsker å snu.
Høyres landsmøte vil gi full frihet til
familiene – foreldre må selv få lov til å
bestemme fordelingen av foreldrepermisjonen.

Høyre stoler på at foreldrene er de beste til å
skape gode rammer for barna sine og best
vet hva som fungerer i deres liv!

For moderne foreldre er det viktig med et
fleksibelt system som ivaretar behovene i en
hektisk hverdag. Norske småbarnsfamilier
må få frihet til å finne den løsningen for
foreldrepermisjonen som passer dem best.
For å oppnå reell likestilling, er det viktig å gi

Høyres landsmøte vil:
• Gi fedre selvstendig opptjeningsrett
til foreldrepenger.
• Innføre fri fordeling av foreldrepermisjonen.

Resolusjon nr. 2
Vedtatt på Høyres landsmøte 2010

lokalsamfunns interesser påvirkes eller må
vike, bør dette i størst mulig grad løses
gjennom frivillige løsninger. I de tilfeller der
staten må ty til sterkere inngrep, må det
kompenseres med full erstatning raskt.
Usikkerheten slike prosesser skaper rundt
nærings- og livsgrunnlag må bli minst mulig
belastende for den enkelte.

Ja til eiendomsrett og
lokaldemokrati
Privat eiendomsrett er en grunnleggende
forutsetning for et samfunn med frihet og
utvikling. Den private eiendomsretten er
dypt rotfestet i norsk kultur og i det norske
folks bevissthet. Eiendomsretten gir
grunnlag for økonomisk virksomhet og en
sterk velstandsutvikling, og gir eieren en
personlig interesse av å forvalte
eiendommen i et langsiktig og bærekraftig
perspektiv. Den sikrer et mangfold i valg av
strategier. På denne måten holdes verdier i
hevd gjennom generasjoner og gir robuste
løsninger på de utfordringer fremtiden gir.
I de tilfeller der sterke samfunnsinteresser
krever at enkeltmenneskers og
20

Mangfold i naturen er grunnlaget for
menneskets eksistens, livskvalitet og velferd.
Det biologiske mangfoldet er utviklet over
lang tid og gjennom kulturpåvirkning. Det er
i mange tilfeller bruk som har skapt det
verneverdige. Bruk er også i mange tilfeller
det beste vern. Høyre vil ta vare på det
biologiske mangfoldet for kommende
generasjoner, og mener det gjøres best
gjennom en kombinasjon av frivillig vern og
bærekraftig bruk. Allemannsretten til fri
ferdsel i utmark er et viktig samfunnsgode,
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og den skal bevares.
Med den rødgrønne regjeringen er
råderetten over store arealer og verdier
flyttet fra lokale til statlige myndigheter.
Enkelte kommuner opplever at svært store
naturområder som er blitt forvaltet gjennom
stort sett varsom lokal bruk, er båndlagt
gjennom nasjonalpark, rovviltpolitikk og
barskogvern. I økende grad oppleves vern
og arealutnyttelse som et betent
konfliktområde mellom lokale og sentrale
myndigheter, fordi forvaltning og
beslutninger er flyttet ut av lokalsamfunnet.
I økende grad ser vi også at Direktoratet for
naturforvaltning, etter inspirasjon fra
Canada, opererer med et begrep kalt
inngrepsfrie naturområder (INON). Dette
begrepet er ikke nedfelt i norsk lovverk.
Svært store arealer er med INON underlagt
restriksjoner og begrensninger. Dette truer
både eiendomsretten og det lokale selvstyret.
Høyre avviser INON som kriterium for
arealforvaltning i Norge, og mener
arealpolitikken skal baseres på norske
tradisjoner og kulturell bærekraft som er
opparbeidet gjennom generasjoners
skånsom bruk av utmarksarealene.
Forvaltning av naturressurser og
naturområder har etter Høyres mening ikke
funnet sin form i Norge. Høyres landsmøte
mener langsiktig miljø- og arealforvaltning i
større grad enn i dag må bygge på
eiendomsrettslige prinsipper og lokalt
selvstyre. Høyre vil utvikle en helt ny modell
for statlig natur- og miljøforvaltning, som
særlig berører Direktoratet for
naturforvaltning og fylkesmannen.
Det kommunale selvstyret er blitt sterkt
begrenset gjennom ny Plan- og bygningslov.
Høyre vil gjenopprette det lokale selvstyret
ved å fjerne fylkesmannens mulighet til å
Resolusjon nr. 3
Vedtatt av Høyres landsmøte 2010

Slik vil Høyre styre i kommuner og

drive politikk og fylkeskommunens mulighet
til å være overkommune.
Høyres landsmøte vil:
• Styrke respekten for eiendomsretten.
• Fjerne fylkesmannen som politiker
og fylkeskommunen som
overkommune.
• Flytte ansvar og råderett tilbake til
lokalsamfunnet og gi det lokale
selvstyret større handlingsrom ved å
begrense statlig innsigelsesrett og
fjerne fylkeskommunenes
overprøvingsrett overfor
kommunene.
• Omorganisere det statlige
miljøbyråkratiet, og spesielt vurdere
den rollen Direktoratet for
naturforvaltning har. Forvaltningen
av hele Plan- og bygningsloven
legges til Kommunal- og
regionaldepartementet.
• Avvikle INON som kriterium for
arealforvaltning i Norge.
• Avvikle reguleringene for omsetning
av landbrukseiendommer og åpne
for aksjeselskaper i næringen.
• Videreutvikle frivillig vern som
hovedregel ved offentlige inngrep i
privat eiendomsrett.
• At offentlige inngrep i
eiendomsretten raskt må
kompenseres med full erstatning.
• Innføre en differensiert
strandsonepolitikk som gir
kommunene økt
beslutningsmyndighet.
• Gi kommunene økt forvaltningsrett
for motorisert ferdsel i utmark.
• Gi kommunene konsesjonsrett for
småkraftverk.
• Utvikle en ny rovviltpolitikk basert
på respekt for rettigheter og for de
som må ta belastningen.

fylker

Høyres landsmøte tror på det lokale
selvstyret. Et godt, sterkt og levende
lokalsamfunn bygges nedenfra av mennesker
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som er glade i lokalsamfunnet sitt, ikke
gjennom statlig overstyring og
detaljregulering.
Høyres politikk i kommuner og fylker skal
være helhetlig, ansvarlig og langsiktig, og den
skal være bygget på tillit til det enkelte
menneske.
Kunnskap i skolen
En god skole skaper muligheter for alle.
Skolen må ha høye ambisjoner om både å gi
hver eneste elev noe å strekke seg etter og å
forebygge fattigdom og sosiale forskjeller.
Kunnskap gir grunnlag for mer
verdiskapning og et høyere velferdsnivå.
Høyre vil:
• Prioritere kunnskap i skolen fremfor
skolefritid og skolefrukt.
• Bekjempe mobbing og uro i
undervisningstiden.
• Satse på lærerne, ikke minst gjennom
styrket etter- og videreutdanning.
• Bekjempe frafall i skolen og
gjennomføre et yrkesfagløft hvor
yrkesfagene i videregående skole får
egne læreplaner – teori tilpasset faget
vil gjøre undervisningen mer relevant
og lettere å mestre.
• Jobbe systematisk for at alle lærlinger
skal få en læreplass.
• Ha full åpenhet om resultatene av
nasjonale prøver og andre
brukerundersøkelser slik at
skoleledelse, foresatte og politikere
har et felles grunnlag i arbeidet med
å forbedre og videreutvikle en god
kunnskapsformidling i skolen.
• Sikre pedagogisk mangfold, blant
annet gjennom aktivt skoleeierskap.
• La de kommunene som selv ønsker
det gjennomføre forsøk med å ha
ansvar for de videregående skolene
innenfor kommunegrensen.
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Kvalitet i omsorgen
Eldre og pleietrengende skal behandles med
omsorg, respekt og verdighet. Omsorg er
ikke bare et spørsmål om ”oppbevaring” og
antall hender, men også om hvilken kvalitet
det skal være på omsorgen som ytes.
Valgfrihet er særlig viktig for eldre og
pleietrengende som er avhengige av
kommunens tjenester i sin hverdag.
Høyre vil:
• Bygge flere sykehjem og
omsorgsboliger.
• Sikre bedre helsetjenester i sykehjem,
ikke minst ved å styrke
legedekningen.
• Gjennomføre et kompetanseløft for
ansatte i omsorgssektoren.
• Gi eldre og pleietrengende rett til å
velge mellom ulike tilbud og å bytte
dersom de er misfornøyde.
• Skape et best mulig tilbud til eldre og
pleietrengende også ved samarbeid
med private og frivillige
organisasjoner.
• Stimulere til godt samarbeid med
pårørende og formidle kunnskap om
demens til dem.
• Arbeide for å gi barn av og
pårørende til rusavhengige og
psykisk syke et godt tilbud.
• Legge til rette for tilbud til pårørende
i form av avlastning og hjelp til å ta
vare på egen helse.
Moderne eldrepolitikk
De fleste eldre er friske og oppegående.
Mange ønsker å bruke sin arbeidskraft og
erfaring, og de deltar på mange områder i
samfunnet. Selv med litt mindre krefter lever
de fleste sitt vanlige liv hjemme og ønsker å
fortsette med det. Forebyggende tiltak bidrar
til at eldre holder seg friske, og motvirker
ensomhet og mangel på sosialt nettverk.
Høyre vil:
• Legge vekt på eldresentre som et
viktig sosialt og aktiviserende tilbud i
det forebyggende helsearbeidet, og
utvide dette tilbudet gjennom
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•

•

•

samarbeid med frivillighetssentraler
og frivillige organisasjoner.
Legge til rette for alternative former
for eldreboliger, for eksempel boliger
hvor flere kan bo sammen.
Satse på gode og fleksible
hjemmehjelpsordninger.
Åpne for at det mot betaling skal
kunne tilbys tilleggstjenester i
hjemmet utover nødvendige
omsorgstjenester.
Slippe eldre til som ressurspersoner i
for eksempel barnehager og skoler,
og ved oppnevning til kommunale
utvalg og råd.
Stimulere til fysisk aktivitet i
samarbeid med friluftsorganisasjoner
og andre frivillige organisasjoner.

Barnehage og helsestasjon
Et godt og variert barnehagetilbud gir
foreldrene mulighet til å ta de beste valgene
for sin familie. Barnehagetilbudet er også
viktig for å forberede barna til skolestart og
motvirke sosiale forskjeller. Flere aktører
med ulike pedagogiske tilbud er en
forutsetning for å sikre et godt og variert
barnehagetilbud.
Høyre vil:
• Sikre reell likebehandling av de
private og kommunale barnehagene.
• Styrke mulighetene for etter- og
videreutdanning av ansatte i
barnehagene.
• Innføre kartlegging av
grunnleggende ferdigheter ved
fireårskontrollen.
Barnevernet
Barn i Norge har det materielt sett godt om
vi sammenligner oss med andre land, men
materiell standard sier ikke noe om barns
opplevelse av lykke og psykisk velvære.
Høyre vil:
• Sikre at utsatte barn og familier får
hjelp og støtte fra barnevernet så
tidlig som mulig.
• Overføre det statlige barnevernet til

•
•

kommunene og jobbe for
interkommunale løsninger der det vil
styrke kompetansemiljøet og bedre
sikre barna en likeverdig behandling.
Samarbeide med private aktører for å
gi et bredere tilbud til barna.
Åpne for at private aktører kan
rekruttere fosterhjem.

Trygge lokalsamfunn
Trygghet er en viktig del av
velferdssamfunnet, og alle skal kunne ferdes
trygt overalt. Det er derfor viktig at statlige
myndigheter styrker både
kriminalitetsbekjempelsen og det
forebyggende arbeidet gjennom å sikre flere
politifolk og et politi som er mer synlig i
lokalsamfunnene.
Høyre vil:
• Samarbeide med og støtte frivillige
organisasjoner som gir barn og unge
et positivt fritidstilbud.
• Styrke det kriminalitetsforebyggende
samarbeidet lokalt, blant annet
gjennom utstrakt bruk av politiråd
og Samordning av lokale
kriminalitetsforebyggende tiltak
(SLT).
• Gi kommunene handlingsrom i
politivedtektene til å bortvise tiggere,
prostituerte og narkomane som
opptrer aggressivt.
• Bekjempe utbredelse og misbruk av
narkotika, forsterke tilbudet til
rusavhengige og slå ned på åpen
omsetning av narkotika.
Samferdsel
Gode transportmuligheter bidrar til økt
verdiskapning, livskraftige lokalsamfunn og
frihet for den enkelte. Det norske veinettet
er nedslitt og det er for mange ulykker som
skyldes for dårlig veistandard. Det er
dessuten behov for en sterkere satsing på
kollektivløsninger som kan gi gode,
miljøvennlige og effektive
transportløsninger.
Høyre vil:
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Bygge ut og forbedre veinettet slik at
persontrafikken og varetransporten
kommer raskt og effektivt frem og
slik at færre omkommer eller blir
skadet på veiene.
Bygge ut gang- og sykkelveier i
folketette områder og bedre
trafikksikkerheten langs skoleveiene.
Bygge ut og styrke kollektivtilbudet,
særlig i byområdene.
Legge til rette for en effektiv
arealplanlegging som kan bidra til en
opprustning av jernbanetilbudet i de
deler av landet hvor tog utgjør
ryggraden i kollektivtilbudet.
Bruke offentlig - privat - samarbeid
(OPS) slik at samferdselsprosjekter
kan bygges raskere.

Ansvar for klimaet
Vår generasjon forvalter miljøet og klimaet
på vegne av kommende generasjoner.
Klimautfordringen er global, men mange av
tiltakene er lokale.
Høyre vil:
• Spare energi i eksisterende bygg og
satse mer på energieffektive nybygg.
• Jobbe for klimavennlige løsninger
innen vann og avløp, avfall og
oppvarming.
• Satse på klimavennlige kjøretøy
gjennom økt bruk i det offentlige og
bedre tilrettelegging.
• Arbeide for at kommunale bygg og
virksomheter blir miljøsertifisert.
Lokal verdiskapning
Et skapende næringsliv er en forutsetning
for livskraftige lokalsamfunn. Solide
bedrifter skaper trygge arbeidsplasser,
inntekter til det offentlige og støtter opp om
aktiviteter og tilbud i nærområdet. For at
bedrifter skal være lønnsomme, må
samfunnet legge til rette for virksomheten.
Høyre vil:
• Føre en næringsvennlig politikk som
bidrar til større verdiskapning, trygge

24

•
•
•

arbeidsplasser og økte inntekter til
det offentlige.
Redusere byråkratiet for næringslivet.
Vektlegge næringslivets behov i
areal- og reguleringssaker.
Tilbakeføre en andel av
selskapsskatten til kommunene for å
sikre at det blir mer lønnsomt for
kommunene å tilrettelegge for
næringslivet.

Frivillighet, kultur og idrett
Frivillig innsats har en egenverdi i seg selv,
bidrar til et rikere lokalsamfunn og er et
viktig korrektiv til det offentlige. Frivillig
innsats i kultur, idrett og friluftsliv skaper et
viktig fritidstilbud til barn, unge og eldre.
Høyre vil:
• Samarbeide med og støtte frivillige
organisasjoner som gir barn, unge og
eldre et positivt fritidstilbud.
• Legge til rette for breddeidrett for
folk flest.
• Bidra til å utvikle et mangfoldig
lokalt kulturtilbud.
• Åpne opp for bruk av private
musikk- og kulturskoler.
Lokalt selvstyre
Et godt samfunn bygges nedenfra. Derfor
skal makt og ansvar plasseres så nært den
enkelte som mulig. De beste løsningene er
de som er basert på kunnskap om
lokalsamfunnet og tilpasset lokale behov og
prioriteringer. Innflytelse, medbestemmelse
og selvstyre skaper også større engasjement
og ansvar for nærmiljøet. Derfor er
lokaldemokratiet en bærebjelke i det norske
samfunnet.
Høyre vil:
• Verne om lokaldemokratiet og
folkevalgte organers råderett.
• Forsvare eiendomsretten.
• Begrense fylkesmannens og andre
statlige myndigheters mulighet til å
gripe inn i eller overprøve lokale
demokratiske vedtak.
• Så langt som mulig avstå fra å

HØYRES LANDSMØTE I OSLO, 6. – 8. MAI 2011

•

fremme innsigelser i fylkesting mot
vedtak fattet i kommunene.
At statlig vern og naturforvaltning
skal gjennomføres i samråd med,
ikke i konflikt med, lokale
myndigheter.

Ja-kommuner
En god kommune er en kommune som
raskt og effektivt behandler innbyggernes
henvendelser, og som imøtekommer
innbyggernes behov så langt det er mulig.
Kommunen skal være en medspiller, ikke en
motspiller. Kommunene skal være åpne og
sikre innbyggerne innsyn i demokratiske
prosesser.
Høyre vil:
• Redusere byråkrati og sløsing med
skattebetalernes penger.
• Samarbeide med private når det gir
innbyggerne et bedre tilbud.
• Være imøtekommende overfor
innbyggernes ønsker og verdsette
initiativ og nyskapning.
• Arbeide for at kommunen skal være
mest mulig tilgjengelig for
innbyggerne. Det stiller krav til god
service, klare ansvarsforhold, gode
tjenester på internett og universell
utforming.
Skatter og avgifter
Rundt halvparten av landets kommuner
krever inn eiendomsskatt. Kommuner som
skriver ut økte skatter og avgifter til
innbyggerne, bør være helt sikre på at dette
er siste utvei. Økte skatter og avgifter
reduserer velferden i familiene,
handlingsrommet til den enkelte og svekker
det lokale næringslivet. Det kommunale
selvstyret må også innebære at man
aksepterer at velgerne kan velge et
kommunestyre som ønsker å kreve inn
eiendomsskatt.
Høyre vil:
• Holde kommunale avgifter nede.
• Arbeide for at eiendomsskatt ikke
innføres i kommunene. I kommuner

•

som har eiendomsskatt, vil Høyre
arbeide for at den trappes ned og
helst avvikles.
Drive vann- og avløpstjenester slik at
det ikke påfører innbyggerne
unødvendig høye avgifter.

Åpenhet og mangfold
I et godt lokalsamfunn er det rom for alle.
Det krever respekt for individet, toleranse
for ulikheter og sosialt medansvar.
Deltakelse i arbeidslivet er den beste måten å
inkludere folk i lokalsamfunnet på. Alle som
faller utenfor arbeidslivet skal få en ny sjanse
til å komme tilbake i jobb.
Høyre vil:
• Forsvare retten til å være annerledes
og bekjempe mobbing.
• Bekjempe fremmedfrykt og arbeide
for økt toleranse og forståelse
mellom mennesker.
• Arbeide for god integrering av nye
borgere ved å stille krav og å ta
utgangspunkt i det enkelte
menneske.
• Gi lokale myndigheter flere
virkemidler til å gi folk en ny sjanse
til å komme tilbake i jobb og til å
redusere sykefraværet.
Rom for alle
En god kommune måles også på hvordan
man behandler dem som trenger samfunnets
hjelp. Arbeid er det viktigste vernet mot
fattigdom og sosiale problemer. Det er en
stor utfordring at stadig flere faller utenfor
arbeidslivet, og særlig at stadig flere unge blir
varige mottagere av sosialhjelp. Høyre vil
føre en politikk som gir muligheter, trygghet
og verdighet for den enkelte, og som
motiverer til aktivitet, ikke passivitet.
Høyre vil:
• Sette enkeltmennesket i sentrum,
ikke systemene.
• Gi mottagere av sosialhjelp rett og
plikt til aktivitet.
• Føre en målrettet politikk for å
bekjempe fattigdom.
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At det skal lønne seg å jobbe.
Ta et krafttak i kommunene for å
redusere sykefraværet og tilrettelegge
for at de som ønsker det kan stå
lenger i arbeid.

Resolusjon nr. 4
Vedtatt av Høyres landsmøte 2010

Mangfold og personlig ansvar

Gjennom innvandring fra andre deler av
verden, er det norske samfunnet blitt mer
sammensatt både kulturelt, etnisk og
religiøst. For Høyre er det viktig å sikre en
harmonisk samfunnsutvikling og unngå at
det oppstår konflikter basert på etnisk eller
religiøs bakgrunn. Høyre vil møte den
enkelte med utgangspunkt i det man kan
bidra med i samfunnet.
Det norske samfunnsfellesskapet bygger på
at alle skal ha de samme rettigheter, de
samme muligheter og det samme personlige
ansvar. Dette må ligge fast selv om
samfunnet er sammensatt og innbyggerne
ulike.
Nye kulturelle uttrykk beriker oss, men de
skaper også nye utfordringer. Trosfriheten er
en bærebjelke i et demokratisk samfunn, og
blir uten mening hvis vi begrenser synlige
uttrykk for religiøs tro. Foreldre har en
grunnleggende rett til å oppdra barna i egen
tro. Samtidig skal norsk lov gjelde alle, og
religion kan aldri være en begrunnelse for å
begrense andres frihet.
Også barn har grunnleggende rettigheter i
henhold til Barnekonvensjonen. Staten skal
respektere foreldrenes rett og plikt til å
etterleve dette. Samfunnet skal ikke
akseptere at religion, kultur eller andre
normer brukes som tvangsmidler mot
enkeltmennesker. Enhver som oppholder
seg i Norge må godta at enkeltindividets
rettigheter er fundamentet for den norske
rettsstaten.
En gruppetenkning som bygger på ”oss” og
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•

Sikre folk med tilretteleggingsbehov
mulighet til å delta i arbeidslivet.
Ta initiativ til ”snu i døra”-prosjekter
hvor ungdom umiddelbart møtes
med et jobbtilbud fremfor passiv
sosialhjelp.

”dem”, utgjør en trussel mot vellykket
integrering. En slik tenkning er sjelden
basert på kunnskap, og bygger ofte på
fordommer og uriktige fremstillinger av
virkeligheten.
Alle som deltar i samfunnsdebatten har et
ansvar for hvordan debatten føres, og
debatten må i større grad ta utgangspunkt i
en sunn balanse mellom den personlige
frihet og det personlige ansvar. Høyre
ønsker en sterk, men begrenset, stat som gir
rom for mangfold, og som setter grenser for
hva som skal være politikk. Politikerne skal
derfor heller ikke forsøke å regulere alle
spørsmål i samfunnet.
Høyre vil føre en streng, men rettferdig,
innvandringspolitikk i Norge. Mennesker
med rett til opphold i henhold til norsk lov,
skal få opphold. Samtidig vil Høyre etablere
en egen returpolitikk som fører til raskere
utsendelse av grunnløse asylsøkere og
personer som oppholder seg ulovelig i
Norge.
Den avgjørende forutsetningen for en
harmonisk samfunnsutvikling, er at
innbyggerne er i stand til å ta ansvar for eget
liv, og er selvhjulpne ved at de deltar i
arbeidslivet og sikrer seg nødvendige
kvalifikasjoner og kunnskap gjennom
utdanningssystemet. Hovedansvaret for
dette ligger hos den enkelte. Samtidig er
utgangspunktet mer ulikt enn før. Derfor må
myndighetene bidra til å gi nye borgere en
sjanse til å bli en del av det norske
samfunnet gjennom krav og tilbud om
norskopplæring, kvalifiseringstilbud og ved å
slå ned på alle former for diskriminering i
arbeidslivet. Innvandrere har evner og
talenter som Norge har bruk for.
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Det er en kjent sak at mange med
utenlandsk navn har problemer med å få
arbeid. Høyre vil derfor ha forsøk med
anonyme jobbsøknader i offentlige
virksomheter for å avdekke omfanget av
skjulte hindre i arbeidslivet. Veien inn i
arbeidslivet vil bli enklere ved at
arbeidsgivere får mulighet til å tilby
midlertidige ansettelser.
Det norske velferdssamfunnet er over lang
tid utvidet med gode økonomiske ordninger.
For mange nyankomne til landet er disse
ytelsene i en innledende periode eneste
mulighet til livsopphold. Det er imidlertid et
problem at mange forblir mottakere av
offentlige stønader, selv om de har en
betydelig arbeidsevne. Sosial- og
trygdeytelser skal forbeholdes de som har et
reelt behov.
Språkferdigheter er avgjørende for å fungere
godt i samfunnet. Høyre vil stille krav om
norskkunnskaper før det er mulig å få norsk
statsborgerskap. Motivasjonen til å lære
norsk er ofte større enn tilbudet. Omfanget
av norskopplæring må derfor utvides kraftig,
og det må stilles strengere krav til deltakelse
på de obligatoriske kursene. Høyre ønsker å
legge til rette for å godkjenne
innvandrerelevers morsmål som 2.
fremmedspråk.
Frafallet i videregående skole er en av de
største utfordringene i skolen i dag. Gutter
med innvandrerbakgrunn er
overrepresentert blant dem som dropper ut
av skolen. For å bekjempe dette frafallet, vil
Høyre legge til rette for et utdanningsløp
som gir muligheter for mer praktisk arbeid
og mindre teori på yrkesfaglig studieretning i
den videregående skolen. Læretid og ulike
kombinasjoner av skole og yrkeserfaring må
på lik linje med ordinær videregående skole
kunne godkjennes som grunnlag for fagbrev.

for mennesker som kommer til landet etter
normal skolealder. Muligheter for skolegang
i voksen alder vil for mange være nøkkelen
til senere deltagelse i arbeidslivet.
Høyres landsmøte vil:
1. Språkopplæring:
• Avvikle ordningen med læreplan i
norsk som andrespråk. Det bør
settes de samme mål for alle barns
norskferdigheter, uansett bakgrunn.
• At alle som er motivert for
språkopplæring utover de
obligatoriske språkkursene skal få
mulighet til å følge norskopplæring
tilpasset sitt læringsnivå.
• Øke bruken av tolketjenester – barna
skal ikke være foreldrenes tolker.
2. Utdanning:
• Gi oppfølging til alle elever som står
i fare for å falle ut av skolen.
• Øke muligheten for å oppnå fagbrev
i videregående utdanning ved at flere
alternative utdanningsløp likestilles
med den ordinære utdanningen.
• Legge til rette for at
minoritetselevers morsmål
godkjennes som 2. fremmedspråk.
• Innføre kvalifiseringsprogram for
innvandrere i forlengelsen av
introduksjonsordningen, der disse
etter norsk-, samfunns- og
arbeidslivsopplæring kan fortsette
direkte med fagrettet opplæring eller
kvalifisering.
• Kreve at staten ikke overprøver
kommuner som trekker i sosiale
ytelser til innvandrere som ikke
deltar på språkopplæring og
kompetansehevingstiltak.

Dagens utdanningssystem kan være en
barriere mot vellykket integrering fordi man
i utgangspunktet må ha 13 års skolegang for
å ta høyere utdanning. Dette passer dårlig
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3. Arbeid:
• Vurdere å utvikle et
kompetansedokument som viser den
formal- og realkompetanse
vedkommende har.
• Innføre aktivitetsplikt for de som
mottar stønad og som er i stand til å
være i aktivitet.
• Videreutvikle og målrette
trygdeordninger som stimulerer til
arbeid.
• Igangsette forsøksprosjekter med
anonyme jobbsøknader i offentlige
virksomheter.
Resolusjon nr. 5
Vedtatt av Høyres landsmøte 2010

Olje og gass i nord gir vekst i hele
landet

Den norske oljevirksomheten har skapt
vekst gjennom flere tiår. Dette har sikret
arbeidsplasser og velferd, samt norsk
kompetanse og teknologi i verdensklasse. Nå
er imidlertid produksjonen av olje på vei
ned. Om ti år vil mengden kjente norske
gassressurser falle betydelig, samtidig som vi
vet at etterspørselen etter energi på
verdensbasis vil øke. Norge må videreutvikle
sin rolle som energinasjon.
Høyre stiller seg positiv til enigheten med
Russland om delelinjen i Barentshavet, men
tar forbehold om at man ennå ikke kjenner
en endelig avtales fullstendige innhold.
Likevel står det klart at en avklart grense
åpner muligheten for økt aktivitet på begge
sider. Det gode forholdet som over år har
utviklet seg mellom Norge og Russland bør
utnyttes til begge lands beste.

•
•
•

•
•

Forenkle overgangen fra
trygdeytelser til ordinært arbeid.
Støtte tiltak som gjør det lettere for
innvandrere å etablere egne
virksomheter.
Utvikle et program for
integreringstiltak gjennom frivillige
organisasjoner som bidrar til
bosetting, arbeid og integrering.
Åpne for midlertidige ansettelser.
Gi statlig forhåndsgodkjente
bedrifter og institusjoner mulighet til
å ansette arbeidsinnvandrere før
arbeidstillatelsen er formelt godkjent.

rammebetingelser som sikrer kontinuitet.
Derfor må konsekvensutredningen av
Lofoten, Vesterålen og Senja komme nå, i
forbindelse med revisjonen av
forvaltningsplanen for Barentshavet og
områdene utenfor. Det vil være svært
uheldig om man, for å unngå stridigheter i
Regjeringen, utsetter konsekvensutredningen
og gjør forvaltningsplanen for Barentshavet
til en skinnmanøver for å vinne tid.
Norsk lovverk med sine krav til miljøhensyn
og bærekraft, kombinert med norsk olje- og
leverandørindustri i verdensklasse, er det
beste argument for å øke utrednings- og
kartleggingsaktiviteten i nord.

Det at man har klart å komme til enighet om
delelinjen i Barentshavet, er derfor enda et
sterkt argument for å øke lete- og
utviklingsaktiviteten innen olje og gass.

I disse dager rettes verdens øyne mot
oljelekkasjen i Mexicogolfen. Høyre mener
det er all grunn til å ta dette alvorlig, lære av
det og kontinuerlig arbeide for å redusere
risikoen for uhell. Ulykken viser at Norge
må sikre at utvinning av olje og gass både på
norsk sokkel og i områder der vi
samarbeider med naboland, skjer etter de
strengeste standarder og miljøkrav.
Samfunnet må derfor fortsatt stille de
høyeste krav til oljenæringen.

For å sikre at norsk olje- og
leverandørindustri sitter i førersetet når
Barentshavet øst åpnes for aktivitet, må den
få

Høyre har større ambisjoner for den norske
olje- og energinæringen enn dagens
regjering. Regjeringen har ingen langsiktige
ambisjoner i olje- og gasspolitikken. Den er
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utydelig om næringens betydning for
klimaet, og vingler med hensyn til å stille
krav til miljø og bærekraft. Den har som
første regjering ikke maktet å legge frem
noen visjoner for norsk oljepolitikk gjennom
en petroleumsmelding. Høyre er bekymret
for at dette skaper stor usikkerhet om
fremtiden for norsk olje- og gassnæring,
samt uklarhet om hvilken miljøstrategi
Norge skal velge.
For Høyre er det et viktig strategivalg både å
øke utvinningsgraden fra eksisterende oljeog gassfelt, og å åpne for oljeleting på nye
felt. Norsk sokkel må være det mest
attraktive området for utvikling og utprøving
av ny utvinningsteknologi. Det at man får
kontinuitet i utviklingen nordover, vil gi de
beste rammer for den nødvendige
teknologiske utvikling. Dette vil også sikre
betydelige økonomiske ringvirkninger for
Nord-Norge.
Den statlige innsatsen innen
petroleumsforskning må styrkes og stimulere
til økt satsing også fra oljeindustriens side.
Et av virkemidlene må være å bidra med
statlige midler til planlegging og
gjennomføring av innovative løsninger som
fremmer samarbeid mellom ulike operatører
på tvers av lisensgrensene.
Kompetansen fra petroleumsvirksomheten
legger også et viktig grunnlag for utvikling av
nye fornybare energikilder, blant annet
Resolusjon nr. 6
Vedtatt av Høyres landsmøte 2010

vindkraft til havs. En sterk petroleumsklynge
er det beste grunnlaget for å utvikle en
variert energibransje med større tyngde på
ren og fornybar energi. Miljøteknologi som
omfatter forskning og utvikling av fornybar
energi må få større fokus og forankres i
regelverk og retningslinjer.
Høyres landsmøte vil:
• Konsekvensutrede Nordland VI,
Nordland VII og Troms II for oljeog gassvirksomhet.
• Være en pådriver for at utvinning av
olje og gass i Barentshavet, Lofoten,
Vesterålen og Senja, skjer etter de
aller strengeste standarder og
miljøkrav og med den aller fremste
miljøteknologi.
• Åpne havområdene i Barentshavet
øst for petroleumsrelatert lete- og
utviklingsaktivitet hvis og når
delelinjeavtalen trer i kraft.
• Styrke satsingen på forskning og
utvikling for å bidra til økt
utnyttelsesgrad av eksisterende felt
og opptrapping av norsk
oljeberedskap.
• Styrke Petoro for at Statoils
dominerende posisjon på norsk
sokkel ikke skal utgjøre en hindring
for mangfold og gode løsninger.
• Være en pådriver for innovasjon
innen miljøteknologi og fornybare
energikilder.

Mennesker som våger å satse på egne ideer
og skaperkraft, fortjener en politikk som har
fokus på deres behov og muligheter. At de
lykkes, skaper arbeidsplasser, tjener penger
og betaler skatt, er viktig for at
velferdssamfunnet kan opprettholdes for oss
alle!

overses likevel av den sittende regjeringen. I
en innovasjonsdrevet økonomi som den
norske, er det viktig at næringsvirksomhet er
attraktivt, spesielt med tanke på at hele 120
000 bedrifter kan stå foran et eierskifte de
neste ti årene. Gründerne og de små og
mellomstore bedriftene er den viktigste
kilden til nødvendig omstilling og nyskaping
i norsk næringsliv. Høyre mener derfor at
det må bli lettere å starte, drive og eie egen
bedrift i Norge.

Små og mellomstore bedrifter representerer
99 prosent av alle bedrifter i landet, men

Å starte en egen bedrift er et spørsmål om
økonomi, og for mange unge blir etablering

Gründere skaper fremtiden
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umuliggjort av forpliktelsen til nedbetaling
av studielån fra første dag. Mange
nyetablerte og små bedrifter har også
vanskelig for å skaffe kapital. Det er derfor
viktig å stimulere flere private investorer til å
gå inn som såkalte ”Business Angels” i
nyetablerte virksomheter.
Skattepolitikken må ha fokus på
”hverdagssliterne” i næringslivet. Arveavgift
og formuesskatt må fjernes. Minstefradraget
for lønnsmottakere, som har utviklet seg til å
bli et virkemiddel i fordelingspolitikken, er
økt betydelig i de senere år. Bedre
fradragsmuligheter vil stimulere til
næringsetablering og gründervirksomhet, og
fjerne forskjellsbehandling.
Et stort skjemavelde og voksende krav fra
det offentlige rammer småbedriftene særlig
hardt. Unødvendig byråkratisk kontroll og
rapportering må fjernes.
Det er lønnsom næringsutvikling å satse på
ungt entreprenørskap. Hele 20 prosent av
elevene
som har hatt entreprenørskap i skolen,
starter egen bedrift senere. Det er også viktig
å stimulere til satsing på entreprenørskap
innen høyere utdanning. Tilbud om
utdanning innen entreprenørskap og styrket
kontakt mellom universiteter/høyskoler og
næringslivet kan sikre traineeordninger og vil
gi studenter inspirasjon og kompetanse til å
bli fremtidige gründere. Flere inkubatorer
for nyutdannede kan gi mulighet til å prøve
ut ideer til nye bedrifter før etablering.
Private organisasjoner grunnla våre
velferdsordninger, og private gründere er
fortsatt pådrivere for utvikling av nye og
bedre tilbud i helse- og omsorgstjenesten.
Høyre vil avskaffe det offentlige monopolet
i denne sektoren og oppmuntre
helsepersonell til å etablere egne tilbud som
bidrar til større mangfold, mer valgfrihet,
bedre kvalitet og god ressursbruk.
Private aktører som tilbyr helse- og
omsorgstjenester må få mer forutsigbare
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avtaler med det offentlige, og likestilles med
offentlige tilbydere med hensyn til
momsregler. Opplæring i entreprenørskap
må integreres i utdanningen av helse- og
omsorgspersonell.
Høyres landsmøte vil:
• Ha fokus på bedriftsetablerere,
bedriftseiere og eierskifter i
skattepolitikken. Det betyr blant
annet at arveavgiften og
formuesskatten må avskaffes.
• Innføre et næringsfradrag for
selvstendig næringsdrivende.
• Styrke innovasjon som mål i
skattepolitikken, ved å styrke og
utvide skatteincentiver som bidrar til
økt forskningsinnsats, som
SkatteFUNN.
• Gjøre det mer attraktivt, og mindre
risikabelt, å eie egen bedrift.
Selvstendig næringsdrivendes sosiale
rettigheter må styrkes.
• Forskyve starttidspunktet for
tilbakebetaling av studielånet med
fem år, slik at nyutdannede gründere
får et økonomisk pusterom til å
etablere seg.
• Vurdere ulike ordninger for å lette
tilgangen til risikokapital, blant annet
mulighet for
skattefradrag til såkalte ”Business
Angels” og styrking av de
landsdekkende såkornfondene.
• Redusere skjemaveldet for
næringslivet med 25 prosent. Vi vil
frita mindre foretak fra
revisjonsplikt, vedta en forenklet
aksjelovgivning for små selskaper,
forenkle bokføringsregelverket og
innføre et forenklingsråd som skal
gjennomgå alle nye lover og regler
for å forhindre at nytt regelverk
skaper unødvendig byråkrati.
• At barn og unge må lære om det å
starte egen bedrift i skolen, og at det
må satses tyngre på Ungt
Entreprenørskap i skolen.
• Styrke tilbudet om utdanning i
entreprenørskap ved universiteter og

HØYRES LANDSMØTE I OSLO, 6. – 8. MAI 2011

•

høyskoler, og
stimulere til etablering av
inkubatorer for nyutdannede som
ønsker å starte egen
virksomhet.
Stimulere til tettere samarbeid
mellom universiteter/høyskoler og
næringslivet, og blant annet etablere
flere traineeordninger for studenter
som ønsker å etablere egen
virksomhet.

Resolusjon nr. 7
Vedtatt av Høyres landsmøte 2010

Styrk personvernet
Retten til privatliv er en grunnleggende verdi
i et liberalt demokrati. Dagens teknologi gjør
det mulig å samle inn, lagre, sammenstille og
formidle persondata i nesten ubegrenset
omfang. Derfor er det nødvendig at
politikken trekker grensene som
teknologiske fremskritt har opphevet.
Rettsstatens oppgave er å beskytte
enkeltmennesker mot overgrep fra
hverandre, men den har også til oppgave å
beskytte oss mot overgrep fra staten selv.
Derfor er det avgjørende at staten er varsom
med å samle inn, lagre og sammenstille
informasjon om borgere. I de tilfeller der det
likevel er nødvendig å samle inn
informasjon, er det avgjørende at
personvernet ivaretas på en god måte og at
sikre rutiner for oppbevaring og sletting
følges. Det gjelder for eksempel ved
innsamling av informasjon om trafikkdata,
personlig økonomi og pasienters
helsetilstand.
Klassisk overvåkning er nå supplert med
omsorgsovervåkning. Storebror er erstattet
med ”store mor”, hvor hjelp fra det
offentlige forutsetter utlevering og
registrering av store mengder privat
informasjon. Helseopplysninger er svært
privat og sensitiv informasjon, og hensynet
til personvernet må derfor veie særlig tungt

•
•
•
•

Sikre langsiktige og forutsigbare
avtaler for private aktører i helse- og
omsorgstjenesten.
Likestille private og offentlige
tilbydere med hensyn til momsregler
for helse- og omsorgstjenester.
Legge til rette for at ansatte kan være
medeiere i oppstartsbedrifter.
Satse på næringshager og lignende
arenaer for å sikre gründere et
sosialt, kompetent og oppmuntrende
miljø.

ved behandling av slike opplysninger. Det er
en grunnleggende menneskerett at den
enkeltes privatliv skal beskyttes, og at den
enkelte selv skal få råde over opplysninger
om private forhold.
Under regjeringen Stoltenberg har
pasientenes personvern systematisk blitt
svekket, blant annet ved at store mengder
personidentifiserbare og private
helseopplysninger samles i registre uten
pasientens viten og vilje. Stortingets
lovvedtak om kryptering av pasientenes
navn og personnummer i helseregistrene er
ikke fulgt opp. Regjeringen åpner også for
omfattende utveksling av pasientjournaler
mellom helsevirksomheter, uten at
personvernet er betryggende ivaretatt.
Denne utviklingen krenker retten til
privatliv, uthuler taushetsplikten og svekker
tilliten til helsetjenesten og helseforskningen.
Høyre mener at den enkelte selv skal ha rett
til å råde over sine private helseopplysninger,
og at det skal stilles krav om samtykke eller
reservasjonsrett for utveksling av slike
opplysninger både mellom virksomheter i
helsetjenesten og i forbindelse med
helseforskning.
Dersom utveksling av opplysninger mellom
virksomheter er nødvendig av hensyn til liv
og helse, uten at innhenting av samtykke er
mulig, må pasientene i ettertid varsles om at
informasjonen er formidlet videre.
Helseregistre skal være samtykkebaserte,
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pseudonyme og krypterte av en uavhengig
instans. Disse tiltakene vil sikre god
pasientbehandling og gi grunnlag for god
forskning, samtidig som personvernet blir
betryggende ivaretatt.
Høyre har i lengre tid vært bekymret over
det samlede trykket mot personvernet i det
norske samfunnet. Blant tiltakene Høyre har
foreslått i Stortinget, er at:
• Alle offentlige registre og
opplysningsbanker skal etablere en
logg over hvem som henter ut
informasjon og den enkelte skal få
rett til innsyn i loggen knyttet til sin
person.
• Personvernombud skal etableres ved
store institusjoner og etater i justisog helsesektoren.
• Utlevering av informasjon om
inntekt og skatt bare skal skje ved
forespørsel og med varsel til
personen det innhentes
opplysninger om.
Våre forslag er blitt avvist av
regjeringspartiene.
EUs datalagringsdirektiv har aktualisert
debatten om personvernet. Høyre er glad for
at Regjeringen nå har utsatt fremleggelsen av
sin proposisjon til etter at EUs evaluering av
direktivet er offentliggjort, og at ulike
aktører i EU nå er kritiske til direktivets
Resolusjon nr. 8
Vedtatt av Høyres landsmøte 2010

Stopp forfallet på vei og jernbane!

Regjeringens sendrektighet på
samferdselsområdet er blitt tydeliggjort
gjennom vinterens jernbanekrise. Tusenvis
av togreisende er blitt berørt av problemene,
og svaret fra Jernbaneverket og
samferdselsministeren er at det vil bli verre
før det blir bedre. Jernbanenettet har aldri
vært verre, og står nå i fare for å kollapse.
På tross av disse enorme utfordringene, har
Regjeringen avvist alle forslag til nye

32

nåværende utforming. Høyres landsmøte
deler denne kritiske holdningen.
Ut fra vår prinsipielle holdning til
personvernets sentrale plass i rettsstaten,
fastslår Høyre at mulige positive effekter for
kriminalitetsbekjempelse ikke i seg selv er
tilstrekkelig for å gå inn for direktivet. For at
Høyre skal kunne vurdere å støtte en norsk
implementering av EUs datalagringsdirektiv
kreves det sterke garantier for personvern
og informasjonssikkerhet, blant annet på
disse punktene:
• En høy strafferamme. Tre år, slik
Regjeringen har skissert, er altfor lavt
og inkluderer forbrytelser som ikke
med rimelighet kan omfattes av et
slikt inngrep i personvernet.
• En maksimal lagringstid på seks
måneder.
• Krav om kryptering og såkalt lukket
lagring av data, hvor data ikke kan
hentes ut uten samarbeid mellom
leverandør og politiet.
• Utlevering av data skal kun skje etter
rettslig avgjørelse. Høyre vil gå inn
for å fjerne Finanstilsynets adgang til
trafikkdata uten rettslig avgjørelse.
• Styrking av Datatilsynets rolle, for
eksempel ved å vurdere
opponentrett i forbindelse med
rettslig behandling av forespørsler
om lagrede data.
løsninger. I stedet for å ta tak i løsninger på
de underliggende årsakene til
jernbaneproblemene, nemlig
finansieringsform, kultur og organisering,
har regjeringen valgt å fortsette i sitt gamle
spor med mer utredning og litt mer penger.
Jernbanens historisk dårlige forfatning
krever mer.
Utbygging av vei og annen infrastruktur er
det viktigste distriktspolitiske virkemiddelet,
og avgjørende for å sikre næringsutvikling i
hele landet. 56 prosent av norske stamveier,
ca. 4.800 kilometer, oppfyller ikke kravene til
brukbar standard. Dette skyldes blant annet
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mangler med hensyn til veibredde,
trafikksikkerhet, støyforhold og bæreevne.
I følge Statens vegvesen vil andelen riksveier
med svært dårlig standard øke fra åtte
prosent i dag til tyve prosent i 2013. Dette
mener Høyres landsmøte er uakseptabelt!
Vedlikeholdsetterslepet må tas igjen uten å
nedprioritere andre nødvendige investeringer
innen sektoren.
Høyres landsmøte mener nye
finansieringsløsninger, deriblant flere OPSog konsesjonsbaserte prosjekter både for vei
og jernbane, må tas i bruk.
Samferdselssektoren må effektiviseres for å
få bedre løsninger og tilbud til innbyggerne.
Ny riksvei- og flerfeltsveiplan er en
forutsetning for å øke trafikksikkerheten og
bedre fremkommeligheten på
hovedveinettet. Høyre har tatt til orde for en
nullvisjon som innebærer at ingen skal dø på
norske veier som følge av veiens
beskaffenhet. Trafikksikkerhetsarbeidet må
følges opp. Det må være et minstekrav om
gul midtstripe, det må bli flere strekninger
med midtdelere og flere tre- og firefelts
riksveier.
Høyres landsmøte ønsker en sterkere satsing
på kollektivløsninger, spesielt i
storbyområdene. Effektiv fremkommelighet
for kollektivtrafikk må vektlegges i større
grad i forbindelse med arealplanleggingen.
Belønningsordningen som sentrum-/Høyreregjeringen innførte, bidrar til å øke
kollektivandelen.
Høyres landsmøte vil vise til Høyres
alternative transportplan som en nytenkende
og fremtidsrettet visjon for utviklingen av
samferdselsområdet i Norge.
Høyres landsmøte vil:
• Opprette et vedlikeholdsfond for
samferdsel på 50 milliarder kroner,
noe som vil gi 2,5 milliarder kroner
ekstra til vedlikehold hvert år. Dette
for merkbart å bedre sikkerhet og

•

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

fremkommelighet på fylkes- og
riksveinettet og jernbanen.
Satse på offentlig-privat samarbeid
(OPS) og prosjektfinansiering for å
bygge ut vei og jernbane raskere.
Høyre vil igangsette tre til fem store
veibyggingsprosjekter og en stor
jernbaneutbygging hvert år i
samarbeid med private aktører.
Modernisere og omorganisere
Statens vegvesen og Jernbaneverket.
Stortinget bør vedta de overordnede
retningslinjene, men selskapene må
få styre sine prosjekter uten
detaljstyring fra Stortinget.
Forsere utbygging av viktige
riksveikorridorer.
Tilbakeføre de tidligere riksveier fra
fylkeskommunen til staten.
Legge om bilavgiftene til én
miljøbasert avgift, øke vrakpanten på
gamle biler til 20.000 kroner og
innføre krav om at nye
kollektivkjøretøy og offentlige
kjøretøy skal være klimanøytrale.
Forbedre finansieringsløsningene for
ferjeavløsingsprosjekter på
riksveiene.
Utvide tilskuddsordningen til
nasjonale turistveier til også å gjelde
sommerferjestrekninger.
Avvikle togmonopolet og slippe
private aktører til på jernbanen, fordi
konkurranseutsetting gir flere
avganger, høyere regularitet og bedre
kvalitet på togtilbudet.
Ha en handlingsplan for dobbeltspor
og krysningsspor.
Forsere utbyggingen av
intercitytriangelet og andre viktige
intercity-strekninger i landet.
Forsere utbyggingen av dobbeltspor
mellom Oslo-Ski som første OPSprosjekt på jernbanen.
Bygge høyhastighetstog mellom alle
de store byene i Sør-Norge og til
svenskegrensen mot Stockholm og
København, dersom driften
beregnes som lønnsom.
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•

•

At belønningsordningen til
kollektivtrafikken skal trappes opp
som en belønning til de byområdene
som lykkes i å øke kollektivandelen,
og er sterkt kritisk til Regjeringens
bruk av ordningen som virkemiddel
for å presse byregioner til å gå inn
for veiprising.
Bruke tre milliarder kroner på
bybaner og "superbusser" med

•

•

separate traseer inn mot de største
byene.
Utrede en ordning der staten kjøper
klimakvoter fra fylkene når
kollektivtrafikkandelen øker og
CO2-utslippene reduseres.
Legge til rette for at de reisende kan
bruke samme elektroniske billettkort
på all kollektivtrafikk og på tvers av
fylkesgrensene.

12. Unge Høyres Landsforbund
Organisasjon
Unge Høyre er landets nest største
ungdomsparti og medlemstallet holdt seg
stabilt høyt fra 2009 til 2010. I 2010 endte
Unge Høyre på 2777 betalende medlemmer.
2010 har vært et veldig godt år for Unge
Høyre.
Landsstyret
Landsstyret er ansvarlig for landsforbundets
politikk og planer. Landsstyret har hatt fire
møter og vedtatt resolusjoner med følgende
temaer i 2010:
-
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”Alle stemmer skal telle likt”
”Behold retten til hjelpemidler i
folketrygdloven”
”Det skal lønne seg å bli integrert”
”Driftsstyrer ved videregående
skole”
”Finansiering av helsevesenet”
”Gode resultater krever tid til
forberedelse”
”Høyre tilbake i regjering i 2013”
”Ja til et rettferdig
utdanningssystem”
”Ja til lokal kraftproduksjon”
”Nei til urimelig detaljregulering av
boligbygging”
”Nettet skal være nøytralt”
”Retten til å ta valg andre ikke liker”
”Sats på gass – avverg kraftkrise og
spar miljøet”
”Slipp mediene fri”
”Styrk barnevernet”

-

”Tigging, la kommunene bestemme
selv”

Landsstyret har vedtatt følgende program i
perioden:
- ”Unge Høyres bistandsprogram”
Sentralstyret
Sentralstyret leder Unge Høyres arbeid
mellom landsstyrets møter. I løpet av 2010
har sentralstyret avholdt 10 møter.
Sentralstyret har til 20.6.2010 hatt følgende
sammensetning:
Henrik Asheim (leder)
Eivind Saga (1. nestleder)
Stefan Heggelund (2. nestleder)
Camilla Strandskog
Rikke Sjøberg
Rolf Erik Tveten
Tina Bru
Sentralstyret har fra 20.6.2010 hatt følgende
sammensetning:
Henrik Asheim (leder)
Rolf Erik Tveten (1. nestleder)
Camilla Strandskog (2. nestleder)
Fredrik Bjercke Punsvik
Iselin Haugo
Paul Joakim Sandøy
Peder Sjo Slettebø
Fylkesorganisasjoner
Unge Høyre har fylkesorganisasjoner i alle
fylker. Disse leder Unge Høyres arbeid i
fylkene, koordinerer lokalforeningenes
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aktiviteter, representerer Unge Høyre i
Høyres fylkesorganisasjoner og står for den
løpende kontakten med Unge Høyres
Landsforbund. Unge Høyre har 19
fylkesorganisasjoner, med 76 lokalforeninger
spredt over hele landet.
Sekretariatet
Landsforbundets sekretariat står for den
daglige driften av Unge Høyres
Landsforbund. Sekretariatet har i perioden
hatt 5 stillinger:
- Generalsekretær Julie Midtgarden
Remen
- Organisasjonssekretær Åge Mathias
Bjørnsen
- Politisk rådgiver Benjamin Grønvold
- Informasjonsrådgiver Kristian
Tonning Riise (fra 23.8.2010)
- Prosjektmedarbeider Lasse Lehre
(fra 21.5.2010 til 31.12.2010)

Unge Høyres Landsmøte
Unge Høyres 50. landsmøte ble avholdt 18.20. juni på Rica Nidelven Hotell Trondheim.
Unge Høyres landsmøte besto i 2010 av 197
delegater og med observatører og gjester var
det om lag 250 deltagere på landsmøtet.
Resolusjoner:
- ”Veien til fred i Midtøsten”
- ”Stopp datalagringsdirektivet”
- ”Lat elevane engasjere seg”
- ”Lønn basert på egne valg”
- ”La oljeeventyret fortsette”
Program:
- Unge Høyres innvandrings- og
integreringsprogram
- Grenser for politikk
Valg:
I tillegg til nytt sentralstyre ble det valgt to
landstyrerepresentanter:
Amara Butt
Daniel Bjarmann-Simonsen

Skolering

Landskonferansen

Våren 2010 gjentok vi suksessen med en stor
Landskonferanse i stedet for fem
regionkonferanser i Unge Høyre. Vi økte
antall deltakere fra ca 300 året før til godt
over 400 i 2010. I 2010 stod internasjonal
politikk og tale- og debattskolering øverst på
programmet. Internasjonal politikk er et
tema mange medlemmer etterspør mer
skolering i, og tale- og debattskolering er
alltid sentralt på et Unge Høyrearrangement. Nytt av året var en større
valgfrihet knyttet til hva slags tale- og
debattskolering man ønsket (radiodebatt, ren
taleskolering eller vanlig skoledebatt).
Eliteprogrammet
Totalt var det ti 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 Serine
Jonassen fra Rogaland. Elitekurset ble fulgt
opp med et oppfølgingskurs i november.
Dette var den 50 gangen Elitekurset i Unge
Høyre ble avholdt. I den anledning ble det
også utgikk et historisk skrift knyttet til
jubileet, og det ble avholdt en feiring på
Høyres Hus i desember.

Samarbeid utover partiet

Nordisk samarbeid
Unge Høyre har jobbet med å skape et
nærmere forhold til Moderata
Ungdomsförbundet, og sendte en delegasjon
på seks til Stockholm i forbindelse med
valgkampen. Leder og generalsekretær
deltok på MUFs landsmøte i Lund i
desember. NUU har arrangert ett møte i
perioden, der Unge Høyre ikke hadde
anledning til å være tilstede da dette
sammenfalt med Høyres landsmøte.
YEPP
Unge Høyre har vært en aktiv deltaker i
YEPP det siste året, og har bidratt med
politikkutvikling og organisatorisk utvikling.
Georgia
Unge Høyres har siden 2006 hatt et
samarbeid med Young Rights i Georgia, og
har i år videreført arbeidet. Det ble avholdt
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en skolering i Georgia med temaer som
demokrati, organisasjonsbygging og tale og
debatt, som samlet ca 80 ungdom.
Arrangementet kan sammenlignes med vår
egen Debattcamp. I år gjennomførte vi
første møte mellom georgisk ungdom og
ungdom fra Abkhazia. Dette møtet ble
gjennomført i Ukraina.
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. Unge Høyre har også
samarbeidet på leder- og generalsekretærnivå
med FpU i 2010.

13. Høyres Studenterforbund
Landsmøte valgte i 2010 følgende
arbeidsutvalg:
Formann: Henrik Erevik Riise
1. viseformann: Therese Warud
2. viseformann: Aleksander Leet
AU-medlem Charlotte Spurkeland
AU-medlem Ingrid Caroline Hopp
Generalsekretær: Kristian Tveit Venås
Studenterforbundets 49. Landsmøte ble
avholdt på Mastemyr den 27. til 28. februar
2010.
Arbeidsutvalget har hovedsaklig fokusert på
de mål som ble vedtatt på landsmøtet, samt
en helhetlig gjennomgang av forbundets
økonomi. Arbeidsutvalget har hatt 12 møter
Den daglige driften av forbundet ledes av
generalsekretær i dialog med leder. Høyres
Studenterforbund har kontorer på Høyres
Hus i Oslo.
I 2010 har Høyres studenterforbund hatt 8
aktive lokalforeninger:
DKSF, Oslo, HSF-Agder, HSF-BI, HSFNHH, HSF-Bergen, HSF-Trondheim, HSFStavanger og HSF-Tromsø.
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Medlemstall
Høyres studenteforbund hadde i 2010 i 340
betalende medlemmer, for å øke
medlemstallet har det blitt arrangert
vervekonkurranser og dørbankaksjoner.
Landsstyret
DKSF: Ingvild Brox Kielland / Mari Mamre
HSF-Bergen: Anette Pollen
HSF-Trondheim Stephen Ørmen Johnsen /
Morten Olimb
HSF-NHH: Madeleine Tennebekk
HSF-Tromsø: Henrik Riise / Karl Svensson
HSF-Stavanger: Morten Rønne
HSF-BI: Malmfrid Wirstad
HSF-Agder: Ingrid Karoline Hopp / Birte
Borgrund
Landsmøtevalgte landsstyrerepresentanter
Grethe Meisingseth og Mari Berdal Djupvik.
Landsstyret har hatt 6 møter
Internasjonalt arbeid
Høyres studenterforbund er medlem av
Nordisk Konservativ Studentunion (NKSU),
European Democrat Union (EDS) og
International Young Democrat Union
(IYDU). NKSU er paraplyorganiasjonen i
Norden og Baltikum for konservative
studentorganisasjoner. EDS er EPPs
studentorganisasjon og har sekretæriat i
Brussel. Andreas Willersrud har
representeret HSF som Vice-Chairman i
EDS. IYDU er ungdomsorganisasjonen til
IDU.
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14. Senior Høyres Landsforbund
Arbeidsoppgaver og mål
Senior Høyres Landsforbund har i 2010
fortsatt arbeidet 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 sin
hovedoppgave å fortsette å aktivisere eldre
Høyrevenner i politisk arbeid og å vinne nye
Høyrestemmer. Fortsatt er det sosiale
innhold svært viktig for samholdet i SHL’s
lokale foreninger.
Som kjent er Høyre ennå det eneste parti i
Norge som har en egen seniororganisasjon.
Flere andre politiske partier arbeider nå med
å danne sin egen seniororganisasjon slik at
SHL og Høyre må være beredt på å møte
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. I
tillegg til at vi fikk til en lovendring i Høyres
Lover, som gir SHL 7 delegater til Høyres
Landsmøter (+2) har vi det siste året fått to
nye lokalforeninger og det arbeides med
fylkesorganisasjonsetablering både i
Hordaland og i Vest-Agder. Også i Sogn og
Fjordane er det etablert et interimstyre som
vil arbeide for å opprette lokalforeninger.
Organisatorisk Utvalg gjennomførte i 2010
en større organisasjonsundersøkelse som
kartla forholdene for våre
fylkesorganisasjoner.
Vi har hatt møter med Høyres ledelse, både

generalsekretær og Arbeidsutvalg, hvor vi
legger frem våre forventinger til Høyres
Hovedorganisasjon og resten av Høyre.
Vi vet at ca. 30% av de stemmeberettigede er
over 60 år. SHL planlegger å 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.
SHL’s Politiske Utvalg har utarbeidet forslag
til en utvidelse av vårt politiske program som
omhandler politikk for den store gruppen
friske eldre. Vårt politiske program går
under tittelen ”Ung i dag – gammel i
morgen”.
September 2010 arrangerte vi igjen Liakonferanse, og aldri før har det deltatt så
mange. Vi hadde to døgn med meget gode
politiske innledninger som ble etterfulgt av
lange og gode debatter.
Forslaget om endret pensjonistbeskatning er
en sak som har medført engasjement og vi
har samarbeidet/hatt flere møter med
Høyres finansfraksjon i forkant av
statsbudsjettet for 2011.
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
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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.
Michael Birkeland og Inger Sjong deltok på
deltok i november på ESCU’s VII.
Convention i Køln.
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:
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

15. Aftenskolen - Høyres Studieforbund
Aftenskolen Høyres Studieforbunds (HS)
slagord ”For deg som vil videre”, indikerer
forbundets mangfoldige og ideologiske
fundament basert på folkeopplysning og
behovet for livslang læring. HS ønsker å
drive et studieforbund med økonomisk vekst
uavhengig av svingninger i statsstøtten.
Organisasjon
Aftenskolen Region Agder og Aftenskolen
Region Is styrer rapporterer til hovedstyret i
HS.
Aftenskolen avdeling Rogaland, og avdeling
Oslo er underlagt sekretariatet/hovedstyret.
Sekretariatet er det øverste administrative
leddet i organisasjonen, og befinner seg i
Høyres Hus, Oslo.
Organisasjonen hadde ni administrative
ansatte, fram til mai 2010 – deretter åtte
ansatte. De administrativt ansatte ute i
organisasjonen, og lærerne er grunnlaget for
at HS kan tilby et kvalitativt kurstilbud.
Rundt 200 lærere har hatt
engasjementstillinger for ulike kurs
Hovedkontoret var bemannet med tre
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personer inntil mai 2010;
administrasjonskonsulent, internasjonalt
ansvarlig (20%) og daglig leder.
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.
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).
Det er hovedkontoret med daglig leder som
ivaretar kontakten med andre tilbydere, og
som sammen med hovedstyret legger det
langsiktige strategiske arbeidet.
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HS skal arbeide for en god geografisk
dekning med kurs- og opplæringstilbud over
hele landet. Det har vært virksomhet i 14 av
landets fylker i 2010.
Aftenskolen Region Agder
Aftenskolen Region Agder har vært en
ledende kursarrangør i Agder i mange år.
Regionen 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.
Det tilbys språkopplæring innen 12 ulike
språk!
Avdelingen har tre ansatte, som har drevet
avdelingen i 30 år.
Aftenskolen avdeling Oslo
Det tilbys språkkurs på Hartvig Nissen skole
i Oslo, primært norsk for fremmedspråklige.
Aftenskolen Region I
Aftenskolen Region 1 tilbyr kurs på
forskjellig nivå innen studieretningen helseog sosialfag i form av kunnskapskurs uten
eksamen, videregående skole,
videreutdanning og fagskoleutdanning.

Avdelingen vant i 2010 en anbudsrunde, og
inngikk kontrakt med Stavanger kommune
om fagsamlinger for assistenter og
fagarbeidere i barnehager. Høsten 2010
startet avdelingen opp utdanningen
Helsefagarbeider, og tilbyr også fagbrev
barne- og ungdomsarbeider VG1 og VG2.
Dessuten har kurs innen språkfag og fritid
vært avdelingens satsingsområder.
Fra1.januar 2011 ble Region Rogaland
opprettet.
Ny voksenopplæringslov
Fra 1.januar 2010 trådde ny ”Lov om
voksenopplæring” i kraft.
I lovens § 5 ; Godkjenning av studieforbund,
pkt d) står det at studieforbundet: må ha
virksomhet over hele landet, herunder regional
organisasjonsmessig forankring.
Aftenskolen Region I tilbyr
internettundervisning over hele landet. Det
er også et mål for HS at
medlemsorganisasjonene: Høyres
Hovedorganisasjon, Senior Høyres
Landsforbund, Høyres Studenterforbund og
Unge Høyres Landsforbund – kan begynne
å rapportere sin kursvirksomhet til
studieforbundet.
Aftenskolen Høyres Studieforbund hadde
gledelig økning i studietimer i 2010, og
produserte 12276 (12005) timer.
Aftenskolen Høyres Studieforbund har kurs
for alle!

Aftenskolen avdeling Rogaland

16. Høyres Sekretærforening
Høyres Sekretærforening er en
sammenslutning av ansatte i Høyres
organisasjoner. Formålet er å ivareta
medlemmenes felles interesser, og
foreningen 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 deltager i de utrednings- og
beslutningsprosesser Høyres
Hovedorganisasjon tar opp, og som har
betydning for den enkeltes arbeidsplass og
situasjon.
Styret har i 2010 bestått av:
Leder: Ole Espen Strand, Telemark
Kasserer: Leder og Sekretær
Sekretær: Ole Kristian Hopp, Hordaland
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Styremedlemmer:
Marianne Østrøm, Buskerud,
Vibeke Njøsen, Aftenskolen Høyres Studieforbund,
Ole Johan Rødvei, Troms

Varamedlemmer:
Tone Kallstad Berger, Oslo,
Ranveig Mork, Aftenskolen
Studieforbund, Region II

Høyres

17. Navn i Høyre 1.1.2010 – 31.12.2010
Arbeidsutvalget
Erna Solberg, leder
Jan Tore Sanner, 1. nestleder
Erling Lae, 2. nestleder til mai
Bent Høie, 2. nestleder
Jorhill Andreassen, landsmøtevalgt til mai
Monica Mæland
Bent Høie, landsmøtevalgt til mai
Torbjørn Røe Isaksen
Linda Cathrine Hofstad Helleland, leder Høyres
Kvinneforum til mai
Julie Brodtkorb Voldberg, leder Høyres
Kvinneforum
Henrik Asheim, UHL
Generalsekretær Lars Arne Ryssdal
Sentralstyret
Arbeidsutvalgets medlemmer
Fylkesledere:
Tage Pettersen, Østfold
André Oktay Dahl, Akershus
Michael Tetzschner, Oslo
Frode Knutzen Midtlund, Hedmark til 13. mars
Rune Øygarden, Hedmark fra 13. mars
Lars Elsrud, Oppland
Morten Eriksrød, Buskerud
Svein Flåtten, Vestfold
Kari Fosso, Telemark til 7. mars
Gunn Marit Helgesen, Telemark fra 7. mars
Svein Harberg, Aust-Agder til 13. februar
Arne Thomassen, Aust-Agder fra 13. februar
Ole Guttorm Ihme, Vest-Agder
Siri Meling, Rogaland til 7. februar
Ole Ueland, Rogaland fra 7. februar
Martin Smith-Sivertsen, Hordaland til 14. mars
Liv Kari Eskeland, Hordaland fra 14. mars
Bjørn Lødemel, Sogn og Fjordane
Arnulf Goksøyr, Møre og Romsdal til 14. februar
Helge Orten, Møre og Romsdal fra 14. feb.
Lars Tvete, Sør-Trøndelag
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Lars Myraune, Nord-Trøndelag
Oddleif Olavsen, Nordland til 12. mars
Stig Sørra, Nordland fra 12. mars
Terje Olsen, Troms til 6. mars
John Helland, Troms fra 6. mars
Anne Karin Olli, Finnmark
Michael Birkeland, Senior Høyres Landsforbund
Sigve Reme Sand, Høyres Studenterforbund til
28.februar
Henrik Erevik Riise, Høyres Studenterforbund fra
28. februar
Landsmøtevalgte
Ine Marie Eriksen Søreide
Thorhild Widvey
Herman Friele til mai
Arne Hjeltnes
Torbjørn Røe Isaksen til mai
Jonni Solsvik
Høyres Stortingsgruppes styre
Erna Solberg, leder
Jan Tore Sanner, nestleder
Trond Helleland, innpisker
Elisabeth Aspaker
Bjørn Lødemel
Per Kristian Foss, medlem Presidentskapet
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.
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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 til juni
Terje Olsen, leder fra juni
Thomas Bartholdsen
Anne Kari Olli
Anders Eira
Nils Isak Eira
Ellen Kristine Saba til juni
Irene Segelvik
Knut Roger Hanssen (Sametinget)
Sekretær: Kåre Breivik
Høyres Kommunalutvalg
Petter Steen jr., Haugesund, leder
Lise Hagen Rebbestad, Skedsmo, nestleder til juni
Ildri Eidem Løvaas, Oppegård, nestleder fra juni
Tore Opdal Hansen, Drammen
Arnfinn Storvik, Eide til juni
Arnulf Goksøyr, Herøy fra juni
Stian Berger Røsland, Oslo til juni
Eirik Lae Solberg Oslo fra juni
Harald Victor Hove, Bergen til juni
Yngve Brox, Trondheim fra juni
Mette Tønder, Nittedal
Jonni Solsvik, Andøy
Elly Therese Thoresen, Nedre Eiker
Peder Sjo Slettebø, UHL
Turid Wickstrand Iversen
KS-gruppens sentralstyremedlemmer:
Oddleif Olafsen, Nordland
Gunn Marit Helgesen, Telemark
Hilde Onarheim, Hordaland
Stortingsgruppens representanter:
Michael Tetzschner
Trond Helleland
Arve Kambe
Hans Kristian Hogsnes, sekretær
Rune Aale-Hansen, sekretær til oktober
Martin Engeset, sekretær fra oktober
Lene C. Westgaard, kommunalrådgiver
Høyres forum for mangfold og inkludering
Per-Kristian Foss, leder fra juni
Afshan Rafiq, leder til juni

Kari Lise Holmberg til juni
Bent Høie til juni
Trond Helleland fra juni
Michael Tetzcchner fra juni
Torger Ødegård
Tore Opdal Hansen
Shikha Chandra til juni
Najma Kareem
Mi Van
Aga Sadlowska fra juni
Linda E Treider fra juni
Huy Minh Tran fra juni
Anne Hagen Grimsrud fra juni
Christine Meyer fra juni
Amit Ighani fra juni
Mertefe Bartinli til juni
Hamida Schreiner til juni
Antoinette Botti til juni
Recep Gursoy til juni
Sekretærer for forumet har vært:
Hans Kristian Hogsnes
Anniken Hauglie til juni
Lene C. Westgaard fra juni
Lovkomiteen
Mona Røkke, leder
Thor Listau
Olemic Thommessen
Jan Birger Løken
Sekretær: Kjell Reinsfelt
Styret for Bedriftskanalen
Leif Frode Onarheim, leder
Ine Marie Eriksen til juni
Svein Flåtten
Gunnar Gundersen fra juni
Thorhild Widvey til juni
Reidar Varmo
Torbjørn Hansen til juni
Bente Hauge fra juni
Audun Blegen fra juni
Cecilie Laskogen fra juni
Kari Olrud Moen fra juni
Paul Chaffey fra juni
Gunnar Kongsrud, rådgiver
Anita Sundal Skjøstad, rådgiver
Høyres Europa-utvalg
Nikolai Astrup, leder
Bjørn Olav Knudsen
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Eivinn Berg
Jan Erik Fåne til juni
Thorhild Widvey til juni
Elisabeth Aspaker til juni
Hermann Smith Sivertsen
Karen Anne Kjendlie
Knut Sørlie
Gunnar Myhr
Petter Bjørkum til juni
Jacob Nødseth
Jarle Hammerstad
Cecilie Grønntun til juni
Janne Johnsen
Kristin Clemet
Marianne Bårdsgjerde til juni
Christopher Amundsen Wand
Michael Birkeland
Christian Angell til juni
Rune Aale-Hansen
Ingvild Stub, sekretær
Høyres Kvinneforum
Linda Cathrine H. Helleland, leder til mai
Julie Brodtkorb Voldberg, leder fra mai
Sunniva Ihle Steinstad, nestleder til juni
Cathrine Gerkhen, nestleder fra juni
Janniche Haugan Vikse
Kjersti Omejer
Eli Skoland , Hedmark
Merete Haugli
Grete Ellingsen
Elham Binai
Janne Fardal Kristoffersen til juni
Benedicte Røer til juni
Sekretærer:
Anne Bjertnæs
Rangdi Krogstad
Personalpolitisk samarbeidsutvalg
Svein Flåtten, leder
Ole Espen Strand
Lars Arne Ryssdal
Tonje Sølland til juni
Christian Angell fra juni
Torbjørn Sølsnæs
Lars Øy
Sekretær: Kjell Reinsfelt
Unge Høyres Sentralstyre
til 20.6.2010
Henrik Asheim (leder)
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Eivind Saga (1. nestleder)
Stefan Heggelund (2. nestleder)
Camilla Strandskog
Rikke Sjøberg
Rolf Erik Tveten
Tina Bru
Fra 20.6.2010
Henrik Asheim (leder)
Rolf Erik Tveten (1. nestleder)
Camilla Strandskog (2. nestleder)
Fredrik Bjercke Punsvik
Iselin Haugo
Paul Joakim Sandøy
Peder Sjo Slettebø
Unge Høyres Landsstyre
Simen Jørgensen, Østfold, til oktober
Emil Alexander Engeset, Østfold, fra oktober
Sebastian Næss Langaas, Akershus
Aksel Fridstrøm, Oslo, til oktober
Andreas Strandskog, Oslo, fra oktober
Kristian Tonning Riise, Hedmark, til november
Anna Molberg, Hedmark, fra november
Lasse Lehre, Oppland
Iselin Haugo, Buskerud, til juni
Christopher Amundsen Want, fra juni
Fredrik Tronhuus, Vestfold, til februar
Kristian Horn Hellenes, Vestfold, fra februar
Jacob Søreide, Telemark, til mars
Jakob Verpe, Telemark, fra mars
Kristian Langmyr, Aust-Agder, til september
Mats Aune, Aust-Agder, fra september
Benjamin Grønvold, Vest-Agder, til februar
Sondre Økland, Vest-Agder, fra februar
Peder Sjo Slettebø, Rogaland, til juni
Serine Jonassen, Rogaland, fra juni
Hans Kjellby, Hordaland, til oktober
Sondre Rasch, Hordaland, fra oktober
Stian Lehmann Scheide, Møre og Romsdal, til
mars
Jørund Gjesvik, Møre og Romsdal, fra mars
Jacob Nødseth, Sogn og Fjordane, til juni
Stine Sandvik, Sogn og Fjordane, fra juni
Morten Olimb, Sør-Trøndelag, til oktober
Iris Aunvik, Sør-Trøndelag, fra oktober
Erik Fløan, Nord-Trøndelag
Marius Hansen, Nordland
Kristian Støback Wilhelmsen, Troms
Eskil Olaussen, Finnmark, til mai
Charlotte Larsen Thomas, Finnmark, fra mai
Benedicte Limmesand, medlem, Landsmøtevalgt,
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til juni
Leiv-Erik Ødegaard, medlem, Landsmøtevalgt, til
juni
Amara Butt, medlem, Landsmøtevalgt, fra juni
Daniel Bjarmann-Simonsen, medlem,
Landsmøtevalgt, fra juni
Høyres Studenterforbunds Arbeidsutvalg:
Sigve Reme Sand, leder til 28. februar
Henrik Erevik Riise, leder fra 28. februar
Birte Berg, 1.nestleder til 28. februar
Therese Warud, 1. nestleder fra 28 februar
Grethe Meisingset, 2. nestleder til 28. februar
Aleksander Leet, 2. nestleder fra 28. februar
Charlotte Spurkeland, Au medlem
Ingrid Caroline Hopp, Au medlem
Stian Tvede Karlsen, generalsekretær
Høyres Studenterforbunds Landsstyre:
Arbeidsutvalget
DKSF: Ingvild Brox Kielland / Mari Mamre
HSF-Bergen: Anette Pollen
HSF-Trondheim Stephen Ørmen Johnsen /
Morten Olimb
HSF-NHH: Madeleine Tennebekk
HSF-Tromsø: Henrik Riise / Karl Svensson
HSF-Stavanger: Morten Rønne
HSF-BI: Malmfrid Wirstad
HSF-Agder: Ingrid Karoline Hopp / Birte
Borgrund
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
Åsmund Haugseth
Tone Sletten Ånestad
Varamedlemmer:
Heidi Nakken
Sigve Reme Sand
Ingrid Christiansen
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
Lars Arne Ryssdal
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 2010, betalingsprosent og nye
medlemmer m/angivelse av prosent i forhold til alle medlemmer pr. 31. desember 2010 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 2010
4 614
3 554
893
754
2 457
1 512
830
446
988
677
2 990
2 177
2 267
1 441
1 719
1 244
732
451
1 097
708
4 611
3 560
2 759
2 137
1 595
870
1 989
1 379
1 037
749
1 236
677
60
19
1 379
1 062
2 067
1 531
1 573
1 224
36 893
26 172

% Nye i 2010
77,0 %
358
84,4 %
108
61,5 %
129
53,7 %
82
68,5 %
88
72,8 %
218
63,6 %
113
72,4 %
202
61,6 %
43
64,5 %
58
77,2 %
364
77,5 %
378
54,5 %
60
69,3 %
142
72,2 %
104
54,8 %
98
31,7 %
14
77,0 %
111
74,1 %
139
77,8 %
120
70,9 %
2929

%
7,8 %
12,1 %
5,3 %
9,9 %
8,9 %
7,3 %
5,0 %
11,8 %
5,9 %
5,3 %
7,9 %
13,7 %
3,8 %
7,1 %
10,0 %
7,9 %
23,3 %
8,0 %
6,7 %
7,6 %
7,9 %
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Høyre totalt inklusive sideorganisasjonene, antall medlemmer totalt:
Medlemmer totalt
31.12.2010
31.12.2009
HØYRE
36 893
35 683
UHL
6 098
5 657
HSF
1 004
930
SHL
2 405
2 306
TOTALT
46 400
44 576

Høyre totalt inklusive sideorganisasjonene, antall betalende medlemmer siste år:
Betalende medlemmer totalt
31.12.2010
31.12.2009
HØYRE
26 172
24 712
UHL
2 777
2 670
HSF
340
267
2 192
2 049
SHL1
TOTALT
29 289
27 6498

1

Senior Høyres kontingent kreves inn sammen med Høyres kontingent og teller ikke i totalsummene.
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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
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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.
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.
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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.
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 KONTINGENTVEDTAK
Landsmøtet 2010 vedtok minstekontingent på kr. 400,- for 2011. Sentralstyret anbefaler samme
kontingent for 2012.
Sentralstyrets innstilling:
a. Minstekontingenten for medlemskap i Høyre settes til kr. 400,- for år 2012.
b. Pensjonistmedlemmer betaler halv kontingent.
c. Minstekontingent for ungdom og studenter er kr. 100,-

SAK 5 VALG AV VALGKOMITE
Sentralstyrets innstilling:
1. Leder: Svein Flåtten, Vestfold
2. Nestleder: Sylvi Graham, Akershus
Medlemmer:
3. Stian Berger Røsland, Oslo
4. Liv Kari Eskeland, Hordaland
5. Petter Steen jr., Rogaland
6. Arne Thomassen, Aust-Agder
7. Eli Skoland, Hedmark
8. Helge Orten, Møre og Romsdal
9. Anne Karin Olli, Finnmark
10. Turid Wickstrand Iversen, Buskerud, SHL
11. Rolf Erik Tveten, Sør-Trøndelag, UHL
Varamedlemmer
1. Yngve Brox, Sør-Trøndelag
2. Tage Pettersen, Østfold
3. Christine Sagen Helgø, Rogaland
4. Stig Sørra, Nordland
5. Morten Olimb, Sør-Trøndelag, HSF:

SAK 6 RESOLUSJONER
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