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Sentralstyret har vedtatt følgende dagsorden for møtet:
1.

Konstituering
a) Godkjenning av innkallingen
b) Forretningsorden
Sentralstyrets vedtatte forretningsorden er tatt inn på sidene 10-35.
c) Dirigenter
Følgende tre dirigenter er valgt av sentralstyret:
1. Olemic Thommessen, Oppland
2. Frida Melvær, Sogn og Fjordane
3. Ove Vollan, Sør-Trøndelag
d) Fullmaktskomité
Følgende fullmaktskomité er valgt av sentralstyret:
1. Michael Tetzschner, Oslo (leder)
2. Janne Johnsen, Rogaland
3. Kari-Anne Jønnes, Oppland
Sekretær: Martin Engeset
e) Valg av resolusjonskomité
Følgende resolusjonskomité er valgt av sentralstyret:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Henrik Asheim, Akershus (leder)
Solveig Sundbø Abrahamsen, Telemark
Helge Orten, Møre og Romsdal
Gunn Cecilie Ringdal, Buskerud
Eirik Lae Solberg, Oslo
Harald Furre, Vest-Agder
Ane Mari Braut Nese, Rogaland
Grethe Monica Fjærvoll, Nordland
Lasse Lehre, Oppland
Sandra Bruflot., Unge Høyres Landsforbund
Reidar Skotgård, Senior Høyres Landsforbund

Sekretærer: Bénédicte Røer og Tony Tiller
f) Adgang til Landsmøtet
Fylkessekretærer og sideorganisasjonenes administrative ledere innkalles som observatører i tilknytning
til sine delegasjoner. Statssekretærer innkalles som observatører. Ansatte i partiet og stortingsgruppen,
samt politiske rådgivere i Regjeringen, inviteres.
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2.

Den politiske situasjon
Høyres leder Erna Solberg innleder til debatt.

3.

Sentralstyrets årsberetning 2015
Sentralstyrets årsberetning er tatt inn på sidene 10-35.

4.

Lovendringer
Forslaget er tatt inn på side 36.

5.

Kontingentvedtak
Sentralstyrets innstilling er tatt inn på side 38.

6.

Resolusjoner

7.

Valg
Valgkomiteens innstilling er tatt inn på side 38.
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HØYRES LANDSMØTE 2016
ARRANGERES
PÅ
Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen

Landsmøtet vil bli søkt avviklet etter følgende timeplan:

Fredag 8. april
Kl. 11.30
Kl. 12.00
Kl. 12.15
Kl. 16.30
Kl. 17.00
Kl. 19.15

Delegatene og øvrige deltagere inntar sine plasser
Åpning
Lederens tale
Pause
Forhandlingene gjenopptas
Forhandlingene avsluttes

Uformell middag serveres fra ca. kl. 19.30

Lørdag 9. april
Kl. 09.00
Kl. 12.00
Kl. 13.30
Kl. 15.30
Kl. 16.00
Kl. 18.00
Kl. 20.00

Forhandlingene gjenopptas
Lunsj
Forhandlingene gjenopptas
Pause
Forhandlingene gjenopptas
Forhandlingene avsluttes
Middag

Søndag 10. april
Kl. 09.00
Kl. 14.00

Forhandlingene gjenopptas
Landsmøtet avsluttet innen kl. 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 3 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 forhåndstegning av talere til Landsmøtets hovedsaker.
b) Ved behandling av programmer skal dirigentene tilstrebe en likeverdig behandling av alle kapitler,
uansett behandlingsrekkefølge.
c) Til beretningsdebatten får hver delegasjon tildelt ett innlegg med 2 minutters taletid. Det gis adgang til
replikker (se pkt g)
d) I andre debatter enn beretningsdebatten skal normalt ingen innlegg overskride 2 minutter, men
dirigentene kan innvilge utvidet taletid.
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.
g) Det gjennomføres en ordning med replikkadgang på Høyres Landsmøte. Replikkordningen gjennomføres
både under den generelle debatten og under de separate debatter. Oppstår det et behov for tidsmessig
prioritering mellom den generelle og de separate debatter, skal sistnevnte prioriteres. Etter hvert
hovedinnlegg åpnes det for to replikker hver på 1 minutt, og mulighet for en svarreplikk til slutt i
replikkordskiftet på inntil 1,5 minutter. 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.
3. Voteringsreglement
a) Votering over lovforslag kan ikke finne sted før fullmaktskomiteens 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.
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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 bruk av elektronisk voteringsbrikke eller med opprekning av
delegatskilt. Ved bruk av sistnevnte kan det bli talt rodevis av et spesielt oppnevnt korps, dersom
dirigenten finner det nødvendig.
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.
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.
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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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Årsberetning
1. Lederens politiske oppsummering
2015 har vært et krevende og begivenhetsrikt år. Særlig har den økonomiske situasjonen i Norge og
flyktningkrisen i Europa satt sitt preg på norsk politikk. I tillegg har den globale sikkerhetssituasjonen blitt stadig
mer utfordrende.
Over den siste tiårsperioden har veksten i Norge først og fremst vært drevet av høye priser på olje og gass. Vi
har lenge visst – og Høyre har også påpekt – at vi trenger flere ben å stå på. Derfor har arbeidet med å omstille
Norge og skape trygge arbeidsplasser innenfor nye næringer vært en hovedsak for regjeringen siden vi tiltrådte.
De siste to årene har utsiktene i oljerelaterte næringer endret seg betydelig. Vekstmotoren er kraftig svekket og
omstillingen må skje raskere enn vi hadde sett for oss.
Regjeringen er bekymret over at arbeidsledigheten i Norge øker. For de menneskene som blir arbeidsledige og i
enkelte deler av landet er situasjonen kritisk. Å bli sagt opp eller permittert betyr usikkerhet for om man klarer å
betale huslånet, om man må flytte for å få jobb eller om man har råd til fritidsaktiviteter for barna. Derfor er
arbeidet for å skape nye arbeidsplasser og opprettholde aktivitet regjeringens aller viktigste oppgave fremover.
Vi har lagt frem en kraftfull tiltakspakke og et budsjett som skaper aktivitet på kort sikt. Vi har også fulgt opp
med langsiktige tiltak for nye jobber.
På kort sikt må vi møte ledigheten med tiltak for arbeid og aktivitet, som ikke fører til varig økte offentlige
utgifter, men som ruster oss for fremtiden. Det betyr kompetanseheving og omskolering, rekordinvesteringer i
ny infrastruktur og oppussing og rehabilitering av eksisterende infrastruktur. Samferdselsbudsjettet har siden
regjeringsskiftet økt fra 41 milliarder til 60 milliarder kroner. Veksten er altså på nesten 20 milliarder kroner. Det
skaper jobber for ledige hender og en raskere og tryggere reise – men er også en langsiktig investering som
sikrer fremtidig verdiskapning.
Regjeringen jobber for et mer fleksibelt arbeidsmarked, en mer effektiv offentlig sektor, en mer moderne
samferdselspolitikk og et skatte- og stønadssystem som sikrer at det lønner seg å jobbe og skape nye
arbeidsplasser. Vi har redusert skatter og avgifter med over 18 milliarder kroner siden 2013. Mye av dette har
gått til bedriftene, og styrker konkurransekraften vår i en krevende situasjon for norsk næringsliv.
Alle våre budsjetter har prioritert investeringer i kunnskap, forskning, innovasjon og utvikling – slik at det vi skal
leve av kan dyrkes frem. Norge trenger mer enn noen gang nye ideer og bedre løsninger. Vi kan ikke vende
tilbake til politikken som ble ført da oljeprisen var skyhøy.
En av Høyres og regjeringens viktigste satsinger er å sikre mer kunnskap i skolen. Ingenting betyr mer for
elevenes læring enn gode lærere. Derfor gjennomfører vi tidenes lærerløft med ambisiøse planer for femårig
masterutdanning for lærere, karriereveier i skolen og mer etter- og videreutdanning. Antallet lærere som får
etter- og videreutdanning er nær tredoblet siden vi kom inn i regjering i 2013. I tillegg styrker vi yrkesfagene for
å sikre tilgangen på kvalifisert faglært arbeidskraft fremover. Vi har økt lærlingtilskuddet fem ganger på to år,
med til sammen 15 000 kroner.
Et annet viktig valgkampløfte fra Høyre var økt kvalitet og valgfrihet i helsetjenesten. Dette leverer regjeringen
på. I løpet av 2015 er det innført 28 pakkeforløp for kreft. Dette sikrer mer forutsigbarhet, raskere diagnose og
bedre behandling for kreftpasienter. Vi er i gang med innføringen av fritt behandlingsvalg, og ventetiden for
behandling i sykehus er redusert. På to år er antallet pasienter som venter på behandling redusert med nesten
35.000. Dette viser at Høyres politikk virker, og at vi skaper pasientens helsetjeneste. Da forrige regjering gikk av
hadde både ventetidene og helsekøene økt. Nå går de ned.
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Internasjonalt står vi i dag overfor en mer alvorlig sikkerhetspolitisk virkelighet enn på lenge. Våre nærområder i
sør er i krise. Europeisk samarbeid settes på prøve av migrasjon, økonomiske kriser og økende terrorfare.
Samtidig utfordres vi av et mer uforutsigbart Russland. Et sterkt nasjonalt forsvar og beredskap må fortsatt være
en grunnlinje i sikkerhetspolitikken, og det er viktig at vi holder fast ved våre venner og alliansepartnere i NATO.
Situasjonen i og rundt Syria er kritisk, og det er nødvendig å styrke direkte humanitær hjelp til Syria og resten av
regionen. Norge tok initiativ til den internasjonale giverlandskonferanse for Syria i London, og vi har økt
bistanden til regionen kraftig. I tillegg skaper flyktningkrisen utfordringer også i Norge. I 2015 kom over 30.000
asylsøkere til Norge. Mange av dem som kommer trenger beskyttelse. Men mange kommer også fra trygge kår.
Derfor har regjeringen strammet inn lover og regler, og sørget for at de som ikke skal ha opphold blir returnert
raskere. En streng, men rettferdig innvandringspolitikk sender viktige signaler om at asylinstituttet er til for dem
som trenger beskyttelse. De skal vi ta imot i tråd med god, norsk folkeskikk. Vi skal også legge til rette for at de
kan bli raskt og godt integrert i norsk samfunns- og arbeidsliv.
I kommune- og fylkestingsvalget i 2015 gjorde Høyre sitt nest beste valg de siste 25 år. Likevel måtte vi tåle en
tydelig nedgang i forhold til rekordvalget i 2011. Til tross for tapte posisjoner i mange kommuner har Høyre
fremdeles 76 ordførere, 55 varaordførere og fire fylkesordførere. Det er også verdt å ta med seg at i 14
kommuner økte vi vår oppslutning og i et trettitalls kommuner oppnådde vi våre beste resultater noensinne.
Ikke minst er det grunn til å glede seg over at vi gjennomførte rekordmange husbesøk og en fantastisk
grasrotkampanje over hele landet. Dette skal en samlet partiorganisasjon ha ros for!
Samarbeidet i regjeringen og med samarbeidspartiene fungerer godt. I 2015 har partiene vist vilje og evne til å
finne sammen om gode og konstruktive løsninger i en krevende politisk situasjon. Samarbeidspartiene har skapt
politiske endringer på mange områder som er viktige for folk:





Vi har løftet de mest sårbare gjennom satsing på bedre rusbehandling, psykisk helsevern og målrettede
tiltak mot barnefattigdom.
Vi er i gang med det grønne skiftet og har vedtatt ambisiøse klimamål.
Vi trygger arbeidsplassene både på kort og lang sikt, derfor satser vi på kunnskap, innovasjon og
forskning.
Vi står sammen om reformer som gir raskere og bedre behandling for pasientene, raskere utbygging av
vei og kollektiv og forenklinger for bedriftene.

Norge trenger mer borgerlig politikk og bedre løsninger for å trygge velferden og skape muligheter fremover.
Derfor er det så viktig at det gode samarbeidet videreføres, og derfor er det så viktig å jobbe for at Høyre skal
fortsette i regjering også etter stortingsvalget i 2017.

Oslo, 3. mars 2016
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2. Kommunevalget 2015
Valgkampanjen
Kommune- og fylkestingsvalget 2015 ble Høyres nest beste valg siste 25 år. Men sett i forhold til valget i 2011
viser valgresultatet like fullt en nedgang på 4,7%. 76 ordførere, 55 varaordførere og fire fylkesordførere betyr at
flertallsposisjoner er tapt i mange kommuner. Men i 104 kommuner økte Høyre sin oppslutning og i et trettitalls
kommuner oppnådde vi våre beste resultater noensinne.
Valgkampen ble først og fremst preget av at mange tusen frivillige stilte opp og ble med på dugnaden. Høyre
gjennomførte rekordmange husbesøk og hadde en imponerende grasrotvalgkamp over hele landet.
38,9 prosent av de spurte i en måling TNS Gallup gjorde for TV 2 kåret Erna Solberg til partilederen som gjorde
det best i årets valgkamp. 25 prosent mente Ap-leder Jonas Gahr Støre var vinneren. Valgdagsmålingen TNS
Gallup utførte for TV2 viste at kun 69 prosent av 2011-velgerne var lojale mot partiet. 23 prosent skiftet parti og
9 prosent satte seg på gjerdet. Vi mistet 50.000 av 2011-velgerne til Arbeiderpartiet, mens bare 21.000 gikk
motsatt vei. Vi mistet også en del tidligere velgere til Frp og Senterpartiet.

Hovedmålene for valgkampanjen
 «Sikre og øke Høyres posisjon som ordførerpartiet. Halve Norge befolkning skal fortsatt bo i en
kommune ledet av Høyre. Det skal oppnås blant annet gjennom at Høyre stiller egne lister i
minst 400 kommuner.”




Vi skal styrke posisjonen som Norges beste politiske verksted ved å gjennomføre husbesøk i alle
kommuner Høyre stiller liste.
Vi skal bygge en enda sterkere organisasjon og et enda sterkere kampanjeapparat. Vi skal i 2015
rekruttere minst 7.000 nye medlemmer.
Over 500.000 husbesøk

Den lange valgkampen
Kampanjearbeid bør være en kontinuerlig øvelse når vi sitter i regjering. Mellomvalg-året 2014 ble dessverre
ikke utnyttet godt nok til dette. Organisasjonen kom ikke godt nok i gang med valgkamp før langt utpå våren
2015.
Kampanjeavdelingen har hatt en omfattende reisevirksomhet i 2015. Hovedoppgaven har vært inspirasjon og
motivasjon i tillegg til konkret opplæring i kampanjeverktøy og hovedelementer i kampanjen. Vi ser at på tross
av mange besøk gjennom året, sitter det allikevel mange igjen uten å ha den kunnskap de trenger når
valgkampen kommer. Nasjonale samlinger er viktig for begeistring og motivering, men i tillegg må opplæring
forsterkes ytterligere i årene som kommer.

Husbesøk
Vårt mål var å gjennomføre mer enn 500 000 husbesøk. Det ble gjennomført totalt nær 680 000 besøk. 223
lokalforeninger har gått husbesøk. 189 lokalforeninger har enten ikke gått eller gjennomført men ikke registrert
aktiviteten i systemet. Det er fortsatt et potensiale for enda mer husbesøk i organisasjonen.
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Fig: Antall husbesøk i perioden 2007 - 2015

Homeparty viste seg å være meget populært hos de få foreningene som gjennomførte det. Det er grunn nok til å
ha fokus på det under opplæringen til neste valgkamp. Dette for å «fornye» aktivitetene i enkelte foreninger, og
lage det mer spennende for andre.

Nye velgergrupper
Styret i utvalget besluttet å sette fokus på minoritetshelse. Det ble arrangert seminarer i Drammen, Trondheim
og Stavanger. Seminaret ble en kjempesuksess i Stavanger. Helse- og omsorgsministeren deltok og fikk mange
gode innspill.
Det ble produsert brosjyrer på seks ulike språk. Den generelle teksten fokuserte på Høyres politikk, verdier og
praktisk informasjon om stemmerett.
For nye velgergrupper er Homeparty noe det bør satses på frem mot 2017 og 2019. Dette vil bli fulgt spesielt
opp i utvalgsmøtene med sikte på implementering i handlingsplanene fremover.

Arrangementer
Det ble gjennomført tre store arrangementer i løpet av valgkampen. Alle arrangementene fulgte samme mal og
partilederen var tilstede på alle arrangementene. De aktuelle fylkesorganisasjonene og kommuneforeningene
gjorde en god jobb med arrangementet rundt og mobiliseringen av egne medlemmer.

•
•
•

Valgkampåpning i Oslo 15. august
Valgkamparrangement i Bergen 22. august
Valgkamparrangement i Stavanger 29. august

Betalt kommunikasjon
I hovedsak ble all betalt kommunikasjon kjøpt gjennom mediebyrået bpn/IUM. Vi har hatt betalt
kommunikasjon på i hovedsak fem kanaler; utendørs (30%), DM generert fra husbesøk (30%), nettaviser (10%),
søkemotormarkedsføring (20%) og sosiale medier (10%). Prosentvisetall i fordeling av budsjett på mnok 10.

100-timerskampanjen
100-timerskampanjen hadde som hovedformål å få de som har bestemt seg om at de skal stemme Høyre til
faktisk å stemme Høyre på valgdagen (Get out the vote). Det innebar blant annet at man skulle mobilisere
organisasjonen til en skikkelig innspurt de siste 100 timene. Budskapet i 100-timerskampanjen var "Blir du med
på mandag?» Dette var også hovedbudskapet i den siste løpeseddelen som ble sendt ut til alle
kommuneforeningene.
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Listebæring
Mange foreninger gjennomførte for første gang listebæring i 2015. Dette var veldig positivt, men man ser at
listebæring har litt samme utvikling som husbesøk hadde etter relanseringen i 2008.

Prioriterte kommuner
Å være en prioritert kommune betød at dette er en politisk og strategisk viktig kommune for Høyre som bør vies
spesiell oppmerksomhet og følges opp. En viktig erfaring er at for mange kommuner ble valgt ut til å stå på
listen over de prioriterte kommunene. Det er ikke tilstrekkelige ressurser, hverken organisatorisk eller
økonomisk, til å kunne følge opp så mange som 140 kommuner.

3. Politisk arbeid – utredninger og arbeid
Både Høyres Hovedorganisasjon og Høyres stortingsgruppe nedsetter utvalg og utredningsgrupper for å
supplere det daglige politiske arbeid som utføres. I 2015 har mye av dette arbeidet funnet sted i regi av
programkomiteen og i utvalg som er underlagt programkomiteen. Kommunalutvalget, Bedriftskanalen og
Høyres Kvinneforum er omtalt i egne kapitler. Bakerst i beretningen er det videre en oversikt over medlemmene
i de ulike utvalgene.

Løpende utvalgsarbeid:
Høyres utvalg for nye velgergrupper
Utvalget skal bidra til å gjøre Høyres budskap kjent for nye velgergrupper. Utvalget skal aktivt sette Høyre i
kontakt med innvandrermiljøer for dialog og innspill. Utvalget skal bidra til bevisstgjøring om og faktisk øke
mangfold blant tillitsvalgte og på Høyres valglister i forbindelse med nominasjonsarbeidet. Utvalget har en
styringsgruppe bestående av fem medlemmer oppnevnt av sentralstyret i november 2014. Den ledes av
byrådsleder Stian Berger Røsland (Oslo). I tillegg er det oppnevnt er referansegruppe.

Samepolitisk arbeidsutvalg
Samepolitisk arbeidsutvalg er Høyres høringsutvalg i samepolitiske saker. Utvalget skal sette dagsorden og være
organisasjonens redskap for å bygge samepolitiske miljøer i hele landet. Utvalget skal utarbeide
sametingsprogram, og stille liste til valg i alle samiske valgkretser. Utvalget består av ni medlemmer oppnevnt av
sentralstyret i juni 2014 og ledes av Rita Leinan (Sør-Norge valgkrets).

Programkomiteen og utvalg underlagt programkomiteen
Programkomiteen ble oppnevnt av sentralstyret i juni 2015 og skal lede arbeidet med utarbeidelse av nytt
stortingsvalgprogram. Komiteen består av Torbjørn Røe Isaksen, Telemark (leder), Nikolai Astrup, Oslo
(nestleder), Tina Bru, Rogaland, Paul Chaffey, Akershus, Gunn Cecilie Ringdal, Buskerud, Harald Furre, VestAgder, Jana M. Hoff, Hordaland, Ole Gunnar Krakhellen, Sogn og Fjordane, Ingrid Skjøtskift, Sør-Trøndelag, Grete
Ellingsen, Nordland, Kent Gudmundsen, Troms, Kristian Tonning Riise, Unge Høyre, Hedmark

Følgende utvalg er underlagt programkomiteen:
Kunnskap for alle
Utvalget skal utarbeide nye, konkrete forslag i kunnskapspolitikken for hele utdanningsløpet, fra tidlig læring i
barnehagen til høyere utdanning. Utvalget skal samle inn ideer og innovative løsninger i partiet, hos
interessenter, i læringsinstitusjonene og i akademia. Utvalget vil ha en lang tidshorisont for sitt arbeid, der målet
er å skissere hvordan fremtidens skole kan se ut for å sikre alle barn like muligheter. Utvalget består av åtte
medlemmer og ledes av stortingsrepresentant Kristin Vinje (Oslo).
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Ny sjanse
I forkant av programarbeidet i 2017 skal utvalget levere innspill til politiske løsninger for bekjempe og forhindre
utenforskap. Utvalget skal vurdere endringer i stønadsinnretninger og andre forhold som påvirker
arbeidsmarkedet. Det skal legges opp til meningsbryting både internt i partiet og eksternt. Utvalget skal søke
innspill fra partene i arbeidslivet, fagmiljøer og interesseorganisasjoner. Utvalget består av ti medlemmer og
ledes av stortingsrepresentant Stefan Heggelund (Oslo).
Det grønne skiftet
Utvalget skal foreslå ny konkret og gjennomførbar miljøpolitikk som bidrar til å redusere nasjonale
klimagassutslipp og som bidrar til den grønne omstillingen av Norge. Dette innebærer, men er ikke begrenset til,
lokale tiltak som kan gjennomføres i hver enkelt kommune, forslag til grønne skatte- og avgiftsendringer som
gjør det dyrere å forurense og billigere å velge miljøvennlige alternativer, og nye nasjonale tiltak som forsterker
klimaforliket og oppmuntrer til teknologiutvikling, utfasing av fossil energibruk og mer effektiv produksjon av
fornybar energi. Utvalget består av åtte medlemmer og ledes av stortingsrepresentant Henrik Asheim
(Akershus).
En moderne likestillings- og familiepolitikk
Utvalget skal utvikle en ny fremtidsrettet likestillings- og familiepolitikk som fremmer likestillingen i Norge
gjennom et borgerlig og liberalkonservativt menneske- og samfunnssyn. Utvalget skal bidra til en bred diskusjon
i partiet om hvilke likestillingsutfordringer Norge står overfor. Utvalgets mandat er ikke begrenset til
kjønnslikestilling. Utvalget skal i tillegg legge frem en helhetlig sammenstilling av Høyres likestilling- og
familiepolitikk. Utvalget består av ni medlemmer og ledes av stortingsrepresentant Tina Bru (Rogaland).
Kvalitet i omsorgstilbudet
Utvalget skal foreslå ny politikk for hvordan vi på lang sikt kan sikre økt kvalitet og større valgfrihet i omsorgs- og
helsetilbudet til eldre og pleietrengende i kommunene. Visjonen for arbeidet er en mer individorientert pleieog omsorgstjeneste, som setter den enkelte pleietrengende i sentrum. Økt bruk av velferdsteknologi, nye
arbeidsmetoder, ny tjenesteorganisering og nye boformer er løsninger utvalget bør se på. Målet er at den
offentlige innsatsen skal bidra til at den enkelte kan mestre egen livssituasjon, beholde egne ressurser og klare
seg mest mulig selv – så lenge som mulig – til tross for sitt hjelpebehov. Utvalget består av ti medlemmer og
ledes av stortingsrepresentant Tone W. Trøen (Akershus).
Fremtidens skattesystem
Utvalget skal foreslå ny skattepolitikk som sikrer Norge et robust skattesystem som er tilpasset den
internasjonale økonomien. Utvalget består av åtte medlemmer og ledes av stortingsrepresentant Siri Meling
(Rogaland).
Andre utvalg
Arbeidsutvalget nedsatte i oktober 2015 et utvalg som fikk i oppgave å foreslå nye løsninger i asyl- og
integreringskjeden. Utvalget består av seks medlemmer og ledes av stortingsrepresentant Ingjerd Schou
(Østfold).

4. Internasjonalt arbeid
European People’s Party
European People’s Party (EPP) er et bredt partisamarbeid for konservative, liberale og kristeligdemokratiske
partier i Europa. EPP ledes av president Joseph Daul, og er i dag den største partigrupperingen i EU-parlamentet
med både presidenten i Kommisjonen og Rådet.
Norge kan ikke oppnå fullt medlemskap så lenge vi står utenfor EU, men som en spesialordning har Høyre i
mange år vært innvilget et assosiert medlemskap med stemmerett. Høyre møter med representanter i EPPs
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styre, toppmøter (hvor EPPs statsledere og partiledere møter) og arbeidsgrupper. Erna Solberg deltok på EPPkongressen i Madrid i oktober 2015. I november 2015 ble Maren Malthe-Sørenssen valgt inn som visepresident i
EPP Women.
Vi har også bred kontakt med EPPs medlemspartier. Stortingsgruppen arrangerte en studietur med over 40
stortingsrepresentanter som blant annet besøkte Forbundsdagen og CDU.
Høyres medlemmer i arbeidsgruppene har i perioden vært:
European Policy – Tord Bergesen
Economic and Social Policy – Siri Meling
EPP Membership – Tord Bergesen

International Democrat Union
International Democrat Union (IDU) er en verdensomspennende organisasjon for konservative,
kristeligdemokratiske og andre sentrum-/høyrepartier. IDU ledes av New Zealands statsminister John Key, mens
Erna Solberg er en av IDUs nestledere.
IDUs sekretariat har siden 2005 vært tilknyttet Høyres Hus i Oslo, og Høyres Eirik Moen har siden den gang vært
organisasjonens generalsekretær. Høyre deltar aktivt på en rekke møter og samlinger i IDUs regi. I 2015 deltok
statssekretær Laila Bokhari på IDU Executive Committee Meeting i Sarajevo, Bosnia-Hercegovina.

Nordisk samarbeid
Forholdet mellom de nordiske søsterpartiene er meget godt, og Høyre deltar på flere større arrangementer hos
våre søsterpartier og får gjester til våre. Erna Solberg talte på Moderaternas landsmøte, mens Anna Kinberg
Batra talte på Høyres landsmøte. I tillegg jobbes det godt i den Konservative Gruppe i Nordisk Råd der det ble
avholdt partiledermøte og generalsekretærmøte i København i juni og generalsekretærmøte i Stockholm i
desember 2015. I tillegg ble Nordisk Sommerskole ble arrangert i juni 2015 med deltakelse fra
ungdomspolitikere.
Etter Stortingsvalget 2013 har Høyre seks representanter i den norske parlamentarikerdelegasjonen til Nordisk
Råd. I 2015 ble delegasjonen noe endret og Michael Tetzschner er leder av Stortingets delegasjon til Nordisk Råd
delegasjon og medlem av presidiet, mens Høyres øvrige medlemmer er Bente Stein Mathisen, Heidi Nordby
Lunde, Norunn Tveiten Benestad, Bengt-Morten Wenstøb og Sylvi Graham. Bente Stein Mathisen ble i 2015
valgt som leder av «Utvalget for Velferd».

Høyres Washingtonprogram
Høyres Washington-program for seg aktuell amerikansk politikk, innenriks og utenriks, samt det siste innen
kampanjeteknikker og valgkamp. Et program som gir folkevalgte og ansatte tyngre innsikt til amerikansk politikk
og valgkamp generelt. Delegasjonen for Washingtonprogrammet 2015 bestod av 14 deltakere og ble ledet av
parlamentarisk leder Trond Helleland.

Demokratiprosjekter
Høyre samarbeider med flere internasjonale demokratistiftelser tilknyttet våre søsterpartier med deltakelse i
ulike konferanser, og stiller dessuten med ujevne mellomrom med valgobservatør under ulike valg.

Høyres Europautvalg
Utvalget arbeider først og fremst med å bygge opp kompetansen på Europa-spørsmål i partiet. Statssekretær
Ingvild Stub er leder i utvalget, med Marianne Neraal som sekretær. Høyres Europakonferanse som ble
arrangert i januar 2015 var fulltegnet og ble godt mottatt, hvilket førte til ønske om årlige europakonferanser.
Utvalget har jevnlig kontakt med Brüssel Høyre. Det er blitt avholdt flere møter når representanter for partiet og
regjeringen har gjestet Brussel.
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5. Kommunikasjon
Kommunikasjonsarbeidet i Høyre omfatter det løpende og strategiske mediearbeidet, interninformasjon, og
budskapsutforming, samt Høyres kommunikasjon i ulike kanaler: ansvar for nettsidene, Høyre i sosiale medier,
e-postutsendelser, nyhetsbrev og Mitt Høyre.
Overfor stortingsgruppen arbeides det løpende med mediearbeid og med å bistå ledelsen og representanter
med utarbeidelse av kommunikasjonsstrategier og politiske kommunikasjonsplattformer.

Hoyre.no
Hoyre.no har i 2015 hatt 972.632 unike brukere i de ulike digitale kanalene. I 2014 var dette mot 717.822 og i
2013 769.956. 4.029.804 sider ble besøkt totalt i 2015, sammenlignet med 3.105.071 sider i 2014 og om lag 4
millioner sider i valgåret 2013.
I snitt ser hver besøkende på hoyre.no 2,65 sider. Politikksidene (politiske temasider og programsider) er klart
mest besøkt, i tillegg til forsiden hoyre.no og utlistinger av kommunestyrenominerte. Det produseres 3-10 saker
i uken, avhengig av tid på året. I valgkampen og i anledning landsmøtet ble det produsert langt mer innhold per
uke enn resten av året.
37,1 pst. av trafikken til våre sider kommer fra søkemotorer, mest brukt var Google. 14,8 pst. kommer gjennom
direkte oppslag av www.hoyre.no i nettleser, 15,3 pst. kommer fra lenker på andre nettsider/nettsteder, 12 pst.
fra sosiale medier (Facebook er største kanal), 10,9 pst. fra betalte søk i blant annet Google, og 9,9 pst. kommer
fra betalte annonser.
Antallet besøkende viser at hoyre.no er et av Høyres viktigste kommunikasjonskanaler. Det er viktig at innholdet
på nettsidene er aktuelt og oppdatert, spesielt politikksider (politiske temaer og politisk regnskap). Alle våre
nettkomponenter var overvåket 24 timer i døgnet.

Nye nettsider
Vi lanserte nye lokale- og fylkessider i februar/mars 2015. Lokal- og fylkessidene ble flyttet fra Idium til Sitecoreløsningen til Bouvet på grunn av at Idium skulle legge ned sin løsning. Det gjorde det nødvendig å bytte
plattform for publisering av innhold på nettsidene i et valgkampår.
Det ble lagt vekt på at løsningen skulle være dynamisk, med langt bedre interaksjon med sosiale medier og
bedre mobiltilpasset. Vi ser helt klart at potensialet i de nye nettsidene vil møte de ønskene og behov vi har for
fremtiden.
Vi har imidlertid opplevd en rekke utfordringer knyttet til skifte av publiseringsplattform. Det har medført at
mange lokale nettredaktører har hatt behov for ekstra hjelp til å publisere innhold. Fremover vil det derfor bli
lagt fokus på å få stabilitet inn i nettløsningen, slik at fokus igjen blir på innhold fremfor tekniske utfordringer.

Sosiale medier
Sosiale medier er nå en integrert del av partiets kommunikasjonsarbeid. Vi fortsetter å utvikle partiets
tilstedeværelse for å være godt rustet til en mediehverdag i stadig endring. Kanalene brukes til å spre
informasjon om Høyres politikk, profilere våre politikere og være i dialog med velgere og interessenter.
Erna Solbergs Facebook-side har vokst fra 110.368 følgere til 123.057, Høyres side fra 53.568 til 69.223.
Statsråder og representanter har blitt mer aktive og når bredere ut på sine egne sider, og antall følgere øker. Vi
når på det beste ut flere hundre tusen med våre egne budskap. Godt innhold deles godt og bredt over hele
landet.
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I valgkampen ble det laget innholdspakker på valgkampsakene, som også var tilpasset lokal spredning. Film ble
for alvor brukt til effektiv kommunikasjon. Valgkampfilmen med Erna Solberg og Fabian Stang ble en viral
suksess med over 300.000 visninger. Filmen fikk solid medieomtale og «sannsynligvis de høyeste visningstallene
for politisk reklame på Facebook under denne valgkampen», ifølge nettstedet Kampanje.
En egen grafiker i valgkampen ga solid effekt på synligheten av Høyres budskap. Grafikeren er nå ansatt som del
av kommunikasjonsavdelingen og jobber videre med å styrke vår visuelle synlighet og profil.
Vi konsentrerer fortsatt innsatsen vår om Facebook, som er den største sosiale medie-kanalen. Unge velgere er
nå mer aktive på andre kanaler som Snapchat, hvor vi også er synlige med godt innhold.
Dialog er fortsatt et viktig premiss for aktiviteten vår, gjennom gode svar snur vi velgere som er på vei bort og
får lojale og engasjerte følgere som deler budskapene våre videre.
Vekst på våre største sider er noe vi vil jobbe mer med i 2016. Høyre og Erna Solberg er fortsatt på tredjeplass i
antall følgere (Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet er foran). Med den raske utviklingen vi ser i disse kanalene
blir det essensielt å jobbe smartere for å sikre spredning av og samtale om Høyres politikk i sosiale medier fram
mot 2017.
Mitt Høyre
Mitt Høyre er viktig for å holde egen medlemsprofil oppdatert, og er en viktig kilde til informasjon om politikk og
organisasjon. Bruken av Mitt Høyre har i 2015 variert på grunn av overgang til ny løsning.
E-postutsendelser/ nyhetsbrev
Det elektroniske nyhetsbrevet ”H-nytt” har blitt sendt ukentlig til alle tillits- og folkevalgte og ansatte. I
valgkampen ble x-dager igjen sendt ut 2-3 ganger per uke. I tillegg sendes det ved behov ut informasjonsepost til
organisasjonen om aktuelle saker.

6. Organisasjon
Sentralstyret vedtok i januar 2015 Høyres planer for perioden 2014-2017. Ett av målene er 40.000 betalende
medlemmer i 2017, med delmål om 38.000 i 2015.
De viktigste organisatoriske resultatene:





Antall betalende medlemmer på landsbasis var ved årsskiftet totalt 31.366. Det er drøyt 1.500 færre enn
fjoråret, og nær 6.500 færre enn delmålet for 2015. Like fullt er resultatet for 2015 det tredje beste på
15 år. Den registrerte nedgangen er ujevnt fordelt på fylkesorganisasjonene. Aust-Agder Høyre, NordTrøndelag Høyre og Troms Høyre er de eneste som har en liten økning i antall betalende medlemmer.
Medlemmene betalte inn en samlet kontingent til foreningene på nær 11,4 mill. kr.
Blant unge voksne (25-35 år) har medlemstallet gått ned med omlag 6 prosent siste år, i Vest-Agder
Høyre, Sogn og Fjordane Høgre og Nordland Høyre var det imidlertid en relativ vekst. Antallet kvinnelige
medlemmer for Høyre som helhet sank med nær fire prosent.

Kontingentinnkrevingen til hovedforfallet ble håndtert gjennom sentral utsendelse sammen med
medlemsbladet Muligheter. Ettersom Medlemsmagasinet Muligheter gikk inn, ble de følgende purringene sendt
i egen konvolutt, uten vedlegg. For øvrig har det vært opp til foreningene å drive medlemspleie av egne
medlemmer.
Det nye som er innført for innkreving av kontingenten i 2015, er at alle medlemmer nå betaler inn til én felles
kontingentkonto. Pengene overføres deretter til den respektive forening. Oslo Høyre er den eneste
fylkesforeningen som ikke er med på dette.
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7. Inntektsarbeidet
Inntektsarbeid er avgjørende for at Høyre skal kunne drive en slagkraftig valgkamp over hele landet. Høyre har
tre hovedkanaler for inntektsarbeidet. På hver av disse har vi hatt klare og ambisiøse målsetninger foran valget
og vi har nådd alle målene vi satte oss.
Høyre inviterte også denne valgkampen til dugnad i inntektsarbeidet. Gode valgkamper over hele landet krever
at vi jobber enda bedre med dette arbeidet kontinuerlig. Vi vil ta et større koordineringsansvar fra sentralt hold.
Både for å ha et samlet trykk på arbeidet, men også for å kvalitetssikre at inntekter rapporteres inn i henhold til
kravene. Valgkampen 2015 viste at det er behov for mer kompetanse på rapporteringskravene i hele
organisasjonen. Det er dessuten trenden at inntektsarbeidet blir skippertaksarbeid, og at det blir prioritert ned
dersom ikke nøden er stor nok.
Høyres inntekter i 2015:





5,8 millioner kroner fra fastgiverordningen H:partner.
2,2 millioner kroner fra mindre enkeltbidrag via nettsider og DM i 2015.
9,3 millioner kroner ble samlet inn via fellesinnsamlingen. I tillegg samlet fylkesorganisasjonene og
kommuneforeningene inn 2,5 millioner kroner fra større bidragsytere.

Vi er fornøyd med resultatet fra inntektsarbeidet selv om vi kom noe sent i gang. Vi skal likevel ha et sterkt fokus
på å profesjonalisere dette frem til 2017.

8. Kommunalutvalget
Kommunalutvalget er Høyres fremste organ for å sikre en god kommunikasjon mellom partiets lokale
folkevalgte og Sentralstyret og Stortingsgruppen. Utvalget bidrar aktivt både i det løpende arbeidet med
politikkutvikling og ved å arrangere møter og samlinger. Det er et nært samarbeid mellom Kommunalutvalget og
Stortingsgruppen, og Høyres representanter i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité er blant
medlemmene i utvalget. Videre holder utvalget nær kontakt med den politiske ledelsen i Kommunal og
moderniseringsdepartementet.
Lederen av kommunalutvalget, Tore Opdal Hansen (ordfører i Drammen), møter jevnlig som observatør i Høyres
Arbeidsutvalg for å styrke kontakten mellom partiets ledelse og våre kommunale folkevalgte.
I 2015 var naturligvis kommune- og fylkestingsvalget det aller viktigste som sto på dagsorden. I tillegg til å bidra
til den politiske forberedelsen av valgkampen, la Kommunalutvalget stor vekt på et godt skoleringsopplegg for
ordførerkandidater. Som et ledd i dette ble det i januar og februar gjennomført tre nasjonale
opplæringssamlinger for ordførerkandidater fra prioriterte kommuner.
I etterkant av valget ble det avholdt en egen konferanse for ordførere, varaordførere og gruppeledere på
Gardermoen.
For Kommunalutvalget har det også vært viktig å bidra til vellykkede forhandlinger og at spesielt nye ordførere
skulle komme godt i gang med sitt arbeid. Det ble derfor nedsatt en egen ressursgruppe som kunne bistå dem
som etter valget skulle i forhandlinger med andre partier. I perioden etter valget og frem til de konstituerende
møtene i kommunestyrene ble det gitt omfattende rådgivning og støtte til et stort antall høyreforeninger.
I juni ble det dessuten gjennomført en nasjonal konferanse om forhandlingsstrategi og –teknikk, slik at Høyres
representanter skulle være best mulig forberedt til de viktige forhandlingene med andre partier etter valget.
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Arbeidet i utvalget i 2015
Kommunalutvalget behandlet totalt 43 saker i året som gikk. Av disse nevnes særskilt:
 Kommunereformen
 Dagskonferanse i forhandlingsteknikk og strategi - program
 Evaluering av valgkampen
 Analyse av samarbeidskonstellasjoner i kommune-Norge etter kommune- og fylkestingsvalget
 Ordførerstatus etter kommunevalget 2015
 Høyres suksesskommuner, en evaluering og analyse
 Statsbudsjettet 2016
 Flyktninge- og asylsøkerkrisen – kommunenes rolle og utfordringer
 Ordfører-, varaordfører- og gruppelederkonferansen 21. – 22. november – program
 Toppkandidatopplæringen i 2015
 Høyreordførernes 7 krav til en Høyreledet regjering – status etter to år

9. Bedriftskanalen
Bedriftskanalen er Høyres forum for dialog mellom små og mellomstore bedrifter og Høyre. Bedriftskanalen skal
ta opp temaer som er viktig for bedriftene og skape nettverk mellom næringsliv og Høyres tillits- og folkevalgte.
Målet er å orientere om Høyres næringspolitikk, lytte til bedriftenes vurdering av problemer og utfordringer for
å bidra til at partiet får innspill til Stortingsgruppen, Høyres ledelse og lokalpolitikere. Målgruppen er
hovedsakelig bedrifter som ikke har ressurser til selv å ta kontakt med Høyres politikere for å fremme sine
synspunkter.
Bedriftskanalen har et nettverk av egne tillitsvalgte i alle fylker som kan gjennomføre egne aktiviteter.
Hovedmålsettingene er å ha frokostmøter i alle fylkene, gjennomføre bedriftsbesøk og øke antall tilknyttede
bedrifter. Et viktig virkemiddel for å sikre kommunikasjonen med bedriftene er et fast nyhetsbrev som tar opp
sentrale næringspolitiske spørsmål.
Styret for Bedriftskanalen er Audun Blegen (leder), Siri A. Meling (finansfraksjonen på Stortinget), Gunnar
Gundersen (næringsfraksjonen på Stortinget), Lars Jacob Hiim (statssekretær i Næringsdepartementet). Marie
Gjelsvik i kampanjeavdelingen har fungert som sekretær for utvalget.
Fylkesforeningene og tillitsvalgte representanter for Bedriftskanalen har hatt lav aktivitet i 2015 og det er store
forbedringsmuligheter i både organisering og aktivitet. Dette vil styret arbeide videre med i 2016.

10. Opplæring og konferanser
Opplæringstiltakene gjennomført i 2015 er i tråd med vedtatt opplæringsplan og rammeplan for valgkampen.
Alle opplæringstiltak evalueres grundig og tilbakemeldingene er gjennomgående svært gode.

De ulike sentrale opplæringstiltakene har vært
•
•
•
•
•
•
•

Kampanjesamling 28. februar til 1. Mars, 500 deltagere – tilfredshet 96%
Lederskolen 2015, 16 deltagere – tilfredshet 98%
Kampanjesamling 30.-31. mai – Innspurtskonferansen, 300 deltagere – tilfredshet 98%
Toppkandidatopplæring januar og februar, 120 deltagere over 3 helgekurs – tilfredshet 98%
Forhandlingsteknikk og strategi 5. juni, 120 deltagere – tilfredshet 95%
Debatt-trening, 35 deltagere
Ordfører-, varaordfører- og gruppelederkonferanse 21-22. November, 130 deltok – tilfredshet 95%

20

HØYRES LANDSMØTE 2016

En ytterligere styrking av opplæring i årene frem til 2019 ble vedtatt av Sentralstyret i desember 2015. Det er
nedsatt et utvalg som skal legge frem en ny strategi for opplæring, både innen politikk og organisasjon, skal
fremlegges i juni 2016.
Utvalgets medlemmer er Janne Johnsen (leder), Silje Jenny Undahl, Vanja Terentieff, Maren Malthe-Sørensen,
Christian Ingebrigtsen. Fra adm: Thomas Berg Olsen, Dag Terje Klarp Solvang (sekretær).

11. Høyres Kvinneforum
Høyres kvinneforum (HKF) er gitt følgende mandat:
"Høyres Kvinneforum skal være en viktig bidragsyter for utviklingen av Høyres politikk og gjennom dette
rekruttere flere kvinner til deltagelse i Høyre og i den offentlige debatten."

Aktiviteter og opplæring 2015:
Seminar Felleskonferansen
Styret og de årsmøtevalgte HKF-lederne i fylkesorganisasjonene avholdt også i år konferanse i forbindelse med
Felleskonferansen. I tillegg ble også kvinnelige ordførere, varaordførere, gruppeledere og
stortingsrepresentanter invitert. Temaet for årets konferanse var: Kvinner i politikken. Kvinneforum har jobbet
mye med temaet, og dette resulterte i fullsatt sal på SAS hotellet.

Vårkonferanse
Dagen før Landsmøtet ble alle kvinnelige medlemmer i Høyre invitert til konferanse på HH. Tema var:
Likestilling, sykefravær, kvinner i arbeidslivet og mentorordning.

Representasjon
Maren Malthe-Sørenssen og Hilde Gravnås representerte Høyres Kvinneforum på EPP Womens møte i
Warszawa, Maren deltok på møtet på Malta og på møtet i München ble hun valgt til VP i EPPW.
Leder i Høyres Kvinneforum har vært invitert til å foredra om borgerlig feminisme, kommunikasjon og aktuell
politikk. Maren Malthe-Sørenssen og Guro Angell Gimse sitter i likestillingsutvalget.

Politiske saker
Frem mot Landsmøtet ble det arbeidet mye med resolusjon om PSA og mammografi. Kvinneforum er svært
fornøyd med å få vedtatt denne resolusjonen på Landsmøtet. Andre viktige temaer som det har vært jobbet
mye med er spørsmålet om eggdonasjon. Dette vil det bli jobbet videre med i fylkene 2016.
Den viktigste saken for kvinneforum i året som gikk var likestillingsmeldingen der Høyres Kvinneforums politiske
plattform sine hovedsaker har fult gjennomslag; Norge som pådriver for likestilling internasjonalt, kvinners helse
skal likestilles med menns, kvinners plass i arbeidslivet, prioritering av arbeid mot vold i nære relasjoner.
Likestillingsmeldingen og arbeidet med den har vært tema på flere møter i forumet, både i styret og i foreninger
rundt i landet.
Vedtatt uttalelse 3 - Omvendt voldsalarm:
Vold i nære relasjoner og stalking er et stort samfunnsproblem i Norge. Når et kontaktforbud eller andre
virkemidler ikke respekteres skal omvendt voldsalarm, som bæres av gjerningspersonen, kunne benyttes i større
grad enn i dag, i tillegg til at voldsofferet selv har egen voldsalarm. Denne ordningen er i dag kun benyttet i to
saker, på grunn av at den er for komplisert og uavklart i lovverket. Høyres Landsmøte mener nødvendige

21

HØYRES LANDSMØTE 2016

forskrifter og retningslinjer som sikrer en rask og ubyråkratisk håndtering av omvendt voldsalarm må på plass
nå.

Organisatoriske saker
Høyres Kvinneforum tok initiativ til og gjennomførte en spørreundersøkelse hvor vi henvendte oss til alle Høyres
medlemmer for å finne ut hva som motiverer dem til å stille som kandidater ved lokalvalg, og hva som gjør at
noen ikke ønsker å stille. Vi ønsket også å finne ut hva vi som organisasjon kan gjøre for å endre medlemmenes
motivasjon i positiv retning. Svarene ble samlet i rapporten "Kandidat eller ikke".
Undersøkelsen synliggjør et stort behov for opplæring, både politisk og i tale/debatt/intervjuteknikk, samt at vi
også må jobbe videre med andre organisatoriske forhold i Høyre. Til dette arbeidet har partiet valgt å doble den
økonomiske støtten.

Politikerskole for kvinner
Kvinneforum har startet et større arbeid med å engasjere Høyrekvinner i det ganske land gjennom aktiviteter og
opplæring. Pilotprosjektet Politikerskole for kvinner starter opp i Agder, og skal deretter kjøres i hele Norge.

12. Uttalelser fra Høyres landsmøte 2015
Resolusjon 1: Desentralisering og vekstkraft i hele landet
Resolusjon 2: Den norske drømmen
Resolusjon 3: Mulighetsbyene
Resolusjon 4: Kvalitet og valgfrihet i omsorgen
Resolusjon 5: Et fornyet yrkesfagsløft
Resolusjon 6: Høyre trygger Norge
Resolusjon 7: Styrket humanitær innsats
Uttalelse 1: Fysisk aktivitet i skolen
Uttalelse 2: Nye finansieringsmodeller for sykehus
Uttalelse 3: Omvendt voldsalarm
Uttalelse 4: Raskere gjennomføring
Uttalelse 5: Kommuneøkonomi
Alle uttalelser og resolusjoner kan leses i sin helhet på hoyre.no.

13. Unge Høyres Landsforbund
Organisasjon
Unge Høyre er landets nest største ungdomsparti. Ved utgangen av 2015 hadde Unge Høyre 4161 betalende
medlemmer. Det er en nedgang fra 2014.

Landsstyret
Landsstyret er ansvarlig for landsforbundets politikk og planer. Landsstyret har hatt tre ordinære møter i tillegg
til et ekstraordinært møte i forbindelse med sommerleir, og vedtatt resolusjoner med følgende temaer i 2015:
 Bedre dyrevelferd på pelsdyrgårder
 Lisensrabatt for studenter
 Et liberalt reklameregelverk
 Frivillig vaksinering fungerer
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Moderniser drosjenæringen
La asylsøkere bidra
Ja til eksport av bistandbistand
Flyktningsituasjonen i Europa – felles løsninger for Europa og Norge

Landsstyrets sammensetning
Østfold Unge Høyre
Akershus Unge Høyre
Oslo Unge Høyre
Hedmark Unge Høyre
Oppland Unge Høyre
Buskerud Unge Høyre
Vestfold Unge Høyre
Telemark Unge Høyre
Aust-Agder Unge Høyre
Vest-Agder Unge Høyre
Rogaland Unge Høyre
Hordaland Unge Høyre
Sogn og Fjordane Unge Høgre
Møre og Romsdal Unge Høyre
Sør-Trøndelag Unge Høyre
Nord-Trøndelag Unge Høyre
Nordland Unge Høyre
Troms Unge Høyre
Finnmark Unge Høyre

Sol Skipnes
Haakon Kvenna Veum/Maria Barstad Sanner
Jenny Clemet von Tetszchner
Ola Svenneby
Orchide Zubor/Silje Johansen
Lene Skullerud/Jonas P. Ludvigsen
Elisabeth Aaspas Runsjø/Mathias Willassen Hansen
Marius Roheim Johnsen
Jens Patrick Holmsen/Amalie Kollstrand
Amalie Gunnufsen/Mikael Nesse Persson
Karl Stefan Afradi
Lise Hammersland Mjelde/Jacob Mæhle
Amanda Solvåg
Sunniva Bøstrand
Sindre Nilsskog/Henriette Tømte Kjønnøy
Anna Konstance Almli/Johan Wold
Elizabeth Åsjord Sire
Ragnhild Berg Nilsen
Vetle Langedahl/Nils Kristian Winther

Landsmøtevalgte representanter: Morten Asbjørnsen og Elise Loftheim

Sentralstyret
Kristian Tonning Riise (leder)
Sandra Bruflot (1.nestleder)
Kristoffer Gustavsen (2.nestleder)
Petter Haraldsen
Mari Holm Lønseth
Mathilde Tybring-Gjedde
Heidi Fuglesang (HS-leder)
Erlend Svardal Bøe (permisjon i virke som generalsekretær)
Sentralstyret leder Unge Høyres arbeid mellom landsstyrets møter. I løpet av 2015 har sentralstyret avholdt 9
ordinære møter.

Fylkesorganisasjoner
Unge Høyre har fylkesforeninger i alle fylker. Disse leder Unge Høyres arbeid i fylkene, koordinerer
lokalforeningenes aktiviteter, representerer Unge Høyre i Høyres fylkesforeninger og står for den løpende
kontakten med Unge Høyres Landsforbund. Unge Høyre har 19 fylkesforeninger, med over 80 lokalforeninger
spredt over hele landet.

Sekretariatet
Landsforbundets sekretariat står for den daglige driften av Unge Høyres Landsforbund. Sekretariatet har i
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perioden hatt fem stillinger ved siden av leder:
- Generalsekretær Erlend Svardal Bøe
- Organisasjonsrådgiver Aparna Meghare
- Politisk rådgiver Jacob Mæhle (til 17.september)
- Politisk rådgiver Hedvig Heyerdahl (fra 17.august)
- Informasjonsrådgiver Daniel Skjevik Aasberg
- Politisk rådgiver Ida Krogstad

Styrking av organisasjonen
I 2015 ble det gjennomført en rekke tiltak for å styrke Unge Høyre organisatorisk. En konferanse for alle 19
arbeidsutvalg ble gjennomført i mars. Her var organisasjonsutvikling, politisk arbeid, ledelse, skolering og
mediearbeid viktige temaer.
Det ble i tilknytning til AU-konferansen avholdt en organisasjonskonferanse med fylkesledere og
organisasjonsansvarlige som deltakere. Her fikk deltakerne en grundig gjennomgang av grunnleggende verktøy
innenfor organisasjon og ledelse.
Alle nyvalgte fylkesledere og nyansatte fylkessekretærer deltar på et heldags internship med leder og
sekretariatet i Unge Høyres Landsforbund. Her gis det innføringer i hvordan arbeidet på nasjonalt plan foregår
og arbeidsfordelingen mellom landsforbundet og fylkes- og lokalforeningene trekkes opp. Internshipene har
bidratt positivt i samarbeidet mellom landsforbundet og fylkesforeningene.

Kampanjeorganisasjonen Unge Høyre
I 2015 gjennomførte Unge Høyre to intensive rekrutteringskampanjer. Det ble gjennomført en vårkampanje i
mars hvor over 160 skoler ble besøkt. I perioden ble det vervet cirka 1000 nye medlemmer. Den andre
kampanjeperioden foregikk i valgkampen, da nær sagt alle landets skoler ble besøkt i forbindelse med
skolevalgkampen. I denne perioden ble det vervet cirka 1100 nye medlemmer. De to intensive vervekampanjene
gav viktig opplæring og styrking av hele organisasjonen i forberedelse av stortingsvalgkampen i 2017.

Opplæring
Sommerleir
Unge Høyres sommerleir ble arrangert på Hove leirsenter utenfor Arendal, 3.-6. august 2015. Dette var den
tredje sommerleiren etter at Unge Høyre gikk bort fra landskonferanser i 2013. Om lag 300 deltakere fra hele
landet fikk skolering i politikk og tale- og debatteknikk. Sommerleiren var i 2015 preget av den da nært
forestående valgkampen og påfølgende debattcamp. Arrangementet var en stor suksess og har blitt en
bærebjelke i Unge Høyres nasjonale medlemstilbud.
Eliteprogrammet
Eliteprogrammet ble som vanlig avholdt over to forberedende helgesamlinger i Oslo i tillegg til det tradisjonsrike
Elitekurset på Sundvolden Hotel i juni. Programmet hadde i 2015 ti deltakere i tillegg til elitegeneralene Mari
Holm Lønseth, Mathilde Tybring-Gjedde og rådgiver. Vinneren av programmet var Maria Barstad Sanner fra
Akershus. På pallen var også Sindre Skåland Brun fra Oslo/Sør-Trøndelag og Maren Aasan fra Nord-Trøndelag.
Programmets overbyggende tema var borgerlig samarbeid i 2017.
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#minminister
Unge Høyre har i samarbeid med Høyre videreført arbeidet med å gjøre regjeringens arbeid mer tilgjengelig for
ungdom. En rekke av regjeringens medlemmer ble gjennom året invitert for å svare på spørsmål fra Unge Høyremedlemmer. Alle arrangementene ble filmet og strømmet direkte på Internett. Medlemmene kunne sende inn
spørsmål på Twitter, Facebook og e-post eller stille spørsmål fra salen. Statsrådene som deltok i 2015 var
forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide (februar), statsminister Erna Solberg (mars), klimaminister Tine
Sundtoft (november) og næringsminister Monica Mæland (desember). Arrangementene hadde meget høy
deltakelse og flere hundre fulgte sendingene på sosiale medier og live-streamen.
Ung- og folkevalgtkonferansen
For å forberede de unge kandidatene til kommune- og fylkestingsvalget, ble det i mai 2015, avholdt en ung- og
folkevalgtkonferanse. På konferansen ble det holdt foredrag om rollen som folkevalgt, valgkamp og utfordringer
for kommune-Norge. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner deltok også. Konferansen hadde
godt over 100 deltakere som alle var kandidater ved valget.
Valgkampen 2015
Unge Høyres hovedmål for denne valgkampen var å bidra til at Høyre skulle bli det største partiet blant unge
velgere på borgerlig side. Det skulle gjøres ved å bli det største partiet i skolevalget målt i oppslutning, verve et
stort antall nye medlemmer og få mange unge kandidater inn i kommunestyrer og fylkesting etter valget. Unge
Høyre ble nest størst i skolevalget og vervet ca. 1100 nye medlemmer.

Høyre

AP

FrP

Venstre

KrF

SP

SV

MDG

Rødt

2011

24%

29,8%

16,5%

6,8%

3,5%

5%

5%

1,4%

3,6%

2013

28,2%

23%

15,6%

6,7%

2,8%

4,2%

5%

3,8%

3,7%

2015

16,4%

31,8%

10,7%

6,5%

3,2%

5,7%

7,5%

6,8%

4,7%

Endring
2013-2015

-11,8%

+8,8%

-4,9%

-0,2

+0,4%

+1,5%

+2,5%

+3%

+1%

Endring
2011-2015

-7,6%

+2%

-5,8%

-0,3%

-0,3%

+0,7%

+2,5%

+5,4%

+1,1%

Borgerlig
Rødgrønn (inkl.
MDG og Rødt)




Prosent 2015
36,8%
56,5%

Prosent 2013
53,3%
39,7%

Endring
-16,5%
+16,8

Høyre ble det nest største partiet i skolevalget
Borgerlig side har 36,8% % av stemmene
Største Høyre-fylke ble Akershus med 21,9 % av stemmene

Unge Høyre har stått på stands, gjennomført postkasseaksjoner, deltatt i skoledebatter på alle landets skoler,
vervet hundrevis av nye medlemmer, gått husbesøk og stått på fra tidlig morgen til sent på kveld hver eneste
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dag for å sikre at Høyre skulle gjøre det godt i skolevalget og i valget. Unge Høyre har gjennom flere år markert
seg sterkt og tatt eierskap i skolepolitikken. Her var som før valgfritt sidemål, eksamen før russetiden, fritt
skolevalg, anonym retting av prøver og lærervurdering viktige saker. Unge Høyre klarte bedre enn andre år å ta
klart eierskap på yrkesfagsskoler da økt lærlingtilskudd var en vinnersak for Unge Høyre.
Dessverre ble verken skolevalgresultatet eller valgresultatet helt slik vi hadde håpet, men etter valget satt Unge
Høyre igjen med rekordmange nye unge folkevalgte rundt om i landets kommuner og fylkesting.
Samarbeid utover partiet
Nordisk samarbeid
Unge Høyre har et godt samarbeid med søsterpartiene i Norden, og gjenopprettet Nordisk Ungkonservativ
Union (NUU) i mai 2015. Unge Høyre har også deltatt på et møte i Ungdommens Nordiske Råd.
Unge Høyre har et nært forhold til Moderata Ungdomsförbundet, og har hatt jevnlig kontakt med både leder og
internasjonal sekretær gjennom året. Fire ungdomspolitikere fra Moderata Ungdomsförbundet kom til Oslo for
å bidra noen dager i valgkampen.
Youth of European YEPP
Unge Høyre har vært en aktiv deltaker i YEPP det siste året, og har bidratt med politikkutvikling. Unge Høyre var
representert på YEPP kongressen i Porto med 5 delegater, og bidro til å sikre at to representanter fra Norden ble
valgt inn i YEPP-styret. Unge Høyre har deltatt på alle møter i YEPP, med unntak av ett.
Kenya-prosjekt med Krfu og Unge Venstre
Unge Høyre har deltatt i et demokratiprosjekt med KrFu og Unge Venstre. Det er et flerpartiprosjekt i regi av
Norsk Senter for demokratistøtte (NDS) der samtlige norske partier representert på Stortinget skal samarbeide
med alle de større partiene i Kenya. Prosjektets mål er å styrke ungdomspartienes organisasjon, interne
demokrati og bidra til inkludering av kvinner, ungdom og andre marginaliserte grupper. Unge Høyre deltok på
en samling i Nairobi i januar 2015 og juni 2015. Prosjektet er formelt avsluttet, men Unge Høyre har signalisert
at man ønsker å delta i et liknende prosjekt dersom det skulle bli aktuelt.
Samarbeid med andre ungdomspartier
Unge Høyre har hatt et godt forhold til alle de borgerlige ungdomspartiene i året som har gått. Vi opplever at
både Fremskrittspartiets Ungdom (FpU), Unge Venstre (UV) og Kristelig Folkepartis Ungdom (KrFU) ser på oss
som en konstruktiv samarbeidspartner. Unge Høyre har fremmet mye felles politikk med de andre
ungdomspartiene, kanskje særlig med FpU og UV. Det har riktig nok vært krevende å få til nok møter mellom
alle de fire ungdomspartiene på borgerlig side, og uenigheter mellom moderpartiene i særlig asyl- og
innvandringsdebatten har tatt mye oppmerksomhet. Samtalene mellom ungdomspartiene er imidlertid
betydelig forbedret i 2016 og det er planlagt flere felles møter og initiativer for perioden som kommer.

14. Høyres Studenter
Organisasjon
Høyres Studenter er landets største studentorganisasjon tilknyttet et politisk parti. 2015 har vært et aktivt år for
Høyres Studenter med mange spennende arrangementer, gjennomslag på Høyres Landsmøte, gjennomslag hos
EPP og en utvikling av lokalforeningene og organisasjonen. Etter sammenslåingen av Unge Høyre og Høyres
Studenter i slutten av 2014 har antall medlemmer av Høyres Studenter hatt en naturlig nedgang, men
aktiviteten har økt, og de tradisjonelt store foreningene våre er aktive og robuste. Vi har også startet opp flere
nye foreninger innenlands, samtidig som vi har foreninger i London og København. Ved utgangen av 2015 hadde
Høyres Studenter 279 betalende medlemmer.
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Landsmøte
Høyres Studenters 53. landsmøte ble avholdt på Gardermoen i 2014. Landsmøtet avholdes annenhver år, og
listen over Arbeidsutvalgets medlemmer forblir den samme.
Leder: Heidi Fuglesang
Politisk nestleder: Mats Kirkebirkeland
Organisatorisk nestleder: Hans Kristian Gjerstad
AU-medlem: Ingrid Caroline Hopp
AU-medlem: Marianne Haukland
Landsmøtet valgte Kåre Sagård og Daniel Hermansen som landsmøtevalgte landsstyrerepresentanter.
Landsstyret
Det har blitt avholdt fem landsstyremøter i 2015, hvorav tre møter ble avholdt i Oslo, et på Unge Høyres
sommerleir og et i Tromsø.
Landsstyret har vedtatt følgende resolusjoner i 2015:
 Utdanning er integrering
 La kommunene konkurrere
 Verdig behandling for narkomane
 Hev engangsstønaden til 1G
 Norske fengslers mangel på ressurser
 Behovsprøv barnetrygden
 Innfør turbostipend i høyere utdanning
 En bedre politikk for mer privat initiativ i universitet- og høyskolesektoren
 Nedjuster handlingsregelen til 3%
 Et skattesystem for fremtiden næringsliv
I tillegg til Arbeidsutvalget og de landsmøtevalgte landsstyrerepresentantene, har landsstyret bestått av
følgende medlemmer:
HS Agder: Aurora Hårtveidt
HS Akershus: Ada Stenstad
HS Bergen: Ida Bring Løberg
DKSF: Lars Madsen
HS Trondheim: Lotte Holte Kjesbu
HS Tromsø: Kristoffer Wilhelmsen
HS Stavanger: Mats Theodor With Aune/Kim-Roger Andersen
Arbeidsutvalget har jobbet aktivt med politikkutvikling i året som har gått, og de har gitt Høyres Studenter en
tydelig stemme både innad i Høyre-familien og utad i media og på sosiale medier. Vi har hatt flere saker på trykk
i både Aftenposten, VG, Dagbladet, Dagens Næringsliv og Finansavisen, og lederen av Høyres Studenter har
deltatt i debatter på både NRK og TV2. Lokalforeningene har også vært godt synlige i året som har gått. Dette
fikk de vist under aktivitetskonkurransen arrangert av Arbeidsutvalget. Konkurransen strakk seg over flere
måneder, og lokalforeningene fikk poeng for alt fra stand og verving til medieoppslag og debatter.
Arbeidsutvalget har arrangert flere nasjonale kampanjer og arrangementer som nasjonal ringeuke,
forhåndsstemmekampanje og julekalender.
Ida Elisabeth Krogstad har vært ansatt som politisk rådgiver for Høyres Studenter siden 2014, og inngår som en
del av UHL sitt sekretariat.
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Nye lokalforeninger som har kommet til i løpet av året er HS Nordland, HS Innlandet og HS Buskerud. Ellers
fungerer HS London og HS København som lokalforeninger med observatørstatus.

Valgkamp
I valgkampen stod Høyre Studenter for forhåndsstemmekampanjen til hele Høyre. Vi laget vårt eget materiell til
sosiale medier og sendte det ut alle Høyreforeninger og alle HS-foreninger, etter oppfordring fra Høyres
kampanjeavdeling. Flere av lokalforeningene våre hadde egne arrangementer knyttet til forhåndsstemmingen,
og vi nådde ut til en stor velgergruppe som ofte blir oversett av Høyres lokalforeninger, nemlig velgerne som
stemmer et annet sted enn der de bor.
Arbeidsutvalget opprettet et eget prosjekt kalt «ung og folkevalgt» hvor medlemmene våre som stilte til valg,
kunne få råd og tips. Vi fulgte opp disse medlemmene med forslag til mediesaker, innsalgsnotat og mye annet
gjennom hele valgkampen. Medienotatene vi sendte ut til lokalforeningene fikk spesielt god tilbakemelding i
valgkampevalueringen foretatt av LS.
Under valgkampen var vi tilstede på samtlige studiesteder over hele landet, samtlige som vi hjalp til på stands
og aksjoner andre steder. I februar 2015 satt vi ned et valgkamputvalg som hjalp til å lage nasjonale kampanjer
og til å utforme valgkampmateriell.

Internasjonalt arbeid
I oktober 2015 arrangerte Høyres Studenter er studietur til Brüssel åpen for alle medlemmer. Det var 13
deltagere totalt, og vi besøkte blant annet NATO, Europaparlamentet, EPP og flere av lobbyistfirmaene der.
På EPP sin Political Assembly i Oslo i juni ble programmet «Students at Risk» vedtatt. Dette er et program
Høyres Studenter har jobbet for lenge, og fikk vår egen resolusjon om prosjektet vedtatt hos
paraplyorganisasjonen vår, European Democrat Students, i 2014. Resolusjonen gikk også gjennom hos European
Youth Forum. Arbeidsutvalget har jobbet med å forankre prosjektet hos Høyre også, og har blitt godt møtt. I dag
er 11 studenter som har blitt truet, forfulgt eller mistet studieplassen sin i hjemlandet, i Norge gjennom
ordningen og det settes opp en turné hvor studentene skal få fortelle sine historier rundt om i landet.
AU-medlem, Ingrid Hopp, er medlem av Høyres Europautvalg.
Nordisk samarbeid
NKSU er paraplyorganisasjonen i Norden og Baltikum for konservative studentorganisasjoner. Organisasjonen
møtes i forbindelse med møter i EDS, og Høyres Studenter har deltatt aktivt på NKSU-møter. AU-medlem Ingrid
Hopp er nåværende leder for NKSU.
Europeisk samarbeid
EDS er EPPs studentorganisasjon og har 38 medlemsforeninger og sekretariat i Brussel. Høyres Studenter er en
av grunnleggerne av organisasjonen og har deltatt meget aktivt i organisasjonen i året som har gått og vært
representert på samtlige EDS-møter i 2015. Frem til august 2015 var Arbeidsutvalgsmedlem, Ingrid Hopp,
generalsekretær i EDS.

15. Senior Høyres Landsforbund
2015 har vært et viktig år for Senior Høyre over hele landet. Medlemmer og tillitsvalgte har deltatt i
valgkampen, og i mange fylkesting og kommunestyrer har dyktige og erfarne representanter fra Senior Høyre
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tatt plass. Selv om Høyre i det store og hele gjorde et brukbart valg, står det ikke til å nekte for at skuffelsen er
stor mange steder over tapte ordførerplasser og tidligere samarbeidspartnere som skiftet side!
Erfaringene på godt og vondt må bli en inspirasjon til ekstra innsats i 2017 – valget, der en borgerlig regjering
med Erna og Høyre i spissen stiller opp til 4 nye år. Senior Høyre skal være en viktig medspiller i valget – vårt mål
er at Høyre skal bli det største partiet blant velgere over 62 år.
I dag er det om lag 70 Senior Høyre-foreninger over hele landet, med Senior Høyre fylkesforening i 13 fylker –
året som gikk ga en betydelig styrking av organisasjonen vår. Men vi vil videre: i flere fylker mangler det bare 1
forening på å etablere fylkesforening og dermed representasjon i Landsforbundet – målet er å ha fylkesforening
i hele landet.
Senior Høyre støtter regjeringens ambisjonsnivå i reformarbeidet; enten det gjelder helsestell, kommunesektor
eller arbeidslivet. Vi kan glede oss over at aldersgrenser er revidert og at et skikkelig velferdsløft for eldre er
under gjennomføring.
Senior Høyre sier også fra når ting ikke er helt på plass i samfunnslivet: Vi var ikke fornøyd med trygdeoppgjøret,
der pensjonistene som eneste gruppe risikerer å gå i minus. Jeg regner med den nye arbeidsministeren følger
opp løftet fra den forrige om en vurdering i Revidert Nasjonalbudsjett. Senior Høyre har dessuten gitt
høringsinnspill til Diskrimineringsloven, der aldersdiskriminering er utelatt som tema. Det er vi helt uenig i.
Senior Høyre følger etter beste evne med i utvikling av nye medier – med aktiv deltakelse i Høyres omfattende
fornyelse av egne nettsider og aktiviteter på Facebook. Men samtidig er det et klart behov for både å bli mer
synlig og mer aktiv i samfunnsdebatten.
Antall medlemmer i SHL er pr 31.12.2015 4312, hvorav 3819 betalende innen årsslutt.

Senior Høyres Landsmøte 2015
Senior Høyres Landsforbund avholdt sitt Landsmøte i Bergen 20.-21. mars 2015.
Fylkesordfører Tom-Christer Nilsen ønsket Landsmøtet velkommen til Bergen og Hordaland, og statsminister
Erna Solberg innledet om den politisk situasjonen.
Landsmøtet vedtok nytt politisk program for SHL og 2 resolusjoner, «Forsvars- og sikkerhetspolitikk» og
«Helsepolitikk for fremtiden» ble enstemmig vedtatt.
Landsmøtet hadde besøk fra i European Citizens Union (ESU) ved leder An Hermans og generalsekretær Guido
Dumon fra Brüssel. Hermans ga en orientering om seniorers deltagelse og representasjon i Europa. SHL er
medlem i ESU.

Landsstyret i SHL
Etter valgene på Landsmøtet består Landsstyret for perioden 2015-2017 av følgende:
Leder: Sverre Mauritzen, Rogaland
1. nestleder: Reidar Skotgård, Akershus
2.nestleder: Elenor Holter, Oslo
Styremedlemmer:
Ole Arvid Brønmo, Sør-Trøndelag
Einar Fløttum, Nord-Trøndelag
Lars Asbjørn Hanssen, Oslo
Bjørn Hernæs, Hedmark
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Lars Kristen Lefdal, Sogn og Fjordane
Tor Mathisen, Vest-Agder
Roald Stigum Olsen, Hordaland
Sissel Roseng, Vestfold
Arnt M. Storvik, Østfold
Sigrid Thielemann, Buskerud
Anders Talleraas, Møre og Romsdal
Alvhild Yttergård, Troms
Varamedlem:
Agnete Tjærandsen, Nordland
Landsstyret har i 2015 avholdt 6 styremøter.

Organisasjonsutvalget (OU)
Etter valgene på Landsmøtet i mars OU har i 2015 bestått av følgende:
Leder
Elenor W. Holter, Oslo
Medlem
Tor-Sverre Jacobsen, Bærum, Akershus
Medlem
Kristen Mo, Trondheim, Sør-Trøndelag
Medlem
Per Olav Hanssen, Stavanger, Rogaland
Varamedlem Brita G. Mørk, Sandefjord, Vestfold
OU har siden Landsmøtet i 2015 arbeidet med gjennomføring av Senior Høyres arbeidsplan. Et viktig punkt har
vært å legge til rette for dannelse av nye foreninger. I løpet av perioden er det godkjent 2 nye fylkesforeninger
og 6 nye lokalforeninger (se kapitelet Nye foreninger nedenfor).
OU ha også arbeidet videre med oppdatering av Håndboken for Senior Høyres Landsforbund. Utvalget har i
løpet av høsten 2015 brukt tid på å planlegge den 4. Organisasjons-konferansen i SHLs regi, som skal gå av
stabelen på First Hotel Ambassadeur i Drammen 28 -29 januar. Invitasjonen har gått bredt ut til alle lokal- og
fylkesforeninger, og det er forventet nærmere 90 deltagere.

Politisk Utvalg (PU)
Etter valgene på Landsmøtet i mars har PU bestått av følgende:
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem

Reidar Skotgård, Nittedal, Akershus
Ole B. Hovind, Oslo
Anne Marie Svenneby, Sør-Odal, Hedmark
Berit Anita Larsen, Fjell, Hordaland
Inger G. Hoff, Stryn, Sogn og Fjordane

Utvalgets første oppgave var å utarbeide to nye kapitler til Senior Høyres program, Kapitel 12, Forsvar- og
sikkerhetspolitikk og Kapitel 13, Miljø og klima. Disse kapitler er nå inntatt i programmet. Utvalget har drøftet
ulike temaer som kan danne grunnlag for innspill til Høyres stortingsprogram for 2017-2021. Notater med
forslag til aktuelle tema er oversendt sekretæren for programkomiteen. Utvalget har også utarbeidet uttalelser
på vegne av SHL, som er oversendt Høyres organisasjon og pressen.

Nystiftede foreninger i SHL
I løpet av denne perioden er det således godkjent 2 nye fylkesforeninger - Sør-Trøndelag SH og Møre og
Romsdal SH. Det bør også nevnes at Hordaland SH og Hedmark SH, ble i løpet av 2014 formelt re-etablert og har
i løpet av 2015 blitt aktive fylkesforeninger. 6 nye lokalforeninger er etablert (Ålesund SH i Møre og Romsdal,
Klæbu SH, Malvik SH og Melhus SH i Sør-Trøndelag, Namsos SH i Nord-Trøndelag samt Os SH og Sunnhordaland
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SH i Hordaland).

Representasjon og deltagelse
SHL har fortsatt sitt samarbeid innen European Senior Union (ESU) i 2015. Leder Sverre Mauritzen og 1.
nestleder Reidar Skotgård deltok på møte i European Senior Unions «Summer Academy» 3.-5. juli 2015 Wien.
Hovedtema var “Citizens’ Security in the European Union - Citizens’ call for Security, Protection and Social
Cohesion”.
Leder deltok også på møter i ESU i Brüssel i tiden 5.-7. november – nærmere bestemt Styremøte i ESUs
Executive Committe 5.11., markering av ESUs 20 årsjubileum 6.11. samt møter med leder og generalsekretær i
ESU 7.11.

16. Personalpolitikk
Arbeidet i Høyres organisasjon utføres i stor grad av frivillige, samtidig har partiet har et ansvar for å ivareta
mange faste og midlertidig ansatte. Det krever at arbeidsgiverpolitikken gir de ansatte rammevilkår som får ut
det beste av hver enkelt, og en formalisering av rutiner og oppfølging som et moderne arbeidsliv krever.
Høyres arbeidsgiverrolle er krevende ved at der er nær 20 formelle arbeidsgivere i systemet, og halvparten av
enhetene er en til en, med en ansatt og med tillitsvalgte som arbeidsgivere. Det gir en nærhet mellom daglig
leder og styret, men også utfordringer mht. kompetansetilførsel i personalpolitikken.
Det gjennomføres årlig møter mellom generalsekretær, fylkesleder og fylkessekretærer for å drøfte
personalpolitikk andre forhold knyttet til arbeidsforhold ved de mindre sekretariatene.

Arbeidsmiljøutvalg (AMU)
Høyre har et arbeidsmiljøutvalg som skal sørge for at vi jobber målrettet mot et godt arbeidsmiljø. Utvalget
består av representanter fra ledelsen og fra de ansatte.

Personalpolitisk samarbeidsutvalg
Personalpolitisk Samarbeidsutvalg er et fellesorgan for lønnsfastsettelsen og tarifforhandlingene ved
lønnsoppgjør. Utvalget består av representanter fra både de ansatte og ledelsen, og lederen velges av
sentralstyret.

Medarbeiderundersøkelse
Det gjennomføres en årlig medarbeiderundersøkelse blant de ansatte både i stortingsgruppen, Høyres
Hovedorganisasjon og fylkesorganisasjonene. Det viktigste med undersøkelsen er å få en samlet avsjekk av
opplevd arbeidsmiljø i organisasjonen. Der det er sterke utslag på enkeltspørsmål, eller tekstlige kommentarer
som det er viktig å gå nærmere inn på, vil dette kunne følges opp i medarbeidersamtaler og på andre måter.

Høyres fond for seniorpolitikk og omstillingstiltak
Høyres Pensjonsfond av 1997 hadde som formål å yte førtidspensjon til ansatte hos arbeidsgiverleddene.
Fondets arbeid ble i 2011 utvidet til også å omfatte seniortiltak og tiltakspakker ved omstilling. Fondets navn ble
i den forbindelse endret til ”Høyres fond for seniorpolitikk og omstillingstiltak”, også kalt ”Seniorfondet”.

Høyres Pensjonskasse
Høyre har i en rekke år hatt sin egen pensjonskasse med en kollektiv pensjonsordning med formål både å yte
alders- og uførepensjoner for medlemmene, samt etterlattepensjon til barn og ektefeller. Ved utgangen av 2015
hadde Pensjonskassen 150 medlemmer, hvorav 62 yrkesaktive i ytelsesordningen, 43 medlemmer i
innskuddsordningen og 45 pensjonister. I tillegg administrerer kassen 31 fripoliser. Pensjonskassen har en 70%
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ytelsesordning (som er lukket for nye ansatte), og en innskuddsordning for nye ansatte etter 1.1.2014, samt
fripoliser for tidligere ansatte. Pensjonspremien har steget betydelig de siste årene, og er oppe i 22 pst. av
pensjonsgrunnlaget. Dette skyldes i hovedsak det vedvarende lave rentenivået.

17. Høyres Medarbeiderforening
Høyres Medarbeiderforening er en sammenslutning av ansatte i Høyres Hovedorganisasjon, Høyres
stortingsgruppe og Høyres fylkesorganisasjoner. Foreningen har som formål å ivareta medlemmenes felles
interesser i lønns- og personalspørsmål. Foreningen er representert i personalpolitisk samarbeidsutvalg og er
forhandlingspart under lønns- og tariffoppgjør.
Tillitsvalgte for HH, stortingsgruppen og fylkesorganisasjonene, som også inngår i styret i
medarbeiderforeningen, har gjennom året veiledet ansatte i konkrete problemstillinger i arbeidsforholdet. Noen
av disse sakene har hatt et krevende utgangspunkt, men har fått sin løsning blant annet gjennom et konstruktivt
samarbeid med arbeidsgiver.
Styret har bestått av Christian Ingebrigtsen, Bénédicte Røer, Martin Engeset, Harald Eide Ellingsen og Cathrine
Gulbransen.

18. Navn i Høyre
Arbeidsutvalget
Erna Solberg, leder
Jan Tore Sanner, 1. nestleder
Bent Høie, 2. nestleder
Torbjørn Røe Isaksen
Lene W. Conradi
Julie M. Brodtkorb, leder Høyres Kvinneforum
Kristian Tonning Riise, UHL
Trond Helleland, parlamentarisk leder
Nikolai Astrup, parlamentarisk nestleder
Lars Arne Ryssdal, generalsekretær
Sentralstyret
Arbeidsutvalgets medlemmer
Landsmøtevalgte:
Arne Hjeltnes, Akershus
Hanne Alstrup Velure, Oppland
Stian Berger Røsland, Oslo
Øyvind Hilmarsen, Troms
Fylkesledere:
Tage Pettersen, Østfold
Hårek Elvenes, Akershus
Nikolai Astrup, Oslo
Lise Berger Svenkerud, Hedmark
Svein Håvar Korshavn, Oppland
Kristin Ørmen Johnsen, Buskerud

Alf Johan Svele, Vestfold
Gunn Marit Helgesen, Telemark
Arne Thomassen, Aust-Agder
Harald Furre, Vest-Agder
Sveinung Stensland, Rogaland
Liv Kari Eskeland, Hordaland
Arve Mjømen, Sogn og Fjordane
Geir Ove Vegsund, Møre og Romsdal
Yngve Brox, Sør-Trøndelag
Elin Agdestein, Nord-Trøndelag
Jonny Finstad, Nordland
Geir Inge Sivertsen, Troms
Jo Inge Hesjevik, Finnmark
Sideorganisasjoner:
Sverre Mauritzen, Senior Høyre
Heidi Fuglesang, Høyres Studenter
Høyres Stortingsgruppes styre
Trond Helleland, leder
Nikolai Astrup, nestleder
Øyvind Halleraker, innpisker
Sylvi Graham
Siri Meling
Frank J. Jenssen
Olemic Thommessen
Ingjerd Schou
Christina Wist, sekretariatsleder
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Valgkomiteen
Sveinung Stensland, Rogaland, leder
Tore Opdal Hansen, Buskerud
Elin R. Agdestein, Nordland
Anniken Hauglie, Oslo
Marianne G. Hansen, Akershus
Torill Eidsheim, Hordaland
Geir-Inge Sivertsen, Troms
Kari-Anne Jønnes, Oppland
Kathrine Evensen, Telemark/Kvinneforum
Sverre Mauritzen, SHL
Petter H. Haraldsen, UHL
Varamedlemmer:
Harald Furre, Vest-Agder
Kai Henriksen, Nordland
Hans Kristian Gjerstad, HS
Ingrid Skjøtskift, Sør-Trøndelag
Arve Harald Mjømen, Sogn og Fjordane
Samepolitisk Arbeidsutvalg
Rita Leinan, Rogaland, leder
Filip Mikkelsen, Nordland, nestleder
Bjørn Lødemel, Sogn og Fjordane
Henrik H. Gaup, Troms
Anne Kari Olli, Finnmark
Nils Ante Oskal Eira, Troms
Nadia Katrine Lilleng, Troms
Bengt Mattias Jåma, Nord-Trøndelag
Lars Filip Paulsen, Nordland, Sametinget
Martin Johannessen, Finnmark, sekr. (permisjon)
Thomas Berg Olsen, HH, sekretær
Karsten Brekne Karlsøen, Stortinget, sekretær
Høyres Kommunalutvalg
Tore Opdal Hansen, Drammen, leder
Lene W. Conradi, Asker, nestleder
Yngve Brox, Trondheim
Monica Vee Bratlie, Hurum
Olve Grotle, Førde
Anne Mette Øvrum, Sør-Odal
Laila Davidsen, Alta
Eirik Lae Solberg, Oslo
Erik Unaas, Eidsberg
Mari Botterud, Øyer
Jonny Finstad, Vestvågøy
Alf Johan Svele, Holmestrand
Ole Ueland, Sola
Janne Fardal Kristoffersen, Lindesnes
Jørn Christensen, Notodden
Petter William Haugland Haraldsen, UHL

Sverre Mauritzen, SHL
Oddleif Olavsen, Nordland/KS
Gunn Marit Helgesen, Telemark/KS
Hilde Onarheim, Hordaland/KS
Ingjerd Schou, Stortinget
Mudassar Kapur, Stortinget
Bjørn Lødemel, Stortinget
Frank J. Jenssen, Stortinget
Jardar Jensen, Statssekretær
Martin Engeset, HH, seniorrådgiver, sekretær
Carl-Henrik Bastiansen, rådgiver
Catharina Munthe, rådgiver
Karsten Brekne Karlsøen, Stortinget, rådgiver
Høyres Utvalg for nye velgergrupper (fra 9/11)
Stian Berger Røsland, Oslo, leder
Maria Angell-Dupont, Oslo
Dilek Ayhan, Statssekretær
Mudassar Kapur, Stortinget
Vasan Singaravel, Bergen
Lovkomiteen
Erling Lae, leder
Johan Giertsen
Gunn Cecilie Ringdal
Asta Ellingsen Stenhagen
Jan Birger Løken
Thomas Berg Olsen, HH, sekretær
Styret for Bedriftskanalen
Audun Blegen, Oppland, leder
Gunnar Gundersen, Næringskomiteen, Stortinget
Siri Meling, Finanskomiteen, Stortinget
Lars Jacob Hiim, Statssekretær
Bedriftskanalens politiske forum:
Paul Chaffey, Statssekretær
Bente Hauge, Akershus
Silvija Seres, Akershus
Johan H. Andresen, Akershus
Terje Venold, Akershus
Elin Schanche, Rogaland
Arne Hjeltnes, Akershus
Marie Hansgård Gjelsvik, HH, sekretær
Lasse Billington, Stortinget, sekretær
Høyres Europa-utvalg
Ingvil Næss Stub, Statssekretær, leder
Bjørn-Olav Knutsen, Akershus
Gunnar Myhr, Nord-Trøndelag
Nikolai Astrup, Oslo
Jan Petersen, Akershus
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Jarle Hammerstad, Oslo
Tom-Christer Nielsen, Hordaland
Kristin Clemet, Oslo
Espen Søilen, Akershus
Rune Aale-Hansen, Oslo
Elin Agdestein, Nord-Trøndelag
Ingjerd Schou, Østfold
Sven Erik Svedman, Oslo frem til 5/6-15
Mathilde Tybring-Gjedde, UHL
Charlotte Spurkeland, IYDU
Ingrid Caroline Hopp, EDS
Sverre Mauritzen, SHL
Vidar Helgesen, Statsråd
Marianne Neraal, Stortinget, sekretær

Christina Wist, stortingsgruppen
Kristin Stensby, verneombud HH
Maria Bjerke, verneombud stortingsgruppen
Christian Ingebrigtsen, leder av Høyres
medarbeiderforening
Øystein Bagle-Tennebø, personalsjef

Høyres Kvinneforum
Julie Margrethe Brodtkorb, Oslo, leder
Grete Ellingsen, Nordland, nestleder
Guro Angell Gimse, Sør-Trøndelag
Maren Malthe-Sørenssen, Oslo
Hilde Gravnås, Østfold
Kathrine Evensen, Telemark
Jannike Thorsen, Buskerud
Olin Henden, Sogn og Fjordane
Eli Skoland, Hedmark
Marie H. Gjelsvik, sekretær
Liv Aanby, sekretær/rådgiver fra 15/11

Varamedlemmer:
Øystein Bagle-Tennebø
Anne Bjertnæs
Harald Eide Ellingsen
Kjellaug Nakkim

Personalpolitisk samarbeidsutvalg
Arne Thomassen, leder
Christian Ingebrigtsen, Høyres medarbeiderforening
Martin Engeset, tillitsvalgt ansatte HH
Bénédicte Røer, tillitsvalgt stortingsgruppen
Lars Arne Ryssdal, generalsekretær
Christina Wist, leder gruppesekretariatet
Øystein Bagle-Tennebø, HH, sekretær

Varamedlemmer:
Øystein Bagle-Tennebø
Vanja Terentieff

Arbeidsmiljøutvalget
Lars Arne Ryssdal, HH

Høyres Pensjonskasses styre
Turid Grønnern, styreleder
Heidi Nakken
Thomas Berg Olsen
Anders Talleraas
Arve Mathisen, daglig leder
Bjarne F. Refsnes, Gabler, daglig leder

Høyres fond for seniorpolitikk og omstilling styre
Trond Helleland, leder
Lars Arne Ryssdal
Turid Grønnern
Rangdi Wetterhus Krogstad
Kristian Tveit Venås, sekretær

Høyres Medarbeiderforenings styre
Christian Ingebrigsten, Sør-Trøndelag, leder
Cathrine Gulbrandsen, Vestfold
Bénédicte Røer, Stortinget
Martin Engeset, HH, sekretær
Harald Eide Ellingsen, Rogaland, vara

34

HØYRES LANDSMØTE 2016

19. Organisasjonsstatistikk
Tabellen under viser antall betalende medlemmer i 2015 og betalingsprosent, beregnet på bakgrunn av alle
medlemmer pr. 31. desember 2015. Nye medlemmer i 2015, m/angivelse av prosent i forhold til alle betalende
medlemmer i 2014. Trofasthet viser andel av medlemmene som betalte kontingent i 2014, som også betalte i
2015.

Fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nordland
Nord-Trøndelag
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Sum/snitt

Betalende i
2015
4237
917
1852
583
914
2621
1598
1544
606
920
3788
2653
923
1652
947
1071
1233
1843
1420
31366

%

Nye i 2015

%1

Trofast

78,8 %
81,4 %
79,4 %
65,0 %
74,9 %
74,0 %
71,4 %
69,9 %
68,2 %
71,6 %
68,5 %
81,7 %
67,3 %
75,9 %
74,0 %
73,3 %
78,7 %
80,4 %
79,3 %
74,7 %

357
91
175
105
114
338
258
243
106
139
408
309
161
220
88
184
121
163
139
3723

7,9 %
10,0 %
9,3 %
17,7 %
11,7 %
12,5 %
15,1 %
15,7 %
17,7 %
14,8 %
9,5 %
11,3 %
17,0 %
12,7 %
8,5 %
17,8 %
9,8 %
8,3 %
9,1 %
11,3 %

84,6 %
86,8 %
85,7 %
77,3 %
81,5 %
82,1 %
76,6 %
82,4 %
83,8 %
81,0 %
78,8 %
84,8 %
79,6 %
80,7 %
79,7 %
84,5 %
85,0 %
84,4 %
82,6 %
82,22 %

Høyre totalt inklusive sideorganisasjonene, antall betalende medlemmer siste år:

HØYRE
UHL og HS
SHL2
TOTALT

Betalende medlemmer totalt
31.12.2015
31.12.2014
31 366
32 935
4 161
4 447
(3 819)
(3 877)
35 527
37 382

1 Andel nye betalende medlemmer i 2015, av antall betalende medlemmer i 2014. Tidligere års utregninger viste andel av nye
medlemmer på basis av antall medlemmer totalt pr 31/12, uten å ta hensyn til betaling.
2 Senior Høyres kontingent kreves inn sammen med Høyres kontingent, og inngår i antall betalende medlemmer for Høyre. Senior
Høyres betalende medlemmer er derfor notert i en parentes i denne oversikten. Tallet for 2014 er korrigert, da utregningen viste seg å
være feil. Dette tallet har imidlertid ingen betydning for det totale antallet medlemmer, som nevnt foran.
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SAK 4 LOVENDRINGER
Det har kommet inn seks lovendringsforslag innen fristen.
Lovendringsforslag nr. 1: Endring av § 1 Formål, fra Tønsberg Høyre
Dagens § 1 lyder:
«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.»
Forslaget fra Tønsberg Høyre lyder:
«Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på vår kristne og humanistiske arv, rettsstaten
og folkestyret, for å fremme personlig frihet og sosialt ansvar, medbestemmelse og eiendomsrett, og et
forpliktende nasjonalt og internasjonalt samarbeid.»
Sentralstyret anbefaler forslaget avvist.

Lovendringsforslag nr. 2: Endring av § 3 Medlemskap, første ledd om stemmerett i Høyres organer, fra
Sentralstyret:
Dagens § 3, 1. ledd lyder:
«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.»
Forslaget fra Sentralstyret til siste punktum lyder:
«Stemmerett i alle Høyres organer forutsetter at kontingent er betalt.»
Sentralstyret anbefaler forslaget vedtatt.

Lovendringsforslag nr. 3: Tillegg til dagens § 9 Administrasjon, om generalsekretærens møterett, fra
Sentralstyret
Forslaget fra Sentralstyret lyder:
«Generalsekretæren eller den generalsekretæren bemyndiger har møterett i alle besluttende organer i
Høyres organisasjoner.»
Sentralstyret anbefaler forslaget vedtatt.

Lovendringsforslag nr. 4: Ny § 9 Suspensjon, fra Sentralstyret
Forslaget fra Sentralstyret lyder:
«Sentralstyret kan med alminnelig flertall fatte vedtak om suspensjon fra tillits- eller- folkevalgte verv
for alle verv i fylkesorganisasjonen og tilhørende kommuneforeninger for 3, 6 eller 12 måneder når;
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1.
2.
3.
4.

Folkevalgt medlem har brutt med gruppens reglement
Medlemmet ved sin handlemåte har skadet Høyre utad eller innad.
Medlemmet har forbrutt seg mot Høyres vedtekter og Etiske retningslinjer i Høyre.
Medlemmet ikke retter seg etter advarsel gitt på grunnlag av punkt 1, 2 eller 3.

Sentralstyret er endelig ankeinstans for vedtak om suspensjon fattet på fylkesorganisasjonsnivå.
Suspensjonsvedtak gjelder alle verv i Høyre.»
Sentralstyret anbefaler forslaget vedtatt.

Lovendringsforslag nr. 5: Ny § 10 Eksklusjon, fra Sentralstyret:
Forslaget fra Sentralstyret lyder:
«Sentralstyret kan med 2/3-flertall fatte vedtak om eksklusjon av medlemmer direkte knyttet til Høyre
nasjonalt, fylkesorganisasjonene eller kommuneforeninger når medlemmet;
1.
2.
3.
4.

Bekjenner seg til en annen politisk oppfatning enn den som bygger på Høyres formålsparagraf.
Ved sin handlemåte har skadet Høyre utad eller innad, eller forbrutt seg mot Høyres vedtekter og
Etiske retningslinjer i Høyre.
Er medlem av annet politisk parti
Ikke retter seg etter advarsel gitt på grunnlag av punkt 1, 2 eller 3.

Medlemmer som stiller seg til disposisjon eller er nominert på en konkurrerende valgliste vil automatisk
miste sitt medlemskap.
Sentralstyret er endelig ankeinstans for vedtak om eksklusjon fattet på fylkesorganisasjonsnivå.
Eksklusjonsvedtaket gjelder for alle foreninger i Høyre og Høyres sideforeninger. Vedtaket kan ikke omgjøres før
innen utløpet av neste kommunestyreperiode. Den ekskluderte må i slike tilfeller søke sin forening om å bli tatt
opp som medlem.»
Hvis nye §§ 9 og 10 blir vedtatt vil dagens § 9 Administrasjon og § 10 Lovforandringer bli til § 11 Administrasjon
og § 12 Lovforandringer.
Sentralstyret anbefaler forslaget vedtatt.

Lovendringsforslag 6: Tillegg til § 3, tredje ledd, fra Sentralstyret:
Dagens § 3, 3. ledd lyder:
«Eksklusjon besluttes av Sentralstyret med 2/3 flertall.»
Forslaget fra Sentralstyret lyder, forutsatt flertall for ny § 10 Eksklusjon:
«Eksklusjon besluttes av Sentralstyret med 2/3 flertall jfr §10 Eksklusjon.»
Sentralstyret anbefaler forslaget vedtatt.
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SAK 5 KONTINGENTVEDTAK
Kontingentsatsene i Høyres foreninger er styrt av §4 i Høyres lover som sier «… Foreningene fastsetter
medlemskontingenten ut fra den Landsmøtefastsatte minstekontingenten. …» og Normallover for Høyres
kommuneforeninger §7 som sier «Årsmøtet behandler … Medlemskontingent. Kontingenten skal ikke være
mindre enn den landsmøtefastsatte minimumskontingenten».
Minstekontingenten for hovedmedlemskap i Høyre har fra 2011 vært på 400,-. Anbefalingen er å øke satsene
med 10% fra og med 2017. Kontingentsatser ut over minstekontingenten kan fastsettes av den enkelte forening.
I tillegg ligger tidligere vedtak fra juni 2010 om halv kontingent for nye medlemmer i august, september og
oktober, og at nye medlemmer fra november betaler full kontingent som gjelder for november og desember og
for påfølgende år.
Nye medlemmer som melder seg inn og betaler via Høyres nettsidene eller andre innmeldingsløsninger betaler
minstekontingent uavhengig av foreningens satser.
Arbeidsutvalgets forslag:
a) Minstekontingenten gjeldende for alle hovedmedlemskap i Høyre settes til kroner 440,- for 2017.
b) Studenter, trygdede og pensjonistmedlemmer i Høyre betaler minst 220,-.
c) Minstekontingent for medlemskap i Unge Høyre og Høyres studenter med fulle rettigheter i Høyre
settes til kroner 100,-.
d) Medlemmer under 30 år i Høyre som også er betalende medlemmer i Unge Høyre eller Høyres
studenter betaler kroner 120,-. (Slik at de til sammen betaler 220,-).

SAK 7 VALG
Valgkomiteen vedtok enstemmig følgende innstilling:
Arbeidsutvalget:
Leder:
1. nestleder:
2. nestleder:
Arbeidsutvalgsmedlem:
Arbeidsutvalgsmedlem:

Erna Solberg, Hordaland
Jan Tore Sanner, Akershus
Bent Høie, Rogaland
Torbjørn Røe Isaksen, Telemark
Gunn Cecilie Ringdal, Buskerud

Leder for Høyres kvinneforum:

Tina Bru, Rogaland

Medlemmer av sentralstyret:

Hanne Alstrup Velure, Oppland
Erling Kagge, Oslo
Janne Fardal Kristoffersen, Vest-Agder
Mudassar Kapur, Oslo

Revisor:

Deloitte AS

I henhold til Høyres lover gjelder alle valg for to år.
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