6.-8. APRIL 2018
THON CONGRESS GARDERMOEN

1. Konstituering
a) Godkjenning av innkallingen
b) Forretningsorden
Sentralstyrets vedtatte forretningsorden er tatt inn på sidene 7-11.
c) Dirigenter
Følgende tre dirigenter er innstilt av sentralstyret:

1. Hans Jacob Bønå (Finnmark) – Hoveddirigent
2. Janne Fardal Kristoffersen (Agder/Vest-Agder)
3. Peder Sjo Slettebø (Hordaland)

d) Fullmaktskomité
Følgende fullmaktskomité er innstilt av sentralstyret:

1. Svein Harberg (Agder/Aust-Agder) – leder
2. Marianne Haukland (Finnmark)
3. Michael Momyr (Trøndelag/Sør-Trøndelag)
Sekretær: Martin Engeset

e) Valg av redaksjonskomité - digitalisering
Følgende er innstilt av sentralstyret:

1. Kent Gudmundsen (Troms) - leder
2. Sara Juriks (HS)
3. Mari Holm Lønseth (Trøndelag/Sør-Trøndelag)
4. Kari Anne Jønnes (Innlandet/Oppland)
5. Vetle Wang Soleim (Møre og Romsdal)
6. Paul Chaffey (KMD)
Sekretærer: Morten Skauge

f) Valg av redaksjonskomité – arbeid og inkludering
Følgende er innstilt av sentralstyret:

1. Margret Hagrup (Rogaland) – leder
2. Eivind Nævdal-Bolstad (Hordaland)
3. Mathilde Tybring-Gjedde (Oslo)
4. Torunn Ostad (Agder/Aust-Agder)
5. Mudassar Kapur (Oslo)
6. NN Mangfoldsutvalget
7. Morten Bakke (ASD)
Sekretærer: Anna Molberg
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g) Valg av redaksjonskomité – grønt skifte
Følgende er innstilt av sentralstyret:

1. Lene Camilla Westgaard-Halle (Vestfold) – leder
2. Mathias Bernander (Agder/Vest-Agder)
3. Elin Agdestein (Trøndelag/Nord-Trøndelag)
4. NN – Forslag fra arbeidsutvalget fremlegges for landsmøtet
5. Svein Erik Kristiansen (Nordland)
6. Daniel Skjevik-Aasberg (UHL)
7. Jens Frølich Holte (UD)
Sekretærer: Hilde Hvaal Durban
h) Valg av redaksjonskomité – bioteknologi
Følgende er innstilt av sentralstyret:

1. Kristin Ørmen Johnsen (Buskerud) – leder
2. Tone Trøen (Akershus)
3. Kårstein Eidem Løvaas (Vestfold)
4. Anita Sollie (Nordland)
5. Ole Ueland (Rogaland)
6. Anne Berit Figenschou (Troms)
7. Reidar Skotgård (SHL)
8. Ragnhild Berg Nilsen (UHL)
Sekretærer: Alexander Z. Ibsen

i) Valg av resolusjonskomité
Følgende resolusjonskomité er innstilt av sentralstyret:

1. Helge Orten (Møre og Romsdal) – leder
2. Regina Alexandrova (Troms)
3. Hilde Onarheim (Hordaland)
4. Tage Pettersen (Østfold)
5. Gunn Cecilie Ringdal (Buskerud)
6. Henrik Asheim (Akershus)
7. Kristoffer Gustavsen (UHL)
Sekretærer: Kristoffer Aardal Hansen og Therese Eia Lerøen

g) 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.
Delegater har tale og stemmerett, observatører har kun talerett.

4

Andre som inviteres fra faste utvalg o.l. som observatører, så sant de ikke er valgt som
delegater av sine fylkesorganisasjoner, er:
- Leder av Bedriftskanalen
- Leder av Kommunalutvalget
- Leder av Høyres samepolitiske arbeidsutvalg
- Leder av Åpne Høyre
- Leder av Høyres Mangfoldsutvalg
- Leder av Høyres Lovkomité

2. Den politiske situasjon
Høyres leder, Erna Solberg, innleder til debatt.

3. Sentralstyrets årsberetning 2017
Sentralstyrets årsberetning er tatt inn på sidene 13-48.

4. Lovendringer
Side 49-50.

Høyres gjeldende lover er tatt inn på sidene 52-54.

5. Kontingentvedtak

Sentralstyrets innstilling er tatt inn på side 51.

6. Resolusjoner
7. Valg

Valgkomiteens innstilling er tatt inn på side 51.
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HØYRES LANDSMØTE 2018
ARRANGERES
PÅ THON CONGRESS GARDERMOEN
Landsmøtet søkes avviklet etter følgende timeplan:

Fredag 6. april
Kl. 12.30
Kl. 13.00
Kl. 13.30
Kl. 16.45
Kl. 17.00
Kl. 20.00
Kl. 20.00

Delegatene inntar sine plasser
Åpning
Lederens tale
Pause
Forhandlingene gjenopptas
Forhandlingene avsluttes
Middag

Kl. 09.00
Kl. 12.00
Kl. 13.30
Kl. 16.00
Kl. 16.20
Kl. 17.30
Kl. 20.00

Forhandlingene gjenopptas
Lunsj
Forhandlingene gjenopptas
Pause
Forhandlingene gjenopptas
Forhandlingene avsluttes
Festmiddag

Kl. 09.00
Kl. 14.00

Forhandlingene fortsetter
Landsmøtet heves innen klokken 14.00

Lørdag 7. april

Søndag 8. april
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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, prinsipprogram eller deler av disse,
skal være utsendt senest fem uker før Landsmøtet.

c) Forslag til endringer i Sentralstyrets innstillinger og til
resolusjoner mv. sendes Hovedorganisasjonen innen 3 uker før
Landsmøtet. Forslag til endringer i stortingsvalgprogram,
prinsipprogram eller deler av disse, 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) Redaksjonskomiteen(e)s innstilling sendes delegatene senest
dagen før landsmøtets start. Forslag til endringer som er innstilt
avvist, må skriftlig opprettholdes av en delegat til
kommunikasjonsbordet innen den frist dirigentene setter, hvis
ikke ansees disse avvist av landsmøtet.

g) Forslag som fremmes etter fristenes utløp vil normalt ikke bli
tatt opp til behandling, unntatt når det dreier som om endringseller 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 mv.

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.
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b) Ved behandling av programmer skal dirigentene tilstrebe en
likeverdig behandling av alle kapitler, uansett
behandlingsrekkefølge.

c) Til beretnings-, program- og prinsipprogramdebatten får hver
delegasjon tildelt en grunntid og en tilleggstid ut fra antall
delegater. Delegasjonene fordeler selv sin tildelte tid og melder
dette til Hovedorganisasjonen innen den frist som
generalsekretæren setter. Det gis adgang til replikker (se punkt g
og h).
d) Ingen innlegg skal normalt overskride 2 minutter, men
dirigentene kan innvilge utvidet taletid.

e) For å sikre grundig behandling av dissenser og endringsforslag
av viktig prinsipiell karakter, kan dirigentene legge til rette for
en duell der det utpekes en person som taler for forslaget og en
annen som taler mot forslaget i forbindelse med debatten.

f) 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.

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.
h) Foruten de forhåndsinntegnede innleggene, gjøres alle
inntegninger til talerlisten og til alle replikkordskifter
elektronisk.

3. Voteringsreglement

a) Votering over lovforslag kan ikke finne sted før
fullmaktskomiteens innstilling er behandlet av Landsmøtet.
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b) Ved en votering over lovforslag avgis først stemmer mot
forslaget. Dersom antall stemmer mot er større enn 1/3 av antall
godkjente fullmakter, er lovforslaget falt. Dersom antall stemmer
mot er mindre enn dette, avgis stemmer for forslaget. Dersom
antall stemmer for forslaget er dobbelt så høyt som antall
stemmer mot, eller høyere, konstaterer dirigentene at kravet i
lovens § 10 om 2/3 flertall er oppfylt.
c) Før lovforslaget erklæres vedtatt eller forkastet spør dirigenten
om det er protester mot voteringen. Fremkommer ingen protest
erklæres lovgivningen gyldig fra Landsmøtets avslutning, med
mindre annen ikrafttreden følger av lovvedtaket.

d) Dersom det fremkommer protest mot voteringen, avgjør
Landsmøtet etter forslag fra dirigenten ved alminnelig flertall
om det skal holdes ny votering. Dersom det fattes vedtak om ny
votering, foretas denne straks.

e) Ingen stemmeberettigede delegater må komme inn i eller forlate
møtesalen etter at dirigenten har tatt en lovsak opp til votering,
før dirigenten har erklært saken for avgjort.
f) Andre forslag vedtas med alminnelig flertall. Dirigentene
vurderer behovet for kontravoteringer. Dersom det fremmes
krav om det, skal kontravotering alltid foretas.

g) Saksvoteringer foretas i alminnelighet ved bruk av elektronisk
votering 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.
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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.

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
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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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SAK 3

SENTRALSTYRETS ÅRSBERETNING FOR 2017

1. Lederens politiske oppsummering Valgseier og regjeringsutvidelse
I 2017 fikk Høyre og regjeringen fornyet tillit av velgerne.

Etter en turbulent periode med flyktningkrise og konsekvensene av et dramatisk fall i
oljeprisen pekte mange piler i riktig retning i 2017. Resultatene av måten regjeringen
håndterte svært krevende situasjoner på, ble tydeligere og tydeligere i løpet av året.
Samtidig ble også bildet av en regjering og et parti som leverte på viktige valgløfter fra
2013 tydeligere. Det bygget også vår tillit hos velgerne.

Året var preget av en mengde gode nyheter som viste at pilene peker i riktig retning.
Innenfor sentrale områder for Høyre som helse, skole, økonomi og sysselsetting fikk vi
flere oppmuntrende rapporter gjennom året.

Vi kunne konstatere at etter fire år med Høyre i regjering var ledigheten på vei ned,
skoleresultatene på vei opp, ventetiden i helsevesenet ble kortere og sykehuskøen ble
betydelig kuttet. Ettervalgsundersøkelsen viste at vi hadde styrket vår troverdighet på
viktige områder for velgerne. At vi fikk uttelling hos velgerne for resultatet av politikken
vi har ført, er en viktig del av forklaringen på vår valgseier.

Optimismen og troen på at vi kunne vinne valget økte gjennom året, blant annet som følge
av de gode nyhetene nevnt over. Høyre lå stabilt på målingene før vi fikk et markert løft
inn i valgkampen. Avgjørende for valgresultatet var at vi holdt på strategien som var lagt
og at vi førte en optimistisk valgkamp under mottoet: «Det er de blideste som vinner
valg».
Høyre endte på valgnatten med 25 % av stemmene og 45 mandater. En liten nedgang fra
2013, men likevel et sterkt resultat. Avstanden i oppslutning mellom Høyre og
Arbeiderpartiet har aldri vært mindre ved et valg i moderne historie. Sammen med FrP,
Venstre og KrF var grunnlaget for at regjeringen skulle fortsette, sikret. Denne gangen
uten samarbeidsavtale med Venstre og KrF. Sonderinger med Venstre førte til
forhandlinger om en ny regjeringsplattform, som til slutt endte med enighet og en
utvidelse av regjeringen i januar 2018.
I 2017 ble også viktige politiske gjennomslag sementert. For å nevne noen:





Nasjonal Transportplan
Langtidsplanen for Forsvaret
Karakter- og kompetansekrav for lærere
Sammenslåing av en rekke kommuner.
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Det ble i løpet av året publisert flere anslag og prognoser for de kommende årene som gir
grunn til optimisme. De peker i retning av fallende ledighet og økonomisk vekst over
gjennomsnittet. Det vil øke behovet for måtehold i den offentlige pengebruken, for å ikke
legge for stort press på renten og å svekke norske bedrifters konkurransekraft.

Vi fikk vedtatt et statsbudsjett hvor den underliggende utgiftsveksten er lavere enn BNPveksten, det bidrar til å styrke den økonomiske bærekraften til velferdssamfunnet. I årene
fremover er det å sikre økonomisk, sosial og klimamessig bærekraft det avgjørende
politiske prosjektet. Det vil kreve tøffere prioriteringer. Vi må oppnå mer med mindre, det
krever nye ideer og bedre løsninger.
Året har vist at mange norske velgere ønsker seg partier som tar ansvar og ikke driver
med overbud. Medlemstallet gikk opp med drøyt 1000 medlemmer og vi nådde nesten
30.000 betalende medlemmer. At vi kan vokse når vi tar ansvar er godt nytt og gir grunn
til selvtillit.

Høyres landsmøte i 2017 vedtok programmet Høyre la til grunn i forhandlingene om
Jeløya-erklæringen. Høyres valgprogram var resultatet av en grundig og langvarig politisk
prosess i hele partiet. At Høyre leverte på ambisjonen om å være Norges viktigste
politiske verksted også i posisjon, var et avgjørende bidrag til valgseier. Det holder ikke
bare å levere det man har lovet, man må også presentere velgerne for ny politikk. Vår
ambisjon er gjenvalg også i 2021. Da er det avgjørende at vi som parti fortsetter å utvikle
ny politikk også denne perioden.
Det begynner på årets landsmøte. Jeg gleder meg til å gjøre den jobben sammen med deg!
Oslo, 28. februar 2018

2. Valget 2017
Høyre vant et historisk gjenvalg i 2017. Etter fire år i regjering med Fremskrittspartiet og
i tett samarbeid med Kristelig Folkeparti og Venstre, vant vi grunnlag for fire nye år med
borgerlig regjering. Seieren bygger på de strategiske veivalgene partiet tok i 2006, som
beredte grunnen for en borgerlig regjering med utspring i Høyre og Erna som
statsminister.
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Arbeidet med å forberede den viktige valgkampen i 2017 startet allerede på begynnelsen
av perioden. Tidlig satte partiledelsen og sentralstyret kurs, og partiet har jobbet etter tre
overordnede mål:





Høyre er Norges viktigste politiske verksted

Best på kampanjearbeid og valgkamp

40 000 medlemmer innen utgangen av 2017

Gjennom hele perioden har Høyre vektlagt åpne politiske prosesser, diskusjoner og
vedtak for å utvikle partiets politikk videre. Dette skapte et levende politisk verksted som
sørget for at Høyre hadde ny politikk å gå til valg på i 2017.

Høyre fikk en oppslutning på 25,0 pst. nasjonalt. Høyre fikk totalt 732.895 stemmer. Bare
tre ganger siden 1930 har Høyre oppnådd et bedre resultat enn dette ved stortingsvalg: I
1981, 1985 og 2013. Dette resultatet ga Høyre 45 stortingsmandater og fortsatt mandat til
å lede Norge videre.
Sammenlignet med valget i 2013, er valgresultatet en tilbakegang på 1,8 prosentpoeng,
hvilket utgjør tre mandater.
For en utfyllende rapport om valgkampen vises det til Valgkamprapport 2017.

Valgkampanjen

En rekordtidlig vedtatt strategi og planlegging ga bedre tid enn tidligere for å
implementere og skolere. Denne forankringen viste seg å være verdifull.

Hovedbudskapet ”Vi tror på Norge” ble lansert ved årsskiftet 2016/2017 og ga
organisasjonen god tid til å bli kjent med og bli glad i budskapet.

Vi besluttet tidlig å ikke produsere sentralt felles-materiell til utdeling i hele landet.
Utfordringene er ulike fra Finnmark til Vest-Agder og dette må vi ta med oss i utvikling av
materiell. Alt materiell ble utviklet med utgangspunkt i lokale utfordringer, lokale bilder
og i tett samarbeid med fylkene.

Målgrupper

Vi definerte tidlig 5 målgrupper og gjennom fokusgrupper, A-B testing og kontinuerlig
justering har dette arbeidet gitt gode resultater. Vi ønsker å fortsette målgruppearbeidet
mot fremtidige valg.

Organisering

Som en del av strategien for valgkampen 2017 ble det vedtatt å styrke
kampanjeressursene ute i fylkesorganisasjonene gjennom å ansette regionale
kampanjemedarbeidere. Rekrutteringen startet høsten 2016. Erfaringene viser at
tiltredelse senhøstes/årsskiftet er optimalt. Stillingene får et stort ansvar i å planlegge,
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rekruttere til og gjennomføre de regionale kampanjesamlingene og det krever kjennskap
til organisasjonen samt kunnskap til temaene det skal skoleres i.
De regionale kampanjemedarbeiderne ble utstyrt med PC og Høyre-mail i tillegg til
opplæring i de verktøyene vi benytter i valgkamp. De aller fleste ble rekruttert med en
eller annen tilknytning til organisasjonen. Det gjorde introduksjonen noe lettere og er å
anbefale for fremtidig organisering. Stillingene ble lønnsmessig finansiert av HH.
Reisekostnader ble dekket av fylkene. Ordningen med regionale kampanjemedarbeidere
er å anbefale for fremtidige valg.

Mangfoldstrategi – nye velgergrupper

I Høyres planer 2014-2017 er det vedtatt som en av tre organisatoriske satsningsområder
at Høyre skal fortsatt være landets beste parti på kampanjearbeid og valgkamp. Under
dette delmålet står følgende: «Forsterket arbeid overfor nye velgergrupper. Disse
gruppene er tallrike i de store byene og vil i fremtiden kunne avgjøre valg. Høyre skal ha
gode kampanjer rettet mot nye velgergrupper.»
Mangfoldstrategien evalueres og forslag til endringer vil bli forelagt Sentralstyret som en
egen sak.

3. Politisk arbeid

Både Høyres Hovedorganisasjon og Høyres stortingsgruppe nedsetter utvalg og
utredningsgrupper for å supplere det daglige politiske arbeid som utføres. Utvalgene i regi
av programkomiteen avsluttet sitt arbeid i forbindelse med at Høyres landsmøte 2017
vedtok nytt stortingsvalgprogram og i utvalg som er underlagt programkomiteen. I 2017
ble en prinsipprogramkomité nedsatt og påbegynte sitt arbeid. 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 ha
et mål om å bidra til bevisstgjøring om og faktisk øke mangfold blant tillitsvalgte på
Høyres valglister i forbindelse med nominasjonsarbeidet. Utvalget består av åtte
medlemmer oppnevnt av sentralstyret i februar 2016. Den ledes av Mahmoud Farahmand
(Telemark).

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 utarbeidet sametingsprogram, og stilte lister i valg i alle samiske
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valgkretser. Utvalget bestod i 2017 av ti medlemmer oppnevnt av sentralstyret i juni 2016
og ble ledet av Rita Leinan (Sør-Norge valgkrets).

Høyres Europautvalg

Høyres Europautvalg skal gi innspill til det organisatoriske og politiske EU-arbeidet, samt
overordnede og strategiske råd knytte til partiets EU-arbeid. En viktig oppgave er å bidra
til å utvikle EU-kompetansen i partiet. Utvalget består av 15 medlemmer oppnevnt av
sentralstyret i juni 2016 og ledes av Heidi Nordby Lunde (Oslo).

Komiteer underlagt programarbeidet

Ved fremleggelse av utkast til nytt stortingsvalgprogram som ble behandlet av
Landsmøtet i 2017, avsluttet programkomiteen og alle underlagte komiteer sitt arbeid.

Programkomiteen

Programkomiteen ble oppnevnt av sentralstyret i juni 2015 og ledet arbeidet med
utarbeidelse av nytt stortingsvalgprogram. Komiteen bestod av Torbjørn Røe Isaksen,
Telemark (leder), Nikolai Astrup, Oslo (nestleder), Tina Bru, Rogaland, Paul Chaffey,
Akershus, Gunn Cecilie Ringdal, Buskerud, Harald Furre, Vest-Agder, 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.

Kunnskap for alle

Utvalget utarbeidet nye, konkrete forslag i kunnskapspolitikken for hele utdanningsløpet,
fra tidlig læring i barnehagen til høyere utdanning. Utvalget bestod av åtte medlemmer og
ble ledet av stortingsrepresentant Kristin Vinje (Oslo).

Ny sjanse

Utvalget ble satt til å levere innspill til politiske løsninger for bekjempe og forhindre
utenforskap ved å vurdere endringer i stønadsinnretninger og andre forhold som
påvirker arbeidsmarkedet. Utvalget bestod av ti medlemmer og ble ledet av
stortingsrepresentant Stefan Heggelund (Oslo).

Det grønne skiftet

Utvalget fikk i oppdrag å foreslå ny konkret og gjennomførbar miljøpolitikk som bidrar til
å redusere nasjonale klimagassutslipp og som bidrar til den grønne omstillingen av Norge.
Utvalget bestod av åtte medlemmer og ble ledet av stortingsrepresentant Henrik Asheim
(Akershus).

En moderne likestillings- og familiepolitikk

Utvalget ble nedsatt for å utvikle en ny fremtidsrettet likestillings- og familiepolitikk som
fremmer likestillingen i Norge gjennom et borgerlig og liberalkonservativt menneske- og
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samfunnssyn. Utvalget bestod av ni medlemmer og ble ledet av stortingsrepresentant
Tina Bru (Rogaland).

Kvalitet i omsorgstilbudet

Utvalgets oppdrag var å 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, innenfor en visjon om en mer individorientert pleie- og omsorgstjeneste,
som setter den enkelte pleietrengende i sentrum. Utvalget bestod av ti medlemmer og ble
ledet av stortingsrepresentant Tone W. Trøen (Akershus).

Fremtidens skattesystem

Utvalget skulle foreslå ny skattepolitikk som sikrer Norge et robust skattesystem som er
tilpasset den internasjonale økonomien. Utvalget bestod av åtte medlemmer og ble ledet
av Siri Meling (Rogaland).

Distriktspolitisk utvalg

Utvalget fikk i oppdrag å utarbeide forslag til en moderne distriktspolitikk for partiet.
Utvalget bestod av åtte medlemmer og ble ledet av programkomitemedlem Ole Gunnar
Krakhellen (Sogn og Fjordane).

Andre utvalg, forum og arbeidsgrupper
Forsvars- og sikkerhetspolitisk forum

Forumet fulgte den brede sikkerhets- og forsvarspolitiske debatten og var til støtte for
utenriks- og forsvarsfraksjonens arbeid. Arbeidet med Langtidsplanen for Forsvaret (LTP)
stod sentralt frem til denne ble vedtatt. Forumet var et bindeledd mellom
stortingsgruppen, politisk ledelse i Forsvarsdepartementet, Høyres støttespillere i de
forsvars- og sikkerhetspolitiske forskningsmiljøene, organisasjonene i sektoren, samt
ressurspersoner i og rundt partiorganisasjonen. Forumet bestod av ti medlemmer
oppnevnt av arbeidsutvalget og var ledet av Øyvind Halleraker (Hordaland).

Idrettsutvalget

Høyres idrettsutvalg fikk i oppdrag å arbeide for at Høyre ble mer synlig som idrettsparti
gjennom å fremme flere stemmer i debatten, ha kontakt med idretten og være tilstede på
viktige idrettsarrangementer. Utvalget bestod av elleve medlemmer oppnevnt av
arbeidsutvalget og ble ledet av Tage Pettersen (Østfold).

Arbeidsgruppe om internasjonal utvikling og fattigdomsbekjempelse

Arbeidsgruppen hadde ansvar for å utvikle politikk og spisse argumentasjonen for
hvorfor markedsøkonomi, frihandel og økonomisk vekst er nødvendig for å bekjempe de
internasjonale fattigdomsutfordringene og for å utjevne forskjeller globalt. Gruppen
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bestod av fire medlemmer oppnevnt av arbeidsutvalget og ble ledet av Sylvi Graham
(Akershus).

Arbeidsutvalg for Høyres storbynettverk

Arbeidsutvalgets for Høyres Storbynettverk har en organisatorisk funksjon.
Arbeidsutvalget tar ansvar for å holde jevnlig aktivitet nettverket, og legger til rette for
dialog om aktuelle storbypolitiske temaer i det uformelle storbynettverket.
Arbeidsutvalget har også ansvar for å samordne innspill til utviklingen av Høyres
storbypolitikk. I 2017 holdt nettverket i hovedsak på med valgkamprelatert arbeid.
Utvalget består av tre medlemmer oppnevnt av arbeidsutvalget og ledes av Mudassar
Kapur (Oslo).

Arbeidsutvalg for Høyres distriktsnettverk

Arbeidsutvalget for Høyres distriktsnettverk har en organisatorisk funksjon. Det skal
legge til rette for dialog om aktuelle distriktspolitiske temaer i det uformelle
distriktsnettverket. Arbeidsutvalget har også ansvar for å samordne innspill til
utviklingen av Høyres distriktspolitikk. Utvalget bestod av fire medlemmer oppnevnt av
arbeidsutvalget og var i 2017 ledet av Anders B. Werp (Buskerud). I dag består utvalget av
seks medlemmer og ledes av Liv Kari Eskeland (Hordaland).

Retorikkgrupper for Høyres fire valgkampsaker

Arbeidsgruppene fikk ansvar for å utarbeide retorikk og faktagrunnlag knyttet til Høyres
fire valgkampsaker. De skulle også bidra til å forberede utspill og markeringer på sitt
respektive område. Gruppene var oppnevnt av arbeidsutvalget og ble ledet av Henrik
Asheim (kunnskap i skolen), Tone Trøen (trygg omsorg, raskere behandling), Frank
Jenssen (flere jobber) og Hårek Elvenes (styrke forsvar og beredskap).

Utvalg for helse som næring

Utvalget fikk i oppdrag å utvikle ny politikk i skjæringsfeltet helse/næring. Herunder
skulle utvalget ta for seg ny teknologi som kan gi nye arbeidsplasser, innovasjon i bedre
tjenester og mer effektivt utstyr, kommersialisering av forskning, utvikling og produksjon
av legemidler. I tillegg til å utvikle ny politikk, skulle utvalget også søke å tydeliggjøre
Høyres profil på området gjennom bedriftsbesøk, kontaktmøter, innlegg og medieutspill.
Utvalget bestod av seks medlemmer oppnevnt av gruppestyret og ble ledet av Kristin
Ørmen Johnsen (Buskerud).

Åpne Høyre

Åpne Høyre er partiets stemme på temaer relatert til lhbtiq (lesbiske, homofile, bifile,
trans-, intersex- og queerpersoner), og skal samtidig synliggjøre partiets historie på
området. Utvalget har i 2017 jobbet tett med en rekke fylkes- og lokalforeninger og
markert Høyre i relevante fora så vel som i media. Utvalget representerer også Høyre i
European Centre-Right LGBT Alliance, som gir både erfaringsutveksling og muligheter for
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eksterne markeringer. Utvalget ble oppnevnt av Sentralstyret i juni 2016, har 8
medlemmer og ledes av Helge Ytterøy L'orange.

Digitalisering / ny teknologi

Utvalget skal gå gjennom de utfordringene og mulighetene digitalisering skaper i de ulike
sektorer, og komme med forslag til hva som trengs av nye initiativer og politikk på hvert
sektorområde. Utvalget består av syv medlemmer oppnevnt av Arbeidsutvalget i
november 2017 og blir ledet av Peter Christian Frølich (Hordaland).

Arbeid og inkludering

Utvalget skal gjennomgå mulighetene for å skape et arbeidsliv med plass til alle, en skole
som gir et godt utgangspunkt i livet og tiltak for å gi kompetansepåfyll senere i livet.
Utvalget består av åtte medlemmer oppnevnt av Arbeidsutvalget i november 2017 og blir
ledet av Heidi Nordby Lunde (Oslo).

Grønt skifte

Utvalget skal identifisere ny klimapolitikk og gjennomgå mulighetene som finnes i ny,
grønn teknologi for næringsliv og arbeidsplasser. Utvalget består av åtte medlemmer
oppnevnt av Arbeidsutvalget i november 2017 og blir ledet av Stefan Heggelund (Oslo).

Arbeid med nytt prinsipprogram

Høyres landsmøte 2017 vedtok å be sentralstyret legge til rette for en bred diskusjon om
bioteknologi frem mot landsmøtet i 2018, og at dette arbeidet skal inngå i grunnlaget for
arbeidet med et nytt prinsipprogram.

Prinsipprogramkomité

En komité nedsatt av sentralstyret, med mandat om å utarbeide forslag til nytt
prinsipprogram for Høyre for vedtak på Høyres landsmøte 2019. I arbeidet skal komiteen
ta utgangspunkt i Høyres formålsparagraf og gjeldende prinsipprogram vedtatt på Høyres
landsmøte 2008. Komiteen ble også satt til å utarbeide en delinnstilling om
problemstillinger knyttet ilt gen- og bioteknologi i forkant av Høyres landsmøte 2018. Jan
tore Sanner (Oslo) ble valgt som leder av programkomiteen, bestående av ni andre
medlemmer. Det ble også nedsatt et programråd bestående av 13 medlemmer.

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 den
største partigrupperingen i EU-parlamentet med både presidenten i Kommisjonen og
Rådet.
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Norge kan ikke oppnå fullt medlemskap så lenge vi står utenfor EU, men gjennom en
spesialordning har Høyre i mange år vært innvilget et assosiert medlemskap med
stemmerett. Høyre møter med representanter i EPPs styre, toppmøter (hvor EPPs
partiledere møter) og arbeidsgrupper. Erna Solberg deltar jevnlig på EPP-toppmøtene.
Høyres Maren Malthe-Sørenssen er visepresident i EPP Women, mens internasjonal
sekretær deltar i arbeidsgruppemøtene.

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.
Høyre deltar aktivt på en rekke møter og samlinger i IDUs regi. I 2017 deltok Høyre på
flere møter i IDU-regi, herunder Executive Commite-møte i Munchen i februar og
kampanjeledermøter i Washington DC i februar/mars og i Berlin i november.

Nordisk samarbeid

Forholdet mellom de nordiske søsterpartiene er meget godt. Høyre deltar på flere større
arrangementer hos våre søsterpartier og får gjester til våre. I tillegg jobbes det godt i den
Konservative Gruppe i Nordisk Råd. Det var ikke generalsekretærmøte eller
partiledermøte i 2017.
Etter Stortingsvalget 2017 har Høyre fortsatt seks representanter i den norske
parlamentarikerdelegasjonen til Nordisk Råd. Michael Tetzschner er leder av Stortingets
delegasjon til Nordisk Råd delegasjon og medlem av presidiet, mens Høyres øvrige
medlemmer er fra høsten 2017 Bente Stein Mathisen, Norunn Tveiten Benestad, Solveig
Sundbø Abrahamsen, Nils Aage Jegstad og Marianne Synnes.
Norge skal lede Nordisk råd i 2018 og Michael Tetzschner er president for denne
perioden.

Høyres Washingtonprogram

Høyres Washingtonprogram ble ikke gjennomført i 2017.

Demokratiarbeid

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.

5. Europautvalget

Utvalget arbeider først og fremst med å bygge opp kompetansen på Europa-spørsmål i
partiet. Utvalget består av 15 medlemmer oppnevnt av sentralstyret i juni 2016 og ledes
av Heidi Nordby Lunde (Oslo)
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6. Kommunikasjon
Kommunikasjonsarbeidet i Høyre består av det løpende og det langsiktige mediearbeidet,
interninformasjon, budskapsutforming, samt Høyres kommunikasjon i ulike kanaler.
Dette innebærer ansvar for nettsidene, Høyre i sosiale medier, epostutsendelser,
nyhetsbrev og Mitt Høyre.
Noe av suksessformelen fra valgkampen var satsingen og bruken av ressurser på våre
sosiale medier.

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 2017 hatt 940.000 unike brukere. Disse fordelte totalt 3.300.000
sidevisninger mellom seg, som gir et snitt på 3,51 sidevisninger per unike besøkende.
Trafikken på våre nettsider har økt med 50 % siden året før.

Politikksidene (politiske temasider og programsider) er de mest besøkte sidene for andre
året på rad, men våre nyhetssider gjør det også veldig bra og har nesten like mange
visninger som våre politikksider.

Hoyre.no er vår viktigste egne kommunikasjonskanal. Den komplimenteres godt av våre
facebook-kontoer og vår tilstedeværelse på andre digitale flater, men det er fortsatt viktig
at våre nettsider prioriteres og holdes oppdaterte og aktuelle.

Erna.no

I tillegg til hoyre.no, ble det frem mot valget satset på "erna.no" som en alternativ
publiseringskanal. Dette ble en suksess, og endte med over 600.000 besøkende og
900.000 sidevisninger. Mye av suksessen til erna.no i valgkampen skyldes den tette
integreringen vi gjorde med sosiale medier.

Lokale og fylkesvise nettsider

Alle Høyres lokal- og fylkeslag fikk en egen enkel publiseringsløsning i 2016. Dette har
fungert godt, men vi ønsker å legge til noe funksjonalitet, særlig når det gjelder bilde- og
dokumenthåndtering, for å være best mulig til neste lokalvalg. Det jobbes også med en
løsning der man enkelt skal kunne reprodusere det viktigste innholdet fra hoyre.no rett til
alle lokalsider.

Sosiale medier

Sosiale medier er en integrert og naturlig del av partiets kommunikasjonsarbeid. Spesielt i
tiden før og i selve valgkampen brukte vi store ressurser – både i form av arbeidskraft og
annonsekroner i de digitale kanalene. Hovedoppgaven er, og har vært, å spre informasjon
om Høyres politikk, våre politikere og ikke minst holde dialog med velgere og andre. En av
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de største forskjellene sammenlignet med de andre partiene, er at vi fortsatt holder et
høyt trykk på publiseringen i sosiale medier.

Siden sist har Erna Solbergs Facebook-side vokst med nærmere 60.000 følgere, og antallet
som følger statsministeren er nå 238.000 mennesker. Høyres Facebook-side har i samme
periode vokst med 34.000 følgere og har 125.000 følgere totalt.
Ellers testet vi som første norske parti ut kommersielle filter og linser på Snapchat i
valgkampen. Det ga oss nyttig kunnskap, og vi nådde 80 % av den norske befolkningen
som er på Snapchat. Blant disse klikket 700.000 mennesker seg videre, som en følge av
Snapchat-eksponeringen, for å lese mer om Høyres politikk. På Instagram har vi økt antall
følgere med nesten 200 %, og rekkevidden på Instagram er mangedoblet sammenlignet
med fjoråret. Vi er landets desidert største parti i denne kanalen.
Vi har også lansert andre nye ting det siste året: For eksempel bloggen #DetHunSa. Her
skriver i første rekke Mathilde Tybring-Gjedde, Margret Hagerup og Lene WestgaardHalle om alt fra nyhetsbildet, politikk og ting som engasjerer og provoserer.

Internkommunikasjon

I 2017 ble det jobbet med å forbedre internkommunikasjonen i Høyre. Utsendelsene av
nyhetsbrev, kontingentkrav og andre henvendelser blir nå koordinert i større grad enn
tidligere. Vi er også mer bevisste på å tenke interninfo via våre ulike lukkede Facebookgrupper.

Epostutsendelser/nyhetsbrev

Gjennom H-nytt formidler vi ukentlig aktuell informasjon om politikk og organisasjon til
tillits- og folkevalgte, med lenker til innhold på egne og eksterne nettsider. Arbeidet med å
målrette deler av innholdet i utsendelsen vil fortsette også fremover. I tillegg sendes det
nyhetsbrev fra Erna Solberg til både abonnenter og medlemmer i forbindelse med nye
blogginnlegg. Det sendes også nyhetsbrev til medlemmene i forbindelse med større politiske
hendelser. Det ble mot slutten av året startet et arbeid med å løfte designet og malene i
nyhetsbrevene og dette arbeidet forventes ferdig i første kvartal 2018.

Mitt Høyre
På Mitt Høyre kan medlemmer finne informasjon om politikk og organisasjon. Dette er
også en portal til viktige organisatoriske verktøy lokale tillitsvalgte behøver i sitt virke. I
2017 ble det lansert en ny «min side» hvor medlemmer selv kan redigere sine
opplysninger, justere abonnement på nyhetsbrev, registrere politiske interessefelt, få en
oversikt over hvem man har vervet og se hvilke tillitsverv man innehar. Det arbeides
fortsatt med å gjøre Mitt Høyre-plattformen enklere og mer navigerbar.
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7. Organisasjon
Sentralstyret vedtok i januar 2014 Høyres planer for perioden 2014-2017. Ett av målene
var 40.000 betalende medlemmer i 2017. Det målet nådde vi ikke, men antallet betalende
medlemmer økte fra 2016 til 2017.
De viktigste organisatoriske resultatene:







Antall betalende medlemmer på landsbasis var ved årsskiftet totalt
29.614. Det er 1109 flere medlemmer enn fjoråret, som var 28.505.
Medlemmene betalte inn en samlet kontingent til foreningene på
nær kr 11,5 mill., en økning på 11 prosent mot året før.
Blant unge voksne (25-35 år) har medlemstallet gått ned med 7
prosent siste år. Andelen kvinnelige medlemmer for Høyre er
prosentvis stabil sammenlignet med siste år, og utgjør 33,5 prosent
av medlemsmassen.
Kun de som har betalt kontingent har stemmerett i Høyre.

Kontingentinnkrevingen har blitt sendt som giro og e-faktura. Purring har blitt sendt både
som giro og e-faktura, og det er sendt påminner pr e-post og sms. Det er også mulig å
betale via Vipps og sms.

8. Inntektsarbeidet

Store givere
Vi har jobber systematisk og målrettet med inntektsarbeidet siden 2015. Det har gitt
uttelling. Vi nådde rett rundt 20 millioner i innsamlede midler fra større givere.

Det er et vesentlig forbedringspotensiale å få dette arbeidet til å fungere like godt i hele
Norge. I tillegg til å videreutvikle de gode relasjonene våre, vil det bli et viktig arbeid å
mobilisere til tilsvarende arbeid landet rundt.

DM og H:partner

Det er sendt ut flere DM'er i løpet av året. Med unntak av DM i desember har responsen
vært god. Iht til fordelingsnøkkel deles inntektene på alle så nær som en DM
med fylkesorganisasjonen.

Det er i underkant av 3000 H:partnere som til sammen bidrar med nesten 4 millioner per
år. Det er ulikt hvor godt fylkene har rekruttert nye H:partnere, det er ikke gjennomført
nasjonale rekrutteringskampanjer inneværende år. Antallet er svakt synkende og ny
kampanje vil lanseres 1 halvår 2018.

Crowdfunding

Vi testet for første gang ut en digital crowdfundingløsning (https://hoyre.no/politiskgavepakke) hvor man kunne støtte sin lokalforening med virtuelle tjenester som kaffe,
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energidrikk, Bent Høie-støvler eller Torbjørn Røe-Iskrape. Løsningen skal leve fremover –
og en av grunnene til manglende resultater i valgkampen var at den ikke ble markedsført
godt nok.
Vi har tro på denne modellen for å samle inn midler og vil fortsette å teste ut
crowdfunding og VIPPS som en modell.

9. Kommunalutvalget

Kommunalutvalget er Høyres fremste organ for å sikre en god kommunikasjon mellom
partiets lokale og nasjonale folkevalgte. Utvalget bidrar aktivt både i det løpende arbeidet
med politikkutvikling og ved å arrangere konferanser, møter og samlinger. Det er et nært
samarbeid mellom Kommunalutvalget, stortingsgruppen og Høyres regjeringsfraksjon.
Utvalget består av flere ordførere og øvrige lokale folkevalgte samt Høyres representanter
i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité.
Kommunalutvalget ble i 2017 ledet av Drammens ordfører Tore Opdal Hansen. Lederen
har møtt jevnlig som observatør i Høyres Arbeidsutvalg for å styrke kontakten mellom
partiets ledelse og våre kommunale folkevalgte.

Arbeidet i utvalget i 2017

Kommunalutvalget behandlet totalt 22 saker i året som gikk. Av disse nevnes særskilt:










Finansieringsordningen for Enslige Mindreårige Asylsøkere
Kvalitets- og aktivitetsreform i eldreomsorgen
Ordførerkonferanse 4. april – program
Revisjon av §7 og §8 i Normalreglementet for
kommunestyregrupper.
Kommunikasjon og forankring mellom Regjerings-Høyre, StortingsHøyre og Kommune-Høyre.
Hvordan lokale folkevalgte kan spille en vesentlig rolle i innspurten
av valgkampen.
Opplysningsvesenets Fond, kirkebygg og behov for
rehabilitering/vedlikehold.
Evaluering av valgkampen i 2017.
H-19: Et prosjekt for å vinne ordførerposisjonen i 25 nye
kommuner.

Stortingsvalgkampen 2017 – lokalpolitikernes rolle

I 2017 var naturligvis arbeidet frem mot stortingsvalget det som fikk aller mest
oppmerksomhet. Kommunalutvalget bidro med forberedelse og planlegging av hvordan
de lokale folkevalgte i størst mulig grad kunne være aktive i stortingsvalgkampen. Det har
vært lagt spesiell vekt på å involvere våre ordførere, fylkesordførere og gruppeledere
aktivt i oppkjøringen til valgkampen. Som våre fremste ambassadører lokalt har våre
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ordførere, fylkesordførere og gruppeledere et særskilt ansvar for å fronte partiet frem
mot stortingsvalget i nært samarbeid med stortingskandidatene.

Kommunalutvalget sendte i månedene før valget ut flere tips og innspill til gode saker som
kunne spilles ut i lokal- og regionmedia. Utvalget henstilte også stortingskandidatene om i
stor grad å involvere lokale folkevalgte i sitt forarbeid og sine utspill. Questbackevalueringen som Kommunalutvalget gjennomførte i etterkant av valget viser at det var
stort sprik fra fylke til fylke hvor stor grad disse tingene ble benyttet og gjennomført.
De som benyttet seg av tilbudet rapporterte om stor suksess og var svært fornøyd, mens
de som ikke benyttet seg av tilbudet dessverre ikke så den store nytteverdien eller det
samme behovet.
I denne sammenheng er det viktig å få frem at fylkespartiene har et selvstendig ansvar for
å sikre en god samhandling mellom kandidater, lokale folkevalgte og organisasjonen. Og
hvor det stilles tydelige krav til deltagelse fra alle ledd i partiet.
I fremtidige valgkamper er det derfor viktig å erkjenne at de lokale folkevalgte har et like
stort ansvar for å bidra til et godt stortingsvalgresultat som stortingsrepresentantene har
for å bidra til et godt resultat ved kommunevalget.

10.

Bedriftskanalen

Bedriftskanalen skal være et forum for små og mellomstore bedrifter som ønsker å delta
aktivt i utviklingen av Høyres næringspolitikk. Bedriftskanalen skal skape dialog om
aktuelle næringspolitiske temaer, videreutvikle Høyres næringspolitikk og skape et
levende nettverk rundt partiet. Bedriftskanalen skal også bidra til at målgruppen får en
enklere tilgang til Høyres politikere.

Medlemmer

Ny leder valgt av Sentralstyret 5. Juni 2016, samtlige andre medlemmer gjenvalgt. I
samme møtet vedtok man å slå sammen styret og det politiske utvalget.

Styret

Thorild Widvey (leder),
Paul Chaffey (statssekretær KMD) / Lars Jacob Hiim (statsekretær NHD)
Gunnar Gundersen og Siri A. Meling (Stortingsrepresentanter)
Elin Schanche, leder av Bedriftskanalen Rogaland / Ove Trellevik, leder av
Bedriftskanalen Hordaland
Thoralf Granerød (ekstern) / Bente Hauge (ekstern) / Johan H. Andresen (ekstern)
Arne Hjeltnes (ekstern) / Silvija Seres (ekstern) / Terje Venold (ekstern)

Sekretærer: Lasse Billington, Tom Erlend Skaug og Dag Terje Solvang
Utvalget har hatt noe aktivitet, men langt nær så mye som ønsket. I forbindelse med
endring i regjering vil det også bli foreslått endringer i styre og det vil bli utviklet
konkrete handlingsplaner for økt aktivitet både nasjonalt og regionalt.
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11.

Opplæring og konferanser

Kampanjekonferanser
Det ble gjennomført seks regionale og en nasjonal kampanjesamling i perioden januar-mai
2016. I underkant av 1 000 kampanjemedarbeidere ble skolert gjennom dette. De
regionale samlingene ble gjennomført i Tromsø, Bodø, Trondheim, Bergen, Kristiansand
og Oslo. De nasjonale ble arrangert på Gardermoen.
De regionale konferansene hadde hovedfokus på verktøy, direkte velgerkontakt, sosiale
medier og pressearbeid i tillegg til politiske saker. Den nasjonale hadde hovedfokus på å
gi trygghet på de politiske sakene samt å skape begeistring.

Det regionale tilbudet gjør at vi treffer langt bredere. Det er svært positivt. Utfordringen
er å lykkes gjøre det tilstrekkelig rimelig å delta samt at regionale konferanser må være
gjennomført tidsnok slik at den nasjonale samlingen kan benyttes som skolering trinn 2.

Politikerskolen

Det har de siste to årene vært satset på et spesielt utdanningstilbud til kvinner som
ønsker å engasjere seg i Høyre. Opplæringstilbudet har i perioden vært drevet av
sekretæren for Høyres Kvinneforum.

E-læring

Som en del av opplæringsstrategien 2017-2021 ble det besluttet å satse på e-læring. Det
er så langt utviklet seks kurs; Velkommen til Høyre, Ideologi, Kampanjeverktøy for
kampanjeledere, Kampanjeverktøy for medlemmer, Sosiale medier/pressearbeid og
Valgkampsakene 2017.
Av alle kursene er det ikke flere enn rundt 1 000 medlemmer som har fullført kursene.
Kvaliteten på kursene er god, så vi er av den oppfatning at det er kommunikasjonen av
tilbudet som har vært for dårlig. Det vil vi intensivere i tiden fremover med interne
markedskampanjer. Med unntak av kurset i valgkampsakene skal alle de øvrige kursene
beholdes i årene frem mot 2021.

Toppkandidatopplæring

Alle fylkespartiene minus Oslo hadde gjennomført sin nominasjonsprosess med
avsluttende nominasjonsmøte i god tid før jul. Dette var i tråd med Sentralstyrets vedtatte
planer hvor det ble understreket viktigheten av å være ferdig med nominasjonsprosessen
i god tid før stortingsvalgåret startet. Dette gjorde det mulig å komme tidlig i gang med
opplæringsprogrammet for stortingskandidatene. Siden Oslo Høyre ikke var ferdig med
sin nominasjon i tide, gikk Oslo Høyres stortingskandidater glipp av viktige deler av
opplæringstilbudet.
63 toppkandidater fra de fylkene som hadde avsluttet sin nominasjon før jul 2016, fikk
umiddelbart etter avholdt nominasjonsmøte tilbud om et eget opplæringsprogram. Den
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første delen besto av en todagers samling på Sundvolden Hotell eller Kringler Gjestegård
hvor det ble holdt to samlinger i januar og en i februar og hvor det ble lagt opp til 20-25
deltagere på hver samling:





Samling I: Lørdag 7. – søndag 8. januar 2017 på Sundvolden Hotell

Samling II: Torsdag 19. – fredag 20. januar 2017 på Kringler
Gjestegård

Samling III: Torsdag 2. – fredag 3. februar 2017 på Kringler
Gjestegård

Hver av kandidatene i målgruppen var forventet å delta på enten samling I, II eller III.
Disse første samlingen fikk meget gode tilbakemeldinger fra deltakerne og her dekket
man de mest grunnleggende temaene før valgkampen: Politikk, kampanje, organisasjon,
media og rollen som kandidat.

Den fjerde og avsluttende samlingen ble holdt i forkant av den store, nasjonale
kampanjekonferansen i mai, nærmere bestemt fredag 12.-lørdag 13. mai 2017 på Clarion
Airport Hotel på Gardermoen. Her var det forventet at alle kandidatene i målgruppen
skulle delta.

På denne siste samlingen var ambisjonen å gå mer i dybden og trene på politikk, budskap,
retorikk innenfor de fire valgkampsakene, samt enkelte områder av mer defensiv art. Her
blir det utspørring av hver enkelt med utgangspunkt i hva som er Høyres politikk og de
mest kjente ankepunktene og motargumentene mot Høyres politikk. Her fikk
kandidatene rikelig anledning til å prøve seg ut, avdekke egne styrker og svakheter, testet
retorikk og substans. Det ble en umiddelbar evaluering av det politiske
budskapet/fremføringen, etter hver enkelt utspørringsrunde
Alle toppkandidatsamlingene hadde det til felles at det ble stilt store krav til deltagerne
om grundige forberedelser med blant annet flere ulike typer "hjemmelekser".

Landsmøtet 2017

Evalueringen av Landsmøtet 2017 viste at det var et vellykket landsmøte, hva gjaldt
delegatenes opplevelse av gjennomføringen.

Beretningsdebatten og den generelle debatten ble svært godt mottatt, det samme gjaldt
innledningene til temadebattene og resolusjonsdebattene. Deltagerne syntes det var
passe kombinasjon mellom planlagte innslag og tid til debatt. De aller fleste syntes det var
bra å benytte telefon/nettbrett til å tegne seg til replikk i debattene, og til innlegg i
resolusjonsdebattene. Det samme gjaldt bruk av telefon/nettbrett til voteringer.
Gode tilbakemeldinger fikk også både Sjur Lindebrækkes pris for demokrati og
menneskerettigheter og underholdningen under åpningen torsdag og under
festmiddagen. Publisering på hoyre.no og ulike sosiale medier ble godt likt.
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12.

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."

Det har blitt besluttet at "styret er et forankringsorgan": Enhver kvinnepolitisk
representant skal få mene hva hun vil, men om HKF skal mene noe i fellesskap, er det
naturlig at styret tar en beslutning på synspunkt i en spesifikk sak. Vi vil også fatte vedtak,
komme med høringsinnspill og bidra i den politiske aktiviteten i partiet.

Aktiviteter i 2017

HKF var representert på både parolemøte i Oslo og Civitas frokostmøte i forbindelse med
Kvinnedagen, ved henholdsvis stortingsrepresentant og styremedlem i HKF, Heidi Nordby
Lunde og stortingsrepresentant og leder av HKF, Tina Bru.
På Landsmøtet avholdt HKF en samling med styrets medlemmer og alle fylkeslederne i
HKF. Hovedtema for samlingen ble eggdonasjons, men også andre aktuelle
landsmøtesaker ble diskutert, samt HKFs aktiviteter og planer.

I etterkant av landsmøtet hadde styret i HKF et strategimøte som la grunnlaget for videre
organisering og planlegging.
Overnevnte møte ble fulgt opp med en strategisamling for fylkeslederen og styret i HKF.
Denne samlingen ble også brukt til å debattere medisinsk bioteknologi. Innledere var
Tone W. Trøen, medlem av Høyres prinsipprogramkomité og leder av familie- og
kulturkomitéen og Gunnar Heiene, medlem av Bioteknologirådet og professor i etikk ved
Det teologiske Menighetsfakultet i Oslo. Ellers ble også #metoo satt opp på agendaen for
dette møtet.

Opplæring

Høyres politikerskole for kvinner har hatt åtte samlinger. Det har vært skolering i blant
annet Høyres ideologi, tale/debatt/presentasjonsteknikk, møteledelse og
mediehåndtering. Hver samling har hatt en eller flere innledere. Det har vært ministere,
fylkesordførere, ordførere og stortingsrepresentanter.

Høyres politikerskole for kvinner vil ikke bli videreført i 2018, og har derfor blitt erstattet
med en grunnleggende opplæringspakke som fylkes- og lokalforeningene kan ta i bruk
etter eget ønske og med bistand fra styret i Kvinneforum hvis ønskelig.

Politiske saker

Frem mot Landsmøtet ble det arbeidet mye med resolusjon om eggdonasjon.
Resolusjonen ble avvist av resolusjonskomiteen. HKF har videre konsertert seg om
medisinsk bioteknologi. Eller har det blant annet også vært jobbet med kvinnehelse,
barnetrygd, lik lønn, kontantstøtte, negativ sosial kontroll og #metoo.
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Organisatoriske saker
HKF har fått sin egen Facebookpage som ble lansert i romjulen 2017. Ellers har det vært
jobbet med å blåse liv i den lukkede Facebooksiden til HKF hvor ‘Aktiv i Høyre’ er en god
inspirasjon.

HKF jobbet på slutten av året med en ny grafisk profil for å få et mer profesjonelt uttrykk.
Arbeidet vil fortsette i 2018.

13.

Uttalelser fra Høyres landsmøte 2017

Høyres landsmøte vedtok 5 resolusjoner og uttalelser:

Resolusjoner
1.
2.
3.

«Økt innsats for renere hav»
«Internasjonalt samarbeid er viktigere enn på lenge»
«Vi tror på hele Norge»

Uttalelser
4.
5.

14.

«Ulveforliket»
«Innsats mot ungt utenforskap»

Unge Høyres Landsforbund

Unge Høyre er landets nest største ungdomsparti. Ved utgangen av 2017 hadde Unge
Høyre 3912 betalende medlemmer. Etter et par år med nedgang så vi en økning i
medlemstall i 2017. Landsforbundets sekretariat står for den daglige driften av Unge
Høyres Landsforbund. Sekretariatet har i perioden hatt fem stillinger ved siden av leder,
generalsekretær Maria Barstad Sanner.

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:
Organdonasjon redder liv! (Februar)
Klimatiltak som monner (Februar)
Bremsene på for gjeldsveksten (April)
Skattereform for fremtiden (April)
Håp på flukt (November)
Kampen mot barneekteskap (November)

Sentralstyret

Sentralstyret leder Unge Høyres arbeid mellom landsstyrets møter. I løpet av 2017 har
sentralstyret avholdt 10 ordinære møter.
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Fylkesorganisasjoner
Unge Høyre har fylkesorganisasjoner i alle fylker. Disse leder Unge Høyres arbeid i
fylkene, koordinerer lokalforeningenes aktiviteter, representerer Unge Høyre i Høyres
fylkesorganisasjoner og står for den løpende kontakten med Unge Høyres Landsforbund.
Unge Høyre har 17 fylkesorganisasjoner og over 110 lokalforeninger spredt over hele
landet. I løpet av året har Aust- og Vest-Agder slått seg sammen til Agder, mens Nord- og
Sør-Trøndelag har slått seg sammen til Trøndelag. Det er en pågående prosess i flere
fylker om sammenslåing.

Styrking av organisasjonen

I 2017 ble det gjennomført en rekke tiltak for å styrke Unge Høyre organisatorisk. En AUkonferanse 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. Lederne for de ti største lokalforeningene får
også tilbud om et heldags internship. Internshipene har bidratt positivt i samarbeidet
mellom landsforbundet og fylkesforeningene.

Kampanjeorganisasjonen Unge Høyre

I 2017 gjennomførte Unge Høyre to intensive rekrutteringskampanjer. Det ble
gjennomført en vårkampanje i mars hvor over 150 skoler ble besøkt. I perioden ble det
vervet over 350 nye medlemmer. Den andre kampanjeperioden var skolevalgkampen,
som foregikk i slutten av august og starten av september. I denne perioden ble det vervet
760 medlemmer. Den første kampanjen i mars ga viktig opplæring og var en viktig
forberedelse for hele organisasjonen inn mot valgkampen.

Valgkampen 2017

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 flere av
ungdomskandidatene våre inn på Stortinget. Unge Høyre ble nest størst i skolevalget og
vervet 760 nye medlemmer.
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Opplæring
AU- og organisasjonskonferansen
Under AU- og organisasjonskonferansen ble deltakerne skolert i tale og debatt, sosiale
medier, kommunikasjon, organisasjonsbygging, veien frem mot 2017, og mye mer. Alle
arbeidsutvalgene fikk i oppgave å løse oppgaver om fylkesorganisasjonen sin, slik at de
fikk reflektert over hvilke utfordringer de må løse.

Sommerleir

Unge Høyres sommerleir ble arrangert på Hove leirsenter utenfor Arendal, 3.-6. august
2017. Dette var den femte sommerleiren etter at Unge Høyre gikk bort fra
landskonferanser i 2013. Om lag 400 deltakere fra hele landet fikk skolering i politikk og
tale- og debatteknikk. Dette var det høyeste antallet siden vi startet med sommerleir i
2013. Sommerleiren i 2017 fikk svært gode tilbakemeldinger av deltagerne, og har
etablert seg som en bærebjelke og tradisjon blant Unge Høyres arrangementer.

Debattcamp

Rett etter sommerleir ble det arrangert debattcamp for rundt 100 deltakere som skulle
delta i skoledebattene. Debattcampen ble også arrangert på Hove Leirsenter.
Debattcampen har vært en lang tradisjon i hvert valgår, og fikk også i år svært gode
tilbakemeldinger av deltakerne.

Eliteprogrammet

Eliteprogrammet ble som vanlig avholdt over to forberedende helgesamlinger i Oslo i
tillegg til det tradisjonsrike Elitekurset på Sundvolden Hotell i juni. Programmet hadde i
2017 ti deltakere i tillegg til elitegeneralene Jacob Mæhle, Daniel Skjevik-Aasberg og
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rådgiver. Vinneren av programmet var Ola Svenneby med Håkon Flydal og Silje Johansen
på henholdsvis 2.- og 3.plass. Programmets overbyggende tema var «Fremtidens Høyreledere og grønn vekst.»

#minminister

Unge Høyre har i samarbeid med Høyre videreført arbeidet med å gjøre regjeringens
arbeid mer tilgjengelig for ungdom. To av regjeringens medlemmer ble i løpet av året
invitert for å svare på spørsmål fra Unge Høyre-medlemmer. Begge arrangementene ble
filmet og strømmet direkte på Facebook. Medlemmene kunne sende inn spørsmål på
Twitter, Facebook og e-post, eller stille spørsmål fra salen. Statsrådene som deltok i 2017
var kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner(mars) og vikarierende
kunnskapsminister Henrik Asheim(november). Arrangementene hadde høy deltakelse og
flere tusen fulgte sendingene på sosiale medier og live-streamen.

Samarbeid utover partiet
Nordisk samarbeid

Unge Høyre stilte med en representant, Wali Gilani, på Ungdommens Nordiske Råd i
Helsinki i november 2017. Unge Høyre hadde 7 stemmer og jobbet sammen med den
Nordiske Ungkonservative Unions gruppe (NUU). Espen Krogh fra Konservativ Ungdom,
Danmark, gikk av som president og Kati Systä tok over.

Unge Høyre samarbeider mye og godt med Moderata Ungdomsförbundet (MUF), og Unge
Høyre, ved Sandra Bruflot, var representert på Moderata Ungdomsförbundets landsmøte.

Youth of European Peoples Party (YEPP)

Unge Høyre deltar aktivt i EPPs ungdomsorganisasjon, Youth of the European Peoples
Party. Unge Høyre er fullt medlem og stiller med to på møtene. I 2017 var det tre councilmøter i Roma, Zürich og Beograd. I tillegg var det congress hvor Unge Høyre var
representert med fem stemmer, og hvor Andrianos Giannou fra Romania ble valgt som ny
president. I 2017 fylte YEPP 20 år, noe som blant annet ble markert med feiring i Roma.

Kenya-prosjekt

Sammen med KrFU og Unge Venstre har Unge Høyre et demokratiprosjekt i Kenya. Dette
har pågått i fire år frem til 2017. På grunn av politisk uro i Kenya ble turen i 2017 utsatt til
januar 2018. I Kenya samarbeider de norske partiene med IPYF (Inter-Party Youth Forum
og NDI (National Democratic Institute), noe som fungerer veldig godt. Fra norsk side
administreres prosjektet av KrFU og man ser god effekt av arbeidet som gjøres.

Samarbeid med andre ungdomspartier

For Unge Høyre har det i perioden vært viktig å samarbeide med ungdomspartiene i norsk
politikk. Samarbeidet har vært særlig godt med Unge Venstre (UV), Kristelig Folkepartis
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Ungdom (KrFU) og Fremskrittspartiets Ungdom (FpU). De fire ikke-sosialistiske
ungdomspartiene har i perioden samarbeidet om medieutspill og det er jevnlig kontakt
mellom ledelsen.

15.

Høyres Studenter

Høyres Studenter er landets største studentorganisasjon tilknyttet et politisk parti. 2017
har vært et aktivt år for Høyres Studenter med politikkutvikling, nasjonale
arrangementer, talentutvikling og kampanjer, og høy aktivitet både internasjonalt og i
lokalforeningene. Det har blitt stiftet en ny lokalforening med flere nye ressurspersoner
som er motiverte for å bygge opp foreningen. Ved utgangen av 2017 hadde Høyres
Studenter 345 betalende medlemmer, hvor alle foreningene har hatt en oppgang i
medlemstall. Høyres Studenter har hatt stort fokus på organisasjonsutvikling for å
fortsette fremgangen som en organisasjon i vekst.

Landsstyret

Landsstyret er ansvarlig for Høyres Studenters politikk og planer. Det har blitt avholdt
fire landsstyremøter i 2017, hvorav tre møter ble avholdt i Oslo, et på Unge Høyres
sommerleir. I forbindelse med samtlige landsstyremøter har det vært avholdt seminar
åpent for alle medlemmer av Høyres Studenter. Landsstyret har i 2017 i stor grad vært et
politisk verksted hvor det både har blitt produsert og vedtatt ny politikk. Samt har det
vært et stort fokus på organisasjonsbygging.
Landsstyret har vedtatt følgende resolusjoner i 2017: «Fjern regionale utviklingsmidler»,
«Hva skal vi leve av i fremtiden?», «Mer rettferdig sukkeravgift», «Legge til rette for mer
fornybar energi», «Økt kvalitet på forskning i høyere utdanning», «Nei til mikroplast i
kosmetikk og pleieprodukter», «Syk sykelønnsordning», «Bevar grøntarealer i
bysentrum», «En bærekraftig offentlig sektor», «Erstatt skoleeksamen med
hjemmeeksamen» og «Fjern fagforeningsfradraget».

Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget leder Høyres Studenters arbeid mellom landsstyrets møter.
Arbeidsutvalget ble frem til april 2017 ledet av Emil Ellefsen, deretter tok Hedvig
Heyerdahl over som leder av Høyres Studenter.

Valgkampen

Store deler av 2017 ble brukt til planlegging og gjennomføring av valgkampen. AUkonferansen avholdt i februar 2017 for tillitsvalgte i organisasjonen, hadde som
hovedfokus å drive opplæring og planlegging av valgkampen. I tillegg til dette deltok
Høyres Studenters lokale valgkampansvarlige på kampanjesamling i april 2017.

Lokalforeningene hadde høy intensitet på aktiviteten gjennom vår, sommer og høst.
Høyres Studenter hadde stort fokus på å nå ut til studenter med Høyres politikk, samt
bistå Høyre i deres valgkampaktiviteter.
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Arrangementer og aktiviteter gjennomført av sentralleddet








Eliteakademiet ved elitegeneral Hanna Bakke-Jensen
AU-konferanse

Kampanjesamling for valgkampansvarlige

Seminar om klima- og miljø, internasjonal politikk og
valgkamparbeid gjennomført i sammenheng med møter i
Landsstyret
EDS Council Meeting i Oslo

Unge Høyres sommerleir med egen skolering for Høyres Studenter
og eldre Unge Høyre-medlemmer

Internasjonalt arbeid Høyres Studenter

Høyres Studenter har i 2017 hatt stort fokus på det internasjonale arbeidet. Hele
organisasjonen har i større grad blitt inkludert i arbeidet med politikkutvikling og
påvirkning på europeisk politikk. For å skape et bredere medlemstilbud har ble det åpnet
for at alle medlemmer av Høyres Studenter kan søke om deltakelse på internasjonale
møter og konferanser.

03.-07 mai 2017 arrangerte Høyres Studenter EDS Council Meeting i Oslo. 70 personer fra
hele Europa deltok på møtet som hadde tema «Arctic and The EU».

Nordisk samarbeid

NKSU er paraplyorganisasjonen i Norden og Baltikum for konservative
studentorganisasjoner. Organisasjonen har de siste årene møtes i forbindelse med møter i
EDS, men har i 2017 utvidet sitt samarbeid til å inkludere selvstendige møter utenfor
dette.

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
året som har gått, og vært representert på samtlige EDS-møter i 2017. Juni 2017 ble AUmedlem og internasjonalt ansvarlig i Høyres Studenter, Sara Alexandra Juriks, gjenvalgt
som vice-chair i EDS sitt executive bureau i EDS.

Høyres Studenters resolusjoner vedtatt i EDS: “Programming as a compulsory subject in
primary school curriculum” og “Human rights violations against disabled and sick
orphans across Europe and its neighboring countries”.
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16.

Senior Høyres Landsforbund

Senior Høyre skal bidra til at Høyre satser på de eldre i samfunnet, og at det gjenspeiles
både i partiets politiske profilering og i valgkamparbeidet. Senior Høyre utgjør en ressurs
for partiet, med god politisk og sosial aktivitet i lokalforeninger og politisk medvirkning i
styrer, råd og utvalg i den politiske hverdag.

Landsmøte

Senior Høyres Landsmøte 11.-12. februar 2017 vedtok politikk. Etter innledning fra
helseminister Bent Høie Høyre vedtok Senior Høyre et posisjonsdokument med tittelen
«Eldrepolitikk i tiden».

Senior Høyres Landsstyre har utarbeidet uttalelser blant annet knyttet til tema som Vold
mot barn, Leve Hele Livet, Sikkerhets- og tryggingspolitikk i en tid med økende terrorfare
og Økonomisk vekst – trygge arbeidsplasser.

Valgkamp

Senior Høyre understøtter Høyres valgkampaktiviteter lokalt, regionalt og nasjonalt.
Senior Høyres mange lokal- og fylkesforeninger deltok i valgkampen, på husbesøk,
debattmøter, postkasseaksjoner og stands. Spesielt kunne Senior Høyre gjøre en innsats
når andre medlemsgrupper i Høyre er på jobb eller skole på dagtid.
Senior Høyre medvirket til en videre satsing på hovedsakene i Regjeringens strategi
«Flere år – flere muligheter».
Sosiale medier ble brukt aktivt, med daglige innlegg på Facebook fra hele landet.

Medlemsrekruttering og representasjon

Senior Høyre har hatt medlemsvekst. I ved inngangen til året hadde Senior Høyre 3755
medlemmer. I løpet av sommerferien og høsten rekrutterte Senior Høyre mange nye - og
det totale medlemstallet ved årets utløp var 4055, fordelt på over 70 lokalforeninger over
hele landet. En vekst på 300 i løpet av året.
Senior Høyre har pr i dag 7 delegater på Høyres landsmøte.

17.

Personalpolitikk

Arbeidet i Høyres organisasjon utføres i stor grad av frivillige, samtidig har partiet 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.
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Det gjennomføres årlig møter mellom generalsekretær, fylkesleder og fylkessekretærer
for å drøfte personalpolitikk andre forhold knyttet til arbeidsforhold ved de mindre
sekretariatene.

Høyre gjorde et historisk valg, og sikret gjenvalg og senere utvidelse av Solbergregjeringen. På tross av det gode valgresultatet, medførte oppslutningen en nedgang i
stemmestøtten til partiorganisasjonen. Kombinert med et behov for å øke egenkapitalen,
ble det nødvendig å se på helheten i driften for å sikre en bærekraftig økonomi. Etter en
grundig prosess i Høyres Hovedorganisasjon, medførte nedbemanning og omorganisering
at antall årsverk ble redusert med 4,6 gjennom sluttavtaler og naturlig avgang.

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. Pr utgangen av 2017 har pensjonskassen en samlet bestand på 149,
hvorav 31 aktive ytelsespensjon (YTP) og 73 aktive innskuddspensjon (ITP), 26
alderspensjonister, 4 uførepensjonister, 12 ektefellepensjonister og 3 barnepensjonister. I
tillegg kommer 65 fripoliser, 1 uførepensjonist og 1 alderspensjonist med fripoliserett i
pensjonskassen.
Pensjonskassen har en 70% ytelsesordning (som er lukket for nye ansatte), og en
innskuddsordning for nye ansatte etter 1.1.2014, samt fripoliser for tidligere ansatte.
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Pensjonskassen hadde en finansavkastning i 2017 på 6 prosent. Resultatet er brukt til å
fullføre myndighetspålagt styrking av reservene til nytt dødlighetsgrunnlag «K2013» og
til å styrke pensjonskassens risikobærende evne.

18.

Høyres medarbeiderforening

Foreningen er en sammenslutning av ansatte i Høyres Hovedorganisasjon,
stortingsgruppen, fylkesorganisasjonene og regjeringsapparatet. Hovedoppgaven til
foreningen er å fremforhandle gode lønns- og arbeidsvilkår, tilrettelegge for et godt
arbeidsmiljø og bidra til å beholde Høyre som en attraktiv arbeidsplass med
konkurransedyktige betingelser. Foreningen er forhandlingspart og er representert i
Personalpolitisk Samarbeidsutvalg (PPSU) og arbeidsmiljøutvalget (AMU).

Styret har i rapporteringsperioden bestått av Christian Ingebrigtsen (leder), Martin
Engeset (HH), Bénédicte Røer (stortingsgruppen til 25.09.17) Anna Molberg
(stortingsgruppen fra 25.09.17), Harald Eide Ellingsen og Cathrine Gulbransen
(fylkesorganisasjonene). Styret ble sist valgt på generalforsamling 10. januar 2016 og er
valgt for 2 år.
Det har i 2017 vært gjennomført tarifforhandlinger og foreningen har i den forbindelse
hatt et godt og konstruktivt samarbeid med arbeidsgiver. Det er avholdt
informasjonsmøter for alle ansatte både i forkant av, underveis og i etterkant av
tarifforhandlingene.
De fleste av Høyres ansatte er i dag medlemmer av Høyres medarbeiderforening.

19.

Navn i Høyre

Arbeidsutvalget

Erna Solberg, leder
Jan Tore Sanner, 1. nestleder
Bent Høie, 2. nestleder
Torbjørn Røe Isaksen
Gunn Cecilie Ringdal
Tina Bru, leder Høyres Kvinneforum
Kristian Tonning Riise, UHL
Trond Helleland, parlamentarisk leder
Nikolai Astrup, parlamentarisk nestleder
John-Ragnar Aarset, generalsekretær

Sentralstyret

Arbeidsutvalgets medlemmer
Landsmøtevalgte:

Erling Gjerdrum Kagge, Oslo
Hanne Alstrup Velure, Oppland
Janne Fardal Kristoffersen, Vest-Agder
Mudassar H. Kapur, Oslo
Fylkesledere:
René Rafshol, 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
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Harald Furre, Vest-Agder
Elin Schanche, Rogaland
Peter Christian Frølich, Hordaland
Vidar Grønnevik, Sogn og Fjordane
Dag Olav Tennfjord, Møre og Romsdal
Michael Momyr, Trøndelag (Sør)
Anders Kiær, Trøndelag (Nord)
Jonny Finstad, Nordland (til nov.)
Grethe M. Fjærvoll, Nordland (fra nov.)
Geir Inge Sivertsen, Troms
Jo Inge Hesjevik, Finnmark
Sideorganisasjoner:
Sverre Mauritzen, SHL
Hedvig Heyerdahl Moser, HS

Høyres Stortingsgruppes styre
Trond Helleland, leder
Nikolai Astrup, nestleder
Svein Harberg, innpisker (fra okt.)
Ingjerd Schou
Frida Melvær (fra okt.)
Margunn Ebbesen (fra okt.)
Olemic Thommessen
Øyvind Halleraker, innpisker (til okt.)
Sylvi Graham (til okt.)
Siri Meling (til okt.)
Frank J. Jenssen (til okt.)
Christina Wist, sekretariatsleder

Høyres representanter på
Sametinget

Lars Filip Paulsen, gruppeleder (fra sept)
Ellen Kristina Saba (til sept.)
Nils Ante Eira (til sept)

Høyres medlem av
Sametingsrådet

Lars Filip Paulsen, gruppeleder (til sept)

Samepolitisk Arbeidsutvalg
Rita Leinan, Rogaland, leder

Filip Mikkelsen, Nordland
Bjørn Lødemel, Sogn og Fjordane
Henrik H. Gaup, Troms
Anne Kari Olli, Finnmark
Ellen Kristina Saba, Finnmark
Ristin Mortensson, Hedmark
Ellen Inga O. Hætta, Finnmark
Lars Filip Paulsen, Nordland
Thomas Berg Olsen, HH, sekretær
Daniel Sørdahl, Troms, sekretær

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

Styret Høyres Kvinneforum

Tina Bru, Rogaland, leder
Grete Ellingsen, Nordland, 1. nestleder
Heidi Nordby Lunde, Oslo, 2. nestleder
Olin Henden, Sogn og Fjordane
Hilde Gravnås, Østfold
Guro Angell Gimse, Sør-Trøndelag
Mette F. Rooth, Vest-Agder
Sandra Bruflot, Buskerud
Anne-Mette Øvrum, Hedmark
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Sunniva Ihle Steinstad, Oppland/Oslo
Liv Aanby, sekretær/rådgiver
Hilde Hvaal Durban, sekretær

Styret for Bedriftskanalen

Thorhild Widvey, Oslo, leder
Gunnar Gundersen, Næringskom, Stort.
Siri Meling, Finanskomiteen, Stortinget
Lars Jacob Hiim, statssekretær
Elin Schanche
Torleif Granerød
Paul Chaffey
Bente Hauge
Silvija Seres
Johan H. Andresen
Arne Hjeltnes
Terje R. Venold
Ove Trellevik
Dag Terje Solvang, sekretær, HH
Lasse Billington, stortingsgr., sekretær

Høyres Kommunalutvalg

Tore Opdal Hansen, Drammen, leder
Gunn C. Ringdal, Buskerud, nestleder
Erik Unaas, Eidsberg
Eirik Lae Solberg, Oslo
Anne Mette Øvrum, Hedmark
Alf Johan Svele, Holmestrand
Ole Ueland, Sola
Olve Grotle, Sogn og Fjordane
Janne Fardal Kristoffersen, Lindesnes
Hans-Jacob Bønå, Vadsø
Grete Ellingsen, Sortland
Anne Bjertnæs, Oppland
Ingrid Skjøtskift, Sør-Trøndelag
Anders Riise, Hareid
Syver Hanken, Ålesund/Unge Høyre
Sverre Mauritzen, SHL
Gunn Marit Helgesen, Telemark/KS
Jonni Solsvik, Nordland/KS
Ingjerd Schou, Stortinget
Mudassar Kapur, Stortinget

Bjørn Lødemel, Stortinget
Frank J. Jenssen, Stortinget
Martin Engeset, HH, sekretær
Carl-Henrik Bastiansen, HH, rådgiver
Kristoffer Aa. Hanssen, st.gr., rådgiver

Høyres Europautvalg

Heidi Nordby Lunde, Oslo, leder
Bjørn-Olav Knutsen, Akershus
Elsbeth Tronstad, Oslo
Gunnar Myhr, Nord-Trøndelag
Jan Petersen, Akershus
Jarle Hammerstad, Oslo
Kristin Clemet, Oslo
Espen Søilen, Akershus
Rune Aale-Hansen, Oslo
Elin Agdestein, Nord-Trøndelag
Ingjerd Schou, Østfold
Aase Marthe J. Horrigmo, Vest-Agder
Sverre Mauritzen, SHL
Ragnhild Berg Nilsen, UHL
Alexander Z. Ibsen, Stortinget, sekretær

Høyres mangsfoldsutvalg

Mahmoud Farahmand, Telemark, leder
Ewa Gawecka, Oslo
Ana-Maria Silva-Harper, Buskerud
Talat Butt, Oslo
Amit Ighani, Akershus
Rishi Khandelwal, Rogaland
Oliver Mizero, Troms
Regina Alexandrova, Troms
Mudassar Kapur, Stortingsrepresentant
Ekrem Ari, HH, sekretær

Høyres idrettsutvalg

Tage Pettersen, Østfold, leder
Svein Harberg, Aust-Agder, nestleder
Kjartan Berland, Akershus
Anne Berit Figenschau, Troms
Anette Arvesen Granaas, Buskerud
Stian Grimseth, Sogn og Fjordane
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Kristoffer Gustavsen, Oslo
Kate Hege Nielsen, Oslo
Helge Orten, Møre og Romsdal
Øystein Sundelin, Oslo
Alexander Z. Ibsen, stortingsgr., sekretær

Høyres programkomité

Torbjørn Røe Isaksen, Telemark, leder
Nikolai Astrup, Oslo, nestleder
Tina Bru, Rogaland
Paul Chaffey, Akershus
Gunn Cecilie Ringdal, Buskerud
Harald Furre, Vest-Agder
Jana M. Hoff, Hordaland
Ole Gunnar Krakhellen, Sogn og Fjordane
Ingrid Skjøtskift, Sør-Trøndelag
Grete Ellingsen, Nordland
Kent Gudmundsen, Troms
Kristian Tonning Riise, UHL/Hedmark
Geir Staib, programsekretær
Alexander Zlatanos Ibsen, rådgiver

Høyres prinsipprogramkomité

Jan Tore Sanner, leder
Tone W. Trøen, Akershus
Mudassar Kapur, Oslo
Benedichte Hellestøl, Vest Agder
Daniel Bjarmann Simonsen, Nordland
Margret Hagerup, Rogaland
Ingrid Skjøtskift, Sør-Trøndelag
Svein Flåtten, Senior Høyre
Sandra Bruflot, UHL
Kristin Holm Jensen, statssekr., sekretær
Tom Erlend Skaug, st.gr., sekretær
Programråd:
Frank Bakke Jensen, Finnmark
Regina Alexandrova, Troms
Elin Agdestein, Nord-Trøndelag
Dag Olav Tennfjord, Møre og Romsdal
Vidar Grønnevik, Sogn og Fjordane
Lasse Lehre, Oppland

Nina Roland, Aust-Agder
Veslemøy Wåle, Telemark
Kårstein Eidem Løvaas, Vestfold
Kristin Ørmen Johnsen, Buskerud
Gretha Thuen, Østfold
Kristian Tonning Rise, Hedmark
Hannah Sumeja Atic, Oslo

Åpne Høyre

Helge Ytterøy L’orange, Rogaland, leder
Kaia Rosseland, Oslo
Jon Ole Whist, Oslo
Bjørgulv Vinje Borgundvaag, Oslo
Berit Sollie, Oslo
Håvard Øvregård, Oslo
Carl Fredrik Tjeransen, Sør-Trøndelag
Daniel Mekki, Hordaland

Kunnskap for alle

Kristin Vinje, Oslo, leder
Mette Roth, Vest-Agder
Harald Victor Hove, Hordaland
Hanne Finstad, Oslo
Mathilde Tybring-Gjedde, UHL/Oslo
Henrik Kierulf, Sør-Trøndelag
Ragnvald Nilsen, Rogaland
Andreas Willersrud, Akershus
Bénédicte Røer, sekretær

Likestillingsutvalget

Tina Bru, Rogaland, leder
Henrik Asheim, Akershus
Kårstein Eidem Løvaas, Vestfold
Yassine Arakia, Oslo
Jarle Utne Reitan, Rogaland
Guro Angell Gimse, Sør-Trøndelag
Ingunn Foss, Vest-Agder
Sandra Bruflot, Unge Høyre
Maren Malthe-Sørensen, Høyres
kvinneforum
Alexander Z. Ibsen, stortingsgr., sekretær

41

Ny sjanse
Stefan Heggelund, Oslo, leder
Sveinung Stensland, Rogaland
Heidi Nordby Lunde, Oslo
Norunn Tveiten Benestad, Vest-Agder
Heidi Fuglesang, Høyres Studenter
Nils August Andresen, Oslo
Ingrid Stange, Oslo
Rune Øygarden, Hedmark
Arne Hæhre, Østfold
Thor Kleppen Sættem, Oslo, statssekr.

Høyres omsorgsutvalg

Tone Trøen, Akershus, leder
Sigurd Hille, Hordaland
Elin Agdestein, Nord-Trøndelag
Tone Dorthe Sletten, Sør-Trøndelag
Irene Henriksen Aune, Aust-Agder
Kirsti Kierulf, Akershus
Amit Maziar Ighani, Oslo
Trude Wester, Troms
Turid Wickstrand Iversen, Buskerud
Kristin Holm Jensen, statssekr, Akershus
Maria Bjerke, Sekretær

Distriktspolitisk utvalg

Ole Gunnar Krakhellen, Sogn og Fj., leder
Hanne Alstrup Velure, Oppland
Solveig Sundbø Abrahamsen, Telemark
Gunnar Gundersen, Hedmark
Anders Werp, Buskerud
Bjørn Lødemel, Sogn og Fjordane
Erik Fløan, Nord-Trøndelag
Elin Agdestein, Nord-Trøndelag

Arbeidsutvalg for Høyres
distriktsnettverk

Anders Werp, Buskerud, leder
Jonny Finstad, Nordland
Hanne Alstrup Velure, Oppland
Frida Melvær, Sogn og Fjordane
Kristoffer Aa. Hansen, stortingsgr., sekr

Arbeidsutvalg for Høyres
storbynettverk
Mudassar Kapur, Oslo
Ingrid Skjøtskift, Sør-Trøndelag
Harald Furre, Vest-Agder
Kristina D. Smedsvik, stortingsgr., sekr

Det grønne skiftet

Henrik Asheim, Akershus, leder
Eirik Lae Solberg, Oslo
Yngve Brox, Sør-Trøndelag
Martin Smith-Sivertsen, Oslo
Maria K. Göthner, Oslo
Kristoffer A. Lyngvi, Aust-Agder
Tina Bru, Rogaland
Lars Elsrud, Oppland

Forsvars- og sikkerhetspolitisk
forum
Øyvind Halleraker, Hordaland, leder
Regina Alexandrova, Troms, nestleder
Tage Pettersen, Østfold
Jane Meyer, Hedmark
Jonni Solsvik, Nordland
Aina Slinning, Akershus
Hans Olav Sundfør, Oppland
Ole Hermod Sandvik, Nord-Trøndelag
Peter Christian Frølich, Hordaland
Alexander Stokkebø, Rogaland

Helse som næring

Kristin Ørmen Johnsen, Buskerud, leder
Ansgar Gabrielsen, Oslo
Bjarte Reve, Akershus
Kristin Vinje, Oslo
Gunnar Gundersen, Hedmark
Torbjørn Furulund, Oslo
Maria Bjerke, stortingsgr, sekretær

Fremtidens skattesystem
Siri Meling, Rogaland, leder
Svein Flåtten, Vestfold
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Gunnar Gundersen, Hedmark
Audun Blegen, Oppland
Bettina Banoun
Eivind Astrup, Oslo
Ernst Ravnaas
Elisabeth Holvik
Tore Vamraak, statssekretær, observatør
Kristina D. Smedsvig, st.gr., rådgiver
Morten Skauge, stortingsgr, rådgiver

Internasjonal utvikling og
fattigdomsbekjempelse

Sylvi Graham, Akershus, leder
Heidi Nordby Lunde, Oslo
Peter Christian Frølich, Hordaland
Kristian Tonning Riise, UHL/Hedmark
Marianne Neraal, stortingsgr., sekretær
Marte Ziolkowski, st.gr., sekretærer

Retorikkgrupper for
valgkampsaker, ledere

Henrik Asheim, «Kunnskap i skolen»
Tone W. Trøen, «Helse»
Frank Jenssen, «Arbeidsplasser»
Hårek Elvenes, «Forsvar»

Digitalisering / ny teknologi

Peter Chr. Frølich, Justiskomiteen, leder
Helge Orten, Transportkomiteen
Tom-Christer Nilsen, Næringskomiteen
Mari Holm Lønseth, Kommunalkomiteen
Torill Eidsheim, Helse- og omsorgskom.
Paul Chaffey, KMD
Marianne Groth, SMK

Arbeid og inkludering

Heidi Nordby Lunde, Arb.- og sos., leder
Kristin Ørmen Johnsen, Kommunalkom.
Kristian Tonning Riise, Arb.- og sos.kom.
Mathilde Tybring-Gjedde, Utd. og forskn.
Mudassar Kapur, Finanskomiteen
Kristin Holm Jensen, KMD

Morten Bakke, ASD
Magnus Thus, KD

Grønt skifte

Stefan Heggelund, Energi og miljø, leder
Margunn Ebbesen, Næringskomiteen
Alexander Stokkebø, Utd.- og forskn.kom
Nils Aage Jegstad, Transport og kom.
Lars Andreas Lunde, KLD
Jens Frølich Holte, EU/EØS

Lovkomiteen

Erling Lae, leder
Johan Giertsen
Asta Ellingsen Stenhagen
Jan Birger Løken
Fredrik Punsvik
Thomas Berg Olsen, HH, sekretær

Unge Høyres Sentralstyre
Kristian Tonning Riise, leder
Sandra Bruflot, 1.nestleder
Kristoffer Gustavsen, 2. nestleder
Jacob Mæhle
Ragnhild Berg-Nilsen
Syver Hanken
Daniel Skjevik-Aasberg
Hedvig Heyerdahl Moser, HS-leder

Unge Høyres Landsstyre
Sentralstyrets medlemmer

Fylkesledere:
Østfold: Rolf-Jonas Ringen Kristiansen
Akershus: Elizabeth Dale/Maren
Winnem
Oslo: Nicolai Øyen Langfeldt
Hedmark: Ola Svenneby/Gjertrud
Nordahl
Oppland: Silje Johansen/Ingerid Berge
Buskerud: Wali Gilani
Vestfold: Mathias W.
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Hanssen/Alexandria Marie
Gogstad/Johanne Kirsebom
Telemark: Leon Mossing
Knutsen/Kristoffer Ryen Skullerud
Aust-Agder: Erik Johan Tellefsen Lindøe
Vest-Agder: Mikael Persson
Rogaland: Aleksander Stokkebø/Terje
Hetland
Hordaland: Tobias Strandskog/John
André Kongsvik
Sogn og Fjordane: Peter
Hollevik/Asbjørn Ayr Sæterskar
Møre og Romsdal: Falk Daniel Låmar
Øveraas
Sør-Trøndelag: Silje Marie Bjørung
Nord-Trøndelag: Thomas Granli
Nordland: Jim Simonsen Jenssen
Troms: Benjamin Furuly
Finnmark: Hege Bjørkmann/Sharon
Fjellvang
Landsmøtevalgte:
Jenny Clemet von Tetsczhner
Haakon Kvenna Veum

Høyres Studenters
Arbeidsutvalg

Hedvig Heyerdahl Moser, leder
Lotte Holthe Kjesbu, politisk nestleder
Julie Lovise Green Holten, org. nestleder
Hanna Bakke-Jensen
Sara Alexandra Juriks

Høyres Studenters Landsstyre
Arbeidsutvalgets medlemmer

Steffen Haneboe, HS Alta
Emily Daykin, HS Agder
Roble Wais, Akershus
Aurora Hårtveit, HS Bergen
Håvard Moa, HS Nord-Trøndelag
Andreas Oftedal, DKSF Oslo
Marius Krogstad Aune, HS Trondheim
Marte Sandslett Seland, HS Tromsø

André Pedersen, HS Stavanger
Sunniva Bøstrand, HS Ålesund
Landsmøtevalgte:
Marius Olaussen
Bjørn Ole Gjersdal

Senior Høyres Landsstyre

Sverre Mauritzen, leder
Reidar Skotgård, 1. nestleder
Kirsten Huuser Leschbrandt, 2. nestleder
Agnete Tjærandsen, Nordland
Anders Talleraas, Møre og Romsdal
Arnt M. Storvik, Østfold
Aud Voss Eriksen, Akershus
Børre Rognlien, Oslo
Johnny Olsrud, Vestfold
Jøran Folstad, Hedmark
Lars Myraune, Nord-Trøndelag
Per Olav Hanssen, Rogaland
Roald Stigum Olsen, Hordaland
Sigrid Thielemann, Buskerud
Solfrid Fossberg, Sogn og Fjordane
Trond Hofstad, Sør-Trøndelag
Alvhild Yttergård, Troms

Personalpolitisk
samarbeidsutvalg

Arne Thomassen, leder
Christian Ingebrigtsen, Høyres
medarbeiderforening
Martin Engeset, tillitsvalgt ansatte HH
Bénédicte Røer, tillitsvalgt st.gr. (til sept)
Anna Molberg, tillitsvalgt st.gr. (fra sept)
John-Ragnar Aarset, generalsekretær
Christina Wist, leder gruppesekretariatet
Øystein Bagle-Tennebø, HH, sekretær

Arbeidsmiljøutvalget

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

Høyres Pensjonskasses styre
Turid Grønnern, styreleder
Harald Eide Ellingsen
Martin Engeset
Anders Talleraas
Bjarne F. Refsnes, Gabler, daglig leder
Varamedlemmer:
Morten Skauge
Benedicte Røer
Hanne Igland
Cathrine Gulbrandsen

Høyres fond for seniorpolitikk
og omstillings styre

John-Ragnar Aarset
Christine Holtan Bøgh
Rangdi Wetterhus Krogstad
Kristian Tveit Venås, sekretær (til mars)
Bujar Shala, sekretær (fra mars)
Varamedlemmer:
Øystein Bagle-Tennebø
Vanja Terentieff

Høyres Medarbeiderforenings
styre
Christian Ingebrigtsen, Sør-Tr., leder
Cathrine Gulbrandsen, Vestfold
Bénédicte Røer, Stortinget (til sept)
Anna Molberg, (fra sept)
Martin Engeset, HH, sekretær
Harald Eide Ellingsen, Rogaland, vara

Trond Helleland, leder

20.

Partikultur, etiske retningslinjer og varsling

I dokumentet «Mennesker som vil hverandre vel - partikultur, etiske retningslinjer og
varsling» står det at dokumentet/tematikken årlig skal være gjenstand for diskusjon og
evaluering i medarbeidersamtaler, Høyres Arbeidsutvalg og Sentralstyret.

Seksuell trakassering ble for alvor ble satt på dagsorden i Høyre i 2003. Da skisserte man en
systematisk plan for å arbeide med temaet. Så fikk vi inn et fast avsnitt om håndtering av
seksuell trakassering i Høyres Personalhåndbok, som sa at generalsekretæren har
hovedansvaret for (…) oppfølgingen av plikten til å forebygge og hindre seksuell trakassering,
mens avdelingslederne/ fylkessekretærene har ansvar for å følge opp og iverksette tiltak.”
Videre var det presisert at dette ikke bare gjaldt for ansatte i partiet, men også for tillitsvalgte.
I 2012 fikk vi på plass et bredere anlagt dokument om partikultur og etiske retningslinjer som
har vært jevnlig utviklet til det dokumentet vi nå kjenner, sist revidert 5. juni 2016.
I den siste versjonen ble det valgt en stram definisjon av seksuell trakassering, noe som gir
definisjonsmakten til den som blir utsatt for trakasseringen.

«Diskriminering og trakassering Høyre aksepterer ingen form for trakassering, diskriminering
eller annen utilbørlig adferd overfor personer du forholder deg til. Høyre legger til grunn at
uønsket seksuell oppmerksomhet er seksuell trakassering.»
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Andre saker som er omtalt er blant annet rusmidler, det å være seg sin rolle bevisst,
ivaretakelse av de yngste og kjøp av seksuelle tjenester.
Om partikultur, er det blant annet skrevet:

«Partikultur er gjennomgående noe uskrevet – det normerer hvordan vi skal oppføre oss i partiet.
(..) Kompetansen – de innlærte holdningene – vil instinktivt forme handlingsmønstre i
partiarbeidet. Dette krever at temaet tas opp og diskuteres jevnlig, vedlikeholdes og
videreutvikles. Prosessen er en del av målet.»

Forebygging
Som en del av det daglige arbeidet med å forebygge uønskede hendelser, er tematikken med i
det daglige arbeidet:













Tematikken skal årlig være gjenstand for diskusjon og evaluering i
medarbeidersamtaler, Høyres Arbeidsutvalg og Sentralstyret.
Tematikken skal diskuteres jevnlig i stortingsgruppen.

De enkelte organisasjonsledd oppfordres til å gjennomføre tilsvarende
evalueringer i sine organer, og i tilknytning til dette sette partikultur på
dagsorden.

Vi sørger for en bevisstgjøring av forventninger til adferd/reaksjoner
ved brudd - skriftlig og/eller muntlig - i forkant av eks HLM og
fylkesårsmøter.

Når kandidater signerer kandidaterklæringen, signerer de på at de har
lest «Mennesker som vil hverandre vel».

Alle nyansatte skal få «Mennesker som vil hverandre vel» presentert for
seg. Det er også tema på medarbeidersamlinger og på allmøter.

I evalueringer etter større arrangementer, sentralt og lokalt, vil vi som
standard stille spørsmålene:
Har du under dette arrangementet sett/opplevd seksuell trakassering
eller ubehagelig oppførsel?
Har du under dette arrangementet sett mindreårige drikke eller bli
prøvd servert alkohol.

Varsling




Om varsling fremhever vi at varsling er å gå videre med mistanke eller visshet om
kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Dessuten:

Oppfordrer vi til å varsle om kritikkverdige forhold så tidlig som mulig
(plikt ved kriminelle forhold)

Understreker vi at den som varsler ikke skal møte represalier for dette.
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Fremhever vi at du plikter å vurdere forhold i fortid og nåtid knyttet til
egen person som er av en slik art at andres tillit til deg ville vært svekket
om det var kjent, og melde fra om.

Sier vi at åpen varsling normalt sikre den beste saksgangen, og et bedre
resultat for alle involverte. Hvem varsleren er, skal likevel håndteres
fortrolig med mindre varsler selv ønsker å bli gjort kjent. Varsler skal ha
tilbakemelding om den videre håndtering så snart som mulig.

Om hvem som skal motta varsel, sier vi:








Som utgangspunkt må saker kunne varsles til ansvarlig leder i det organ
som er berørt.

Personalsaker som berører ansatte kan varsles til tillitsvalgt,
bedriftslege, personalsjef eller generalsekretær avhengig av situasjonen.
Saker vedrørende arbeidsmiljø for eller blant ansatte kan varsles til
AMU.

Høyres generalsekretær skal – uten opphold – informeres for
håndtering, bistand eller konsultasjon dersom: Det er tvil om sak og
håndtering, varsleren ikke oppnår reaksjon, saken forutsetter
håndtering av offentlig tilsyn eller politi, saken har et potensiale til å bli
en pressesak der Høyre blir involvert og der saken kan ha betydning
utover i organisasjonen.

Generalsekretæren i Unge Høyre involveres i saker hvor medlemmer i
Unge Høyre er involvert.

Saker som har vært håndtert

I håndteringen av varslingssaker har det blitt sett til dokumentene «Mennesker som vil
hverandre vel - partikultur, etiske retningslinjer og varsling», Høyres lover, Høyres
ledelsesplakat, Fellesvedtekter for Høyres kommuneforeninger, Fellesvedtekter for Høyres
fylkesorganisasjoner, reglement for den enkelte folkevalgte gruppe i kommunestyrer,
fylkesting eller på Stortinget, vær varsom-plakat for ansatte som vurderer å ta på seg verv eller
søker nominasjon, Vær Varsomplakat for sosiale medier og Høyres beredskapsplan.
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21.

Organisasjonsstatistikk

Tabellen under viser antall betalende medlemmer i 2017 og betalingsprosent, beregnet på
bakgrunn av alle medlemmer pr. 31. desember 2017. Nye medlemmer i 2017, m/angivelse av
prosent i forhold til alle betalende medlemmer i 2016. Trofasthet viser andel av medlemmene
som betalte kontingent i 2016, som også betalte i 2017.
Fylke

Betalende i 2017

%

Nye i 2017

%1

Trofast

Akershus

4 160

87,6 %

411

11,3 %

85,8 %

Finnmark

485

74,0 %

42

9,1 %

83,8 %

Aust-Agder

826

Buskerud

1 690

Hedmark

Hordaland

Møre og Romsdal
Nordland
Oppland
Oslo

Rogaland

Sogn og Fjordane
Telemark
Troms

Trøndelag

741

2 458
1 430
1 452
816

4 140
2 480
825
833
911

2056

Vest-Agder

1 127

Sum/snitt

29 614

Vestfold

1 813

Østfold

1 298

86,1 %
87,2 %
80,1 %

69

136

10,3 %

151

10,9 %

246

83,6 %

62

81,5 %
83,5 %
87,2 %
78,8 %
82,8 %
79,3 %

7,5 %

14,8 %

282

12,5 %

62

7,1 %

78

9,6 %

94

11,0 %

141

8,8 %

87,3 %

119

88,5 %

7,8 %

524

203

90,5 %

11,6 %

106

81,0 %
85,1 %

8,2 %

77

83,6 %
83,4 %

10,0 %

11,2 %

101

9,9 %

2913

11,1 %

10,2 %

85,4 %
87,8 %
75,4 %
88,5 %
86,5 %
79,9 %
82,2 %
86,1 %
87,2 %
85,9 %
86,1 %
81,9 %
85,2 %
82,9 %
84,0 %
82,7 %

85,0 %

Høyre totalt inklusive sideorganisasjonene, antall betalende medlemmer siste år:
Betalende medlemmer totalt
31.12.2017
HØYRE

UHL og HS
SHL2

TOTALT

29 614
4 257

(4 055)
33 871

31.12.2016
28 505
3 933

(3 755)
32 438

1 Andel nye betalende medlemmer i 2017, av antall betalende medlemmer i 2016.
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.
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SAK 4

LOVENDRINGER

Lovendringsforslag nr. 1:
Sentralstyrets sammensetning, §7, fra Sentralstyret
Dagens §7 lyder:
«Sentralstyret består av de landsmøtevalgte medlemmer av Arbeidsutvalget,
Stortingsgruppens leder og nestleder, Regjeringsgruppens leder, lederne i
fylkesorganisasjonene, leder i Unge Høyres Landsforbund, leder i Senior Høyres Landsforbund
og leder i Høyres studenter samt 4 landsmøtevalgte medlemmer. Valgte nestledere er
varamedlemmer til Sentralstyret.»
Forslaget fra Sentralstyret lyder:

«Sentralstyret består av de landsmøtevalgte medlemmer av Arbeidsutvalget,
Stortingsgruppens leder og nestleder, Regjeringsgruppens leder, lederne i
fylkesorganisasjonene, én representant fra hver stortingsvalgkrets som ikke er representert
ved fylkesleder, leder i Unge Høyres Landsforbund, leder i Senior Høyres Landsforbund og
leder i Høyres studenter samt 4 landsmøtevalgte medlemmer.

Valgte nestledere i Unge Høyres Landsforbund, Senior Høyres Landsforbund, Høyres studenter
og i Høyres kvinneforum er varamedlemmer til Sentralstyret.
Fylkesorganisasjoner som dekker flere stortingsvalgkretser velger i egne valg på
fylkesårsmøtet én representant fra hver stortingsvalgkrets som ikke er representert ved valgt
fylkesleder. Til hver representant velges det det to vararepresentanter.»
Sentralstyret anbefaler forsalget vedtatt.

Lovendringsforslag nr. 2:
Landsmøte hvert annet år, §8, fra Sentralstyret
Dagens § 8, 2. ledd, lyder:
Sentralstyret kan gi medlemmer av komiteer, styrer og utvalg adgang til å delta i Landsmøtet
uten stemmerett. Landsmøtet holdes ordinært hvert år. Landsmøtet innkalles med minst 3
måneders varsel. Forslag og saker som ønskes behandlet må være sendt Sentralstyret 2
måneder før møtet.
Forslaget fra Sentralstyret § 8, 2. ledd, lyder:

Sentralstyret kan gi medlemmer av komiteer, styrer og utvalg adgang til å delta i Landsmøtet
uten stemmerett. Landsmøtet holdes ordinært hvert annet år, hvert valgår. Landsmøtet
innkalles med minst 3 måneders varsel. Forslag og saker som ønskes behandlet må være sendt
Sentralstyret 2 måneder før møtet.
Sentralstyret anbefaler forlaget vedtatt.
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Lovendringsforslag nr. 3:
SHLs delegasjon på Høyres landsmøte, fra SHL og Sentralstyret
Dagens §8, 1. ledd, lyder:
«Landsmøtet består av Sentralstyret, Stortingsgruppen, Regjeringsgruppen, leder av
Sametingsgruppen, fylkesordførerne, eller gruppeleder i fylkestingsgruppen i de fylker Høyre
ikke har fylkesordfører, en representant fra Høyres Kvinneforum i hvert fylke, like mange
delegater fra hver fylkesorganisasjon som fylket velger stortingsrepresentanter med tillegg av
1 pr. oppnådd 15.000 Høyrestemmer ved sist avholdte stortingsvalg, 1 delegert valgt av
Svalbard Høyre, 20 av Unge Høyres Landsforbund, 6 av Høyres studenter, 7 av Senior Høyres
Landsforbund og generalsekretæren. De delegertes fullmakter skal godkjennes av
Landsmøtet.»
Forslaget fra Senior Høyre, til siste punktum, lyder:

«[…] 17 av Senior Høyres Landsforbund og generalsekretæren. De delegertes fullmakter skal
godkjennes av Landsmøtet.»
Forslaget fra Sentralstyret, til siste punktum, lyder:

«[…] 10 av Senior Høyres Landsforbund og generalsekretæren. De delegertes fullmakter skal
godkjennes av Landsmøtet.»
Sentralstyret anbefaler at SHLs delegasjon til landsmøtet økes fra med 3, fra 7 til 10, delegater.

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 2016 vært på kroner 440,-.
Anbefalingen er å beholde satsen også i 2019. 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.

Det er ikke kommet forslag til endringer i kontingentsatsene.
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Forslag:





Minstekontingenten gjeldende for alle hovedmedlemskap i Høyre settes
til kroner 440,- for 2019.
Studenter, trygdede og pensjonistmedlemmer i Høyre betaler minst
kroner 220,-.

Minstekontingent for medlemskap i Unge Høyre og Høyres studenter,
med fulle rettigheter i Høyre, settes til kroner 100,-.
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 kroner 220,-).

SAK 7

VALG

Valgkomiteen vedtok følgende enstemmig 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

Medlemmer av sentralstyret:

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

Leder for Høyres Kvinneforum:

Revisor:

Tina Bru, Rogaland

Deloitte AS

I henhold til Høyres lover gjelder alle valg for to år
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Lover for Høyre
§1 Formål
Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag,
rettsstaten og folkestyret, for å fremme personlig frihet og sosialt ansvar, medbestemmelse og
eiendomsrett, og et forpliktende nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

§2 Organisasjon

Hovedorganisasjonens organer er Arbeidsutvalget, Sentralstyret og Landsmøtet. Partiet er
ellers organisert i kommuneforeninger og fylkesorganisasjoner.

§3 Medlemskap

Partiorganisasjonen bygger på individuelt medlemskap. Alle stemmeberettigede som er enig i
Høyres formål og som ikke er tilsluttet noe annet parti eller har sagt seg villig til å stå på en
konkurrerende valgliste kan være medlemmer av Høyre. Stemmerett i alle Høyres organer
forutsetter at kontingenten er betalt.
Organisasjoner som ønsker å benytte Høyres navn eller ønsker organisasjonsmessig
tilknytning til partiet skal godkjennes av Sentralstyret med 2/3 flertall.
Eksklusjon besluttes av Sentralstyret med 2/3 flertall.

§4 Foreninger

Medlemmene i en kommune danner en forening som kan deles i kretsforeninger. Foreningene
vedtar selv sine lover, som må godkjennes av fylkesorganisasjonen hvis de avviker fra partiets
normallover for foreninger. Kommunestyregruppen og sideorganisasjonene bør være
representert i styret. Foreningene har ansvaret for Høyres arbeid i kommunene. Foreningene
skal søke å gjennomføre de programmer og planer som hovedorganisasjonens og
fylkesorganisasjonenes organer har vedtatt. Foreningene fastsetter medlemskontingenten ut
fra den Landsmøtefastsatte minimumskontingent. Fylkesorganisasjonene kan avkreve
foreningene bidrag til sitt arbeide basert på medlemstall eller stemmetall. Sentralstyret kan
fastsette en minimumskontingent for ulike former for støttemedlemskap.

Avtaler om valgsamarbeid med andre partier må godkjennes av fylkesstyret, som også kan
pålegge foreningene slike samarbeidsavtaler.

§5 Fylkesorganisasjoner

Foreningene i et fylke danner en fylkesorganisasjon. Fylkesorganisasjonene vedtar selv sine
lover som må godkjennes av Sentralstyret hvis de avviker fra partiets normallover for
fylkesorganisasjoner. Fylkestingsgruppen og sideorganisasjonene bør være representert i
styret.

Fylkesorganisasjonene har ansvaret for Høyres arbeid i fylkene. Fylkesorganisasjonene skal
søke å gjennomføre de programmer og planer som hovedorganisasjonens organer har vedtatt.
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Avtaler om valgsamarbeid med andre partier må godkjennes av Sentralstyret, som også kan
pålegge fylkesorganisasjonene slike samarbeidsavtaler. Avvikelser fra retningslinjer for
nominasjonsprosessen på fylkesnivå i Høyre må også godkjennes av Sentralstyret.
Ansettelse av fylkessekretærer foretas av fylkesorganisasjonene etter innstilling fra
Sentralstyret.

§6 Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget består av partiets leder, 1. og 2. nestleder, leder av Høyres Kvinneforum og 2
medlemmer. Dessuten tiltrer Stortingsgruppens, Regjeringsgruppens og UHLs leder som
medlemmer av utvalget. Generalsekretæren deltar på møtene uten stemmerett.
Arbeidsutvalgets beslutningsprotokoll forelegges Sentralstyret.

Arbeidsutvalget leder det daglige arbeid i partiet og kan avgjøre alle saker som ikke er tillagt
Sentralstyret eller Landsmøtet. Arbeidsutvalget foreslår saksliste og innstiller til Sentralstyret.

§7 Sentralstyret

Sentralstyret består av de landsmøtevalgte medlemmer av Arbeidsutvalget, Stortingsgruppens
leder og nestleder, Regjeringsgruppens leder, lederne i fylkesorganisasjonene, leder i Unge
Høyres Landsforbund, leder i Senior Høyres Landsforbund og leder i Høyres studenter samt 4
landsmøtevalgte medlemmer. Valgte nestledere er varamedlemmer til Sentralstyret.
Sentralstyret kan gi ledere i komiteer, styrer og utvalg adgang til å delta i møtene uten
stemmerett. Generalsekretæren og andre funksjonærer som Arbeidsutvalget utpeker deltar
også i Sentralstyrets møter uten stemmerett. Sentralstyret fastsetter selv sin møteplan
Sentralstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede.
Sentralstyret:







vedtar partiets arbeidsplaner.

foreslår saksliste og innstiller til Landsmøtet.

vedtar budsjett og godkjenner regnskap.

oppnevner medlemmer til styret i Høyres Kvinneforum.

velger Økonomistyre og andre faste komiteer og styrer.

§8 Landsmøtet

Landsmøtet består av Sentralstyret, Stortingsgruppen, Regjeringsgruppen, leder av
Sametingsgruppen, fylkesordførerne, eller gruppeleder i fylkestingsgruppen i de fylker Høyre
ikke har fylkesordfører, en representant fra Høyres Kvinneforum i hvert fylke, like mange
delegater fra hver fylkesorganisasjon som fylket velger stortingsrepresentanter med tillegg av
1 pr. oppnådd 15.000 Høyrestemmer ved sist avholdte stortingsvalg, 1 delegert valgt av
Svalbard Høyre, 20 av Unge Høyres Landsforbund, 6 av Høyres studenter, 7 av Senior Høyres
Landsforbund og generalsekretæren. De delegertes fullmakter skal godkjennes av Landsmøtet.
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Sentralstyret kan gi medlemmer av komiteer, styrer og utvalg adgang til å delta i Landsmøtet
uten stemmerett.
Landsmøtet holdes ordinært hvert år. Landsmøtet innkalles med minst 3 måneders varsel.
Forslag og saker som ønskes behandlet må være sendt Sentralstyret 2 måneder før møtet.
Landsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av de delegerte er til stede.

Etter innstilling fra Sentralstyret velger Landsmøtet en valgkomite for 2 år. Valgkomiteen
består av leder, nestleder, 9 medlemmer og 5 varamedlemmer.

Etter innstilling fra valgkomiteen velger Landsmøtet leder, 1. og 2. nestleder, leder av Høyres
Kvinneforum, 2 medlemmer av Arbeidsutvalget, 4 medlemmer av Sentralstyret og revisor.
Fylkeslederne i Høyres Kvinneforum fremmer forslag på leder av Høyres Kvinneforum. Alle
valg gjelder for 2 år.
Landsmøtet behandler Sentralstyrets årsberetning og vedtar partiets programmer.
Landsmøtet vedtar partiets lover.

§9 Administrasjon

Generalsekretæren leder partiets sentrale administrasjon og er overordnet alle sekretærer i
partiorganisasjonen. Generalsekretæren ansettes av Sentralstyret.
Fylkessekretærene leder fylkesorganisasjonenes kontorer.

Generalsekretæren og fylkessekretærene har innstillingsrett og -plikt, unntatt i nominasjon og
andre saker som gjelder personvalg eller i saker der innstillingsretten er tillagt andre
partiorganer.
Generalsekretæren eller den generalsekretæren bemyndiger har møterett i alle besluttende
organer i Høyres organisasjoner.

§10 Lovforandringer

Til forandring av lovene kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene. Forslag om
lovforandringer må være sendt Sentralstyret 2 måneder før Landsmøtet.
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