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Kjære landsmøte, kjære venner
Dere aner ikke hvor deilig det er å få
stå her i dag. Og det er ikke fordi en
talerstol foran 600 mennesker er det
stedet man har mest lyst til å være på
landsmøtets siste dag, det er fordi
kontrasten til hvordan det var å stå her
for ti år siden er så stor.
Det har altså gått ti år siden 2009. I
2009, kjære venner, hadde vi målinger
helt nede i ti prosent.
Samme år var det stortingsvalg. Dette
valget ble preget av de rødgrønnes
fortelling om kaos på borgerlig side. Og
jeg skal innrømme at de hadde et poeng.
Vi var fire partier da, som nå. Men vi
sto ikke godt nok sammen. Vi kranglet for
mye oss i mellom. Og vi ble hengt hver
for oss.
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Resultatet var at den rødgrønne
flertallsregjeringen ble gjenvalgt i
2009. Og selv om vi løftet oss litt ved
valget, så var det ikke noe gøy å sitte
på Stortinget uten å få flytte på et
komma. I 2009 var Stortinget stedet der
gode ideer gikk for å dø.
Det er ikke noe gøy, kjære venner, å ikke
ha innflytelse. Det er ikke gøy å sitte
med gode ideer som man aldri får
gjennomført, eller å lytte til folks
problemer uten å kunne gjøre noe med det.
Å prøve å gjennomføre noe på Stortinget
under åtte år med rødgrønt styre var
frustrerende. Diskusjonen kunne være bra
og argumentene være gode, uten at det
utgjorde noen forskjell.
Vi må ikke glemme hvor kjedelig det var å
ha null gjennomslag.
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Kontrasten til i dag er enorm! 9 prosent
har blitt til 25. Opposisjon har blitt
til posisjon. Og aller best: Gode ideer
er blitt landets politikk.
-2Jeg husker at vi satt på Stortinget og
lyttet til de som måtte vente lenge i kø
for å få behandling på sykehusene.
Helsekøene vokste under de rødgrønne, og
muligheten for å velge privat behandling
på regningen til det offentlige ble
fjernet av Stoltenberg. Kampen mot
helsekøene og ventetiden var en av våre
viktigste valgkampsaker i 2009. Da vi
omsider vant valget i 2013, sto 273 000
mennesker i helsekø og ventet på
behandling. Denne helsekøen har vi kuttet
med 71 000 mennesker. Vi har sikret en
sterk nedgang i ventetider på sykehusene,
ned 13 dager siden 2013. For ruspasienter
er nedgangen i ventetid hele 24 dager. Vi
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har levert det vi lovet. For er det noe
Høyre og Bent kan, så er det å kutte
helsekø!
Og dette, kjære venner, dette er grunnen
til at vi vil ha gjennomslag for
politikken vår. Fordi når vi får
gjennomført de gode ideene vi har, når vi
gir pasientene rett til å velge sykehus
selv uten at lommeboken skal være et
hinder, ja da får også flere behandling.
Og hva er venstresiden ideer?
Reversering. Fritt behandlingsvalg skal
vekk. Og vi vet at resultatet er lengre
helsekø.

-3Noe av det mest frustrerende i den
rødgrønne perioden, var å sitte og se på
SVs hvileskjær i kunnskapspolitikken. Vi
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gjorde det dårlig på internasjonale
rankinger. Norske elever presterte rett
og slett ikke godt nok. SVs svar var for
ti år siden å fjerne den opprinnelige
fraværsgrensen i skolen – fordi gud forby
at elevene faktisk møter opp til
undervisningen.
Dette var den skolen vi tok over. Vi gikk
raskt i gang, og vi begynte med det
viktigste, nemlig læreren. Læreren er den
som følger elevene gjennom skolen. Etter
foreldrene er det lærerne som skal
forberede barna våre på arbeidslivet.
Utdanningen gjøres nå om til en femårig
masterutdanning. Lærerstudenter må ha
minimum 4 i matematikk for å komme inn på
lærerstudiet, og i fjor fikk fire ganger
flere lærere etter- og videreutdanning.
Det er som Erna sier, politikk handler om
mennesker. Historien som videregåendeelev
Agathe Steen valgte å dele med både oss
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og landet i Aftenposten forteller hvorfor
det betyr noe hvem som styrer. Hun
skriver at det er fraværsgrensen som
gjorde at hun ble sett av lærere og
skolen da hun slet. Og Agathe er faktisk
med oss her i salen i dag. Så fra alle
oss til deg, Agathe, takk for at du
deler, og takk for at du vil tilbringe
helgen her sammen med oss.
Fraværsgrensen som SV fjernet har vi
gjeninnført. Og, surprise surprise –
fraværet stuper! Det er på grunn av
elever som Agathe at vi skal bevare
fraværsgrensen.
Vi leker ikke kunnskapsparti, kjære
venner.
Men det er ikke sånn at vi kan lene oss
tilbake og tenke at fordi pilene peker i
riktig retning i dag, så vil alt også gå
bra i morgen. Fordi motstykket til Høyres
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kunnskapsskole, det er den sosialistiske
koseskolen.
Hva de røde vil med fraværsgrensen er
helt i det blå. Mens SV og Rødt vil
fjerne den helt, sier Arbeiderpartiet at
joda, de er for fraværsgrensen. Bare ikke
denne fraværsgrensen. Mens vi satser på
lærerne, vil SV fjerne kompetansekravene
til lærerne og kutte en halv milliard til
etter- og videreutdanning.
Og vet dere hva svaret til SV er dersom
Norge skulle score dårlig på PISAundersøkelsene? Er det å satse mer på
kunnskap? Er det å styrke
lærerutdanningen? Nei. Svaret til SV er å
fjerne PISA-undersøkelsene! Det blir som
å si at vi utrydder en sykdom ved å
fjerne diagnosen.
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Landsmøte, skolen er for viktig til å
overlate den til venstresiden! Skolen
skal nemlig følge med oss hele livet. I
et arbeidsmarked i stadig forandring, så
vil behovet for påfyll, for
etterutdanning bare øke.
Det er dette vi mener med

«hashtag

helheten». Nemlig at det vi gjør på ett
felt også påvirker mange andre. Vi kan
ikke ha en god arbeidspolitikk, uten å
også ha en god skolepolitikk.
Og hvordan sto det til med arbeid og
næringsliv under de rødgrønne? Jubelår
for oljen holdt arbeidsledigheten nede.
Men Erna, hun advarte mot
oljeavhengigheten.
Fastlandsindustrien lå i oljeskyggen.
Knappe to år etter at vi vant valget,
inntraff oljekrisen. Først da skjønte
mange alvoret i oljeavhengigheten. Fra
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venstresiden, som hadde brukt åtte år på
å ikke forberede økonomien på et
eventuelt oljeprisfall, haglet kritikken
mot regjeringen.
Vi har ført Norge stødig og godt gjennom
det største oljeprisfallet i moderne tid.
Optimismen er tilbake i næringslivet,
arbeidsledigheten har ikke vært lavere på
ti år og bedriftene skaper arbeidsplasser
og velstand.
Samtidig får vi kritikk av opposisjonen
for at vi ikke driver planøkonomi. Den
kritikken tar jeg med knusende ro. Men
bildet SV forsøker å tegne av en
regjering som sitter stille i båten og
lar næringslivet seile sin egen sjø er
rett og slett feil.
Ta Hydros aluminiumsfabrikk på Karmøy.
Gjennom ENOVA støtter vi innovasjon og
klimavennlig aluminiumsproduksjon når
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Hydro får milliardstøtte til utvikling.
Forskjellen på oss og SV, er at vi ikke
later som vi vet bedre enn bedriftene hva
de bør satse på.
Men hvordan ser den hyperaktive
næringspolitikken til venstresiden ut? I
år er det ti år siden de rødgrønne
innførte biodieselavgiften, som satte en
effektiv stopper for det som kunne vært
et norsk næringseventyr. På de ti årene
siden Arbeiderpartiet, SV og
Senterpartiet regulerte denne næringen i
hjel, står de sammen med Rødt og MDG for
Norges mest næringsfiendtlige politikk.
Oljenæringen skal politisk legges ned.
Oppdrettsnæringen, den eneste næringen
som er i nærheten av å konkurrere med
oljenæringen på lønnsomhet, skal ilegges
så kraftige reguleringer at den ikke
lenger er lønnsom. Eksport av
forsvarsmateriell skal vi i hvert fall
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ikke drive med. Gruvedrift er fy. Dersom
en næring tjener penger, kan du banne på
at det finnes en politiker på
venstresiden som vil legge næringen ned.
Der vi gjør det billigere å ansette og
investere, vil venstresiden gjøre det
dyrere. De vil ha mer skatt. Flere
reguleringer. Norge ut av EØS. Og
nedlegging av landets mest lønnsomme
næringer. Venstresiden skal være glad for
at de har Høyres næringspolitikk. Hvis
ikke kunne de ikke hatt en
velferdspolitikk!
-5Da jeg stod her for 10 år siden, snakket
jeg om at de rødgrønne ikke bygget nok
vei og jernbane. Den gang sammenlignet vi
Norge med Albania.
Nå snakker ingen om Albania lenger. Siden
vi tok over har samferdselsbudsjettet økt
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med 75 prosent. Nye veier bygger raskere,
bedre og billigere. Faktisk ligger Nye
veier an til å spare mellom 30-50
milliarder! Nye Veier viser at det går an
å bygge mer vei for mindre penger!
Veisatsingen er ikke bare viktig for
bedriftene, det er også et av de beste
distriktspolitiske virkemidlene vi har.
Kortere reisetid gir mindre avstander. Å
satse på vei er å bygge Norge sammen.
-6Landsmøte, hvis noen var i tvil om Høyres
slagord fra 2013 – Nye ideer og bedre
løsninger, da skal dere peke på
samferdselssatsingen. Dere skal peke på
Nye Veier. På veiutbyggingen. På
jernbanesatsingen og på jernbanereformen.
Høyre tenker nytt! Høyre leverer på
løftet jeg personlig ga for ti år siden –
raskere frem, tryggere hjem!
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-7Landsmøte, for ti år siden skrev Erna et
innlegg på bloggen sin med overskriften
«Vi må bruke mer penger på forsvaret».
Allerede for ti år siden – før Russlands
annektering av Krim, før Wales-toppmøtet
i NATO hvor vi satte ambisjonen om 2 % målet, så altså Erna og Høyre behovet for
et styrket forsvar.
Før var forsvaret budsjett-taperen. Nå er
forsvaret en budsjettvinner. Vi kjøper
nye kampfly, ubåter, artilleri, luftvern
og overvåkingsfly. Ambisjonene vi hadde
for ti år siden, som Erna da måtte skrive
på bloggen, skrives nå inn som
bevilgninger på statsbudsjettet.
Ingen har vel vært mer høylytte i sin
kritikk enn Senterpartiet, partiet som
brukte regjeringstiden på å se på at
forsvaret ble nedprioritert. Men kjære
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venner, Senterpartiet bruker forsvaret
som et virkemiddel i distriktspolitikken.
Men la meg være veldig tydelig.
Veiutbygging er distriktspolitikk.
Arbeidspolitikk er distriktspolitikk.
Næringspolitikk er distriktspolitikk. Men
forsvaret, kjære venner, forsvaret er
forsvarspolitikk.
Samtidig har Senterpartiet gjort seg
avhengig av SV og Rødt – partier som vil
ta Norge ut av vår aller viktigste
sikkerhetsgaranti, nemlig vårt medlemskap
i NATO. SV og Rødt er partiene som
demonstrerer mot at Norge sammen med våre
allierte øver på å forsvare Norge. Hvor
var demonstrantene i SV og Rødt da
Russland invaderte Georgia, hvor var
demonstrantene da Russland annekterte
Krim? Kjære venner, dette er partiene
Senterpartiet vil samarbeide med i
forsvarspolitikken. Forsvaret fortjener
bedre! Landet fortjener bedre.
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-8Da vi var samlet på landsmøtet for ti år
siden var vi en del av en fragmentert
opposisjon som sto mot en samlet
venstreside. I dag er situasjonen snudd
på hodet. På borgerlig side har de fire
partiene funnet sammen i regjering. Hos
opposisjonen hersker rødgrønn splid.
Senterpartiet skal ha mer vei. SV, Rødt
og MDG skal ha mindre. Senterpartiet skal
ha mindre bompenger. SV og Rødt skal ha
mer. MDG vil nærmest ha en ulv per
innbygger, Senterpartiet har nullvisjon i
ulvepolitikken. SV, Rødt og MDG skal
legge ned oljenæringen, og får støtte fra
AUF. Arbeiderpartiet skifter standpunkt i
oljepolitikken avhengig av hvilken
representant du spør, og på hvilken dag.
Avgiftene skal opp, sier SV, Rødt, MDG og
Arbeiderpartiet, mens Senterpartiet vil
ha avgiftene ned. Senterpartiet skal ha
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streng innvandringspolitikk,
Arbeiderpartiet vet ikke hva de mener om
innvandring, og Rødt skal ta inn 200 000
flyktninger på ti år.
Jonas Gahr Støre lar Rødt vokse. Han har
mistet kontroll over venstresiden. Kjære
landsmøte, dette er en kaoskoalisjon!
-9Kontrasten til oss kunne ikke vært
større. Mot denne kaoskoalisjonen står vi
samlet. Vi har nettopp utvidet
regjeringen, og ønsket KrF velkommen. I
tiden fremover skal vi gjøre enda mer for
å gjøre landet bedre. Vi skal bygge et
bærekraftig velferdssamfunn, gjennomføre
et grønt skifte, vi skal styrke
sikkerhetsnettet, og vi skal sørge for
trygghet og sikkerhet.
-10-
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Så er det en person, kjære venner, som
virkelig fortjener honnør, som fortjener
applaus og ikke minst, en stor takk.
Fordi dette hadde ikke gått uten deg,
Erna.
Det lederskapet som du har vist, den
reisen du har tatt Høyre og Norge gjennom
i løpet av ti år står det enorm respekt
av. Høyre har løftet seg fra bunnpunktet
på ti prosent til en stabil oppslutning
rundt 25. Du har tatt oss fra opposisjon
og ørkenvandring til posisjon,
gjennomslag og gjenvalg. Du har fått til
det som opposisjonen mente var latterlig,
det kommentatorene mente var umulig, og
det selv mange i Høyre mente var
usannsynlig. Du har skapt borgerlig
samling.
-11Men kjære venner. Situasjonen som den er
i dag skal vi ikke ta for gitt. Fordi
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kontrasten mellom Høyre i 2009 og Høyre i
2019 er ikke mindre enn kontrasten mellom
Arbeiderpartiet da, og Arbeiderpartiet
nå. Vi må ikke gå i samme felle, kjære
venner, vi må ikke bli selvtilfredse, vi
må ikke venne oss til makten.
Vi må jobbe steinhardt for å vinne valget
i 2019 og i 2021. Men ikke tro at Erna og
stortingsgruppen bærer Høyre alene.
Ansvaret ligger på hver og en av dere som
sitter her i denne salen.
Jobber vi hardt – vinner vi valget!
Takk for meg, og lykke til.

