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Dagsorden for møtet:
1. Konstituering
A) Godkjenning av innkallingen
B) Forretningsorden
Sentralstyrets vedtatte forretningsorden er tatt inn på sidene 6-10.
C) Dirigenter
Følgende tre dirigenter er innstilt av sentralstyret:
1. Saida Begum, hoveddirigent (Oslo)
2. Olve Grotle (Vestland)
3. Eivind Holst (Nordland)
D) Fullmaktskomité
Følgende fullmaktskomité er innstilt av sentralstyret:
1. Svein Harberg, leder (Agder, Kontroll og
konstitusjonskomiteen)
2. Elin Schanche (Rogaland)
3. Monica T. V. Bratlie (Viken)
Sekretær: Martin Engeset
E) Valg av resolusjonskomité
Følgende resolusjonskomité er innstilt av sentralstyret:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tom Christer Nilsen, leder (Vestland/Transportkom.)
Karoline Aarvold (Vestfold og Telemark)
Oda Bakke Fosen (Viken)
Christine Nilssen (Troms og Finnmark)
Mudassar Kapur (Oslo/Finanskomiteen)
Tage Pettersen (Viken/Familie- og kulturkomiteen)
Tom Myrvold (Trøndelag)
Lars Myraune (SHL)
Lasse Fredheim (UHL)

Sekretærer: Alexander Ibsen og Eirik Mofoss
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F) Adgang til landsmøtet
Fylkessekretærer og sideorganisasjonenes administrative ledere innkalles
som observatører i tilknytning til sine delegasjoner. Statssekretærer
innkalles som observatører. Ansatte i partiet og stortingsgruppen, samt
politiske rådgivere i Regjeringen, inviteres.
Delegater har tale og stemmerett, observatører har kun talerett.
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
- Leder av Høyre Funk

2. Den politiske situasjon
Høyres leder, Erna Solberg, innleder til debatt.
3. Sentralstyrets årsberetning 2019
Sentralstyrets årsberetning er tatt inn på sidene 10-43.
4. Lovendringer
Det er ikke innsendt noen forslag til lovendringer.
5. Kontingentvedtak
Sentralstyrets innstilling til kontingentvedtak er tatt inn på side 47.
6. Resolusjoner
7. Valg
Sentralstyrets innstilling til valg av medlemmer av Høyres arbeidsutvalg og
Høyres sentralstyre samt revisor er tatt inn på side 48.
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HØYRES LANDSMØTE 2020
ARRANGERES
SOM ET HYBRIDMØTE
DELEGASJONSVIS RUNDT I LANDET

Landsmøtet søkes avviklet etter følgende timeplan:
Fredag 11. september
Kl. 11.30
Kl. 12.00
Kl. 12.30
Kl. 18.30

Delegatene og øvrige inntar sine plasser
Landsmøtet åpner
Lederens tale
Landsmøtet avsluttes senest 18.30
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Forretningsorden
1. Frister
a) Ifølge 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).
h) Landsmøtets valgte redaksjonskomité har adgang til å avvise
forslag om endringer av retningsvalgsdokumenter fra
programkomiteen uten votering i landsmøtet, dersom
endringsforslagene ikke er innenfor rammen av det innholdet
som skal behandles i dokumentet.
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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.
b) Ved behandling av programmer skal dirigentene tilstrebe en
likeverdig behandling av alle kapitler, uansett
behandlingsrekkefølge.
c) Til beretningsdebatten får hver delegasjon tildelt ett innlegg
hver. I debatten om forslag fra programkomiteen, 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
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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.
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.
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h) Når det blir krevet skriftlig avstemning har Landsmøtets
fullmaktskomité med assistanse av tellekorpset ansvar for
innsamling og opptelling av stemmeseddelen.
i)

Landsmøtet kan gi behandlings- og voteringsfullmakt til en
utpekt kommisjon. De forslag som får 2/3 flertall eller mer blant
kommisjonens stemmeberettigede delegater, er å anse som
vedtatt av Landsmøtet. Forslag som støttes av mer enn 1/3
bringes inn for Landsmøtet til ordinær behandling. Forslag
med mindre oppslutning enn 1/3 anses som ferdigbehandlet i
og med kommisjonens behandling, og kan ikke tas opp på ny i
plenum.

4. Valgregler
a) Ved valg av en person er valget ikke avgjort før en av
kandidatene har oppnådd mer enn halvparten av de avgitte
stemmer. Blanke sedler regnes ikke med ved opptellingen av
antall avgitte stemmer.
b) Dersom valget ikke blir avgjort ved første votering, holdes
omvalg idet man for hver ny valgomgang utelater den kandidat
som fikk færrest stemmer ved den foregående votering.
c) Dersom det skal foretas valg mellom 4 eller flere kandidater til
ett verv, kan det allikevel bestemmes at det skal kunne
utelukkes mer enn én kandidat av gangen. I dette tilfelle
utelukker man så mange kandidater at summen av
stemmetallene for de utelukkende kommer nærmest mulig opp
til stemmetallet for den som blir nr. 2 ved avstemningen.
d) Dersom det inntreffer stemmelikhet, og det ikke fremgår av
punktene ovenfor at kandidatene med stemmelikhet skal falle
ut, gås det frem slik: Kandidatene med stemmelikhet faller ut
dersom de til sammen har færre stemmer enn nr. 2 i
stemmetall. I motsatt fall deltar de i omvalg. Dersom det blir ny
stemmelikhet mellom dem, avgjøres det ved loddtrekning
hvem som skal falle ut hvis ikke stemmetallene blir slik at de
faller ut begge to.
e) Ved valg av flere personer i en valgomgang skrives det så
mange navn på stemmeseddelen som det antall personer som
skal velges, og de kandidater som får flest stemmer anses
valgt. Inneholder en stemmeseddel flere eller færre navn enn
det antall som skal velges, forkastes den.
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f)

Dersom det blir stemmelikhet mellom kandidater og ikke alle
med stemmelikhet blir valgt eller faller ut, anses de valgte som
fikk flere stemmer enn kandidatene med stemmelikhet.
Deretter holdes nytt valg til de ubesatte plasser mellom de
kandidater som fikk stemmelikhet.

g) Når det skal velges personer i rekkefølge, som f.eks. ved valg
av varapersoner, kan man enten holde særskilte valg på hver
plass eller velge flere i en omgang. I sistnevnte tilfelle skrives
kandidatenes navn i rekkefølge på stemmeseddelen. Den
kandidat som får flest stemmer på første plass anses valgt
som nr. 1. Deretter besettes annen plass av den av de øvrige
kandidater som får flest stemmer sammenlagt på første og
annen plass osv. Ved stemmelikhet går den foran som har
flest stemmer på den høyeste plass.

5. Reiseutjevning
a) Fylkesorganisasjonenes valgte delegerte, inklusive
fylkesleder og fylkessekretær, inngår i ordningen med
reiseutjevning. Det samme gjelder Svalbard Høyres
delegat.
b) Foran hvert Landsmøte beregner Hovedorganisasjonen for
disse delegerte den gjennomsnittlige reiseutgift basert på
rimeligste offentlige kommunikasjonsmiddel fra sentralt
avreisested. I fylker med store avstander til det felles
reisested beregnes et skjønnsmessig tillegg.
c) Umiddelbart etter Landsmøtet sender
Hovedorganisasjonen korrigert oppstilling over antall
delegerte som omfattes av reiseutjevningsordningen,
gjennomsnittsbeløpet pr. delegert, samt oppgave over hva
hver av fylkesorganisasjonene skylder eller har til gode av
reiseutjevningen.

10

HØYRES LANDSMØTE 2020 – Dagsorden og årsberetning

Innhold,
årsberetning
1.

Lederens politiske oppsummering ...................................................................... 12

2.

Kampanje 2019 ...................................................................................................... 14

3.

Politisk arbeid ........................................................................................................ 15

4.

Internasjonalt arbeid ............................................................................................. 16

5.

Europautvalget ...................................................................................................... 17

6.

Kommunikasjon ..................................................................................................... 17

7.

Organisasjon .......................................................................................................... 21

8.

Inntektsarbeidet ..................................................................................................... 21

9.

Kommunalutvalget ................................................................................................ 22

10.

Bedriftskanalen .................................................................................................. 24

11.

Opplæring og konferanser ............................................................................... 24

12.

Høyres Kvinneforum ......................................................................................... 25

13.

Uttalelser fra Høyres landsmøte 2019 ............................................................. 27

14.

Unge Høyres Landsforbund ............................................................................. 27

15.

Høyres Studenter ............................................................................................... 30

16.

Senior Høyres Landsforbund ........................................................................... 32

17.

Personalpolitikk ................................................................................................. 33

18.

Høyres medarbeiderforening ........................................................................... 34

19.

Partikultur, etiske retningslinjer og varsling .................................................. 35

20.

Organisasjonsstatistikk .................................................................................... 37

21. Navn i Høyre ............................................................................................................. 38

11

HØYRES LANDSMØTE 2020 – Dagsorden og årsberetning

SAK 3

SENTRALSTYRETS ÅRSBERETNING FOR 2019

1. Lederens politiske oppsummering
2019 var et begivenhetsrikt år i norsk politikk. Det var også et merkeår for oss i
Høyre. Dette var året vi fikk en flertallsregjering, bestående av Høyre,
Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti. På mange måter var dette en
kulminasjon av den innsatsen vi alle i mange år har lagt ned i samarbeidet på ikkesosialistisk side. Venstre var først ute med å ta steget inn i regjering forutgående
år, før Kristelig Folkeparti – etter en grundig prosess hvor de fattet sitt
«retningsvalg» – slo følge i 2019. Som styringsparti var dette en begivenhet vi i
Høyre satte svært høyt. Ikke fordi flertallsregjering i seg selv er et mål, men fordi
det ga oss flertall til å gjennomføre mye, god Høyre-politikk, utmeislet i
Granavolden-plattformen.
I Granavolden-plattformen staket vi ut en kurs for Norge, fundert i våre fire partiers
felles verdigrunnlag og syn på nødvendige tiltak for landet vårt. Vi enes om troen
på enkeltmennesket og på at samfunn må bygges nedenfra. De viktigste
fellesskapene som gir mening finnes utenfor statens forvaltning, nemlig i familien,
idrettslaget, den ideelle organisasjonen, i tros- og livssynssamfunn og på jobben.
Regjeringsplattformen varslet at vi sammen skal skape et bærekraftig
velferdssamfunn gjennom å omstille norsk økonomi, trygge Norge, skape vekst og
flere jobber. Det vil kreve investeringer i infrastruktur i hele landet, sørge for at vi
får flere ben å stå på, og fremme vekst gjennom blant annet det grønne skiftet. Vi
skal sammen arbeide for et samfunn med muligheter for alle.
2019 var også et valgår. Jeg vil her takke alle de tusenvis av tillitsvalgte som har
stått på lokale lister, men også alle frivillige som stod på stand, dro på husbesøk
og engasjerte seg for partiet vårt. Jeg fikk gleden av å se mye av denne innsatsen
på nært hold da jeg var på besøkt hos veldig mange av dere i valgkampen.
Høyre gikk til valg med tydelige løfter om å arbeide for det viktigste i våre liv,
nemlig at våre eldre skal sikres trivsel, trygghet og kvalitet i velferdstjenestene, at
skolen skal bli bedre, gatene tryggere og byråkratiet skulle bygges ned, ikke opp.
Vi lovet å bygge opp ja-kommuner som skulle gi flere nye jobber og aktivitet over
hele landet. Det ble lagt ned en iherdig innsats for å gi Høyre størst mulig
innflytelse i alle landets fylker og kommuner. Vi klarte å beholde plassen som
landets nest-største parti.
Vi må like fullt være ærlige med oss selv. Vi er ikke fornøyde med valgresultatet.
Det svarte hverken til innsats eller forventninger. Mange steder ble det stang ut,
istedenfor stang inn. Etter min mening skyldtes ikke det mangel på engasjement
eller iherdig arbeid rundt i foreningene våre, men at rikspolitiske saker overskygget
lokale spørsmål. Selv om bompenger var en diskusjon som engasjerte mange,
også våre velgere og tillitsvalgte, overskygget det mange viktige, lokale saker.
Derfor er en viktig lærdom vi ikke må glemme, at når vi på borgerlig side ikke virker
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å bli enige mellom oss, taper vi alle på det. Velgerne vil ha politiske løsninger. Ikke
krangel.
Jeg er overbevist om at 2020 blir et minst like interessant år som 2019. Det er det
siste året i regjeringens første Langtidsplan for Forsvaret. Med budsjettet som ble
vedtatt like før jul, vil vi i 2020 ha gjennomført et historisk løft for å gjenoppbygge
landets forsvarsevne. Den reelle økningen av forsvarsbudsjettet på om lag 30 %
har styrket Forsvarets operative evne, aktivitet og tilstedeværelse, og gjort det
mulig å hente inn store deler av vedlikeholdsetterslepet.
2020 er også året hvor Norge skal melde inn nye klimamål under Parisavtalen. I
vår regjeringstid har vi vist at det er mulig å kombinere økonomisk vekst med
nedgang i klimagassutslippene. Vi må nå tilbake til 1995 for å finne lavere utslipp
enn hva utslippene i Norge var i 2018. Det har vi klart blant annet gjennom å ha
omstilt transportsektoren, bidratt til utslippskutt i industrien gjennom ENOVA, og
innført et forbud mot oljefyr. Nå skal vi videre. Derfor vil vi før 9. februar melde inn
et forsterket norsk klimamål til FN.
Ser vi oss tilbake har vi mye å være stolte over. Vi har fått egne pakkeforløp for
pasienter innenfor psykisk helse og rus og ventetiden på rusbehandling er nær
halvert. Flere fullfører videregående skole, antall kommuner med psykologer har
økt kraftig, vi har lagt frem nye lærerplaner gjennom Fagfornyelsen, rekruttert flere
lærere, senket skattene og økt samferdselsbudsjettene med over 80 prosent siden
regjeringsskifte. For å nevne noe. Det må vi ikke glemme.
2020 blir også et år hvor vi for alvor skal i gang med å diskutere ny politikk, ikke
minst i den igangsatte programprosessen. Selv om vi har fullført og igangsatt en
rekke nødvendige tiltak og reformer i regjering, er det hele tiden behov for å se
etter nye problemer vi kan løse. For meg er det viktig at vi løser de små
hverdagsutfordringene som folk opplever i det daglige, samtidig som vi arbeider for
å trygge Norge for fremtiden gjennom å sørge for at vi møter de store
utfordringene med politiske løsninger. Vi trenger engasjement fra alle våre
medlemmer og tillitsvalgte, både fra rikspolitikken og fra hver enkelt kommune, for
å komme frem til et program som gir oss velgernes tillit i 2021.
Når vi tar fatt på dette langsiktige arbeidet, ønsker jeg å mane til litt ro. Vi skal ikke
konkurrere med opposisjonspartiene i svartmaling og overdrivelser. Det er godt å
bo i Norge. Å styre dette landet er et privilegium, ikke en konkurranse om å rope
høyest eller ha de spisseste formuleringene i debattene. Hverdagspolitikk er det vi
utretter hver eneste dag. I bygd og by. I kommunestyrer, på Stortinget og i
regjering. Vi gjør det for å bidra til at Norge blir litt bedre, litt grønnere, litt enklere
og litt sterkere – skritt for skritt. Jeg ser frem til å delta i denne oppgaven med dere
alle også i 2020.

Oslo, 12. februar 2020
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2. Kampanje 2019
Planarbeidet gjennom 2018 ble konkludert gjennom en egen kampanjestrategi for
2019. Basert på denne strategien gjennomførte vi en kampanje som fokuserte på
fire hovedelementer:


Bred rådgivning og opplæringsstøtte, gjennom direkte kontakt,
seminarer, samlinger og møter – samt over 100
kampanjepresentasjoner over hele landet ila 2019, der vi møte
over 2500 tillitsvalgte og valgmedarbeidere.



Fortsatt stort fokus på å støtte lokal mobilisering til husbesøk,
stands og annen direkte velgerkontakt - der lokalforeningene
bl.a. klarte å besøke omkring 600.000 dører, noe som er et
enormt løft. Hver 5. kjernevelger sier de fikk besøk på døren,
et høyt tall, gitt at ca 50 % av husstandene ikke har noen
hjemme når vi besøker.



Vi har lagt inn ytterligere ressurser i kjøpte kanaler som
målgruppebasert kommuniserer med velgere. I 2019 var
kanalvalgene SoMe (samarbeid med
Kommunikasjonsavdelingen), radio, adshells, display og avis
(primært nett og papir i innspurten) – der alle aktiviteter ble
målt bedre enn benchmark, med unntak av radio – der vi
måtte økt budsjettene betraktelig for å evne samme. Over 70
% av lokale ledere i Høyre var fornøyde med innhold og
synlighet på radio, display og avis.



En omfattende valgkampevaluering som plattform for «den
langer valgkampen» fremover mot 2021.

Vi gjennomførte nasjonale tiltak med støtte til alle kommuner og regioner. Samtidig
har organisasjonen lokalt og regionalt ulike ressurssituasjoner og ulike behov. Det
ble derfor etablert et eget ressursprogram det behovet var størst. Interne og
eksterne målinger viser at dette H19-programmet ga ønsket trykk og kontakt med
utvalgte målgrupper blant velgerne.
Valgkampen 2019 viser også at ønskede atferdsendringer i velgergruppene krever
lengre tidsperioder og riktige prioriteringer, noe som tilsier at «den lange
valgkampen» må ytterligere prioriteres.
Kampanjen leverte det planlagte innholdet innenfor budsjettrammene.

Andre aktiviteter


De ble ansatt et regionalt kampanjeteam de siste 9 månedene
før valget. Det gjør en svært viktig og nyttig mobiliseringsjobb.
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Gjennomført kampanjesamling for ca. 500 deltagere våren
2019, og regionale kampanjesamlinger i alle regioner/fylker.



I 2019 har det fortsatt vært fokus på forsterkning av alle
digitale virkemidler, spesielt husbesøkssystem og medieportal.
Også nettbutikken er under omlegging, der ny leverandør var
på plass før valget.



En SoMe-basert forhåndsstemme-kampanje, før og etter
sommerferien ga gode målinger. Dette må forsterkes ved
senere valgkamper, spesielt fordi hver 3. velger nå
forhåndsstemmer.



Halvt år igjen-kampanjen viste at de fleste lokalforeningene
var klare til valgkamp.



I påskekampanjen og ved starten av 100-timer igjenkampanjen ble det brukte store ressurser nasjonalt for å gi
lokalforeningene relevante og populære give-aways.



Nærmere 50 % av velgerne sier de bestemmer seg endelig ila
siste måned før valget, og så mye som 13 % bestemmer seg
siste dag. Listebæring er et godt tilbud til velgere som ønsker
kontakt.



Det ble fokusert på løpende kampanjerelatert
interninformasjon – spesielt mot de lokale kampanjelederne.



Det ble nedlagt mye arbeid mot mediehusene på valgomater.
Erfaringene er at egenutviklede valgomater, der partiene ikke
involveres, selv objektivt sett inneholder feil og mangler i
spørsmålsstillingene.

Oppsummert
Valgåret 2019 ble bygget rundt en valgkampstrategi på kampanjeområdet som
utnyttet den økonomien, de ansatte og den kompetansen vi rådde over på en god
måte.
Vi har samtidig, gjennom evalueringsarbeidet, klargjort forbedringsområder, som vil
løfte og forsterke arbeidet frem mot 2021 og 2023.

3. Politisk arbeid
Åpne Høyre
Økt LHBT+fokus i Norge har gitt Åpne Høyre et hektisk og inspirerende år: Åpne
Høyre og Høyre har deltatt på i underkant av 30 Pride-festivaler og har i
gjennomsnitt sørget for ukentlige oppslag i lokale eller nasjonale medier. Høyres
foreninger har innarbeidet LHBT+saker i lokale programmer i de fleste kommuner
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og fylker i forkant av lokalvalget. Det er viktige bidrag til å synliggjøre Høyre som et
mangfoldig parti.
I 2019 er det opprettet regionale utvalg i 3 fylker, og ytterligere 2-3 fylker har vist
interesse. Våre regionale utvalg er viktige for å kunne fange opp saker, bistå
lokalpolitikere og sørge for pridelogistikk i hele landet. Åpne Høyre er også med i
LHBT+nettverkene til søsterpartiene i EPP, European Center Right LGBT +
Alliance. Åpne Høyre var i oktober vertskap for årskonferansen, der Helge Ytterøy
L’orange ble gjenvalgt som visepresident. For Åpne Høyre er alliansen en viktig
inspirasjon der skeiv politikk blir diskutert og utviklet.
Åpne Høyre har rundt 200 deltagere i vårt nasjonale nettverk, og er fortsatt Norges
største politiske LHBT+nettverk på Facebook med over 2.000 følgere.

Mangfoldsutvalget
Mangfoldsutvalget er Høyres utvalg for nye velgergrupper, med spesielt fokus på
innvandrermiljøer – og med kommunikasjons på deres eget språk. Utvalget nådde
i valgåret 2019, med sosiale medier som primærkanaler, 260.000 (ikke unike)
brukere. Blant polakker alene nådde de over 50.000 unike bruker.
I tillegg til velgerkampanjene, gjennomførte utvalget også en kampanje for
listekandidater med innvandrerbakgrunn. De målrettet en presentasjon av
kandidaten opp mot kandidatens bakgrunn i kommunen sin. Det ble slik laget
saker lokalt på polsk, litauisk og tyrkisk.

4. Internasjonalt arbeid
European Peoples Party
European People’s Party (EPP) er et bredt partisamarbeid for konservative,
liberale og kristeligdemokratiske partier i Europa. EPP ledes av president Joseph
Daul, og er i dag den største partigrupperingen i EU-parlamentet har for øyeblikket
presidentene i både Parlamentet, Kommisjonen og Rådet.
Norge kan ikke oppnå fullt medlemskap så lenge vi står utenfor EU, men som en
spesialordning har Høyre i mange år vært innvilget et assosiert medlemskap med
stemmerett. Høyre møter med representanter i EPPs styre, toppmøter (hvor EPPs
statsledere og partiledere møter) og arbeidsgrupper. Erna Solberg deltar jevnlig på
EPP-toppmøtene.
På EPP kongressen i Zagreb i november hadde Høyre tre delegater og tre
observatører. Delegasjonen ble ledet av nestleder Jan Tore Sanner.
Høyre deltar i EPPs Political Assembly og i noen av arbeidsgruppene. Høyre har
vært representert med generalsekretær John-Ragnar Aarset, internasjonal
sekretær Thomas Berg Olsen og rådgiver i stortingsgruppen Alexander Zlatanos
Ibsen.
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International Democrat Union
International Democrat Union (IDU) er en verdensomspennende organisasjon for
konservative, kristeligdemokratiske og andre sentrum-/høyrepartier. IDU ledes av
Canadas tidligere statsminister Stephen Harper, mens Erna Solberg er en av IDUs
nestledere. Høyre deltar aktivt på en rekke møter og samlinger i IDUs regi.

Nordisk samarbeid
Forholdet mellom de nordiske søsterpartiene er meget godt, og Høyre deltar på
flere større arrangementer hos våre søsterpartier og får gjester til våre. I tillegg
jobbes det godt i den Konservative Gruppe i Nordisk Råd der det ble avholdt
partiledermøte og generalsekretærmøte i Helsinki og generalsekretærmøte i
København i desember.
Høyre fem representanter i den norske parlamentarikerdelegasjonen til Nordisk
Råd. Michael Tetzschner er leder av Stortingets delegasjon til Nordisk Råd
delegasjon og Høyres øvrige medlemmer er Bente Stein Mathisen, Nils Aage
Jegstad, Norunn Tveiten Benestad, Solveig Sundbø Abrahamsen.

Demokratiprosjekter
Høyre tidligere samarbeidet med flere internasjonale demokratistiftelser tilknyttet
våre søsterpartier med deltakelse i ulike konferanser. Høyre og KrF har i 2019 hatt
demokratiprosjekter i Bosnia og Herzegovina og på Vest-Balkan. Prosjektene er
finansiert fra NORAD og organisert i tett samarbeid med NDI. Prosjektet i Bosnia
og Herzegovina er rettet mot en gruppe unge i 9 forskjellige partier og politiske
temaer som berører dem. De fleste på sentrum-høyre-siden. Prosjektet for VestBalkan partier knyttet til EPP. Dette prosjektet seg om partibygging og involvering
av unge og kvinner i partiene.

5. Europautvalget
Utvalget arbeider først og fremst med å bygge opp kompetansen på Europaspørsmål i partiet. Vetle Wang Soleim er leder i utvalget, med Alexander Zlatanos
Ibsen som sekretær. Utvalget har møttes flere ganger i 2019. I tillegg har utvalget
hatt jevnlig kontakt med aktører som NHO, Europabevegelsen og Brüssel Høyre. I
tillegg til leder, består utvalget av 12 medlemmer.

6. Kommunikasjon
Kommunikasjonsarbeidet i Høyre består av det reaktive og proaktive
mediearbeidet, interninformasjon, retorikk, visuell profil, presentasjoner samt
Høyres kommunikasjon i ulike kanaler. Dette innebærer ansvar for nettsidene,
Høyres argumentasjonshefte, Høyre i digitale medier, epostutsendelser,
nyhetsbrev og Mitt Høyre.
Ved inngangen til året ble det arbeidet med en ny kommunikasjonsstrategi for
partiet. Formålet var først og fremst skriftliggjøre mye av den etablerte praksisen i
partiet. Dette har vært en rettesnor for partiets kommunikasjonsarbeid i året som

17

HØYRES LANDSMØTE 2020 – Dagsorden og årsberetning

har gått. I 2020 vil vi gjøre noen justeringer i strategien i tråd med erfaringene fra
2019-valgkampen.
2019 har vært et intenst år preget av regjeringsforhandlinger, HLM19 og
lokalvalgkamp. I lokalvalgkampen la vi i år stor oppmerksomhet på å bistå
lokalforeninger med gode utspillsidéer og argumentasjon på aktuelle saker. Det ble
i etterkant av valget lagt stor vekt på å lage en grundig valgkampevaluering som
ærlig evaluerte alle deler av valgkampen. Parallelt med denne prosessen har
kommunikasjonsavdelingen arbeidet med ulike prosjekter som skal berede
grunnen for valgseier i 2021. Både valgkampevalueringen og planene for de neste
to årene ble vedtatt i sentralstyremøte i november.
I 2019 har vi også arbeidet med å bedre organiseringen av partiets
kommunikasjonsavdeling. Vi gikk fra å ha én pressesjef og én informasjonssjef til å
ha én kommunikasjonssjef. Samtidig tydeliggjorde vi ansvarsfordelingen i
avdelingen slik at partiet blant fikk én ansvarlig for internkommunikasjon.
Fraksjonene på Stortinget gikk også i retning av å få en dedikert
kommunikasjonsrådgiver. Ved inngangen til 2020 har denne strukturen satt seg
godt, og det jobbes mer planmessig med pressearbeid, retorikk og med større
saker fra regjeringen i samarbeid med departementene.

Digitale medier
Digitale kanaler brukes til å spre informasjon om Høyres politikk, våre politikere og
holde en aktiv dialog med velgerne. Den digitale valgkampen har i år tatt i bruk en
rekke nye kanaler sammenlignet med tidligere valg, slik som lokalt målrettede
budskap til H19-kommunene via display, kontekstuell annonsering, AR-løsning via
Snapchat og dynamisk annonsering i podkaster. Det refereres til
valgkampevalueringen for full gjennomgang av valgkampen og virkemidlene. Ellers
kan det også nevnes at Høyres digitale valgkamp ble kåret til den beste av
analysebyrået Knowit og omtalt på Kampanje.no.
Arbeidet med å etablere en ny digitalstrategi er satt i gang, og denne forventes
ferdig og klar i løpet av april 2020, etter at arbeidet med nye målgrupper er ferdig.
Sosiale medier

Facebook
I løpet av perioden (01.01.19 – 31.10.19) har det blitt publisert 410 innlegg på
Høyres Facebook-side. Dette tilsvarer en økning på 13% sammenlignet med
fjoråret. Total rekkevidde – inkludert valgkampen – er 33.300.000. Dette gir et
gjennomsnitt på i underkant av 700.000 i uken. Nesten en dobling fra 2018, men
det er naturlig å oppleve vekst i rekkevidde i et valgår. Hva angår demografien er
det tydelig at Høyres organiske publikum på Facebook er av den eldre garde. Det
er en liten overvekt av menn som følger Høyre, og menn over 65 år er de som har
høyest sannsynlighet til å engasjere seg i innholdet. Aldersgruppen 45 år og
oppover står for over 70 prosent av Høyres følgere på Facebook. Totalt
engasjement (kommentarer, delinger, likerklikk og klikk) er på 882.497. Dette er
enn økning på i overkant av 19 prosent sammenlignet med forrige periode.
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I 2018 så vi en helt tydelig trend i kommentarfeltene: Nemlig spredning av falske
nyheter, et hardere debattklima og falske kontoer. Dette har dessverre fortsatt inn i
2019. Som et resultat av dette har vi satt i gang et testprosjekt med nye
retningslinjer for deltagelse i kommentarfeltet i håp om at det vil gjøre
kommentarfeltet til et triveligere sted å være.

Instagram
Høyres Instagram-konto har i perioden hatt et engasjement på 81.646 (+ 141%) og
en total rekkevidde på 3.329.882 (+29%). Totalt antall følgere er i dag 29.173, og
Høyre er soleklart det partiet med flest følgere og mest engasjement på Instagram.
Demografien på Instagram skiller seg signifikant fra Facebook. Det er 50/50fordeling mellom kjønnene, og over 50 prosent av følgerne er 34 år eller yngre.
Menn mellom 18 og 24 er de som i størst grad engasjerer seg i Høyres innhold.
Innholdsmessig er det fortsatt memes som publiseres i feeden, men vi har i løpet
av 2019 begynt å bruke Stories-formatet til å snakke om politikk. Dette har
foreløpig gitt lovende resultater. Via både Høyres og Ernas kontoer på Instagram
har vi også testet ut IGTV-formatet. Også dette formatet viser lovende resultater.

YouTube
Høyre har hatt YouTube-kanal i mange år, men det har ikke eksistert noen reell
strategi eller plan. I år har vi gjennomført en ryddejobb, og fjernet gamle
kampanjefilmer og utdaterte klipp fra landsmøter og annet. Tall fra Ipsos viser at
YouTube har høy penetrasjon i omtrent alle aldersgrupper, spesielt blant de yngre
gruppene. Hypotesten er at folk i større grad er i «se på video»-modus når man er
på YouTube sammenlignet med Facebook. Som en respons til dette har vi lansert
YouTube-konseptet «Opplysningskontoret for politikk» - Høyres videoblogg. Det
tar tid å bygge opp en kanal som over lengre tid ikke har hatt noen plan, men vi
har tro på at dette konseptet over tid vil gi god effekt.

Podkast
Stortingsrestauranten og #dethunsa er de to podkastene fra Høyre som i dag er
aktive. Førstnevnte har hatt en vekst på omtrent 20% sammenlignet med forrige
periode, og hittil i år er det 210.000 avspillinger. Det kan også nevnes at omtrent
90% av de som starter en podkast lytter gjennom hele episoden. #dethunsa har en
total lytting så langt i år på 10.500 avspillinger.

Partikaninen
Som en respons på økt aktivitet i Høyres innboks på Facebook lanserte vi i
forbindelse landsmøtet en egen politisk chatbot, kalt «Partikaninen». Partikaninen
er den første i sitt slag i norsk sammenheng, og i dag klarer den å svare på 3800
ulike politiske spørsmål. Av alle henvendelsene som kommer kan chatboten
håndtere 70%. Det betyr at veldig mange brukere får umiddelbart svar – når som
helst på døgnet – på mange av de spørsmålene som stilles. Partikaninen kan også
brukes til å sende pushmeldinger til de brukerne som har takket ja til å motta slike.
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Partikaninen er også tilgjengelig som chat via hoyre.no, og vil innen kort tid også
lanseres via Google Assistant slik at folk kan «snakke» med chatboten.

Hoyre.no
Hoyre.no har så langt i 2019 hatt 1.075.229 brukere. Disse fordelte seg på totalt
3.074.614 sidevisninger, som gir et gjennomsnitt på 2,8 sidevisninger per bruker.
Gjennomsnittlig lesetid er 1 minutt og 28 sekunder.
I tillegg til at aktiviteten på nettsaker som publiseres er høy, brukes Hoyre.no også
i stor grad til spesialiserte landingssider – primært i forbindelse valgkamp.
Følgende sider er de ti som har blitt mest besøkt i 2019:


Forsiden (10,54% av trafikken)



Vår politikk (3,79% av trafikken)



Søkefeltet (3,38% av trafikken)



Ti grunner til å stemme Høyre (2,19% av trafikken)



Høyre der du bor (1,85% av trafikken)



Om Høyre (1,4% av trafikken)



Partiprogram (1,22% av trafikken)



Mitt Høyre (1% av trafikken)



Nettsak: Venstresiden sprer usanne påstander (0,98% av
trafikken)



Nettsak: 8 løfter fra Høyre til deg (0,78% av trafikken)

Internkommunikasjon
Som det øvrige kommunikasjonsarbeidet har 2019 har vært preget av
regjeringsforhandlinger, HLM19 og ikke minst lokalvalgkampen.
Kommunikasjonsstrategien vedtatt av sentralstyret legger tydeligere føringer enn
tidligere for internkommunikasjonsarbeidet. I løpet av året har innsatsen blitt mer
strukturert, og informasjonsflyten koordineres i større grad nå enn tidligere.
Valgkampevalueringen viser at arbeidet har fungert godt.
Det er fortsatt en utfordring å nå rett mottaker med rett informasjon til rett tid. Vi
videreutvikler derfor internkommunikasjonsarbeidet i forsøk på å løse dette enda
bedre. Mot slutten av 2019 kartla kommunikasjonsavdelingen kontaktpersoner på
ulike fagområder i de nye kommunestyre- og fylkestingsgruppene. Dette, samt
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utnevning av lokale kommunikasjonsansvarlige, vil ytterligere forbedre
informasjonsflyten.
Både fylkesleddet og det sentrale leddet sender jevnlige nyhetsbrev til
medlemsmassen. Formålet med dette er å spre god informasjon og styrke
entusiasmen om Høyres større prosjekter.
Høyre har flere diskusjons- og informasjonsgrupper på Facebook. Gruppene bidrar
til åpen diskusjon, informasjonsflyt og raske svar på spørsmål. I takt med at
gruppene har vokst, er det også blitt behov for tydeligere diskusjonsregler. Disse
ble innført i andre halvdel av 2019 og følges opp av administratorer.

7. Organisasjon
Sentralstyret vedtok i januar 2018 Høyres planer for perioden 2018-2021. Ett av
målene var 35.000 betalende medlemmer i 2021. I mellomvalgåret 2020 vil dette
være et spesielt fokus å føle opp.
De viktigste organisatoriske resultatene:


Antall betalende medlemmer på landsbasis var ved årsskiftet
totalt 29.690. Det er 343 færre medlemmer enn fjoråret, som
var 30.033, en nedgang på om lag ett prosentpoeng.



Medlemmene betalte inn en samlet kontingent til foreningene
på nær kr 11,54 mill., en oppgang på omlag 2,4 prosent mot
året før.



Nær 12 prosent av medlemsmassen er unge voksne (25-35
år).



Andelen kvinnelige medlemmer for Høyre har sunket om lag 2
prosentpoeng 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 jobbet systematisk og målrettet med inntektsarbeidet de siste 5 årene, noe
som har gitt gode resultater – spesielt i valgår. I 2019 ble det samlet inn brutto 7,6
millioner kroner fra store givere, noe som dekker de budsjetterte oppgavene.
Brutto midler deles med Oslo Høyre etter avtalt nøkkel.
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Mye av innsamlingsarbeidet foregår i Stor-Oslo. Det innebærer at det gjenstår mye
arbeid for å utvide innsamlingsgrunnlaget andre steder i Norge. Det vil for 2020 bli
etablert en fornyet plattform for inntektsarbeid knyttet til store givere.

DM og H:partner
Det er sendt ut fire DMer med ønske om økonomiske bidrag fra våre medlemmer i
løpet av 2019. Vi opplever varierende resultater på våre DMer, noe som betyr at vi
også her må fornye grunnlaget for målarbeidet, hvem som er målgruppene og
kanalbruk. Det er viktig å klargjøre hva som skal motivere både eksisterende og
nye givere til å gi mer og oftere.
H:partner-basen er vasket også ila 2019, og antallet givere går fortsatt noe
nedover. Ved slutten av 2019 er tallet 1749 H:partnere, mens inntektene foreløpig
holdes på et godt nivå, med ca 4 mill kroner per år.
Hele programmet trenger en revitalisering, der «hva skal givere få av merverdi» settes i
sentrum. Kampanjeavdelingen har i 2019 gjennomført en egen utredning, der målet er å øke
både antall givere, og gjennomsnittlige støtte per giver. Planen er nå klar, og arbeidet vil bli
utført i 2020.

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.
Frem til 11. november 2019 ble kommunalutvalget ledet av ordføreren i Drammen,
Tore Opdal Hansen. Lederen har møtt jevnlig som observatør i Høyres
Arbeidsutvalg for å styrke kontakten mellom partiets ledelse og våre kommunale
folkevalgte.
Etter at Sentralstyret valgte nytt kommunalutvalg 11. november har
kommunalutvalget vært ledet av ordføreren i Førde/Nye Sunnfjord, Olve Grotle.

Arbeidet i utvalget i 2019
Kommunalutvalget behandlet totalt 19 saker i året som gikk. Av disse nevnes
særskilt:


Kommune- og fylkestingsvalget 2019, tiltak og initiativ fra
kommunalutvalgets side



Høyres kommunalkonferanse 2020
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Høyres nasjonale ordførerkonferanse, program



Ordførerkandidatopplæring, evaluering



Meningsmålingssituasjonen



Kommune- og fylkestingsvalget



Opplæringstilbud innenfor forhandlingsteknikk og strategi



H-19: Et prosjekt for å vinne ordførerposisjonen i 25 nye
kommuner



Forslag til statsbudsjett 2020 – orientering og drøfting av
spørsmål



H-19 prosjektet: orientering om status og fremdrift

Valgåret 2019 – lokal forankring og politikkutvikling
Kommunalutvalget aktivitet i 2019 har naturligvis vært preget av kommune- og
fylkestingsvalget i september. I tillegg til å bidra til den politiske forberedelsen av
valgkampen, la Kommunalutvalget stor vekt på et godt skoleringsopplegg for
ordførerkandidater. Som et ledd i dette ble det i januar og februar gjennomført tre
nasjonale opplæringssamlinger for ordførerkandidater fra prioriterte kommuner.
Kommunalutvalget har også lagt vekt på å ha en god dialog med partiets
medlemmer i kommunal- og forvaltningskomitéen på Stortinget, og politisk ledelse
i spesielt Kommunal- og moderniseringsdepartementet i deres løpende arbeid,
saksforberedelser og statsbudsjett etc.
Kommunalutvalget har brukt mye tid på å drøfte hvordan man kan styrke
politikkutviklingsarbeidet i de enkelte kommunene og hva utvalget og dets
medlemmer kunne bidra med for å bistå i best mulig grad med dette. Tre av
kommunalutvalgets medlemmer satt i arbeidsgruppen som var med på å utvikle et
lokalpolitisk idéhefte som alle foreninger fritt kan hente inspirasjon og konkrete
eksempler fra. Dette heftet ble svært godt mottatt i hele organisasjonen. På tross
av dette må det konstateres at altfor mange kommuneforeninger sliter med å
utvikle og markedsføre et relevant og spennende politisk alternativ for sin
kommune. Partiets ettervalgsundersøkelse viser at mange velgere hadde store
problemer med å identifisere hva Høyres politiske alternativ bestod i og hva som
var forskjellen til for eksempel Arbeiderpartiets alternativ.
Kommunalutvalget har vært engasjert i utviklingen og konseptet rundt det nye
prosjektet
«H 19» som var ment for å bistå noen av våre største kommuner ikke hadde
Høyre-ordfører.
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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.
Arbeidet er revitalisert og fornyet ila de siste to årene, og det nye styret hadde
utrullingsplaner for et nytt konsept i 2019. Andre planer i valgkampen, bl.a. er
svært godt reiseopplegg for fraksjonen i Næringskomiteen, medførte samarbeid
med disse og en utsettelse av nytt rammeverk til 2020. Det ble likevel i 2019
gjennomført tre Bedriftskanalsmøter regionalt.
Det er også etablert et nærmere samarbeid med Næringsdepartementet ved
politisk ledelse, for mer koordinert opptreden på utvalgte møter rundt i landet.
Utvalget har hatt fire styremøter, hvorav ett to-dagers strategimøte.

11.

Opplæring og konferanser

Det er avdekket behov for store løft på opplæringsområdet – både innenfor
kampanjeområdet og på andre områder.
De tradisjonelle opplæringsarenaene (seminarer, samlinger og reiserunder) treffer
for bredt og generelt. Det er nå behov for et helt annet presisjonsnivå på
opplæringsområdene med størst effekt i velgerkontakten, som f.eks. mediekontakt,
lokal SoMe-utrulling og stand/husbesøk – som er et stort og viktig løft. Kvalitet og
frekvens i «salgsarbeidet» er utvilsomme suksessfaktorer, som ikke i tilstrekkelig
grad har vært klare og tydelige nok i denne siden av opplæringen.

Kampanjekonferanser
Høyre gjennomførte våren 2019 en nasjonal kampanjekonferanse med 500
deltakere fra hele landet – der valgkampmodus ble satt og kampanjeansvarlige fikk
oppdateringer på verktøy og planrammen. Det ble også gjennomført regionale
kampanjesamlinger over hele landet, med ytterligere detaljering av innhold og
rammer for valgkampen.

Landsmøtet 2019
Evalueringen fra Landsmøtet 2019, arrangert på Thon Hotel Oslo Airport på
Gardermoen, viser at Høyres landsmøter har funnet en form og en ramme som vi
kan bygge videre på. Delegatene gir gode tilbakemeldinger, men vi ser også
muligheter for ytterligere forbedringer, som tas med videre.
Både beretningsdebatten og den generelle debatten viste takhøyde og ble holdt i
en god tone. Dette preget også de andre politiske ordskiftene, spesielt tema- og
resolusjonsdebattene.
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Deltakerne meldte at det var god balanse mellom innlegg, debatt, tid til samtale og
de sosiale elementene. De satte også pris på de teknologiske hjelpemidlene som
nå brukes på stadig flere områder ila Landsmøtet.

E-læring
Som en del av opplæringsstrategien 2017-2021 ble det besluttet å satse på elæring. Det er så langt utviklet seks kurs; Velkommen til Høyre, Ideologi,
Kampanjeverktøy for kampanjeledere, Kampanjeverktøy for medlemmer, Sosiale
medier/pressearbeid og Valgkamp.
Det er mot slutten av 2018 gjort en evaluering av både innhold, markedsføring og
ressursbruk. Foreløpig konklusjon er at for få gjennomfører kursene, noe som gjør
at enhetsprisen blir svært høy med den modellen vi har valgt. Det vi ila 2020 bli
rullet ut en lavterskelplattform, der målet er å beholde kvaliteten og senke
enhetsprisen per kurs/kursbruker. Det vil bli brukt ressurser og fokus på å samle
og systematisere alt av opplæringsvideoer/-opplegg her – til felles nytte.

Arendalsuka
Høyres tilstedeværelse og aktivitet knyttet til Arendalsuka vokser for hvert år, og
har nå blitt en viktig møteplass for mange i partiet, både som intern relasjonsarena,
som politisk verksted og som en kanal for formidling av Høyres og regjeringens
politikk. Mye av vår tilstedeværelse er sydd opp omkring partilederdebatten.
Det er behov for å etablere enda bedre informasjon om løpende aktiviteter
underveis i uken, med vekt på Høyres uttalelser og signaler – spesielt ut mot eget
partiapparat over hele landet.
Det vil for årene fremover bli gjort nyttevurderinger av volum og antall Høyreopptredener, i nært samarbeid med regjeringsapparat og stortingsgruppen.

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. Høyres kvinneforum vil
også fatte vedtak, komme med høringsinnspill og bidra i den politiske aktiviteten i
partiet.

Aktiviteter i 2019


I januar avholdt HKF årets vinterkonferanse om internasjonal
likestillingspolitikk. Følgende personer holdt innledninger:
Ingjerd Schou (H), Gry Larsen (CARE), Sissel Aarak (SOS
Barnebyer) og Sylvi Graham (Fokus)
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Kvinneseminar - Tidlig markering av kvinnedagen med de fire
regjeringspartiene. Følgende personer holdt innledninger:
Likestillingsminister Trine Skei Grande (regjeringens
likestillingsarbeid), Maimuna Sey (kjønnslemlestelse) og Grete
Herlofson, generalsekretær Norske Kvinners Sanitetsforening.



Landmøtekonferansen ble avholdt dagen før HLM19. Tema
var kjønnsdelt arbeidsmarked - velg utradisjonelt. Følgende
personer holdt innledninger: Julie Margrethe Brodtkorb
(direktør i Maskinentreprenørenes Forbund), næringsminister
Torbjørn Røe Isaksen, Miriam Weierud (leder for Militært
kvinnelig nettverk) og Hanne Lerstang og Eli Sogn Iversen
(Menn i helse)

Interne aktiviteter for styret og fylkesledere i 2019


Anne-Mette Øvrum og Guro Angell Gimse har delt på ansvaret
som leder av HKF i tiden Tina Bru har vært i foreldrepermisjon.



I forbindelse med HLM19 avholdt HKF et formøte for styret og
fylkeslederne i Høyres kvinneforum. Hovedtema var
endringsforslag til resolusjoner og prinsipprogram.



Skolering med Høyres kvinneforum. Følgende personer holdt
innledninger: Mehmet Kaan Inan (sosiale medier); Hans
Kristian Thorbjørnsen, Andrea Frammarsvik og Torjus Løkken.



Det har vært avholdt ett styremøter i HKF.
Stortingsrepresentant Henrik Asheim holdt en presentasjon
om digital rådgiver i Høyres stortingsgruppe Christian
Schjelderup holdt et innlegg om målgruppearbeid og
kvinnelige velgere.

Møte med ulike interessenter
HKF har i løpet av 2019 blant annet hatt møter med:


Bent Høie om ulike temaer innen kvinnehelse.



Flere møter med Gry Larsen og CARE om internasjonal
likestillingspolitikk og TV-aksjonen.



Flere møter med Norsk Kvinners Sanitetsforening om
kvinnehelse, vold i nære relasjoner og frivilligheten



Landsforeningen 1001 dager om fødselsdepresjon
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Grorud helsestasjon om kvinnehelse og arbeid med
minoritetskvinner



Plan Norge om bl.a. barneekteskap



Jordmorforbundet NSF og Jordmorforeningen



Koreanske studenter om norsk likestillingspolitikk

Politiske saker
HKF har jobbet mye med kvinnehelse (barselomsorgen, abort, typiske
kvinnesykdommer etc), internasjonal likestilling (kjønnlemlestelse, skolegang,
barneekteskap, arbeid etc) og vold i nære relasjoner.

Organisatoriske saker
Romjulen 2018 lanserte nestlederne i Høyres kvinneforum, Anne-Mette Øvrum og
Guro Angell Gimse podkasten #dethunsa. I 2019 har vi jobbet med
videreutviklingen av podkasten og knyttet den tettere opp mot bloggen med
samme navn. HKF har også jobbet videre med facebooksiden som ble lansert i
romjulen 2017. I juni i år opprettet HKF en instagramkonto.
HKF har også jobbet med hvordan vi kan få flere kvinner inn i politikken. Etter
valget har vi besluttet at vi fremover kommer til å satse mer på skolering.

13.

Uttalelser fra Høyres landsmøte 2019



Løft for barn og unges psykiske helse



Stans utslippene – ikke utviklingen



Lokal verdiskaping



Ungdoms- og gjengkriminalitet skal bekjempes



Utenrikspolitikk med muligheter for Norge



Bærekraftige velferdskommuner

I tillegg ble det vedtatt nytt prinsipprogram.

14.

Unge Høyres Landsforbund

Unge Høyre er landets nest største ungdomsparti. Ved utgangen av 2019 hadde
Unge Høyre 3669 betalende medlemmer. 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 i første halvdel
av året og Sara Juriks siste halvdel.
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Landsstyret
Unge Høyres Landsstyre er ansvarlig for landsforbundets politikk og planer.
Landsstyret har hatt fire ordinære møter og vedtatt resolusjoner med følgende
temaer:


En skikkelig kommunereform



Tilleggspoeng for yrkesfaglærte



Kutt i landbrukssubsidiene for jordens beste



Gutteløft i skolen



Sammen skaper vi verdens beste skole



Rettferdig opptak til høyere utdanning



Ja til forbud mot konverteringsterapi



Vern Barentshavet Nord

Sentralstyret
Sentralstyret leder Unge Høyres arbeid mellom landsstyrets møter. I løpet av 2019
har sentralstyret avholdt 10 ordinære møter og tre ekstraordinære
sentralstyremøter.

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 14 fylkesorganisasjoner og 124 lokalforeninger
spredt over hele landet.

Styrking av organisasjonen
I 2019 ble det gjennomført en rekke tiltak for å styrke Unge Høyre organisatorisk.
Alle nyvalgte fylkesledere har deltatt 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.
En AU-konferanse for alle arbeidsutvalgene ble gjennomført i januar. Her var
organisasjonsutvikling, politisk arbeid, ledelse, skolering og mediearbeid viktige
temaer. I tilknytning til AU-konferansen ble det også avholdt en
organisasjonskonferanse, med fylkesledere og organisasjonsansvarlige som
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deltakere. Her fikk deltakerne en grundig gjennomgang av grunnleggende verktøy
innenfor organisasjon og ledelse, samt nyttige foredrag om de samme temaene.

Unge Høyres Valgkamp
Politiske hovedsaker
Unge Høyres slagord for kommune- og fylkestingsvalget 2019 var: «Sammen gjør
vi Norge bedre». Slagordet og budskap ble vedtatt av Landsstyret 4. desember
2018. Unge Høyres hovedsaker var skole, internasjonalt samarbeid, klima og miljø
og fremtiden.
Unge Høyres hovedmål for denne valgkampen var å bidra til at Høyre skulle bli det
største partiet blant unge velgere på borgerlig side. Høyre ble det største partiet på
borgerlig side i skolevalget, med en oppslutning på 12,9 %. Under valgkampen
vervet Unge Høyre 277 medlemmer.

Kampanjeorganisasjonen Unge Høyre
I 2019 har det naturlig nok vært mest fokus på kommune- og fylkestingsvalget.
Unge Høyre har også kjørt flere nasjonale kampanjer, blant annet vårkampanjen
og to nasjonale vervedager. Den ene av de nasjonale vervedagene ble
gjennomført under vårkampanjen, den andre forgikk i november. I forbindelse med
kommune- og fylkestingsvalget hadde Unge Høyre også kampanjen StemUngt.

Vårkampanje 2019
Vårkampanjen 2019 ble avholdt 11.-22. mars. Målet var å verve 500 nye
medlemmer, 144 nye betalende medlemmer ble vervet. Det ble gjennomført 100
skoleaksjoner.

Utvidet sommerkampanje 2019
Utvidet sommerkampanje 2019 ble avholdt 2. mai-15. juni. Målet med kampanjen
var å bidra til at Unge Høyre skulle være synlige for potensielle velgere inn mot
kommune- og fylkestingsvalget og skolevalget 2019.

Utsendelse av materiell
Unge Høyre samarbeider med HBO i Haugesund om trykksaker, med Strømmes
Reklame AS om produksjon av materiell. Nettbutikken driftes også av Strømmes
Reklame AS, og alle utsendelser skjer gjennom Strømmes Reklame AS.

Arrangementer
Ung og Folkevalgt-konferansen
Unge Høyre arrangerte høsten 2019 Ung og folkevalgt-konferanse for alle
medlemmene i Unge Høyre som var kandidater til fylkes- og kommunevalget. På
konferansen fikk deltakerne kandidatopplæring, det ble lagt forberedelser til valget
og konferansen bidro til å gi våre kandidater økt kunnskap om hvordan sitte i et
kommunestyre, personkampanjer og hvordan gjennomføre en god valgkamp.
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Sommerleir og Debattcamp
Sommerleiren i 2019 varte fra 1.-4. august og hadde omtrent 300 deltagere. Talere
i plenumsekvenser inkluderte Erna Solberg, Nikolai Astrup, Nina Jensen, Stefan
Heggelund, Torbjørn Røe Isaksen og Henrik Asheim. Deltakerne på leiren fikk
grundig skolering i tale- og debatt eller politikk. Det var også et mangfold av
sosiale aktiviteter å bryne seg på.
Debattcampen 2019 ble arrangert på Hove leirsenter i tilknytning til sommerleiren,
den 4.-7. august. Her fikk deltakerne intensiv skolering i skoledebatt fra Unge
Høyres fremste skolerere. Målet var å forberede Unge Høyres skoledebattanter til
valgkampens skoledebatter. Debattcampen hadde litt over 100 deltakere.
Eliteprogrammet
På eliteprogrammet, som er Unge Høyres øverste form for skolering, var det 10
deltakere. Vinneren var Ingerid Berge. Årets Elitegeneraler var Ola Svenneby og
Lasse Fredheim.

Samarbeid utover partiet
Nordisk samarbeid
Unge Høyre har et nært forhold til Moderata Ungdomsförbundet, og har hatt jevnlig
kontakt med både leder og internasjonal sekretær gjennom året. Unge Høyres
Landsforbund deltok også på årsmøte i Den konservative gruppen i ungdommens
nordiske råd.
Youth of European Peoples Party (YEPP)
Unge Høyre deltar aktivt i EPPs ungdomsorganisasjon, Youth of the European
Peoples Party. Unge Høyre er fullverdig medlem og stiller med to på hvert møte.
Kenya-prosjekt
Sammen med KrFU og Unge Venstre har Unge Høyre et demokratiprosjekt i
Kenya. Det har pågått i seks år frem til 2019. I Kenya samarbeider de norske
partiene med IPYF (Inter-Party Youth Forum) og Oslo-senteret, noe som fungerer
veldig godt. Fra norsk side administreres prosjektet av KrFU og man ser god effekt
av arbeidet som gjøres.

Libanon-prosjektet
Unge Høyre startet sammen med de øvrige ungdomspartiene arbeidet med et
felles demokratiprosjekt i Libanon på våren 2019. Prosjektet skal pågå i to år fra
2020, med mulighet for forlengelse i to nye år.
Samarbeid med andre ungdomspartier
Unge Høyre har jobbet aktivt denne perioden for å skape et best mulig samarbeid
mellom alle de fire borgerlige ungdomspartiene. Det har vært avholdt felles
samlinger med ledertrioen i både FpU, Unge Venstre og KrFU. Lederne i de fire
ungdomspartiene møtes også regelmessig. I tillegg har vi samarbeidet om flere
politiske utspill, både med alle fire ungdomspartiene, eller med en eller flere av de
andre partiene.
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15.

Høyres Studenter

Høyres Studenter er landets største studentorganisasjon tilknyttet et politisk parti.
2019 har vært et aktivt år for Høyres Studenter med politikkutvikling, nasjonale
arrangementer, talentutvikling og kampanjer, og høy aktivitet både internasjonalt
og i lokalforeningene.
Ved utgangen av 2019 hadde Høyres Studenter 372 betalende medlemmer. Det
har i løpet av året blitt avholdt fire landsstyremøter.

Landsstyret
Landsstyret er ansvarlig for Høyres Studenters politikk og planer. I forbindelse med
samtlige landsstyremøter har det vært avholdt åpent for alle medlemmer av
Høyres Studenter. Landsstyret har også i 2019 fungert godt som et politisk
verksted, hvor det både har blitt produsert og vedtatt ny politikk.
Landsstyret har vedtatt følgende resolusjoner i 2019:


En styrking av regionene



Lavere skatt, høyere verdiskapning og mer velferd



Standardisert sykemelding



Å stille krav er å bry seg



Desentralisering er maktspredning



Nei til statlig finansiering av folkehøyskoler



Tillat pelsdyrnæringen



Psykologisk oppfølging i grunnskolen

I forbindelse med Landsstyremøtene ble det også arrangert følgende seminarer i
2019:


Egen skolering for Høyres Studenter ifm. Unge Høyres AUkonferanse



Workshop med programmet «Inkluderende Studietid» Høyre
og HøyreFunk

Arbeidsutvalget
Arbeidsutvalget leder Høyres Studenters arbeid mellom landsstyrets møter.
Arbeidsutvalget ble ledet av Andreas Oftedal, Marte Sandslett Seland var 1.
nestleder, Aurora Hårtveit var 2. nestleder og Joakim Solheim Hatletveit var AU
medlem hele året, Sara Juriks var AU medlem fra januar frem til hun gikk inn i
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posisjonen som generalsekretær i Unge Høyre i september, hvor Emilie Nordstrøm
tok over.

Arrangementer og aktiviteter gjennomført av sentralleddet


Eliteakademiet



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

Internasjonalt arbeid Høyres Studenter
Høyres Studenter har også i 2019 hatt stort fokus på internasjonalt arbeid. For å
skape et bredere medlemstilbud ble det åpnet for at alle medlemmer av Høyres
Studenter kan søke om deltakelse på internasjonale møter og konferanser.

Europeisk samarbeid
EDS er EPPs (European Peoples Party) 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 2019. 1. nestleder i Høyres Studenter
Trondheim, Nora Strømme, ble valgt inn som co-chair i EDS fra juli av. Frem til
august 2019 var AU-medlem og internasjonalt ansvarlig i Høyres Studenter, Sara
Alexandra Juriks, Generalsekretær i EDS.

16.

Senior Høyres Landsforbund

Senior Høyres landsstyre har i 2019 avholdt 5 møter, Et på Oslo rådhus, et i
Trondheim og resten på Høyres Hus i Oslo. Det har vært politiske innledninger om
aktuelle saker. Sosiale medier benyttes aktivt i spredningen av nytt fra Senior
Høyre. Samtidig er Landsstyret en viktig kanal for fylkeslederne om aktuelle saker
landet rundt.
Hvert andre år avholder Senior Høyre landsmøte. Dette ble avholdt i Trondheim
16. og 17. februar 2019. Her ble det valgt ny ledelse, og Sverre Mauritzen overlot
ledervervet til Lars Myraune. Første nestleder ble Grete Horntvedt og andre
nestleder Kirsten Huser Leschbrandt. Jan Tore Sanner åpnet landsmøtet. Det ble
vedtatt fem resolusjoner: Leve hele livet, De norske særreglene for fornyelse av
førerkort er både ressurskrevende og hensiktsløse, Vår velferd er avhengig av at vi
står lenger i jobb, organisert screening for brystkreft og Vaksinering på sykehjem.
Landsmøtet vedtok også en uttalelse med overskrift, Generasjonsperspektivet.
Senior Høyre har deltatt aktivt i programarbeid og nominasjonsprosess i fylker og
kommuner; vår ambisjon er at eldrepolitikken gis bred plass, også ved aktive og
dyktige senior-kandidater.
Senior Høyres samarbeid med ESU, European Seniors Union, er godt. Det gir et
aktuelt overblikk over politiske spørsmål i EU og medlemslandene.
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På Høyres landsmøte 2019 hadde Senior Høyre en aktiv og engasjert delegasjon,
der alle delegater hadde ordet med viktige tema for Senior Høyre. Senior Høyre
var representert i redaksjonskomiteen.
Senior Høyres medlemmer har jobbet tett mot sine lokale foreninger i valgkampen.
Seniorene har den fordelene at de ofte har fri på dagen og derfor kan bemanne
valgboder og stander på disse tidspunktene. De møter velgergrupper, som det
ellers er vanskelig å nå for foreningene.
Senior Høyre landsforbund laget egen brosjyre, som knyttet seg opp mot
hovedbudskapet til Høyre og fremmet Senior Høyre som forening. Dette ble godt
mottatt av lokalforeningene. Sammen med kampanjeavdelingen ble det laget nye
rollups til Senior Høyres foreninger. Disse ble fordelt i fylkene.
Senior Høyre har i løpet av året fått mange nye lokale foreninger.

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.
Det gjennomføres årlig møter mellom generalsekretær, fylkesleder og
fylkessekretærer for å drøfte personalpolitikk andre forhold knyttet til
arbeidsforhold ved de mindre sekretariatene.

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

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

Medarbeiderundersøkelse
Det gjennomføres en årlig medarbeiderundersøkelse blant de ansatte både i
stortingsgruppen, Høyres Hovedorganisasjon og fylkesorganisasjonene. Det
viktigste med undersøkelsen er å få en samlet avsjekk av opplevd arbeidsmiljø i
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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 2019
har pensjonskassen en samlet bestand på 153, hvorav 28 aktive ytelsespensjon
(YTP) og 83 aktive innskuddspensjon (ITP), 26 alderspensjonister, 4
uførepensjonister, 11 ektefellepensjonister og 3 barnepensjonister. I tillegg
kommer 68 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.

18.

Høyres medarbeiderforening

På generalforsamlingen 30. oktober 2018 ble styret valgt for 2 år, og det ble
vedtatt at kontingenten vil være kr. 250.
Styret består av Cathrine Gulbrandsen, Anna Molberg, Martin Engeset og Carl
Henrik Bastiansen. Vara er Ingvar Torsvik Myrvollen og Joachim Meier Svendsen.
Tillitsvalgt for ansatte på fylkeskontorene:
Tillitsvalgt for ansatte i HH:
Tillitsvalgt for ansatte i stortingsgruppen:

Cathrine Gulbransen
Martin Engeset
Anna Molberg

De tillitsvalgte tiltrer også Personalpolitisk Samarbeidsutvalg (PPSU). Det har vært
avholdt 4 møter i PPSU i 2019; 31. januar, 28. mars, 6. juni med
lønnsforhandlinger og 28. november.
Tillitsvalgte har bistått ansatte i forbindelse med sluttavtaler i etterkant av fylkesog kommunevalget i 2019.
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Det ble avholdt medlemsmøte i foreningen på medarbeidersamlingen 31. oktober.
På møtet ble medarbeiderundersøkelsen diskutert, det var en gjennomgang av
forberedelser til medarbeidersamtalen, samt innspill til tarifforhandlingene i 2020.
Det har vært avholdt 2 styremøter i HMF i 2019.


Styremøte 30. april der regnskap for 2018 ble lagt frem og
lønnsforhandlinger 2019 ble diskutert.



Styremøte 11. desember der det ble drøftet tarifforhandlinger
2020, styrets beretning samt regnskap for 2019.

Økonomien i foreningen er god. I 2019 er det jobbet med å registrere innbetalte
kontingenter og få oversikt over faktiske medlemmer. Det er registrert 48
innbetalinger i 2019. Den største andelen av medlemmene er ansatt på HH og
fylkeskontorene.
Personalhåndbok, tariffavtalen og vedlegg til tariffavtalen er tilgjengelig på H-nett,
Høyres ansatte, Personal – informasjon til Høyres ansatte. Referater fra PPSU
legges også ut her.

19.

Partikultur, etiske retningslinjer og varsling

«Mennesker som vil hverandre vel - partikultur, etiske retningslinjer og varsling»
har hatt en helt spesiell og sentral plass i Høyre siden 2018. Under hashtagen
#Metoo spredte oppfordringen seg fra USA til resten av verden og også Norge, de
politiske partier og Høyre: Fortell om seksuell trakassering!
I 2019 har varslingene handlet om brudd på våre etiske retningslinjer mer generelt.
Vi har totalt hatt 14 saker i 2019. Alle saker er konkludert, bortsett fra de to siste
innkomne. De fleste av disse sakene handler om uoverensstemmelser og
vanskelige samarbeidsforhold mellom personer i organisasjonen, noe om dårlig
organisasjonskultur og to saker handler om seksuell trakassering.
I de aller fleste sakene er det konkludert med brudd på partiets etiske
retningslinjer. Reaksjonene er alt fra skriftlig advarsel til tap av verv og posisjoner i
partiet.

Forebygging
For å stadig forbedre vår partikultur og forebygge uønskede hendelser, er
tematikken blitt en del av det daglige arbeidet på følgende måte:


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



Tematikken skal diskuteres jevnlig i stortingsgruppen.
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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:
o

Har du under dette arrangementet sett/opplevd
seksuell trakassering eller ubehagelig oppførsel?

o

Har du under dette arrangementet sett mindreårige
drikke eller bli prøvd servert alkohol.

Varsling
Høyres generalsekretær har ansvar for og myndighet til å håndtere alle varsler i
Høyre. Generalsekretær i Høyre og HR-sjef er inne i alle saker. Ved behov kan
hele eller deler av Høyres kriseteam involveres. Fylkessekretær eller
generalsekretær i UHL blir involvert i saker som berører deres organisasjonsledd.
Aktuell politisk ledelse på nivå, enten det gjelder lokalt, regionalt eller sentralt, skal
orienteres. Varslingssystemet skal være med å sikre likebehandling og konsekvent
håndhevelse av de etiske reglene, og bidra til at konklusjoner skal ha legitimitet i
organisasjonen.
Varsler mottatt av andre enn Høyres varslingskontakter skal videreformidles til
Høyres varslingskontakter uten unødvendig opphold.
I Høyre har vi følgende varslingskontakter:


John-Ragnar Aarset, generalsekretær i Høyre



Berit Tenden, HR-sjef i Høyre



Ekstern varslingskontakt: Advokatfirmaet Wiersholm AS
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20.

Organisasjonsstatistikk

Tabellen under viser antall betalende medlemmer i 2019 og betalingsprosent,
beregnet på bakgrunn av alle medlemmer pr. 31. desember 2019. Nye
medlemmer i 2019, m/angivelse av prosent i forhold til alle betalende medlemmer i
2018. Trofasthet viser andel av medlemmene som betalte kontingent i 2018, som
også betalte i 2019.
Betalende i
2019
1 980

%

Nye i 2019

%2

Trofast

86,00 %

134

6,70 %

83,70 %

Innlandet

1 549

84,70 %

158

10,40 %

84,80 %

Møre og Romsdal

1 475

88,50 %

147

10,80 %

85,60 %

Nordland

1 581

82,60 %

215

14,40 %

84,30 %

Oslo

3 889

81,70 %

243

6,20 %

85,80 %

Rogaland

2 573

89,00 %

148

5,80 %

84,40 %

Troms og Finnmark

1 455

80,90 %

266

11,70 %

82,60 %

Trøndelag

2157

85,30 %

244

12,10 %

86,10 %

Vestfold og Telemark

2 497

86,50 %

139

5,40 %

85,00 %

Vestland

3 310

84,10 %

322

10,00 %

85,10 %

Viken

7 166

88,20 %

456

6,20 %

84,60 %

Agder

1 980

86,00 %

134

6,70 %

83,70 %

Fylke1
Agder

Høyre totalt inklusive sideorganisasjonene, antall betalende medlemmer siste år:
Betalende medlemmer totalt
31.12.2019

1

31.12.2018

HØYRE

29 690

30 033

UHL og HS

3 669

3 715

SHL3

(4 662)

(4 393)

TOTALT

33 473

33 748

Tall for de sammenslåtte fylkene er sammenstillinger av tall fra de opprinnelige fylkene.

2

Andel nye betalende medlemmer i 2019, av antall betalende medlemmer i 2018.
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
oversikten.
3
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21. 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
Sandra Bruflot, UHL
Trond Helleland, parlamentarisk leder
Svein Harberg, parlament. nestleder
John-Ragnar Aarset, generalsekr.

Sentralstyret
Arbeidsutvalgets medlemmer
Landsmøtevalgte:
Erling Gjerdrum Kagge, Oslo
Hanne Alstrup Velure, Oppland
Janne Fardal Kristoffersen, Agder
Mudassar H. Kapur, Oslo
Fylkesledere:
René Rafshol, Østfold
Kari Sofie Bjørnsen, Akershus
Heidi Nordby Lunde, Oslo
Lise Berger Svenkerud, Hedmark
Magnhild Huseby Bolstad, Oppland
Kristin Ørmen Johnsen, Buskerud
Alf Johan Svele, Vestfold (til februar)
Rune Hogsnes, Vestfold (fra februar)
Gunn M. Helgesen, Telemark (til feb.)
Veslemøy Wåle, Telemark (fra feb.)
Arne Thomassen, Aust-Agder
Harald Furre, Vest-Agder
Elin Schanche, Rogaland
Tom Georg Indrevik, Hordaland
Vidar Grønnevik, Sogn og Fjordane

Dag Olav Tennfjord, Møre og R.
Michael Momyr, Sør-Trøndelag
Anders Kiær, Nord-Trøndelag
Grethe M. Fjærvoll, Nordland (til nov.)
Ole H. Hjartøy, Nordland (fra nov.)
Geir Inge Sivertsen, Troms
Christine Nilssen, Finnmark
Sideorganisasjoner:
Sverre Mauritzen, SHL (til april)
Lars Myraune, SHL (fra april)
Andreas Oftedal, Høyres Studenter

Høyres Stortingsgruppes styre
Trond Helleland, leder
Svein Harberg, nestleder
Mudassar Kapur, innpisker
Ingjerd Schou
Frida Melvær
Margunn Ebbesen
Tone W. Trøen
Christina Wist, sekretariatsleder

Høyres representanter på
Sametinget
Lars Filip Paulsen, gruppeleder

Samepolitisk Arbeidsutvalg
Ellen Inga O. Hætta, T og F, leder
Lars Filip Paulsen,
Nordland/Gruppeleder Sametinget
Nils Ante Eira, T og F
Ove Trellevik, Innlandet
Inger Jørstad, T og F
Rita Leinan, Rogaland
Bård Bredal Olsen, T og F
Anders Bals, T og F
Inger Anita Smuk, Nesseby
Ristin Mortensson, Innlandet
Anne Karin Olli, T og F/Statssekretær
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Thomas Berg Olsen, HH, sekretær
Daniel Sørdahl, T og F, sekretær

Valgkomiteen
Harald Furre, Agder, leder
Heidi Nordby Lunde, Oslo, nestleder
René Rafshol, Viken
Lise Berger Svenkerud, Innlandet
Grethe Monica Fjærvoll, Nordland
Elin Schanche, Rogaland
Ingrid Skjøtskift, Trøndelag
Kristin Ørmen Johnsen, Viken
Vidar Grønnevik, Vestland
Ola Svenneby, UHL
Lars Myraune, SHL
Varamedlemmer:
Rune Hogsnes, Vestfold og Telemark
Tom Georg Indrevik, Vestland
Dag Olav Tennfjord, Møre og R.
Andreas Oftedal, Høyres Studenter
Christine Nilssen, Troms og Finnmark

Styret Høyres Kvinneforum
Tina Bru, Rogaland, leder
Guro A. Gimse, Trøndelag, 1.
nestleder
Anne-Mette Øvrum, Innlandet, 2.
nestleder
Mette F. Rooth, Vest-Agder
Sandra Bruflot, Buskerud
Kjersti Pettersen, Hordaland
Ragnhild Berg-Nilsen, Troms og
Finnmark
Pia Farstad von Hall, Oslo
Sunniva Ihle Steinstad, Innlandet
Helene Berge Holm, Akershus
Hilde Hvaal Durban, sekretær

Styret for Bedriftskanalen
Thorhild Widvey, Oslo, leder
Kårstein E. Løvaas
Paul Chaffey, statssekretær KMD
Daniel Bjarmann-Simonsen,
statssekretær NHD (til oktober)
Elin Schanche
Ove Trellevik
Marianne Blystad
Thoralf Granerød, HH

Høyres Kommunalutvalg – til
november
Tore Opdal Hansen, Drammen, leder
Gunn C. Ringdal, Buskerud, nestled.
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
Anders Riise, Møre og Romsdal
Anne Bjertnæs, Innlandet
Ingrid Skjøtskift, Trøndelag
Elizabeth Åsjord Sire, Unge Høyre
Kirsten Huser Leschbrandt, SHL
Gunn Marit Helgesen, Telemark/KS
Jonni Solsvik, Nordland/KS
Olemic Thommessen, Stortinget
Norunn Tveiten Benestad, Stortinget
Ove Trellevik, Stortinget
Mari Holm Lønseth, Stortinget
Lars Jacob Hiim, Statssekretær
Martin Engeset, HH, sekretær
Carl-Henrik Bastiansen, HH, rådgiver
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Høyres Kommunalutvalg – fra
november
Olve Grotle, Sunnfjord, leder
Gunn Cecilie Ringdal, Lier, nestleder
Saida Begum, Oslo
Erik Bringedal, Larvik
Anne Bjertnæs, Gjøvik
Tom Myrvold, Ørland
Hanne Haatuft, Hol
Harald Victor Hove, Bergen
Beate Skretting, Grimstad
Hans Jacob Bønå, Vadsø
Siv Høgtun, Askøy
Anders Riise, Hareid
Ingrid Skjøtskift, Trondheim
Harald Larsen Lønning, Haugesund
Eli Watne, Kongsvinger
Harald Furre, Kristiansand
Irene Haug Lauvsnes, Strand
Thor Edquist, Halden
Erlend Svardal Bøe, Tromsø
Sture Pedersen, Bø i Vesterålen
Øystein Sundelin, Oslo
Olemic Thommessen, Stortinget
Mari Holm Lønseth, Stortinget
Norunn Tveiten Benestad, Stortinget
Ove Trellevik, Stortinget
Elizabeth Åsjord Sire, Unge Høyre
Kirsten Huser Leschbrandt, SHL
Gunn Marit Helgesen, Telemark/KS
Jonni Solsvik, Nordland/KS
Lars Jacob Hiim, Statssekretær
Martin Engeset, HH, sekretær
Carl-Henrik Bastiansen, HH, rådgiver

Høyres Europautvalg
Vetle Wang Soleim, M og R, leder
Heidi Nordby Lunde, Oslo
Bjørn-Olav Knutsen, Akershus

Jan Petersen, Akershus
Jarle Hammerstad, Oslo
Kristin Clemet, Oslo
Espen Søilen, Akershus
Rune Aale-Hansen, Oslo
Elin Agdestein, Trøndelag
Ingjerd Schou, Østfold
Aase Marthe J. Horrigmo, Agder
Amalie Gunnufsen, UHL
Sverre Mauritzen, SHL
Alexander Z. Ibsen, sekretær

Høyres mangfoldsutvalg
Mahmoud Farahmand, Telemark, led.
Ewa Gawecka, Oslo
Vasan Singaravel, Hordaland
Amit Ighani, Akershus
Rishi Khandelwal, Rogaland
Kjetil Utne, Trøndelag
Oliver Mizero, Troms
Regina Alexandrova, Troms
Mehmet Kahn Inan, UHL
Mudassar Kapur,
Stortingsrepresentant
Ekrem Ari, HH, sekretær

Høyres prinsipprogramkomité
(ferdig 2019)
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
Thordis Widvey Haugen, st.gr. sekr.
Alexander Z. Ibsen, st.gr., sekretær
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Programråd:
Frank Bakke Jensen, Finnmark
Regina Alexandrova, Troms
Elin Agdestein, Nord-Trøndelag
Dag Olav Tennfjord, Møre og R.
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

Høyres Programkomité
Linda H. Helleland, Trøndelag, leder
Henrik Asheim, Viken, nestleder
Sandra Bruflot, UHL
Tom Georg Indrevik, Vestland
Margret Hagerup, Rogaland
Vetle Wang Soleim, Møre og R.
Daniel Bjarmann-Simonsen,
Nordland (til november)
Odd Emil Ingebrigtsen, Nordland (fra
november)
Heidi Nordby Lunde, Oslo
Aase Marthe Horrigmo, Agder
Anne Berit Figenschau, Troms og F.
Tone W. Trøen, Viken
Lars Myraune, SHL
Mahmoud Farahmand, Vestfold og T.
Gaute Kandal Hoel, sekretær
Svein Flåtten, sekretær

Åpne Høyre
Helge Ytterøy L’Orange, Rogaland,
leder
Håvard Øvregård, Oslo
Kaia Rosseland, Oslo

Kristin Kulseth, Tøndelag
Vegard Rødseth Tokheim, Oslo
Daniel Mekki, Hordaland
Carl Fredrik Tjeransen, Oslo
Håkon Rønning Vahl, Troms
Louise-Hill Vegsund, Oslo

Fra verdiskapning til et
bærekraftig velferdssamfunn
Kårstein E. Løvaas, Vestfold, leder
Erling Kagge
Karl-Christian Agerup
Julie Brodtkorb
Amalie Gunnufsen, UHL
Iris A. Tveten, rådgiver
Mari Berdal Djupvik, rådgiver

Arbeidsutvalg for Høyres
distriktsnettverk
Liv Kari Eskeland, Hordaland, leder
Trond Helleland, Buskerud
Frida Melvær, Sogn og Fjordane
Jonny Finstad, Nordland
Hanne Alstrup Velure, Innlandet
Oliver Husøy, stortingsgr., sekretær

Arbeidsutvalg for Høyres
storbynettverk
Mudassar Kapur, Oslo, leder
Ingrid Skjøtskift, Sør-Trøndelag
Harald Furre, Vest-Agder
Joachim Meier Svendsen, sekretær

Lovkomiteen
Jan Birger Løken, leder
Johan Giertsen
Asta Ellingsen Stenhagen
Fredrik Bjercke Punsvik
Thomas Berg Olsen, HH, sekretær
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Unge Høyres Sentralstyre

Høyres Studenters Landsstyre

Sandra Bruflot (leder)
Daniel Skjevik-Aasberg (1. nestleder)
Ola Svenneby (2. nestleder)
Elizabeth Åsjord Sire
Nicolai Øyen Langfeldt
Lasse Fredheim
Amalie Gunnufsen
Andreas Oftedal (leder av HS)

Arbeidsutvalgets medlemmer

Unge Høyres Landsstyre
Sentralstyrets medlemmer
Fylkesledere:
Troms og Finnmark: Tonje Nilsen
Nordland: Gitte Øgård
Trøndelag: Oda Solberg
Møre og Romsdal: Tobias Humlen
Sogn og Fjordane: Elias Eide
Hordaland: Mille Christensen
Rogaland: Even Hallås
Agder: Amalie Kollstrand
Innlandet: Mattis Månum Pettersen
Telemark og Vestfold: Fredrik Halsen
Oslo: Håkon Flydal
Akershus: Håkon Snortheim
Buskerud: Simen Murud
Østfold: Sandra E. D. Lexander

Landsmøtevalgte
representanter
Leon Solve Mossing Knudsen
Tobias Strandskog

Høyres Studenters
Arbeidsutvalg
Andreas Oftedal, leder
Marte Sandslett Seland, 1. nestleder
Aurora Hårtveit, 2. nestleder
Sara Juriks, til september
Emilie Nordstrøm, fra september
Joakim S. Hatletveit

Kristoffer Finsrud, HS Agder
Roble Wais, HS Akershus
Carl Chr. Grue Solberg, HS Bergen
Maire Neergaard Blix, DKSF Oslo
Erlend Eikeland Uthaug, HS Trondh.
Jørgen Bunk Olsen, HS Tromsø
Fredrik M. Iversen, HS Stavanger
Sunniva Bøstrand, HS Ålesund
Edward Glorud Sveen, HS Bodø
Alexandria M E Gogstad, HS London
Landsmøtevalgt:
Carl Jannik Egenberg Lindbæk

Senior Høyres Landsstyre
Lars Myraune, leder (fra februar)
Sverre Mauritzen, leder (til februar)
Grete Horntvedt, 1. nestl. (fra febr)
Reidar Skotgård, 1. nestleder (til febr)
Kirsten Huser Leschbrandt, 2. nestl.
Agnete Tjærandsen, Nordland
Anders Talleraas, Møre og Romsdal
Sissel Been-Larsen, Viken/Østfold
Johnny Olsrud, Vestfold og Telemark
Dag Norberg, Innlandet
Inger-Marit Aa. Øymo, Viken/Akersh.
Per Olav Hanssen, Rogaland
Roald Stigum Olsen, Vestland
Sigrid Thielemann, Viken/Buskerud
Solfrid Fossberg, Sogn og Fjordane
Trond Hofstad, Sør-Trøndelag
Johanne Pedersen, Nord-Norge

Personalpolitisk
samarbeidsutvalg
Tom Georg Indrevik, leder
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Cathrine Gulbransen,
Medarbeiderforeningen
Martin Engeset, tillitsvalgt ansatte HH
Anna Molberg, tillitsvalgt st.gr.
John-Ragnar Aarset,
generalsekretær
Christina Wist, leder
gruppesekretariatet
Berit Tenden, HH, sekretær

Arbeidsmiljøutvalget
John-Ragnar Aarset, HH
Christina Wist, stortingsgruppen
Tonje Sølland, verneombud HH
Gudrun Hesselberg, verneomb. st.gr.
Cathrine Gulbransen, leder av
Høyres medarbeiderforening
Berit Tenden, personalsjef

Høyres Pensjonskasses styre
Turid Grønnern, styreleder
Anders Talleraas
Harald Eide Ellingsen
Martin Engeset
Eiler Helen, Gabler, daglig leder

Varamedlemmer:
Hanne Igland
Cathrine Gulbrandsen

Høyres fond for seniorpolitikk
og omstillings styre
Trond Helleland, leder
John-Ragnar Aarset
Berit Tenden
Cathrine Gulbransen
Hans Henrik Skaug, sekretær
Varamedlemmer:
Gjermund Krogstad

Høyres Medarbeiderforenings
styre
Cathrine Gulbransen, fylkene, leder
Anna Molberg, Stortingsgruppen
Martin Engeset, HH, sekretær
Carl-Henrik Bastiansen, HH
Ingvar Torsvik Myrvollen, vara
Joachim Meier Svendsen, vara
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Høyres lover
§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.
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Fylkesorganisasjonene har ansvaret for Høyres arbeid i fylkene.
Fylkesorganisasjonene skal søke å gjennomføre de programmer og planer som
hovedorganisasjonens organer har vedtatt.
Avtaler om valgsamarbeid med andre partier må godkjennes av Sentralstyret, som
også kan pålegge fylkesorganisasjonene slike samarbeidsavtaler. Avvikelser fra
retningslinjer for nominasjonsprosessen på fylkesnivå i Høyre må også godkjennes
av Sentralstyret.
Ansettelse av fylkessekretærer foretas av fylkesorganisasjonene etter innstilling fra
Sentralstyret.
§6 Arbeidsutvalget
Arbeidsutvalget består av partiets leder, 1. og 2. nestleder, leder av Høyres
Kvinneforum og 2 medlemmer. Dessuten tiltrer Stortingsgruppens,
Regjeringsgruppens og 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, 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 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.
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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, 10 av Senior Høyres Landsforbund og
generalsekretæren. De delegertes fullmakter skal godkjennes av Landsmøtet.
Sentralstyret kan gi medlemmer av komiteer, styrer og utvalg adgang til å delta i
Landsmøtet uten stemmerett.
Landsmøtet holdes ordinært hvert år. Landsmøtet innkalles med minst 3 måneders
varsel. Forslag og saker som ønskes behandlet må være sendt Sentralstyret 2
måneder før møtet.
Landsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av de delegerte er 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.

46

HØYRES LANDSMØTE 2020 – Dagsorden og årsberetning

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.

SAK 4

LOVENDRINGER

Det er ikke mottatt noen forslag til lovendringer.

SAK 5

KONTINGENTVEDTAK

Kontingentsatsene i Høyres foreninger er styrt av §4 i Høyres lover.
Minstekontingenten for hovedmedlemskap i Høyre har fra 2016 vært på kroner
440,-. Anbefalingen er å beholde satsen også i 2021.
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.
Forslag til kontingentsatser i Høyre for kontingentåret 2021:


Kontingenten gjeldende for hovedmedlemskap i Høyre settes
til kroner 440,-.



Studenter, trygdede og pensjonistmedlemmer i Høyre settes til
kr 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,-)
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SAK 8

VALG

Arbeidsutvalget:
Leder:

Erna Solberg, Hordaland

1. nestleder:

Jan Tore Sanner, Viken

2. nestleder:

Tina Bru, Rogaland

Arbeidsutvalgsmedlem:

Gunn Cecilie Ringdal, Viken

Arbeidsutvalgsmedlem:

Helge Orten, Møre og Romsdal

Leder for Høyres Kvinneforum:
Guro Angel Gimse, Trøndelag

Medlemmer av Sentralstyret:
Hanne Velure, Innlandet
Erling Kagge, Oslo
Steinar Olsen, Agder
Bård Ludvig Thorheim, Oslo
Revisor:
Innstilling på gjenvalg av Deloitte

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