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1. Dagsorden for møtet: 

A. Konstituering 

B. Godkjenning av innkallingen 

C. Forretningsorden 

Sentralstyrets vedtatte forretningsorden er tatt inn på sidene 7-9. 

D. Dirigenter 

Følgende tre dirigenter er innstilt av sentralstyret: 

1. Tom-Christer Nilsen, Vestland, hoveddirigent  

2. Sture Pedersen, Nordland 

3. Anette Solli, Viken 

E. Fullmaktskomité 

Følgende fullmaktskomité er innstilt av sentralstyret: 

1. Svein Harberg, leder (Agder, Kontroll og konstitusjonskomiteen) 

2. Christine B. Killie (Troms og Finnmark) 

3. Mahmoud Fahramand (Vestfold og Telemark) 

Sekretær: Martin Engeset 

F. Valg av resolusjonskomité 

Følgende resolusjonskomité er innstilt av sentralstyret: 

1. Margret Hagerup, leder (Rogaland) 

2. Ståle Sæther (Troms og Finnmark) 

3. Monica Molvær (Møre og Romsdal) 

4. Liv Kari Eskeland (Vestland) 

5. Guro Angell Gimse (Trøndelag) 

6. Kari Sofie Bjørnsen (Viken) 

7. Caroline Hoff (UHL) 

8. Lars Myraune (SHL) 

Sekretærer: Hilde Hvaal Durban 

G. Valg av redaksjonskomité 

Følgende fullmaktskomité er innstilt av sentralstyret: 

1. Henrik Asheim, leder (Viken) 

2. Aase Marthe Horrigmo (Agder) 

3. Sandra Bruflot (Viken)  

4. Anne H. Rygg (Oslo) 

5. Hanne A. Velure (Innlandet) 

6. Harald L. Lønning (Rogaland) 
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7. Bård Ludvig Thorheim (Nordland) 

8. Lene C. Westgaard-Halle (Vestfold og Telemark) 

9. Håkon Snortheim (UHL) 

10. Harald Victor Hove (Vestland)  

11. Vetle Wang Soleim (Møre og Romsdal)  

Sekretær: Gaute Kandal Hoel 

H. 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 2020 

Sentralstyrets årsberetning er tatt inn på sidene 10-32. 

4. Lovendringer 

Forslag til lovendringer er sendt i eget vedlegg. Høyres lover finner du på side 33-35. 

5. Kontingentvedtak 

Sentralstyrets innstilling til kontingentvedtak er tatt inn på side 36. 
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6. Resolusjoner 

7. Stortingsvalgprogram 

8. Valg 

Sentralstyrets innstilling til valg av valgkomité er tatt inn på side 37. 
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HØYRES LANDSMØTE 2021 

 

 

Landsmøtet avholdes som følger: 

 

Fredag til søndag 

14.-16. mai 

 

 

Oppstart fredag kl. 12.00 og avslutning søndag kl 14.00 

 

 

Fylkeskontorene holdes orientert om hvordan avvklingen av møtet blir.  
Selvskrevne vil bli informert. 
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SAK 1C 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 delegasjonsleder 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 

endrings- eller kompromissforslag basert på forslag som er innsendt i tide. Arbeidsutvalget eller 1/5 av delegatene 

kan nekte behandling av forslag som er fremmet etter fristenes utløp. Unntatt fra denne regel er forslag fra 

redaksjonskomiteen(e). 

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. 

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 sin taletid til forhåndstegning. I debatten om 

stortingsvalgprogrammet 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 

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 
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seg til replikk, får ordet, dog slik at dirigentene har adgang til å bruke skjønn for å sikre at det blir en viss bredde over 

de som får benytte seg av replikkadgangen. Lengden på den del av debatten som innebærer replikkadgang 

fastsettes ut fra den totale tidsplan for Landsmøtet. Dirigentene har Landsmøtets fullmakt til å bestemme talerlisten 

og derved fastsette hvem som får holde hovedinnlegg i den del av debatten som inneholder replikkadgang. 

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

elektronisk. 

3. Voteringsreglement 

a) Votering over lovforslag kan ikke finne sted før fullmaktskomiteens innstilling er behandlet av Landsmøtet. 

b) Ved en votering over lovforslag avgis først stemmer mot forslaget. Dersom antall stemmer mot er større enn 1/3 

av antall godkjente fullmakter, er lovforslaget falt. Dersom antall stemmer mot er mindre enn dette, avgis stemmer for 

forslaget. Dersom antall stemmer for forslaget er dobbelt så høyt som antall stemmer mot, eller høyere, konstaterer 

dirigentene at kravet i lovens § 10 om 2/3 flertall er oppfylt. 

c) Før lovforslaget erklæres vedtatt eller forkastet spør dirigenten om det er protester mot voteringen. Fremkommer 

ingen protest erklæres lovgivningen gyldig fra Landsmøtets avslutning, med mindre annen ikrafttreden følger av 

lovvedtaket. 

d) Dersom det fremkommer protest mot voteringen, avgjør Landsmøtet etter forslag fra dirigenten ved alminnelig 

flertall om det skal holdes ny votering. Dersom det fattes vedtak om ny votering, foretas denne straks. 

e) Ingen stemmeberettigede delegater må komme inn i eller forlate møtesalen etter at dirigenten har tatt en lovsak 

opp til votering, før dirigenten har erklært saken for avgjort. 

f) Andre forslag vedtas med alminnelig flertall. Dirigentene vurderer behovet for kontravoteringer. Dersom det 

fremmes krav om det, skal kontravotering alltid foretas. 

g) Saksvoteringer foretas i alminnelighet ved bruk av elektronisk votering eller med opprekning av delegatskilt. Ved 

bruk av sistnevnte kan det bli talt rodevis av et spesielt oppnevnt korps, dersom dirigenten finner det nødvendig. 

h) Når det blir krevet skriftlig avstemning har Landsmøtets fullmaktskomité med assistanse av tellekorpset ansvar for 

innsamling og opptelling av stemmeseddelen. 

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.  
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SAK 3 SENTRALSTYRETS ÅRSBERETNING FOR 2020 

1. Lederens politiske oppsummering 

Et krevende år  

2020 har vært et helt spesielt år. Norsk politikk har vært preget av koronapandemien, og dette har hatt store 

konsekvenser for både enkeltpersoner, bedrifter, og for både norsk og internasjonal økonomi. Hele året har krevd at 

vi handler raskt og at vi tar beslutninger under stor grad av usikkerhet.  

Den 12. mars 2020 var vi nødt til å innføre de mest inngripende tiltak Norge har hatt i fredstid. Det har vært et år hvor 

vi politisk har måttet gjøre ting vi aldri kunne forestilt oss. Vi har ment noe om hvor mange gjester folk bør ha 

hjemme hos seg på julaften, og hvor mange meter det må være mellom personer på en fotballkamp. 

I åtte omganger har regjeringen fremmet omfattende økonomiske tiltak for å motvirke de negative konsekvensene av 

pandemien og smitteverntiltakene. Summen av bevilgninger til økonomiske tiltak i forbindelse med virusutbruddet er 

anslått til 131 milliarder kroner i 2020. Det har vært riktig og nødvendig å bruke mye penger for å motvirke de 

negative konsekvensene av pandemien og smitteverntiltakene. Det har vært riktig å stille opp for bedriftene fordi det 

å redde levedyktige bedrifter handler om å redde jobbene til folk.  

Siden mars har to smittebølger truffet Europa. Begge ganger har vi i Norge klart oss bedre enn mange andre land. Vi 

har både hatt færre på sykehus og færre dødsfall, fordi folk har satt sine interesser og drømmer på vent for å 

beskytte eldre og risikogruppene. Det har spart liv. Den første godkjente vaksinen kom allerede før årsskiftet, og de 

første dosene ble satt i løpet av julen. Det er derfor håp om at vi i løpet av 2021 kan komme tilbake til hverdagen 

igjen.  

Men selv om koronapandemien har dominert mesteparten av arbeidet vårt i år, har vi også gjort andre viktige 

politiske grep. Vi har blant annet laget en pårørendestrategi, en demensplan, samarbeidsstrategi mot 

barnefattigdom, ny integreringslov, innført en rett til fritt skolevalg, fremmet en Nordområdemelding, laget en 

nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken, en eksporthandlingsplan, en stortingsmelding om den maritime 

næringen og en domstolsreform.  

Vi har også fortsatt vår enorme satsing på samferdsel. I løpet av vår regjeringsperiode har vi åpnet nesten 800 

kilometer ny vei, og bidratt til at mange velger elbil. I 2020 var over halvparten av nye personbiler nullutslippsbiler.  

Verden er i endring. De sikkerhetspolitiske utfordringene i dag er annerledes enn tidligere. Digital etterretning, 

manipulasjon og sabotasje kan ramme både stater, organisasjoner og enkeltpersoner. Arbeidet med sikkerhet og 

beredskap, både sivil og militær, er noe vi har hatt høyt på dagsorden helt siden 2013.  I 2020 fikk vi til et bredt forlik 

om en ny langtidsplan for forsvaret. Den vil øke Forsvarets beredskap, reaksjonsevne og utholdenhet.  

Før koronapandemien sa seks av ti bedrifter at de manglet relevant kompetanse. Gjennom pandemien har vi sett at 

de som står først i permitteringskøen er nettopp de med liten eller ingen formell kompetanse. Vi skal sørge for at 

flere fullfører videregående skole, og flere får den kompetansen som morgendagens arbeids- og næringsliv trenger. 

Vi skal videreutvikle Utdanningsløftet 2020. 

Vi må inkludere flere i arbeidslivet. Vi vil gjøre det enklere å kombinere dagpenger med utdanning. Arbeidsmarkedet 

har endret seg og folk må få en sjanse til å få faglig påfyll mens de er ledige. I stedet for å tenke arbeidslinjen og 

kompetanselinjen hver for seg, må vi fremover tenke at de to kan kombineres. Alle må få lære hele livet, og ingen 

skal gå ut på dato.  

Klimagassutslippene i Norge har ikke vært lavere på 27 år. Fremover må det likevel gjøres mer for at utslippene skal 

gå ytterligere ned. Innen 2030 skal Norge redusere utslippene med minst 50 prosent sammenlignet med 1990-nivå. 

Utslipp må reduseres uten at utviklingen bremser opp. For at norsk næringsliv skal være konkurransedyktig i 

fremtiden må vi utvikle og ta i bruk nye klimaløsninger som reduserer utslipp og skaper nye bærekraftige 

arbeidsplasser.  
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Pandemien har også vist oss hvor avhengig vi er av internasjonalt samarbeid. For Norge har EØS-avtalen vært viktig 

for å sikre oss tilgang til vaksiner. Vi har også kunnet være stolte av at vi i 2016 var med og tok initiativet til 

etableringen av CEPI, en internasjonal mekanisme som bidrar til rask utvikling av vaksiner for sjeldne og nye virus. 

Pandemien har vist oss at vi får til mye mer sammen enn hver for oss. Vi kan få til mye i Norge, men vi kommer aldri 

til å kunne dekke alle våre behov for trygghet alene. Vi kommer alltid til å ha det mye bedre og tryggere her i landet, 

om vi også kan dra nytte av de fremskritt som nesten åtte milliarder mennesker utenfor Norge bidrar med. 

2020 ble også året hvor Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF kom til enighet om sitt åttende statsbudsjett. Dette 

viser at det borgerlige samarbeidet er solid. Tar vi med reviderte budsjett er vi nå gjennom 16 budsjettforhandlinger, i 

tillegg til krisepakkene. Dette er i kontrast til venstresiden som ikke er enig om de viktigste grepene, og ikke er enig 

om hvilken vei de skal ta Norge. 

Fremover er vår viktigste jobb å ta Norge ut av koronakrisen. Vi skal sikre godt smittevern og god behandling i 

helsetjenesten. Samtidig er ikke utfordringene vi sto overfor før koronapandemien borte. De er forsterket. Den 

virkeligheten vi forlot er ikke den vi vil møte på andre siden av tunellen. Mange er permitterte eller arbeidssøkende. 

Flest mulig av disse må ha en jobb å gå til.  

I tillegg ventes inntektene fra olje- og gassvirksomheten å falle de kommende årene. For å opprettholde velferden 

må det skapes nye jobber i privat sektor som gir norsk økonomi flere ben å stå på. Vi må blant annet kompensere for 

nedgang i olje- og gasseksport ved å legge til rette for nye norske eksportnæringer. Heldigvis er ikke Norges 

viktigste formue oljen, men folk som går på jobb. Vår viktigste oppgave er å sørge for at velferdssamfunnet består 

når oljeinntektene avtar og vi blir flere eldre. Da må det bli enklere å starte egne bedrifter og investere i nye 

arbeidsplasser. 

For å skape mer og inkludere flere må vi sikre flere bein å stå på. Vi må skape flere jobber, i flere bransjer, over hele 

landet.  

 

Oslo, 22. februar 2021 

 

2. Politisk arbeid 

Stortingsvalgprogrammet 

Arbeidet med programmet har vært viktig i 2020. Programkomiteen lanserte førsteutkastet til programmet 7. 

september. Utkastet fikk stor oppmerksomhet i pressen og har bidratt til å skape engasjement og debatt internt i 

organisasjonen. 

Åpne Høyre 

2020 ble året uten fysiske Prider, men desto mer fikk vi til digitalt. Statsministeren deltok i flere av landets digitale 
prider og på enkelte fysiske arrangementer. Statsministeren ble også en av de mer profilerte statslederne i Global 
Digital Pride 28. juni. Gjennom tett samarbeid med fylkes- og lokalforeninger var Høyre og Åpne Høyre delaktige i 
nesten alle digitale prider i Norge i 2020. I selve pridemåneden, juni, hadde Høyre og Åpne Høyre daglige oppslag 
knyttet til LHBT+politikk i ett eller flere medier. 

Åpne Høyre har hatt politisk fokus på viktige saker som konverteringsterapi, situasjonen for transpersoner og 

inkluderende familiepolitikk, og i siste halvår jobbet særlig opp mot programkomiteen. Vi har gjennomført digitalt 

nettverksmøte og i samarbeid med søsterorganisasjoner hatt podkast og websamtaler om relevante tema. Gjennom 

European Centre Right LGBT+ Alliance, der Åpne Høyres leder er visepresident, utveksles politiske saker og 

erfaringer digitalt. 
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Åpne Høyre har regionale utvalg i 4 fylker og rundt 230 Høyremedlemmer i vårt digitale nettverk. Åpne Høyre er 

fortsatt Norske største politiske LHBT+nettverk med rundt 2.250 følgere på Facebook. 

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. 

3. Internasjonalt arbeid 

Høyres arbeidsutvalg vedtok i april Høyres internasjonale strategi «Grenseløst samarbeid». Denne strategien er 

førende for Høyres internasjonale aktiviteter. 

På grunn av pandemien har det etter februar ikke vært gjennomført noen fysiske møter i de internasjonale 

organisasjonene Høyre er med i. Til gjengjeld har det være flere digitale møter. 

European Peoples Party 

European People’s Party (EPP) er et bredt partisamarbeid for konservative, liberale og kristeligdemokratiske partier i 

Europa. EPP ledes av president Donald Tusk, og er i dag den største partigrupperingen i EU-parlamentet har for 

øyeblikket presidenten i Kommisjonen. 

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. 

Høyre deltar i EPPs Political Assembly og i noen av arbeidsgruppene. Høyre har vært representert med 

internasjonal sekretær Thomas Berg Olsen og rådgiver i stortingsgruppen Alexander Zlatanos Ibsen i Political 

Assembly og stortingsrepresentantene Ingjerd Schou, Michael Tetzschner og Torill Eidsheim i arbeidsgruppene, og 

Kristin Ørmen Johnsen har deltatt i en nystartet arbeidsgruppe i EPP dedikert til bekjempelse av falske nyheter og 

desinformasjon. 

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. Den digitale utgaven av IDU 

Forum i desember 2020 hadde sekvenser med både partileder og statsminister Erna Solberg og distrikts- og 

digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland. 

Nordisk samarbeid 

Forholdet mellom de nordiske søsterpartiene er meget godt, men i 2020 har det ikke vært mulig å delta på flere 

større arrangementer hos våre søsterpartier og få gjester til våre. I tillegg jobbes det godt i den Konservative Gruppe 

i Nordisk Råd. Høyre hadde ansvar for årets partiledermøte og generalsekretærmøte som denne gangen ble 

gjennomført digitalt i april med spesielt fokus på håndteringen av pandemiens tidlige fase. De baltiske søsterpartiene 

var også invitert til å være med.  

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.  
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Øvrig partisamarbeid 

Representanter fra flere av Høyres søsterpartier har deltatt under flere webinarer og utvalgsmøter, spesielt fra 

Moderaterna og The Conservative Party i Storbritannia. Sistnevnte har tatt initiativ til flere bilaterale møter med 

kampanjeavdelinger og andre ansatte. 

Demokratiprosjekter 

Høyre har tidligere samarbeidet med flere internasjonale demokratistiftelser tilknyttet våre søsterpartier med 

deltakelse i ulike konferanser. Høyre hadde ingen aktive demokratiprosjekter i 2020, men tar sikte på nye prosjekter 

fra 2022.  

4. Internasjonaltutvalg og Europautvalget 

Som en oppfølging av den internasjonale strategien ble Internasjonalt utvalg nedsatt av sentralstyret nedsatt i juni 

med sentralstyremedlem Bård Ludvig Thorheim som leder. Utvalget har begynt sitt arbeid og har delt seg inn i tre 

undergrupper for hhv utviklingspolitikk, nordområdene og Norges plass i Sikkerhetsrådet. Utvalget har avholdt tre 

møter i 2020, og undergruppene for utviklingspolitikk og nordområdepolitikk har avholdt egne arbeidsmøter. 

Høyres Europaråd fikk i november et nytt mandat og sammensetning. Utvalget vil fremover jobbe med viktige tema 

for Norges samarbeid med EU; energi/miljø, samferdsel, utdanning/forskning i tillegg sikkerhet og samarbeid. 

Utvalget ledes av stortingsrepresentant Vetle Wang Soleim og har medlemmer fra aktuelle fraksjoner og 

departementer og aktive medlemmer i Høyre. Målet er å ta aktuelle debatter ut i organisasjonen og å spre kunnskap 

om sakene. I tillegg ble Høyres Europaråd nedsatt for å holde på viktig kompetanse knyttet til Høyres europapolitikk.  

Det ble i overgangen mellom gammelt og nytt Europautvalg i november gjennomført et webinar og EØS og Brexit.  

Sjur Lindebrækkes pris 

Vinneren av Sjur Lindebrækkes pris for demokrati og menneskerettigheter ble ikke introdusert under det begrensede 

HLM20, men deltok i et webinar der alle Høyres medlemmer hadde anledning til å delta. 

5. 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.  

I starten av 2020 reiste kommunikasjonsavdelingen rundt i hele landet og snakket med lokalforeningene om 

mediearbeid og sosiale medier. Dette ble godt mottatt. Våren ble preget av koronasituasjonen, og noe mindre 

medieaktivitet. Høsten startet med å legge frem førsteutkastet til stortingsvalgsprogrammet. Synliggjøringen av 

programmet var vellykket med mange medieoppslag og flere debatter. Kommunikasjonsavdelingen jobber godt med 

å synliggjøre Høyres løsninger og vi har en høy medieaktivitet. Det jobbes også godt med å tydeliggjøre konflikter 

mot opposisjonen. 

Parallelt med det operative pressearbeidet er det jobbet ut en omfattende valgkampstrategi for 2021.  

I 2020 har vi også arbeidet med å bedre organiseringen av partiets kommunikasjonsavdeling. Vi gikk fra å ha én 

kommunikasjonssjef til å ha én kommunikasjonssjef og én pressesjef. De fleste fraksjoner på Stortinget har en 

dedikert kommunikasjonsrådgiver og partiet har én ansvarlig for internkommunikasjon. Det jobbes planmessig med 

pressearbeid, retorikk og med større saker fra regjeringen i samarbeid med departementene. 

Internkommunikasjon 

God internkommunikasjon er en prioritert oppgave og det jobbes hele tiden med å nå rett mottaker med rett 

informasjon til rett tid. Det jobbes strukturert, og informasjonsflyten innad i partiet koordineres i større grad nå enn 

tidligere. Det sendes ut interninformasjon til partiet om aktuelle og vanskelige saker.   
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Både fylkesleddet og det sentrale leddet sender jevnlige nyhetsbrev til medlemsmassen. Formålet 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. Facebook-gruppen administreres og følges opp av ansatte i Høyre.  

I desember 2020 lanserte vi nye hoyre.no. De nye nettsidene vil gjøre informasjon lettere tilgjengelig for Høyres 

medlemmer og inneholder mer innhold som er eksklusivt for Høyres medlemmer. 

Gjennom høsten arrangerte Høyre flere webinarer om aktuelle og vanskelige saker, dette ble godt mottatt. 

Webinarer gjør det også enklere å ha tettere dialog med Høyres medlemmer.  

Digitale medier 

Digitale kanaler brukes til å mobilisere velgere, spre informasjon om Høyres politikk, våre politikere og holde en aktiv 

dialog med velgerne. I 2020 har digitale medier også blitt mye brukt til å forenkle informasjon og skape tillit til 

regjeringens beslutninger knyttet til koronakrisen.  

Høsten 2020 fikk vi ferdigstilt Høyres digitalstrategi og en konseptplan for Ernas kanaler inn i valgkampen. 2020 har 

vært et strategisk planleggingsår hvor vi har rigget oss til den digitale valgkampen 2021. Det innebærer full 

overhaling på hoyre.no, et svært omfattende prosjekt som har påvirket hele organisasjonen. Vi har også fått ny 

visuell identitet i slutten av året, noe som vil løfte det digitale uttrykket i valgkampen betraktelig.  

Vi har satt i gang et arbeid kalt «digitalt heimevern» som går ut på å bygge flere lag av Høyre-folk som skal være 

«faktakrigere» i Høyres kommentarfelt. Planen er å ha disse operative til januar 2021. Vi har også i år kjøpt inn eget 

streaming-utstyr slik at vi fremover kan strømme møter og foredrag med enkelt oppsett på egenhånd og dermed på 

sikt redusere kostnader. Vi anbefaler likevel at mer avanserte rigg bør gjøres av profesjonelle. 

Ettersom det har vært et år preget av en pandemi, har dette påvirket innholdsproduksjonen vår på flere måter. Vi har 

for eksempel hatt begrensede muligheter til å følge fysisk tett på partileder og andre folkevalgte.  

Betalt annonsering 

De største betalte kampanjene dekket følgende temaer:   

• Skape mer og inkludere -kampanje (Om Norges vei ut av krisen) 

• Medlemsrekruttering  

• Forslag til nytt partiprogram 

• Statsbudsjettfremleggelse  

Den største kampanjen for 2020 var knyttet til statsbudsjett-fremleggelsen. Her lagde vi kontekstuelle annonser på 

defensive og offensive saker («Derfor mener vi X endring er nødvendig» og fylkevise målrettede annonser («Dette 

betyr statsbudsjettet i ditt fylke). Disse ble plassert i nettaviser, Facebook og Instagram. Detaljert budsjettering ligger 

hos Høyres digitalteam.  

Sosiale medier 

I løpet av 2020 har vi økt innholdsproduksjonen på Instagram, og tatt ned frekvensen noe på Facebook basert på en 

faglig vurdering. I digitalstrategien har vi landet en kanalprioritering hvor Facebook og Instagram er primærkanaler, 

mens Youtube og LinkedIn er sekundære. Twitter har vi vurdert til at bør brukes mest av politikere og ikke partiet.  

Følgere 

Per 03.12.2020 har Høyres primære kontoer følgende følgerskare: Facebook 125,1k, og nesten 50/50- fordeling 

mellom kvinner og menn. Jevn aldersfordeling fra 35 år og oppover, med en liten overvekt av kvinner 65+.  

Instagram: 36,1k følgere. 52% menn, 48% kvinner, hvor en stor andel er i aldersgruppen 18-34 år.  
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Erna Solberg: Facebook 261,7k følgere, nesten 50/50- fordeling mellom kvinner og menn. Hun når særlig ut til menn 

25-34-gruppen og kvinner 65+ på Facebook. Instagram: 139k. Følgere. Av følgerne på Instagram er 59% kvinner, 41 

% menn. Aldersfordelingen er svært jevn mellom de på 25 år opp til de på 54 år. 

Synlighet 

Vi måler synlighet i hvor stor rekkevidde de ulike kanalene har. I en periode på 30 dager (målt for 01.10.20-01.11.20) 

har vi følgende rekkevidde:  

• Høyres Facebook: 1,4 mill nådd totalt (gjennomsnittlig rekkevidde per dag: 39,4k)  

• Ernas Facebook: 2,9 mill nådd totalt (gjennomsnittlig rekkevidde per dag: 89,4k)  

• Høyres Instagram: 602,6 k nådd totalt (gjennomsnittlig rekkevidde per dag: 18,8 k) 

Høyres innboks/ chatbot 

Høyre fikk chatbot i 2019 som automatiserte noe av velgerdialogen via sosiale medier. I 2020 har denne vært mindre 

bemannet enn i valgperioder hvor man lager et eget support-team. Høsten 2020 valgte vi å skru av chatboten 

midlertidig og svare dem som sendte Høyre melding på Facebook manuelt. Produksjon av nye nettsider har tatt opp 

mye kapasitet som ellers ville blitt brukt til vedlikehold av chatboten.  Vi har også gjort noen organisatoriske 

endringer for å forbedre velgerdialogen digitalt med omrokkering av ressurser. Planen er også å starte opp med 

support-teamet for valgkampen allerede i januar 2021.  

Hoyre.no 

Hoyre.no har så langt i 2020 hatt 1.175 977 brukere. Disse fordelte seg på totalt 1.432 504 sidevisninger. 1,14 sider 

ble lest per økt. Gjennomsnittlig lesetid er 1 minutt og 19 sekunder.  

Følgende sider er de ti som har blitt mest besøkt i 2020: 

• Forsiden (11,98% av trafikken) 

• Politikk/temaer (3,55% av trafikken) 

• Søkefeltet (2,22 % av trafikken) 

• Om Høyre/partiet (1,76% av trafikken) 

• Politikk/program (1,17% av trafikken) 

• Velg forening (1,10%  av trafikken) 

• Om Høyre/ våre politikere/statsråder (1,05 % av trafikken) 

• Aktuelt: Høyre lanserer forslag til nytt partiprogram (1,02% av trafikken) 

• Bli medlem (0,92% av trafikken) 

• Bli medlem/ adresse (0,90 % av trafikken)  

6. Kampanje 2020 

Planarbeidet høsten 2019 og inn i 2020 ble fokusert på evaluering av valgkampen 2019, og en ny struktur på det 

totale strategiarbeidet for Høyres valgkamper. Vi arbeider nå på grunnlag av en innsiktsbasert «Strategiplan for 

valgkampen 2021», utarbeidet i et nært samarbeid mellom flere organisasjonsledd, og med kampanje, 

organisasjons- kommunikasjons- og politikkområdene i fokus. 

Strategiplanen er lagt til grunn for kampanjearbeidet, som gjennom høsten 2020 har forberedt og anlagt en 

valgkampanje som ved behov kan starte fra januar 2021. 

Pandemisituasjonen gjennom det meste av 2020 har ikke lagt demper på aktivitetsnivået. Det er fokusert på 

kvalitetsforbedringer og effektivisering av en lang rekke faste aktivitetsområder. Samtidig er spesielt annet halvår 

brukt til å utvikle nye aktivitetsmuligheter for «direkte velgerkontakt», innenfor rammene av regelverket for smitte. 

Et sentralt spørsmål i planprosessen for valgkampen er hvor forberedt partiet er – gitt den usikkerheten som 

foreligger for pandemiens varighet.  

Kampanjeavdelingen har på det grunnlag etablert en langt bredere aktivitetspakke enn i opprinnelige planer, der vi 

dynamisk og innsiktsbasert kan løfte de aktivitetene som passer til enhver tid og med ethvert smittenivå. 
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Vi vet at valgkampen i 2021 blir den mest digitale noensinne, men vi vet også fra innsikts- og målgruppearbeidet at 

atferdsendring blant viktige velgergrupper vil kreve bred påvirkning gjennom en lang rekke kanaler. 

Kampanjeavdelingens kompetanse brukes også bredt inn i de større event- og møtestrukturene i Høyre. Vi har også 

bredt ansvar for supporttjenester, for å svare på henvendelser gjennom partiets ulike kanaler. 

I tillegg ligger sekretariatsfunksjonen for Senior Høyre i avdelingen, samtidig som vi på timebasis støtter Åpne 

Høyre. Avdelingen har også en ansatt med kampanjerådgiverfunksjoner tilknyttetpartiets leder. 

Fokusområdene i 2020 har oppsummert vært disse: 

• Rådgivning og opplæringsstøtte, gjennom direkte kontakt og online-seminarer, primært fokusert på 
lokalforeninger og fylkeskontorer. 

• Bygge støtte og systemer for lokal mobilisering, en viktig forutsetning for fysisk velgerkontakt – i eller etter en 
pandemiperiode. 

Nytt innsikts- og målgruppearbeid har gi en ny innretning på forståelsen og kjøp av adferdsendrende kanaler – 

digitalt/SoMe, radio, adshells, display og rene mediekanaler. Det vil i 2020 inngås langsiktige avtaler som sikrer 

partiet optimale muligheter, uavhengig av pandemiens varighet. Vi har også videreutviklet Husbesøk-plattformen, slik 

at den kna brukes mer dynamisk – og være basis også for andre verktøy, som eks telefonkontakt med velgerne. 

2020 er første hele driftsår for ny Nettbutikk og ny innsiktsplattform – og er lanseringsår for ny web-plattform for 

partiet og en helt ny designmanual, inkludert oppdatering av logo og fargepalletter. 

De siste månedene av året samarbeider Kampanjeavdelingen med fylkene for å forberede ansettelse av regionale 

valgmedarbeidere over hele Norge. 

7. Organisasjon 

I 2020 gikk Høyres Hovedorganisasjon gjennom strukturelle endringer hvor blant annet organisasjonsavdelingen ble 

reetablert og ny organisasjonssjef ble tilsatt. Året har vært preget av hjemmekontor som «normal» drift og langt færre 

møtepunkter enn normalt. Tradisjonelle aktiviteter som medlemsmøter, skolering, konferanser og nominasjoner har 

vært gjennomført på digitale plattformer. Det har gitt utfordringer på flere områder, men det har også styrket 

organisasjonens digitale kompetanse vesentlig. Ulike deler av partiet har raust delt sin kunnskap og erfaring med 

hverandre. Noen deler av partiet har også hatt et større aktivitetsnivå enn opprinnelig planlagt, på grunn av den 

heldigitale situasjonen. 

De samlede erfaringene viser at den ekstraordinære situasjonen på enkelte områder også har styrket kontakten 

mellom de organisatoriske leddene på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Disse positive bieffektene og lærdommene 

tas med videre, også når normalsituasjon gjenopprettes. 

Nye nettsider ble lansert i desember. I tillegg til fornyet grafisk profil og opprydning av struktur, inneholder de nye 

nettsidene mer utfyllende politisk informasjon – som samtidig er gjort mer tilgjengelig og tilpasset dagens 

medietilværelse. Tilgjengeligheten til de interne sidene, «Mitt Høyre», er forbedret, og vil fra årsskiftet fylles med 

mer, nytt og relevant innhold for Høyres medlemmer. 

Organisatoriske nøkkeltall: 

• Antall betalende medlemmer på landsbasis var ved årsskiftet totalt 28 214. Det er 1 476 færre medlemmer enn 
fjoråret, som var 29 690, og en nedgang på om lag 4,2 prosentpoeng.  

• Medlemmene betalte inn en samlet kontingent til foreningene på rett i overkant av 11 millioner kroner, en 
nedgang på om lag 2,3 prosentpoeng fra året før. 

• Nær 7,4 prosent av medlemsmassen er unge voksne (25-35 år).  

• Andelen kvinnelige medlemmer for Høyre er omtrent likt med foregående år, 33,8 prosent av medlemsmassen, 

en økning med 0,3 prosentpoeng. 
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8. Inntektsarbeidet 

Store givere 

Høyre har jobbet systematisk og målrettet med inntektsarbeidet de siste 5 årene, noe som har gitt gode resultater – 

spesielt i valgår.  

I 2020 ble det samlet inn brutto 1.980.000 millioner kroner fra store givere. Brutto midler deles med Oslo Høyre etter 

avtalt nøkkel.  

Mye av innsamlingsarbeidet foregår i Stor-Oslo. Det er også tatt initiativ for å utvide innsamlingsgrunnlaget andre 

steder i Norge.  

De siste månedene i 2020 ble det etablert en ny plattform, med systemer for økt frekvens og relasjonsarbeidet mot 

potensielle samarbeidspartnere. 

DM og H:partner 

Det er sendt ut fire DMer med ønske om økonomiske bidrag fra våre medlemmer i løpet av 2020. Vi opplever 

fremdeles varierende resultater på våre DMer, selv om det er gjort justeringer av både budskap og 

betalingssystemer. 

Det legges etter hvert vekt på å konvertere DM-givere til Hpartnere, et arbeid som intensiveres mot slutten av 2020 

og inn i valgåret. 

H:partner-basen er vasket også i løpet av 2020, og antallet givere går fortsatt noe nedover – selv om kampanjer i 

2020 har vist oss at disse kan dempe nedgangen. Vi forsterker derfor Hpartner-fokuset – med løpende og frekvent 

synlighet i stadig flere av våre egne kanaler og plattformer. 

Ved slutten av 2020 er antallet Hpartnere 1 678. 

9. Kommunalutvalget 

Kommunalutvalget er Høyres fremste organ for å sikre en god kommunikasjon mellom partiets lokale folkevalgte og 

Høyres folk i Storting og regjering. Utvalget bidrar aktivt både i det løpende arbeidet med politikkutvikling og ved å 

arrangere møter og samlinger. Det er et nært samarbeid mellom Kommunalutvalget og Stortingsgruppen, og Høyres 

representanter i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité er blant medlemmene i utvalget. Videre holder utvalget 

nær kontakt med den politiske ledelsen i Kommunal og moderniseringsdepartementet. 

Lederen av kommunalutvalget, Olve Grotle (ordfører i Sunnfjord), møter jevnlig som observatør i Høyres 

Arbeidsutvalg for å styrke kontakten mellom partiets ledelse og våre lokale folkevalgte. 

I forkant av Landstinget i KS i februar ble det arrangert en kombinert ordfører- og varaordførerkonferanse, hvor det 

også ble lagt opp til egne sekvenser for varaordførerne med temaet «Hvordan drive god opposisjonspolitikk?» 

I 2020 har naturligvis coronaepidemien med tilhørende smittevernsbestemmelser preget utvalgets arbeid. Fra midten 

av mars har det derfor ikke vært mulig å samle utvalget fysisk. I stedet har det vært gjennomført digitale møter i 

utvalget, samt at det har vært god og regelmessige møtepunkter med den politiske ledelsen i Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet, spesielt knyttet til håndteringen av coronaepidemien i til kommunesektoren. 

Den store nasjonale kommunalkonferansen som var berammet til 4.- 6. september i Tønsberg måtte dessverre 

avlyses fordi det ikke var mulig å gjennomføre denne innenfor rammene av smittevernsreglene. I stedet ble det lagt 

opp til 9 regionale kommunalkonferanser rundt i landet med godt resultat. 

Siden det kommunalutvalget som ble valgt høsten 2019 ble så vidt stort, med opp mot 30 medlemmer, har det blitt 

valgt et Arbeidsutvalg i kommunalutvalget bestående av 5 medlemmer, for lettere å kunne koordinere arbeidet og 

være «raskt på ballen» når det er nødvendig. 
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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. 

Det ble i 2019 tatt grep for å øke aktivitetsnivået, men det ble først fart i arbeidet i 2020, etter at Bedriftskanalens 

styre ble fornyet med bred kompetanse fra regionalt Bedriftskanal-arbeid.   

5 regionale webmøter, med spesielt inviterte næringslivsledere, ledet av statsråder og lokale stortingsrepresentanter 

i Bedriftskanalens regi, viser vei for hvordan arbeidet vil bli gjort fremover.  

Bedriftskanalens styre har hatt to styremøter. 

11. Opplæring og konferanser 

Det er et stadig økende behov, gitt økt etterspørsel fra medlemmer og organisasjonsledd, for nye løft innen 

opplæring – på fleste områder.  

I året som gikk ble det arbeidet med å øke presisjonsnivået på opplæringsområdene, gjennom å vurdere hvilke 

plattformer og kanaler som gir mest effekt i forhold til ressursbruk.  

Planer knyttet til fysiske konferanser og samlinger ble i svært liten grad gjennomført, grunnet pandemisituasjonen. 

Det ble derimot, først som forsiktige adhoc-forsøk, og senere som systematiserte møter, gjennomført et stort antall 

webinarer, på ulike nivåer i partiet. Etter sommeren 2020 ble opplæringsfokuset ytterligere intensivert, gjennom 

innholdsproduksjon for nye hoyre.no.  

Kampanjerelaterte Webinarer 

Det er gjennom mellomvalgåret gjennomført to opplæringsbaserte Webinarer rettet mot lokalforeningenes 

kampanjeledere, ledere og nettredaktører – i tillegg til at en online og dynamisk Kampanjehåndbok er etablert og 

distribuert. Kampanjehåndboken vil danne rammen for Kampanjearbeidets områder på Mitt Høyre. 

Andre Webinarer 

Erfaringene fra årets webinarer gir tydelige indikasjoner på at det er et eksplisitt behov og ønske for tettere og 

hyppigere informasjonsutvekslinger mellom de ulike leddene i partiet, med deltakere fra hele landet. Webinarer vil 

derfor fortsette å være en viktig del av opplæringstilbudet også fremover når situasjonen blir normalisert. 

E-læring 

Som en del av opplæringsstrategien 2017-2021 ble det besluttet å satse på e-læring. Med nye nettsider følger det 

også et e-læringsverktøy som vi selv kan produsere innhold til, uten å gå omveien om fordyrende ledd. Arbeidet for å 

forbedre tilbudet til Høyres medlemmer fortsetter i året som kommer. 

Nominasjonslederkurs 

I april ble det gjennomført en nasjonal digital konferanse for lederne av fylkespartienes nominasjonskomiteer. Her ble 

Sentralstyrets vedtatte reglement for nominasjonsprosessen gjennomgått i detalj. Videre ble det satt fokus på temaer 

som: Hvem passer til å være stortingsrepresentant?, rådgivende uravstemning blant medlemmene, kvalitetssikring 

av kandidater ved bruk av intervjuer og referansesjekk, samt hvilke krav til åpenhet og involvering av medlemmene 

som er viktig å ta hensyn til i en nominasjonsprosess. 

Kommunalkonferansen 

Kommunalkonferansen ble i 2020 omgjort til 9 regionale samlinger, grunnet smittesituasjonen og Covid-19. 

Partilederen holdt en innledning som ble overført simultant til alle regioner. Innholdet på de ulike samlingene var 

tilpasset regionale forhold. 
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12. Høyres Kvinneforum 

Høyres kvinneforum (HKF) er gitt følgende mandat: "Høyres Kvinneforum skal være en viktig bidragsyter for 

utviklingen av Høyres politikk og gjennom dette rekruttere flere kvinner til deltagelse i Høyre og i den offentlige 

debatten." Det har blitt besluttet at "styret er et forankringsorgan": Enhver kvinnepolitisk representant skal få mene 

hva hun vil, men om HKF skal mene noe i fellesskap, er det naturlig at styret tar en beslutning på synspunkt i en 

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

aktiviteten i partiet. 

Kvinneforums overordnede misjon er: 

«Høyre vil jobbe for kvinners rett til å leve frie liv. Valgfrihet er viktig, og vi vil jobbe for at kvinner tar bevisste valg 

som sikrer økonomisk uavhengighet og mulighet til å bestemme over egne liv. Kvinner skal være med på å eie sin 

del av verden og sin egen framtid. VI skal jobbe for å løfte fram en bredde av rollemodeller og gjøre flere kvinner 

synlige.» 

Det nye styret, ved konstituerende møte 24. november, satte seg følgende mål: 

Styret i Høyres kvinneforum skal ved hjelp av fylkeslederne over hele landet være synlige i kvinnepolitiske saker og 

spesielt bidra til å løfte fram god politikk fra regjeringen i media lokalt og nasjonalt.   

Aktiviteter i 2020 

Koronapandemien har ført til at en rekke arrangementer har blitt avlyst eller utsatt. Løsningen for Kvinneforum har 

vært å erstatte skoleringer med webinarer. Fylkeslederne i kvinneforum har opprettholdt aktivitet i en vanskelig tid.  

• 4 sentrale arrangement 

• 8 webinarer, arrangert av ulike fylker 

Interne aktiviteter for styret og fylkesledere i 2020 

• 11. januar avholdt HKF en Politikeropplæring på Høyres Hus.  

• Det har vært avholdt ett felles møte med styret og fylkeslederne i Høyres kvinneforum om Høyres forslag til 

stortingsvalgprogram. 

Siden styret ble valgt har det vært avholdt ukentlige lunsjmøter for styret og fylkeslederne. Hensikten er korte møter 

som gir faglig og organisatorisk påfyll og som bidrar til å holde laget i gang. Denne ordningen vil vurderes over nyttår 

og hensikten vil tilpasses etter behov. 

Kvinneforums nye leder har deltatt på en rekke møter både med ulike fylkesforeninger i Høyre, med politisk ledelse i 

ulike departementer og med flere ulike interesseorganisasjoner. 

Politiske saker/media 

HKF har jobbet med vold i nære relasjoner, kvinnehelse (barselomsorgen, typiske kvinnesykdommer etc.), 

internasjonal likestilling (kjønnlemlestelse, skolegang, barneekteskap, arbeid etc.) og likestilling i arbeidslivet.  

Lederen av Kvinneforum har fått på trykk en rekke leserinnlegg i riksavisene samt vært på Dagsnytt 18 og på 

Debatten i NRK.  

Organisatoriske saker 

4. september (HLM2020) ble Guro Angell Gimse (Trøndelag) valgt til ny leder av Høyres kvinneforum. Frem til da var 

Tina bru leder. 15. november valgte sentralstyret et nytt styre til Høyres kvinneforum.  

Høyres kvinneforums fylkesledere ved utgangen av 2020: 

Amalie Kollstrand (Agder), Gjertrud Nordal (Innlandet), Britt Janne Tennøy (Møre og Romsdal), Diana Johnsen 

(Nordland), Anita Leirvik North (Oslo), Janne Rege (Rogaland), Anne Berit Figenschau (Troms og Finnmark), Guro 
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Angell Gimse (Trøndelag), Hilde Petrikke Østlie (Vestfold og Telemark), Marte Leirvåg (Vestland) og Monica Vee 

Bratlie (Viken). 

Kvinneforums nestleder Anne-Mette Øvrum ble høsten 2020 styreleder i Fokus, et kompetanse- og ressurssenter 

som gjennom utviklingsarbeid og pådriverarbeid søker å styrke det internasjonale engasjementet og innsatsen for 

kvinners menneskerettigheter og samfunnsdeltagelse. Målgruppen er kvinner og jenter som ikke får realisert sine 

rettigheter. Paraplyorganisasjonen ble stiftet i 1995 og består i dag av en rekke kvinneorganisasjoner. Høyres 

kvinneforum er medlem og var den som fremmet Anne-Mette Øvrums kandidatur.  

Høyres kvinneforum har på slutten av året startet opp igjen podcasten #dethunsa, som har ligget nede siden januar 

2020. Podcasten gis ut hver uke og Guro Angell Gimse, Margret Hagerup og Sandra Bruflot er podcastverter. 

Målgruppen for podcasten er partifeller eller personer som sympatiserer med Høyre og temaene strekker seg fra 

forumuesskatt til vold i nære relasjoner og fødselsomsorg. Målet er å sette viktige politiske saker på dagsorden og 

bidra til å fjerne tabuer rundt vanskelige temaer.  

HKF har også en facebookside og en instagramkonto. 

13. Uttalelser fra Høyres landsmøte 2020 

Høyres landsmøte vedtok 1 resolusjon og 1 uttalelse: 

• «Skape mer og inkludere flere.» 

• «Om situasjonen i Hviterussland» 

14. Unge Høyres Landsforbund 

Unge Høyre er landets nest største ungdomsparti. Ved utgangen av 2020 hadde Unge Høyre ca 3500 betalende 

medlemmer. Landsforbundets sekretariat står for den daglige driften av Unge Høyres Landsforbund. Sekretariatet 

har i perioden hatt fem stillinger ved siden av leder og generalsekretær Sara Juriks i første halvdel av året og Mille 

Johanne Christensen siste halvdel. 

Landsstyret 

Unge Høyres Landsstyre er ansvarlig for landsforbundets politikk og planer. Landsstyret har hatt fem ordinære 

møter, hvorav to har vært digitale og vedtatt resolusjoner med følgende temaer: 

• Under samme himmel – Tros- og livssynspolitikk  

• Ny eksamensordning  

• Covid-19-tiltak for å skape mer og inkludere flere 

• Gaming til folket  

• Ytringsfrihet er religionsfrihet - uttalelse 

• Et sted å bo - Boligpolitkk for fremtiden  

• Anerkjenn forfølgelsen av kristne som folkemord  

• Ja betyr ikke samtykke 

Sentralstyret 

Sentralstyret leder Unge Høyres arbeid mellom landsstyrets møter. I løpet av 2020 har sentralstyret avholdt 10 

ordinære møter. 

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 cirka 125 lokalforeninger 

spredt over hele landet. 
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Organisasjonen under covid-19 

En rekke av Unge Høyres nasjonale og lokale arrangementer og planlagte aktiviteter, ble avlyst eller utsatt som følge 

av utbruddet av covid-19, vinteren 2020. Det ble iverksatt strenge smitterverntiltak i organisasjonen som følge av råd 

og pålegg fra helsemyndighetene. Dette medførte stor kreativitet blant tillitsvalgte og medlemmer for å opprettholde 

medlemstilbudet. Det ble blant annet gjennomført en rekke digitale møter, skoleringer og aktiviteter under 

pandemien.  

Arrangementer og kampanje 

Unge Høyres Landsmøte 

Unge Høyres Landsmøte ble avholdt på Sundvolden Hotel 03.-04. oktober. Det var 194 delegater til stede, noe som 

er lavere enn normalt for å overholde gjeldende smittevernskrav. Landsmøtet behandlet et program om økonomisk 

bærekraft og et utenrikspolitsk program. I tillegg ble det vedtatt en resolusjon om kulturpolitikk.  

AU-konferanse 

Alle arbeidsutvalgene ble samlet i januar for opplæring i politisk arbeid, ledelse, mediearbeid og 

organisasjonsutvikling. I tilknytning til AU-konferansen ble det også avholdt en organisasjonskonferanse med 

fylkesledere og organisasjonsansvarlige som fikk innføring i verktøy innenfor organisasjon og ledelse.  

Vårkampanje 2020 

Vårkampanjen 2020 var planlagt avholdt fra 1. mars-4. april. Målet var å verve 250 nye medlemmer, besøke 150 

skoler og avholde 30 alternative aksjoner. Kampanjen ble avlyst 11. mars som følge av utbruddet av covid-19. Selv 

om kampanjen varte i kort tid, ble det vervet 34 nye betalende medlemmer.  

Digital skolestartkampanje 2020 

Høsten 2020 ble det avholdt digital skolestartkampanje med aktivitet i sosiale medier. I løpet av kampanjeperioden 

vervet vi i underkant av 37 nye medlemmer. I tillegg brukte flere lokalforeninger tid på ringerunder og annen 

medlemsaktivitet for å forsøke å få inn flere kontingenter i perioden som har gitt et godt resultat. 

Eliteprogrammet 

På Eliteprogrammet 2020, som er Unge Høyres øverste form for skolering, var det 9 deltakere. Vinneren var Leon 

Solve Mossing Knudsen fra Vestfold og Telemark. Årets Elitegeneraler var Elizabeth Sire og Daniel Skjevik-Aasberg. 

Internship 

Alle nyvalgte fylkesledere deltar på et heldags internship med sekretariatet og leder i Unge Høyres Landsforbund. 

Her gis innføringer i hvordan arbeidet foregår på nasjonalt plan og arbeidsfordeling. Internshipene har bidratt positivt 

i samarbeidet mellom landsforbundet og fylkesforeningene. 

Samarbeid utover partiet 

Internasjonalt arbeid 

Amalie Gunnufsen (frem til landsmøtet i 2020) og Leon Mossing Solve Knudsen (fra landsmøtet i 2020) har hatt det 

internasjonale ansvaret i Unge Høyre i perioden. Unge Høyre har vært en aktiv deltaker i YEPP det siste året, og har 

bidratt med politikkutvikling og organisatorisk utvikling. YEPP er en god arena for Unge Høyre for å få innblikk i- og 

mulighet til å påvirke de debatter våre søsterpartier fører om EUs utvikling. Videre har vi deltatt på digitale samlinger 

i de demokratiprosjektene vi samarbeider med andre ungdomspartier om, og arbeidet med vårt eget 

demokratiprosjekt i Ramallah, Palestina. Prosjektet i Ramallah ble innvilget våren 2020 med en varighet på to år, der 

målet er å gi palestinske ungdommer økt demokrati- og organisasjonsforståelse. På grunn av utbruddet av covid-19 i 

2020, har de fysiske samlingene i alle demokratiprosjektene vi arbeider med blitt utsatt. Vi har likevel gjennomført og 

deltatt på flere digitale samlinger. Videre har vi hatt jevnlig kontakt med Moderata Ungdomsförbundet, som senest 

besøkte vår AU-konferanse i 2020.  
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Samarbeid med andre ungdomspartier 

Unge Høyre har jobbet aktivt denne perioden for å skape et best mulig samarbeid mellom alle de fire borgerlige 

ungdomspartiene. Lederne i de fire ungdomspartiene møtes regelmessig. I tillegg har vi samarbeidet om flere 

politiske utspill, både med alle fire ungdomspartiene, eller med en eller flere av de andre partiene. 

15. Høyres Studenter 

Høyres Studenter er landets største studentorganisasjon tilknyttet et politisk parti. Covid-19 har begrenset aktiviteten 

i Høyres Studenter det siste året. Dette gjelder spesielt aktivitet i lokallagene. Likevel har man fått til å gjennomføre 

de nasjonale arrangementene, med ulike tilpasninger til hvordan smittesituasjonen har vært på det aktuelle 

tidspunktet. Ved utgangen av 2020 hadde Høyres Studenter 429 betalende medlemmer. Det har i løpet av året blitt 

avholdt fire landsstyremøter.   

Landsmøtet 

Høyres Studenters 56. landsmøte ble avholdt på Gardermoen i 2020. Landsmøtet vedtok et utdanningsprogram og 

et utenriksprogram, samt. følgende resolusjoner: 

• Storresolusjon klima 

• Et mer inkluderende boligmarked 

• Desentralisering er maktspredning 

• Energikilder på lag med naturen 

• Regulert, men liberalisert alkoholpolitikk 

• Fullfør månelandingen 

Landsstyret  

Landsstyret er ansvarlig for Høyres Studenters politikk og planer. Halvparten av landsstyremøtene ble gjennomført 
digitalt grunnet smittevern. Landsstyret har også i 2020 fungert godt som et politisk verksted, hvor det både har blitt 
produsert og vedtatt ny politikk. 

Landsstyret har vedtatt følgende resolusjoner i 2020: 

• Kvinnehelse: Økt forskning og forbedret oppfølging 

• Frie og rettferdige valg 

• Ingen skal gir opp 

• Kunstnere må leve mer av sin egen lomme 

• Nasjonalt tiggerforbud 

• Offshore i LoVeSe er viktig for miljøet 

• Bærekraftig pensjon 

• Den kristne og humanetiske kulturarven 

• En fremtidsrettet utdanningspolitikk 

• Fortsette verdiskapingen i oljesektoren 

• Konverteringsterapi 

I forbindelse med Landsstyremøtene ble det også arrangert følgende seminarer i 2020: 

• Egen skolering for Høyres Studenter ifm. Unge Høyres AU-konferanse 

• Skolering innen kvinne- og mannehelse. 

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 posisjonen som generalsekretær i 

Unge Høyre i september, hvor Emilie Nordstrøm tok over.  

Eliteakademiet 

Eliteakademiet 2020 var en stor suksess, der vi fikk en dobling av antall søkere til akademiet. Nivået blant deltagerne 

var høyt, men alle fikk strukket seg betydelig i løpet av helgen. Deltagere var Adèle 
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Dorthea Meidell, Kristine Meek Stokke, Mathias Hofgaard Bjørgung og vinner Sindre Øvergård Næss. 

Akademiet var originalt planlagt helgen 13.-15. mars. Grunnet restriksjoner rundt utbruddet av covid-19 ble det utsatt 

til 19.-21. juni.  

Internasjonalt arbeid Høyres Studenter  

Høyres Studenter har også i 2020 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 2020. Fra og med sommeren 2020 er Høyres Studenter representert ved Sara 

Juriks som Vice President i Nordic Conservative Student Union (NKSU) og med Alexandria Marie Elboe Gogstad 

som Co-chair i European Democrat Students (EDS). Aurora Hårtveit ble valgt til Editorial Team i EDS sitt tidsskrivt 

Bullseye. Johannes Banggren ble valgt til Social Media Executive, mens Kristine Meek Stooke ble valgt til Auditor i 

NKSU. 

16. Senior Høyres Landsforbund 

Senior Høyres Landsstyre har i 2020 avholdt 4 møter, hvorav ett har vært fysisk og resten digitale. I 

fylkesforeningene har det vært en blanding av fysiske og digitale møter, men aktiviteten har vært begrenset. Det har 

vært jobbet godt med innspill til landsmøte og til programmet.  

Landsstyret en viktig kanal for fylkeslederne om aktuelle saker landet rundt. Den saken som har hatt størst 

oppmerksomhet er pensjonsspørsmålet og at pensjonistene har tapt kjøpekraft i de siste årene. 

Hvert andre år avholder Senior Høyre Landskonferanse. Den ble avholdt i Lillestrøm i februar 2020. På konferansen 

deltok flere av Høyres stortingsrepresentanter med innledninger. Det ble diskutert hvordan Senior Høyre skal se ut i 

fremtiden og hvordan Senior Høyre skal bli bedre på nett og i media. Det ble også tid til politiske temaer, deriblant 

forsvar. Det ble vedtatt en uttalelse om Sosiale forskjeller. 

Senior Høyre har deltatt aktivt i nominasjonsprosessene i fylkene, og ambisjonen til Senior Høyre er at 

eldrepolitikken gis bred plass, blant annet 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 de ulike medlemslandene. Det har imidlertid ikke vært mulig å reise i året som har gått. 

På Høyres Landsmøte 2020 hadde Senior Høyre en aktiv og engasjert delegasjon, selv om den var spredt over flere 

fylker og ikke var samlet på én plass. 

Senior Høyre jobber nå for å planlegge valgkamp. Det jobbes tett med de lokale foreningene. Seniorene har ofte har 

fri på dagtid og derfor kan bemanne valgboder og stander på disse tidspunktene. Senior Høyres medlemmer møter 

velgergrupper som det ellers er vanskelig å nå for foreningene. 

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. 
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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 diskuterer og konkluderer også andre personalpolitiske utfordringer og spørsmål. PPSU behandler også 

søknader til stipendordningen. Utvalget består av representanter fra både de ansatte og ledelsen, og lederen velges 

av sentralstyret. 

Medarbeiderundersøkelse 

Det gjennomføres en årlig medarbeiderundersøkelse blant de ansatte både i stortingsgruppen, Høyres 

Hovedorganisasjon og fylkesorganisasjonene. Det viktigste med undersøkelsen er å få en samlet avsjekk av opplevd 

arbeidsmiljø i organisasjonen. Der det er sterke utslag på enkeltspørsmål, eller tekstlige kommentarer som det er 

viktig å gå nærmere inn på, vil dette kunne følges opp i medarbeidersamtaler og på andre måter. 

Høyres fond for seniorpolitikk og omstillingstiltak 

Høyres Pensjonsfond av 1997 hadde som formål å yte førtidspensjon til ansatte hos arbeidsgiverleddene. Fondets 

arbeid ble i 2011 utvidet til også å omfatte seniortiltak og tiltakspakker ved omstilling. Fondets navn ble i den 

forbindelse endret til «Høyres fond for seniorpolitikk og omstillingstiltak», også kalt «Seniorfondet». 

Høyres Pensjonskasse 

Høyre har i en rekke år hatt sin egen pensjonskasse med en kollektiv pensjonsordning med formål både å yte 

alders- og uførepensjoner for medlemmene, samt etterlattepensjon til barn og ektefeller.  

Pr 01.12. 2020 har pensjonskassen en samlet bestand på 112 medlemmer, hvorav 23 aktive ytelsespensjon (YTP), 

26 alderspensjonister, 3 uførepensjonister, 10 ektefellepensjonister og 2 barnepensjonister. I tillegg kommer 46 

fripoliser, 1 uførepensjonist og 1 alderspensjonist med fripoliserett i pensjonskassen. 

Pensjonskassens leverandør av portalløsning og administrasjon av innskuddspensjonen, Gabler Pensjonstjenester, 

avviklet denne delen av sin virksomhet pr. 31.12.2020 som følge av innføring av egen pensjonskonto fra 2021. 

Innskuddspensjon (ITP), ble flyttet til DNB Livsforsikring med virkning fra 01.12.2020. 

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 

Generalforsamlingen i oktober valgte nytt styre og vedtok kontingent på kr. 250. Tillitsvalgte som tiltrer 

Personalpolitisk Samarbeidsutvalg (PPSU) er leder Cathrine Gulbransen, Martin Engeset (HH) og Daniel Skjevik-

Aasberg (stortingsgruppen). Møter i PPSU og HMF har i hovedsak vært gjennomført digitalt. 

PPSU-møter i 2020: 

• 22. januar, behandlet stipendordninger, pensjon for korttidsansatte og fravær/«turnover». Endringer i tariffavtalen 
tatt opp. 

• 1. april, endringer i tariffavtalen gjennomgått. 
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• 28. august, lønnsforhandlinger, gjennomsnittsberegninge og endringer i tariffavtale/tilleggsavtaler. Behandling av 
stipendsøknader. 

• 8. desember, gjenopptakelse endringer i tariffavtale/tilleggsavtaler behandlet endelig 

Styremøter i HMF i 2020: 

• 27. og 28. august i forkant av lønnsforhandlinger. 

• 23. september, konstituerende møte for nytt styre. 

• 24. november, oppfølging av sak til PPSU og planlagte foredrag for medlemmer. 

Tillitsvalgte har bistått ansatte i forbindelse med arbeidsrelaterte forhold, bla ny utlysning av vikariater. Leder har 

også bidratt i ansettelsesprosesser i løpet av året. 

Det ble avholdt Generalforsamling på Teams i foreningen 26. oktober. I tillegg til de ordinære saker på 

Generalforsamlingen ble det gitt en orientering fra Høyres Pensjonskasse om endringer i pensjonsordningen. Alle 

ansatte ble invitert til å følge denne. 

Økonomien i foreningen er god. I 2020 har vi det største antall registrerte medlemmer. Fortsatt er det likevel mange 

fra stortingsgruppen som ikke har ønsket å være medlem.  

Styret har besluttet, med utgangspunkt i den solide økonomiske situasjonen, at det skal brukes midler på foredrag og 

opplæring for medlemmer og styret. Dette vil være styrets satsning i 2021. 

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. 

• PPSU 28. august, lønnsforhandlinger, gjennomsnittsberegning og endringer i tariffavtale/tilleggsavtaler. 
Behandling av stipendsøknader. 

• PPSU 8. desember gjennomopptakelse endringer i tariffavtale/tilleggsavtaler behandlet endelig. 

Det har vært avholdt følgende styremøter i HMF i 2020: 

• 27. og 28. august på messenger i forkant av lønnsforhandlinger. 

• 23. september, konstituerende møte for nytt styre. 

• 24. november, oppfølging av sak til PPSU og planlagte foredrag for medlemmer. 

Tillitsvalgte har bistått ansatte i forbindelse med arbeidsrelaterte forhold, bla ny utlysning av vikariater. Leder har 

også bidratt i ansettelsesprosesser i løpet av året. 

Det ble avholdt Generalforsamling på Teams i foreningen 26. oktober. I tillegg til de ordinære saker på 

Generalforsamlingen ble det gitt en orientering fra Høyres Pensjonskasse om endringer i pensjonsordningen. Alle 

ansatte ble invitert til å følge denne. 

Økonomien i foreningen er god. I 2020 har vi det største antall registrerte medlemmer. Fortsatt er det likevel mange 

fra stortingsgruppen som ikke har ønsket å være medlem.  

Styret har besluttet, med utgangspunkt i den solide økonomiske situasjonen, at det skal brukes midler på foredrag og 

opplæring for medlemmer og styret. Dette vil være styrets satsning i 2021. 

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! 

Også i 2020 har varslingene handlet om brudd på våre etiske retningslinjer mer generelt. Vi har totalt hatt 12 saker i 

2020. Alle saker er konkludert, bortsett fra den siste innkomne, samtidig som vi erfarer at saker lever lenge etter at 
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de er konkludert og antatt avsluttet. Sakene handler i hovedsak om uoverensstemmelser og vanskelige 

samarbeidsforhold mellom personer i organisasjonen, dårlig organisasjonskultur og 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. 

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

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

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

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

I evalueringer etter større arrangementer, sentralt og lokalt, vil vi som standard stille spørsmålene: 

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

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

Varsling 

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: 

• Tom Erlend Skaug, 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 2020 og betalingsprosent, beregnet på bakgrunn av alle 

medlemmer pr. 31. desember 2020. Nye medlemmer i 2020, m/angivelse av prosent i forhold til alle betalende 

medlemmer i 2019. Trofasthet viser andel av medlemmene som betalte kontingent i 2019, som også betalte i 2020. 

Fylke Betalende  
i 2020 

% Nye  
i 2020 

% 1 Trofast 

Agder 1 881 88,8 % 75 3,8 % 87,6 % 

Innlandet 1 451 93,3 % 59 3,8 % 85,5 % 

Møre og Romsdal 1 355 91,1 % 40 2,7 % 84,5 % 

Nordland 1 412 86,4 % 45 3,1 % 88,7 % 

Oslo 3 903 94,4 % 273 7,0 % 88,8 % 

Rogaland 2 434 92,8 % 125 4,9 % 85,7 % 

Troms og Finnmark 1 303 86,6 % 51 3,5 % 81,7 % 

Trøndelag 1 968 88,0 % 82 3,8 % 83,1 % 

Vestfold og Telemark 2 437 94,5 % 115 4,6 % 87,4 % 

Vestland 3 181 89,2 % 153 4,6 % 85,8 % 

Viken 6 831 92,2 % 315 4,4 % 87,2 % 

Høyre totalt inklusive sideorganisasjonene, antall betalende medlemmer siste år: 

 

Betalende medlemmer totalt 

 31.12.2020    31.12.2019 

HØYRE 28 214 29 690 

UHL og HS 3 885 3 669 

SHL 2 (4 675) (4 662) 

TOTALT 32 099 33 473 

  

 

 

 

1 Andel nye betalende medlemmer i 2020, av antall betalende medlemmer i 2019 

2 Senior Høyres kontingent kreves inn sammen med Høyres kontingent og inngår i antall betalende medlemmer for Høyre, og er derfor notert i 
parentes. 
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21. Navn i Høyre 

Arbeidsutvalget 
Erna Solberg, leder 

Jan Tore Sanner, 1. nestleder 

Bent Høie, 2. nestleder, (til sept.) 

Tina Bru, 2. nestleder, (fra sept.) 

Torbjørn Røe Isaksen (til sept.) 

Helge Orten, (fra sept.) 

Gunn Cecilie Ringdal 

Tina Bru, leder Høyres Kvinneforum, (til sept.) 

Guro Angell Gimse, leder Høyres Kvinneforum, (fra sept.) 

Sandra Bruflot, UHL, (til okt.) 

Ola Svenneby, UHL, (fra okt.) 

Trond Helleland, parlamentarisk leder 

Svein Harberg, parlament. nestleder 

John-Ragnar Aarset, generalsekretær, (til mars) 

Tom Erlend Skaug, generalsekr., (fra mars) 

Sentralstyret  
Arbeidsutvalgets medlemmer 

Landsmøtevalgte: 

Erling Gjerdrum Kagge, Oslo 

Hanne Alstrup Velure, Oppland  

Janne Fardal Kristoffersen, Agder, (til sept.) 

Mudassar H. Kapur, Oslo, (til sept.) 

Steinar Olsen, Agder, (fra sept.) 

Bård Ludvig Torheim, (fra sept.) 

 

Fylkesledere/ledere valgkrets: 

René Rafshol, Østfold 

Kari Sofie Bjørnsen, Akershus 

Heidi Nordby Lunde, Oslo 

Lise Berger Svenkerud, Hedmark (til febr.) 

Tirill Langleite, Hedmark (fra febr.)  

Magnhild Huseby Bolstad, Oppland (til febr.)  

Oddvar Møllerløkken, Oppland (fra febr.) 

Kristin Ørmen Johnsen, Buskerud 

Rune Hogsnes, Vestfold  

Veslemøy Wåle, Telemark  

Torunn Ostad, Aust-Agder 

Harald Furre, Vest-Agder 

Elin Schanche, Rogaland (til febr.) 

Ane Mari Braut Nese, Rogaland (fra febr.) 

Tom Georg Indrevik, Hordaland 

Vidar Grønnevik, Sogn og Fjordane 

Dag Olav Tennfjord, Møre og R. 

Michael Momyr, Sør-Trøndelag 

Anders Kiær, Nord-Trøndelag 

Ole H. Hjartøy, Nordland  

Geir Inge Sivertsen, Troms 

Christine Nilssen, Finnmark (til jan.) 

Ståle Sæter (fra jan.) 

Sideorganisasjoner:  

Lars Myraune, SHL  

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, Ávjovári, leder 

Lars Filip Paulsen, Gruppeled. 

Bård Bredal Olsen, Nordre valgkrets 

Jan Ivvar Juunso Smuk, Østre valgkr. 

Inger Jørstad, Gáisi 

Ristin Mortensson, Sørsamisk valgkr. 

Anne-Karin Olli, Sør-Norge valgkrets 

Olemic Thommessen, Stortingsrepr. 

Raymond Robertsen, Statssekretær 

Markus Akselbo, T og F, sekretær 

Vara: 

Nils Ante Eira 

Anders Bals 

Rita Leinan 

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 (til 11/9) 
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Guro A. Gimse, Trøndelag, leder (fra 11/9) 

Sandra Bruflot, Viken, 1. nestleder (fra 9/11) 

Anne-Mette Øvrum, Innlandet, 2. nestleder 

Helene Berge Holm, Viken 

Hannah Atic, Vestland (fra 9/11) 

Kjersti Pettersen, Hordaland (til 9/11) 

Margret Hagerup, Rogaland (fra 9/11) 

Marian Faramand, Vestfold og Tele (fra 9/11) 

Mette F. Roth, Agder 

Pia Farstad von Hall, Oslo 

Ragnhild Berg-Nilsen, Troms og Finnmark (til 9/11) 

Sharon Fjellvang, Troms og Finnmark (fra 9/11) 

Sunniva F. Ihle, Innlandet (til 9/11) 

Hilde Hvaal Durban, sekretær 

Styret for Bedriftskanalen 
Thorhild Widvey, Rogaland, leder 

Allon Groth, Oslo (fra 9/11) 

Elin Schanche (til 9/11) 

John G. Bernander, Agder (fra 9/11) 

Kari Sofie Bjørnsen, Viken 

Karl Stefan Afradi, Rogaland (fra 9/11) 

Kårstein E. Løvaas, Vestfold og T. 

Marianne Blystad 

Ove Trellevik, Vestland 

Paul Chaffey, statssekr. KMD(til 9/11) 

Peder W. Egseth, Statssekr. SMK(fra 9/11) 

Sigurd Klinge (fra 9/11)  

Thoralf Granerød, HH 

Høyres Kommunalutvalg  
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 (til juni) 

Internasjonalt utvalg 
Bård Ludvig Thorheim, leder 

Michael Tetzschner, Oslo 

Peter Christian Frølich, Vestland 

Vetle Soleim, Møre og Romsdal 

Alexander Stokkebø, Rogaland  

Ingjerd Schou, Viken 

Laila Bokhari, Innlandet 

Geir Flikke, Viken 

Aase-Marte Horrigmo, Agder 

Grete Ellingsen, Nordland 

Amalie Gunnufsen, Unge Høyre 

Lars Myraune, Senior Høyre 

Eirik Løkke, Civita 

Audun Halvorsen, statssekretær i UD 

Ingvild Stub, statssekretær SMK 

Alexander Z. Ibsen, sekretær 

Høyres Europautvalg 
Vetle Wang Soleim, M og R, leder 

Ingjerd Schou, Viken 

Lene C. Westgaard-Halle, Vestf. og T 

Liv Kari Eskeland, Vestland 

John-Ragnar Aarset, Oslo 

Aase Marthe J. Horrigmo, Agder 

Bjørn-Olav Knutsen, Viken 

Christina Højer Mørkve, Viken 

Christianne Bauck-Larssen, Trøndelag  

Geir-Inge Sivertsen, Troms og F 

Alexander Z. Ibsen, sekretær 

Høyres Europaråd 
Høyres Europautvalg 

Jan Petersen 

Kristin Clemet 

Sverre Mauritzen 

Lars Myraune 

Jarle Hammersland 

Rune Aale-Hansen 

Heidi Nordby Lunde 

Espen Søilen 

Elin R. Agdestein 

Eirik Moen 

Høyres mangfoldsutvalg 
Mahmoud Farahmand, Telemark, led.  

Ewa Gawecka, Oslo 
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Vasan Singaravel, Hordaland 

Amit Ighani, Akershus  

Rishi Khandelwal, Rogaland 

Kjetil Utne, Trøndelag 

Oliver Mizero, Troms 

Regina Alexandrova, Troms 

Mehmet Kahn Inan, UHL 

Ekrem Ari, HH, sekretær 

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. 

Odd Emil Ingebrigtsen, Nordland  

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 (til nov.) 

Åpne Høyre 
Helge Ytterøy l’Orange, Rogaland, leder 

Vegard Rødseth Tokheim, Oslo 

Håvard Øvregård, Oslo 

Louise-Hill Vegsund, Oslo 

Berit Solli, Oslo (fra 9/11) 

Håkon Rønning Vahl, Troms og Finn. 

Marius Krogstad Aune, Trøndelag 

Kristin Kulseth, Tøndelag (fra 9/11) 

Daniel Mekki, Vestland 

Carl Fredrik Tjeransen, Oslo (til 9/11) 

Kaia Rosseland, Oslo (til 9/11) 

Arbeidsutvalg for Høyres distriktsnettverk 
Liv Kari Eskeland, Vestland, leder 

Trond Helleland, Buskerud 

Frida Melvær, Vestland 

Tom Georg Indrevik, Vestland 

Elin Agdestein, Trøndelag 

Norunn Tveiten Benestad, Agder  

Jonny Finstad, Nordland 

Hanne Alstrup Velure, Innlandet 

Trine-Lise Østlund Blime, sekretær 

Arbeidsutvalg for Høyres storbynettverk 
Mudassar Kapur, Oslo, leder 

Ingrid Skjøtskift, Trondheim, nestled. 

Anne Renate Hægeland, Kristiansand 

Erlend Svardal Bøe, Tromsø 

Sissel Knutsen Hegdal, Stavanger 

Joachim Meier Svendsen, sekretær 

Lovkomiteen 
Jan Birger Løken, leder 

Johan Giertsen (til 9/11) 

Asta Ellingsen Stenhagen 

Fredrik Bjercke Punsvik 

Camilla Johannessen (fra 9/11) 

Gjermund Krogstad (fra 9/11) 

Thomas Berg Olsen, HH, sekretær 

Unge Høyres Sentralstyre 
Sandra Bruflot, leder, (til 4/10) 

Ola Svenneby, leder, (fra 4/10) 

Daniel Skjevik-Aasberg, 1. nestl. (til 4/10) 

Håkon Snortheim, 1. nestl. (fra 4/10) 

Ola Svenneby, 2. nestleder (til 4/10) 

Leon Solve M. Knudsen (fra 4/10) 

Elizabeth Åsjord Sire (til 4/10) 

Nicolai Øyen Langfeldt (til 4/10) 

Lasse Fredheim (til 4/10) 

Amalie Gunnufsen (til 4/10) 

Caroline Hoff (fra 4/10) 

Ingrid Louise Storebø (fra 4/10) 

Tonje Nilsen (fra 4/10) 

Ingerid Kristine Berge (fra 4/10) 

Andreas Oftedal (leder av HS) 

Unge Høyres Landsstyre 
Sentralstyrets medlemmer 

Fylkesledere: 

Troms og Finnmark: Rebekka Lind Knoph 

Nordland: Gitte Øgård 

Trøndelag: Knut Jørgen Kirkeberg 

Møre og Romsdal: Tobias Humlen  

Sogn og Fjordane: Elias Eide 

Hordaland: Oda Røhme Sivertsen 

Rogaland: Fredrik Myklebust Iversen 

Agder: Nicolai Østeby  

Innlandet: Mattis Månum Pettersen 

Vestfold og Telemark: Lars Tynning 

Oslo: Hassan Nawaz  

Akershus: Mathias Opdal Weseth  

Buskerud: Simen Murud  

Østfold: Sandra Lexander 

Landsstyrerepr: 

Mikkel Røed Nesse, Agder 

Maren Helberg, Innlandet 

Karolne M. B. Martinsen, Troms og F. 

Oda Solberg, Trøndelag 

Mads Flåtten, Vestfold og Telemark 

Landsmøtevalgte representanter: 

Håkon Andreas Flydal, Oslo 

John Andre Kongsvik, Hordaland 
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Høyres Studenters Arbeidsutvalg 
Andreas Oftedal, leder  

Carl Chr. Grue Solberg, 1. nestleder 

Alexandria M E Gogstad, 2. nestleder 

Emilie Nordstrøm 

Erlend Eikeland Uthaug 

Høyres Studenters Landsstyre 
Arbeidsutvalgets medlemmer 

Fylkesledere: 

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  

Grete Horntvedt, 1. nestleder 

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 (til mai) 

Henry Tendenes (fra mai) 

Roald Stigum Olsen, Vestland 

Sigrid Thielemann, Viken/Buskerud (til mai) 

Ivar Eskestand, Viken/Buskerud (fra juni) 

Solfrid Fossberg, Sogn og Fjordane 

Trond Hofstad, Trøndelag (sør) 

Lillian Solstad, Trøndelag (nord) fra mai 

Johanne Pedersen, Nord-Norge (vara) 

Personalpolitisk samarbeidsutvalg 
Tom Georg Indrevik, leder 

Cathrine Gulbransen, Medarbeiderforeningen 

Martin Engeset, tillitsvalgt ansatte HH 

Daniel Skjevik-Aasberg, tillitsvalgt st.gr.  

Tom Erlend Skaug, generalsekretær 

Christina Wist, leder gruppesekretariatet  

Berit Tenden, HH, sekretær 

Arbeidsmiljøutvalget 
Tom Erlend Skaug, HH 

Christina Wist, stortingsgruppen 

Tonje Sølland, verneombud HH 

Gudrun Hesselberg, verneomb. st.gr. 

Cathrine Gulbransen, leder Høyres medarbeiderforening  

Berit Tenden, personalsjef 

Høyres Pensjonskasses styre 
Turid Grønnern, styreleder 

Anders Talleraas 

Cathrine Gulbrandsen 

Martin Engeset 

Amalie Gunnufsen 

Glen Emil Eriksen, Gabler, dagligleder  

Varamedlemmer: 

Steinar Gerhardsen 

Høyres fond for seniorpolitikk og omstillings styre 
Trond Helleland, leder 

Tom Erlend Skaug 

Berit Tenden 

Cathrine Gulbransen 

Hans Henrik Skaug, sekretær  

Varamedlemmer: 

Gjermund Krogstad 

Daniel Skjevik-Aasberg 

Høyres Medarbeiderforenings styre 
Cathrine Gulbransen, fylkene, leder 

Martin Engeset, HH 

Ingvar Torsvik Myrvollen, fylkene 

Daniel Skjevik-Aasberg, St.gr. 

 

Vara: 

Ole Kristian Bratset, HH 

Markus Akselbo, fylkene 

Amalie Gunnufsen, St.g 
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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. 

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. 

§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. 
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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. 

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. 
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Fylkessekretærene leder fylkesorganisasjonenes kontorer. 

Generalsekretæren og fylkessekretærene har innstillingsrett og -plikt, unntatt i nominasjon og andre saker som 

gjelder personvalg eller i saker der innstillingsretten er tillagt andre partiorganer. 

Generalsekretæren eller den generalsekretæren bemyndiger har møterett i alle besluttende organer i Høyres 

organisasjoner. 

§10 Lovforandringer 

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

Sentralstyret 2 måneder før Landsmøtet. 
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SAK 4 LOVENDRINGER 

Vedlagt følger Sentralstyrets enstemmige forslag til endringer av «Lover for Høyre». Det har i tillegg kommet inn et 

forslag fra Arve Edvardsen, om endring av §1, som er anbefalt avvist av Sentralstyret. 

Det fremmes en rekke endringer av «Lover for Høyre» for å tilpasse dem til årelang praksis og gjeldende 

fellesvedtekter for fylkesorganisasjoner og lokalforeninger. 

I vedlegget er det lagt inn korte kommentarer til de enkelte endringene. En større endring er at det tas inn paragrafer 

om suspensjon og eksklusjon. De foreslåtte paragrafene er oppdaterte versjoner av tilsvarende paragrafer i 

fellesvedtekter for fylkesorganisasjoner og lokalforeninger, som har vært gjeldende i flere år. Det foreslås også å øke 

antallet landsmøtevalgte medlemmer av Sentralstyret fra 4 til 6. 

Det er ikke mulig å fremme andre eller alternative lovendringsforslag.  

SAK 5  KONTINGENTVEDTAK 

Kontingenten for hovedmedlemskap i Høyre har fra 2016 vært på kroner 440,-. Anbefalingen er å beholde satsen.  

Forslag til kontingentsatser i Høyre for 2022: 

• Hovedmedlemskap i Høyre settes til kroner 440,-. 

• Studenter, trygdede og pensjonister i Høyre settes til kroner 220,-. 

• Personer under 30 år i Høyre, som også er betalende medlemmer i Unge Høyre eller Høyres studenter, settes til 
kroner 120,- (slik at de til sammen betaler kroner 220,-). 
 

• Minstekontingent for medlemskap i Unge Høyre og/eller Høyres studenter, for å gi rettigheter i henhold til Høyres 
lover og fellesvedtektene, settes til kroner 100,-. 
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SAK 8  VALG 

Valgkomité: 

Harald Furre, Agder (leder) 

Heidi N. Lunde, Oslo (nestleder) 

Olemic Thommessen, Innlandet 

Kristin Ørmen Johnsen, Viken 

Veslemøy Wåle, Telemark og Vestfold 

Margret Hagerup, Rogaland 

Silja Ekeland Bjørkly, Vestland 

Dag Olav Tennfjord, Møre og Romsdal 

Michael Momyr, Trøndelag 

Ole Henrik Hjartøy, Nordland 

Ståle Sæther, Troms og Finnmark 

Lars Myraune, SHL 

Tonje Nilsen, UHL 

 

Vara: 

Vidar Grønnevik, Vestland 

Eirik Lae Solberg, Oslo 

Bente Stein Mathisen, Viken 

Andreas Oftedal, Høyres studenter 

  

 

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


