
Forslag Sidenr Fra Til Forslag2 Fremmet av

Red.kom 

innstilling Resultat

72 2905 2906

Stryke Norsk utenrikspolitikk skal ivareta norske interesser og styrke Norges 

posisjon i verden. Høyre skal føre en politikk som først og fremst ivaretar 

Norges grunnleggende nasjonale hensyn. Og legge til Norsk utenrikspolitikk 

skal sikre norske interesser og verdier. Som et lite land med en åpen 

økonomi er vi tjent med et tett internasjonalt samarbeid, en internasjonal 

rettsorden og gode rammer for internasjonal handel. Agder Høyre

Anbefalt 

innarbeidet 

redaksjonelt Vedtatt

72 2929 2930

Endre til gjennomgå ressursbruken på utenriksstasjonene for å kunne 

prioritere stasjoner som anses sentrale for norske utenrikspolitiske interesser

Nordland 

Høyre

Anbefalt 

vedtatt Vedtatt

72 2935

Endre til Bidra til politisk utvikling i Midtøsten gjennom en balansert 

holdning, videreutvikling av gode relasjoner og utdyping av handels-, 

nærings-, og forskningssamarbeid med blant annet Israel

Redaksjonsk

omiteen

Anbefalt 

vedtatt Vedtatt

72 2941

Nytt punkt Aktivt motarbeide fremmede makters innflytelse blant 

annet gjennom styrking av sikkerhetsloven og samarbeid med våre 

allierte Viken Høyre

Anbefalt 

vedtatt Vedtatt

142 72 2941

Nytt punkt Aktivt motarbeide kinesisk innflytelse blant annet gjennom 

styrking av sikkerhetsloven og  samarbeid med andre land. Anbefalt avvist 

til fordel for forslag fra Viken som er anbefalt vedtatt "Aktivt 

motarbeide fremmede makters innflytelse blant annet gjennom 

styrking av sikkerhetsloven og samarbeid med våre allierte" Unge Høyre 

Anbefalt avvist 

til fordel for 

forslag fra 

Viken Høyre Vedtatt

73 2956

Endre til At Norge skal være en aktiv samarbeidspartner med EU i spørsmål 

knyttet til klima, demokrati, menneskerettigheter, sikkerhet og helse, blant 

annet ved å sikre EØS-midler til disse formål Åpne Høyre

Anbefalt 

vedtatt Vedtatt

143 74 2999

Stryk programmets punkt 2999 "redusere midlene som brukes til 

bistand, og erstatte dagens prosentmål for pengebruk med klare 

resultatmål for bistanden"  og erstatt med: Videreføre et høyt nivå på 

norsk bistand Agder Høyre Anbefalt avvist Vedtatt

UTENRIKS OG FORSVAR



144 74 3002 3003

Legge til i punkt: ikke støtte organisasjoner som oppfordrer til vold eller 

som fremmer hatefulle ytringer, terrorisme, kjønnsdiskriminering , 

rasisme eller antisemittisme Oslo Høyre Anbefalt avvist Vedtatt

145 74 3004 3005

Stryk punktet: fjerne støtten til palestinske organisasjoner og institusjoner 

som oppfordrer til terror, vold, kjønnsdiskriminering og antisemittisme Oslo Høyre Anbefalt avvist Vedtatt

74 3015

Tillegg i tekst Høyre vil bidra til mer verdiskaping i Nord-Norge, som en av 

de mest skapende og bærekraftige regionene i Europa.

Nordland 

Høyre

Anbefalt 

vedtatt Vedtatt

74 3022

Endre til videreutvikle Nord-Norge som en romindustriregion i tett 

samarbeid med kunnskapsmiljøer nasjonalt og internasjonalt

Nordland 

Høyre

Anbefalt 

vedtatt Vedtatt

74 3040

Nytt punkt Etablere et innovasjonssenter for gründerbedrifter innen 

romindustri
Nordland 

Høyre

Anbefalt 

vedtatt vedtatt

74 3040

Nytt punkt sikre videre finansering av regjeringens opprettede 

investeringsfond driftet fra Nord-Norge, for å gi gründere i nord bedre 

tilgang på kapital

Nordland 

Høyre

Anbefalt 

vedtatt vedtatt

146 74 3040

Nytt punkt  Støtte arbeidet med en konseptvalgutredning for Nord-Norge 

(KVU) for å sikre at fremtidige transportløsninger for sjøveien, flyplasser, 

veinett og jernbane i nord vurderes helhetlig.

Troms og 

Finnmark 

Høyre Anbefalt avvist Vedtatt

147 75 3052 3053

Endre fra "øke bevilgningene til Forsvaret med NATOs 2 prosent-

ambisjon og opprettholde dagens nivå på minst 20 prosent 

investeringsandel, i tråd med Wales-vedtaket" til Øke bevilgningene til 

Forsvaret i tråd med anbefalingene i Forsvarssjefens fagmilitære råd for 

langtidsplanen 2021-28 Alternativ A og opprettholde dagens nivå på minst 

20 prosent investeringsandel. Oslo Høyre Anbefalt avvist

Trukket, til 

fordel for 

forslag U2 

fra Red.Kom

148 75 3062 Nytt punkt Arbeide for at flere store NATO-øvelser legges til Norge

Innlandet 

Høyre Anbefalt avvist Vedtatt

149 75 3089

Nytt punkt Sikre at flere lokale leverandører kan ta del i konkurransen når 

Forsvaret gjør innkjøp av varer og tjenester. 

Troms og 

Finnmark 

Høyre Anbefalt avvist Vedtatt



75 3089

Nytt punkt  Styrke Sivilforsvarets mulighet til i å ivareta sivilbefolkningens 

trygghet og sikkerhet

Senior 

Høyre, 

Trøndelag 

Høyre

Anbefalt slått 

sammen med 

eksisterende 

punkt 2250. 

Redaksjonelt Vedtatt

U2 75 3052 3053

Endre til: Øke bevilgningene til Forsvaret, slik at det møter landets 

sikkerhetsutfordringer, opprettholder NATOs 2 prosent-ambisjon og 

dagens nivå på minst 20 prosent investeringsandel, i tråd med Wales-

vedtaket.
Redaksjonsk

omiteen

Anbefales 

vedtatt Vedtatt


