§
Lover for Høyre

Vedtatt av Høyres Landsmøte 1970. Sist endret på Høyres Landsmøte 2021.

LOVER FOR HØYRE

§ 1 Formål
Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og
folkestyret, for å fremme personlig frihet og sosialt ansvar, medbestemmelse og eiendomsrett, og et
forpliktende nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

§ 2 Organisasjon
Hovedorganisasjonens organer er arbeidsutvalget, sentralstyret og landsmøtet. Partiet er ellers organisert i
kommuneforeninger og fylkesorganisasjoner.
Høyre har sideorganisasjonene Unge Høyre, Høyres studenter og Senior Høyre, og i tillegg Høyres
kvinneforum som er en integrert del av partiet.
Organisasjoner som ønsker å benytte Høyres navn eller ønsker organisasjonsmessig tilknytning til partiet
skal godkjennes av sentralstyret med 2/3 flertall.

§ 3 Medlemskap
Partiorganisasjonen bygger på individuelt medlemskap.
Alle innbyggere i kommunen som har fylt 15 år og er enig i partiets formål og som ikke er tilsluttet noe
annet parti eller som er villig til å stå på eller arbeider for å etablere en konkurrerende valgliste, kan være
medlemmer.
Medlemmer av godkjente foreninger i Unge Høyre, Høyres studenter og Senior Høyre har ordinære
medlemsrettigheter i den kommune der de er folkeregistrert.
Medlemskap i Høyre gir en eksklusiv rett til å delta i den formelle demokratiske beslutningsprosess,
herunder det å bli valgt til verv i partiorganisasjonen, stille som kandidat til valglister og kunne avgi stemme
på partiets års-, program- og nominasjonsmøter.
Medlemskapet bekreftes ved betalt kontingent og er en forutsetning for deltagelse i besluttende organer og
å være valgbar på alle nivå i Høyres organisasjon og valglister.
For å ha stemmerett på møter i Høyre, kreves minst 4 ukers medlemskap og at medlemskontingenten er
betalt før møtestart. Dette gjelder også medlemskap via godkjente foreninger i Unge Høyre, Høyres
studenter eller Senior Høyre. Det tillates ikke bruk av fullmakter på møter i Høyre.
For å kunne delta ved prøvenominasjon til fylkestings- og stortingsvalg, nominasjon av kandidater til
kommunestyrevalg og være valgbar som utsending til nominasjonsmøte på fylkesnivå og
stortingsvalgdistrikt, må man ved valget det nomineres til være stemmeberettiget i valgdistriktet etter
Valgloven.
Medlemmer av Unge Høyre eller Høyres studenter med tillits- eller folkevalgte verv i valgt av sin forening
eller fylkesorganisasjon, må ha medlemskap i Høyre for å ha fulle rettigheter.
Medlemmer av Unge Høyre eller Høyres studenter som gjennom sine medlemskap har tilknytning til to
forskjellige kommuneforeninger, har kun stemmerett i den kommuneforeningen hvor de er registrert bosatt
i folkeregisteret.
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Medlemmer uten tillits- og folkevalgte verv og som ikke ønsker å være tilknyttet sin kommuneforening, kan
få sitt medlemskap registrert direkte under fylkesorganisasjonen eller Høyres Hovedorganisasjon. En slik
tilknytning gjør at man mister sin rett til å delta i den formelle demokratiske beslutningsprosessen i sin
kommuneforening eller fylkesorganisasjon.

§ 4 Kommuneforeninger
Medlemmene i en kommune danner en kommuneforening.
Foreningene vedtar selv sine vedtekter basert på «Fellesvedtekter for Høyres kommuneforeninger». Avvik
fra disse skal behandles av Høyres lovkomité.
Kommuneforeningen har ansvaret for Høyres arbeid i kommunene, og skal følge opp de programmer og
iverksette de planer som Høyres Hovedorganisasjon og fylkesorganisasjonens organer har vedtatt.
Godkjente sideorganisasjoner og kommunestyregruppen skal være representert i kommuneforeningens
styre.
Fylkesorganisasjonen kan avkreve kommuneforeningene bidrag til sitt arbeid basert på medlemstall eller
stemmetall.
Fylkesstyret kan pålegge kommuneforeningene å stille rene partilister ved kommunestyrevalg. Avtaler om
valgsamarbeid med andre partier må godkjennes av fylkesstyret, som også kan pålegge kommuneforeningene slike samarbeidsavtaler.

§ 5 Fylkesorganisasjoner
Kommuneforeningene i et fylke danner en fylkesorganisasjon.
Fylkesorganisasjonene vedtar selv sine vedtekter basert på «Fellesvedtekter for Høyres fylkesorganisasjoner». Avvik fra disse skal behandles av Høyres lovkomité.
Fylkesorganisasjonene har ansvaret for Høyres arbeid i fylkene, og skal følge opp de programmer og
iverksette de planer som Høyres Hovedorganisasjon organer har vedtatt.
Godkjente sideorganisasjoner og fylkestingsgruppen og fylkets kvinneforum skal være representert i
fylkesorganisasjonens styre.
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 godkjennes av
sentralstyret.

§ 6 Arbeidsutvalg
Arbeidsutvalget består av:
•
•
•
•

partiets leder
1. og 2. nestleder
leder av Høyres kvinneforum
2 medlemmer av arbeidsutvalget
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Dessuten tiltrer følgende med fulle rettigheter:
•
•
•

stortingsgruppens leder
regjeringsgruppens leder
Unge Høyres Landsforbunds leder

Generalsekretæren deltar på møtene uten stemmerett.
Arbeidsutvalget kan gi andre folke- og tillitsvalgte adgang til å delta i sine møter uten stemmerett.
Arbeidsutvalgets beslutningsprotokoll forelegges sentralstyret.
Arbeidsutvalget leder det daglige arbeid i partiet og kan avgjøre alle saker som ikke er tillagt sentralstyret
eller landsmøtet. Arbeidsutvalget foreslår sakliste og innstiller til sentralstyret.

§ 7 Sentralstyret
Sentralstyret består av:
•
•
•
•
•
•

arbeidsutvalget
stortingsgruppens nestleder
ett medlem fra hvert av stortingsvalgdistriktene hvor fylkesleder er selvskreven og hvor de øvrige
velges av fylkesårsmøtet i egne vedtak
leder i Høyres studenter
leder i Senior Høyres Landsforbund
6 landsmøtevalgte medlemmer

Leder av sametingsgruppen er fast observatør med tale- og forslagsrett.
Nestledere i Høyres kvinneforum, Unge Høyres Landsforbund, Høyres studenter og Senior Høyres
Landsforbund er personlige varamedlemmer til sentralstyret.
Fylkesårsmøtene velger varamedlemmer i rekkefølge for stortingsvalgdistriktene.
Sentralstyret kan gi ledere i komiteer, styrer og utvalg adgang til å delta i møtene uten stemmerett.
Generalsekretæren og andre ansatte 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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

foreslår sakliste og innstiller til landsmøtet
vedtar politiske resolusjoner
vedtar partiets arbeidsplaner og mål
vedtar budsjett og godkjenner regnskap
velger statsautorisert revisor
oppnevner medlemmer til styret i Høyres kvinneforum, Høyres samepolitiske arbeidsutvalg,
kommunalutvalget, lovkomiteen og øvrige faste komiteer, styrer og utvalg
vedtar Høyres etiske regelverk
vedtar med 2/3 flertall «Fellesvedtekter for Høyres fylkesorganisasjoner» og «Fellesvedtekter for
Høyres kommuneforeninger»
behandler saker oversendt fra lovkomiteen
vedtar også øvrige felles reglement og retningslinjer
øvrige saker fremmet av arbeidsutvalget
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Sentralstyret har et ansvar for å påse at partiets drift og virksomhet er i samsvar med Partiloven og øvrig
nasjonal lovgivning samt Høyres egne vedtekter.

§ 8 Landsmøtet
Landsmøtet består av:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sentralstyret
stortingsgruppen
regjeringsgruppen
leder av sametingsgruppen
fylkesordførerne, eller gruppeleder i fylkestingsgruppen i de fylker Høyre ikke har fylkesordfører
1 representant fra Høyres kvinneforum i hvert fylke
like mange delegater fra hver fylkesorganisasjon som stortingsvalgdistriktene velger
stortingsrepresentanter med tillegg av 1 pr. oppnådd 15.000 Høyrestemmer per
stortingsvalgdistrikt ved sist avholdte stortingsvalg
1 delegert valgt av Svalbard Høyre
20 delegerte valgt av Unge Høyres Landsforbund
6 delegerte valgt av Høyres studenter
7 delegerte valgt av Senior Høyres Landsforbund
Høyres generalsekretær

Statssekretærer har adgang til å delta i landsmøtets forhandlinger uten stemmerett. 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. For det tilfelle at det er
fattet vedtak om å avvikle landsmøtet digitalt, forstås tilstedeværelse som digitalt registrert. Sentralstyret
kan fastsette nærmere reglement for deltagelse på digitale møter.
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

Alle valg gjelder for 2 år.
Landsmøtet behandler:
• fullmaktskomiteens innstilling
• sentralstyrets årsberetning
• stortingsvalgprogram
• prinsipprogram
• øvrige programmer og resolusjoner
• valgkomiteens innstilling
• lovendringer
• øvrige saker fremmet av sentralstyret
Landsmøtet fastsetter partiets medlemskontingenter.
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§ 9 Administrasjon
Generalsekretæren leder partiets nasjonale administrasjon og har et overordnet koordinerings- og
veiledningsansvar overfor alle ansatte medarbeidere i partiorganisasjonen.
Fylkessekretærene leder fylkesorganisasjonenes kontorer.
Generalsekretæren ansettes av sentralstyret etter innstilling fra Høyres arbeidsutvalg.
Fylkessekretærene ansettes av fylkesstyrene etter innstilling fra Høyres arbeidsutvalg.
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 Suspensjon
En kommuneforening kan med alminnelig flertall fatte vedtak om suspensjon fra tillits- eller folkevalgte verv
for en periode på maksimalt 12 måneder når:
1.
2.
3.
4.

Folkevalgt medlem har brutt med gruppens reglement.
Medlemmet ved sin handlemåte har skadet Høyre utad eller innad.
Medlemmet har forbrutt seg mot Høyres vedtekter eller Etiske retningslinjer i Høyre.
Medlemmet ikke retter seg etter advarsel gitt på grunnlag av punkt 1, 2 eller 3.

Ankeinstans for vedtak fattet av kommuneforening er den respektive fylkesorganisasjon.
En fylkesorganisasjon kan i hht. til punkt 1-4 ovenfor med alminnelig flertall fatte vedtak om suspensjon fra
tillits- eller folkevalgte verv for en periode på maksimalt 12 måneder.
Ankeinstans for vedtak fattet av fylkesorganisasjon er sentralstyret.
Ankefristen er 3 uker fra det tidspunkt meddelelse om suspensjon er mottatt.
Sentralstyret kan i hht. til punkt 1-4 ovenfor med alminnelig flertall fatte vedtak om suspensjon fra tillitseller- folkevalgte verv for maksimalt 12 måneder. Sentralstyrets vedtak kan ikke påankes.
Suspensjonsvedtak gjelder alle verv i Høyre. Medlemmer som er suspendert har i suspensjonsperioden
ikke rett til å utøve sine medlemsrettigheter, og kan heller ikke velges til nye tillits- og folkevalgte verv.

§ 11 Eksklusjon
En kommuneforening kan med 2/3-flertall fatte vedtak om eksklusjon av medlemmer knyttet til
kommuneforeningen når medlemmet:
1. Bekjenner seg til en annen politisk oppfatning enn den som bygger på Høyres formålsparagraf.
2. Ved sin handlemåte har skadet Høyre utad eller innad, eller forbrutt seg mot Høyres vedtekter eller
Etiske retningslinjer i Høyre.
3. Er medlem av annet politisk parti.
4. Ikke retter seg etter advarsel gitt på grunnlag av punkt 1, 2 eller 3.
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Ankeinstans for vedtak fattet av kommuneforening er den respektive fylkesorganisasjon. Dette vedtak kan
videre ankes til sentralstyret for endelig behandling
En fylkesorganisasjon kan i hht. til punkt 1-4 ovenfor med 2/3-flertall fatte vedtak om eksklusjon av
medlemmer knyttet til fylkesorganisasjonen.
Ankeinstans for vedtak fattet av fylkesorganisasjonen er sentralstyret.
Ankefristen er 3 uker fra det tidspunkt meddelelse om eksklusjon er mottatt.
Sentralstyret kan i hht. til punkt 1-4 ovenfor direkte og med 2/3-flertall fatte vedtak om eksklusjon av
medlemmer knyttet til Høyre nasjonalt, fylkesorganisasjonene eller kommuneforeninger. Sentralstyrets
vedtak kan ikke påankes.
Eksklusjonsvedtaket gjelder for alle foreninger i Høyre og Høyres sideorganisasjoner. Vedtaket kan ikke
omgjøres før innen utløpet av neste kommunestyreperiode. Den ekskluderte må i slike tilfeller søke sin
forening om å bli tatt opp som medlem.
Medlemmer som er villig til å stå på eller arbeider for å etablere en konkurrerende valgliste, vil etter vedtak
i kommuneforeningen automatisk miste sitt medlemskap.

§12 Lovendringer og andre forhold
Til endring av lovene kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene. Forslag om lovendringer må være sendt
sentralstyret senest 2 måneder før landsmøtet.
Lovkomiteen består av 5 medlemmer. Lovkomiteen godkjenner avvik fra fellesvedtektene. Et mindretall på
2 medlemmer kan kreve avvikene behandlet av sentralstyret.
Lover for Høyre har forrang for fylkesorganisasjonenes og kommuneforeningenes vedtekter.
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