
Organisasjonskultur, etiske retningslinjer, varslingsrutiner og 
varslingsliste i Oslo Høyre 

Prinsipper for god organisasjonskultur i Oslo Høyre   
• Vi, Oslo Høyres tillitsvalgte og folkevalgte, er alle valgt med utgangspunkt i tillit. Det stilles 

med rette høye krav til hvordan vi forvalter den tilliten. 
• Vi har alle et personlig ansvar for å være gode rollemodeller i organisasjonen og gode 

ambassadører for organisasjonen.  
• Vi skal bidra til en positiv og inkluderende organisasjonskultur, oppmuntre til ærlige og 

tydelige tilbakemeldinger og avstå fra negativ personkarakteristikk. 
• Vi erkjenner at vi er tillitsvalgte også i sammenhenger som ikke direkte kan knyttes til arbeid 

for partiet. Våre ytringer og vår opptreden på sosiale medier bør reflektere dette. 
• Vi er ombudsmenn. Vi skal ikke opptre slik at vi uberettiget tilgodeser noen person, firma 

eller annen sammenslutning, vi skal behandle fortrolige opplysninger med varsomhet og vi 
skal ikke under noen omstendighet bruke vår politiske posisjon til å fremme personlige 
interesser.  

• Oslo Høyres organisasjon, arrangementer og virksomhet skal være inkluderende fellesskap 
der vi vektlegger respekt for og tillit til frivillige, ansatte og tillitsvalgte. 

• Vi understreker at negativ omtale av kandidater på Høyres liste for å fremme eget eller 
andres kandidatur ikke er akseptert i Oslo Høyre. 

• Vi har et særlig ansvar for å være lojale mot partiets lover, vedtekter og normer. 
 
Etiske retningslinjer for sosiale medier i Oslo Høyre  

1. Ikke legg ut støtende informasjon om medlemmer, ansatte eller tillitsvalgte. 
2. Ikke bruk sosiale medier som en kanal for misnøye.  
3. Husk hvem du jobber for eller representerer. Så lenge du har verv i partiet vil det du sier 

alltid bli assosiert med partiet. 
4. Tenk på at «alle» kan lese det du legger ut.  Kan det du skriver stå i VG, kan det stå i sosiale 

medier. 
5. Alkohol og sosiale medier hører ikke sammen. 

 
Etiske regler i forbindelse med nominasjon/valg 
Det er en demokratisk rett å kjempe for eget eller andres kandidatur.  Negativ omtale av kandidater 
på Høyres liste for å fremme eget eller andres kandidatur aksepteres ikke i Oslo Høyre. 
For å sikre at kandidatene er kjent med de regler og normer som gjelder, utarbeides en 
kandidatavtale som sendes kandidaten umiddelbart etter at vedkommende har akseptert å delta i 
nominasjonsprosessen. I tillegg til å referere til disse etiske reglene, bør også kandidatkontrakten 
inneholde de plikter og rettigheter man har som kandidat på Oslo Høyres liste. Kandidaten er ikke 
aktuell kandidat med mindre vedkommende har akseptert og underskrevet kandidatkontrakten. 
Det er Oslo Høyres Representantskap som i nominasjonsmøte vedtar hvem som skal stå på Oslo 
Høyres liste. Når listen er nominert, er det alles plikt å respektere det resultat nominasjonsmøtet har 
kommet frem til.  
Oslo Høyres liste er en helhet. Kandidatenes oppgave er å arbeide for å fremme og markedsføre 
Høyres politikk i Oslo, samt listen i sin helhet som et redskap til å gjennomføre Høyres politikk. 
Det er god tone å snakke for - ikke imot kandidater som er nominert på Oslo Høyres liste.  
Kampanje for eget kandidatur skjer i den grad det ikke går utover innsats for Oslo Høyres valgkamp 
eller listen som helhet. 
Bydelsforeningenes ledelse har et spesielt ansvar for at de etiske regler i forbindelse med nominasjon 
overholdes. Oslo Høyres sekretariat må ikke delta i spredning av materiell som fremmer 
enkeltkandidater på bekostning av andre navngitte, eller grupper av kandidater. 



 
Beredskaps- og varslingsrutiner i Oslo Høyre 2021 
Dokumentet «Partikultur, etiske retningslinjer og varsling - Mennesker som vil hverandre vel», ble 
vedtatt i sentralstyret i 2016. Som en lokal oppfølging, beskrives her varslingsrutiner for Oslo Høyre.  
Varsling er å gå videre med mistanke eller visshet om kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre 
noe med det. 
Med kritikkverdige forhold menes brudd på Norges lover, Høyres lover, vedtekter og reglement, eller 
brudd med Høyres partikultur og etiske retningslinjer. Overtredelsen kan gjelde både personlig 
adferd, politisk eller organisatorisk overtramp. 
 
Hvem skal det varsles til? 
Som utgangspunkt skal det varsles til sjefsekretær i Oslo Høyre og ansvarlig leder i det partiorganet 
som er berørt. Oslo Høyres sjefsekretær er ansvarlig for Oslo Høyres beredskap før, under og etter en 
krise.  
Med partiorgan menes lokalforeningsleder varsles for lokalforeningen, gruppeleder for BU-gruppene 
og bystyregruppen o.l.  
Oslo Høyres sjefssekretær er organisasjonens primære varslingspunkt. Sjefsekretæren avgjør om og 
når det skal settes krisestab. Krisestaben er i utgangspunktet sjefsekretær, organisasjonssjef og 
kommunikasjonssjef. Krisestaben trekker inn andre ressurser ved behov. 
Sjefsekretær/Krisestaben informerer organisasjonsleddene Arbeidsutvalget, Hovedstyret, 
Representantskapet og Høyres Hovedorganisasjon etter behov.  Det er viktig at krisestaben 
håndterer krisen, og at de øvrige medarbeidere og tillitsvalgte jobber videre etter de ordinære 
planer.  
 
Oslo Høyres krisestab: 
Sjefsekretær Anne Kristin Vie (telefon 995 68 816/ e-post: annvie@hoyre.no)   
Organisasjonssjef Camilla Johannessen (telefon 930 24 731 / e-post: camilla@hoyre.no)  
 
Rett og plikt til å varsle 
Høyre oppfordrer alle til å varsle om kritikkverdige forhold så tidlig som mulig fordi det kan være 
positivt for de impliserte å rydde opp i et kritikkverdig forhold så tidlig som mulig. Høyre er heller 
ikke tjent med at kritikkverdige forhold i organisasjonen holdes skjult. Den som varsler skal ikke møte 
represalier for dette. 
Du har plikt til å varsle om kriminelle forhold i partiet. 
Du plikter å vurdere forhold i fortid og nåtid knyttet til egen person som er av en slik art at andres 
tillit til deg ville vært svekket om det var kjent. Slike forhold skal den enkelte selv melde fra om. 
Åpen varsling vil normalt sikre den beste saksgangen, og et bedre resultat for alle involverte. Hvem 
varsleren er, skal likevel håndteres fortrolig med mindre varsler selv ønsker å bli gjort kjent. Varsler 
skal ha tilbakemelding om den videre håndtering så snart som mulig. 
Oslo Høyres sjefsekretær skal – uten opphold – informeres for videre håndtering dersom: 

- Det er tvil om sak og håndtering. 
- Varsleren ikke oppnår reaksjon. 
- Saken forutsetter håndtering av offentlig tilsyn eller politi. 
- Saken har potensiale til å bli en pressesak der Høyre blir involvert. 
- Saken kan ha betydning utover i organisasjonen. 

Oppfølging av varsler - kriser 
Høyres mål når en varslingssak blir vurdert som en ekstraordinær, uønsket hendelse (krise) er å: 

- Stoppe eller begrense krise. 
- Ivareta alle berørte. 
- Minimalisere skadeomfanget på mennesker, omdømme og materiell. 

mailto:camilla@hoyre.no


Oppfølging i ytre organisasjon 
Bydelforeningslederne og sideforeningslederne er ansvarlige for å gjennomgå Oslo Høyres etiske 
regelverk og varslingsrutiner årlig.  
 

Varslingsliste 2021 

FORENING NAVN TELEFON MAILADR VERVTYPE 
Send alltid varsel til sjefsekretæren:       
Anne Kristin Vie 99 56 88 16 annvie@hoyre.no Oslo Høyre Sjefsekretær 

Camilla Johannessen 93 02 47 31 camilla@hoyre.no Oslo Høyre Organisasjonssjef og 
nestleder 

Tom Erlend Skaug 90 73 64 98 tomska@hoyre.no Høyre Generalsekretær 
     
Anne Haabeth Rygg 93 45 96 50 anne.haabeth.rygg@gmail.com Bystyregruppen Gruppeleder 
Nicolai Øyen Langfeldt 46 42 41 20 nicolai.langfeldt@hotmail.com Bystyregruppen Gruppenestleder 
     
Håvard B. Øvregård 91 77 31 57 havard.privat@gmail.com Bydelsforening Leder 
Beate Bull 48 26 22 70 beate.bull@yahoo.no Bydelsutvalg Gruppeleder 
Nina Cecilie Thürmer Ford 40 20 37 72 nina.ford@thurmer.org Bydelsforening Leder 
Knut Tvedten 90 67 31 59 knut.tvedten@gmail.com Bydelsutvalg Gruppeleder 
Marco Andre Lachlan Wang 93 66 82 23 marco.a.wang@gmail.com Bydelsforening Leder 
Torbjørn Furulund 93 67 80 97 torbjornfurulund@hotmail.com Bydelsutvalg Gruppeleder 
Finn Lende-Harung 91 52 12 42 finn.lendeharung@gmail.com Bydelsforening Leder 
Christian Pollock Fjellstad 90 09 23 09 fjellstad@outlook.com Bydelsutvalg Gruppeleder 
Carl-Henrik Sand Bastiansen 93 86 41 39 chbastiansen@hotmail.com Bydelsforening Leder 
Mette Burkeland 90 56 19 39 Mette.burkeland@gmail.com Bydelsutvalg Gruppeleder 
Hermann Smith-Sivertsen 92 22 36 85 hermann42@hotmail.com Bydelsforening Leder 
Ingrid Løfsgaard Hopp 92 80 87 20 Ingrid.lofsgaard.hopp@dnb.no Bydelsutvalg Gruppeleder 
Ola Peter Krohn Gjessing 95 81 01 81 olapkg@gmail.com Bydelsforening Leder 
Anita Leirvik North 92 44 13 44 Anita.north@kis.norskindustri.no Bydelsutvalg Gruppeleder 
Erik Kreyberg Normann 97 50 11 20 erik@normann.no Bydelsforening/Bydelsutvalg Leder/Gruppeleder 
Helge Selstø 92 89 13 82 helge@selsto.no Bydelsforening Leder 
Egil Husmo 98 24 54 21 ehusmo@mac.com Bydelsutvalg Gruppeleder 
Else Marie Brodshaug 90 82 29 84 else.marie.brodshaug@gmail.com Bydelsforening Leder 
Stig Kleven 91 78 22 44 stig.kleven@gmail.com Bydelsutvalg Gruppeleder 
Aamir Javed Sheikh 93 48 77 07 aamirjsheikh@hotmail.com Bydelsforening Leder 
Ingelin Kristin Nord 97 06 40 05 ingelin_kristin@hotmail.com Bydelsutvalg Gruppeleder 
Berit Solli 97 07 06 57 bsolli@gmail.com Bydelsforening Leder 
Børge Ingvaldsen 40 41 28 03 bo-ing@online.no Bydelsutvalg Gruppeleder 
Lars Foyn 90 12 56 76 lars.foyn@willistowerswatson.com Bydelsforening Leder 
Benjamin Aargaard Bornø 47 30 67 19 benjamin@hoyre.no Bydelsutvalg Gruppeleder 
Stian Haraldsen 92 88 10 86 sh@tet.no Bydelsforening/Bydelsutvalg Leder/Gruppeleder 
Mehmet Kaan Inan 47 22 68 32 MehmetKaan.Inan@oslobystyre.no Bydelsforening Leder 
Talat Mehmood Butt 92 80 74 44 post@buttco.no Bydelsutvalg Gruppeleder 
     
Max Henrik Arvidsson 94 85 13 57 max.henrik@outlook.com DKSF Leder 
Hassan Nawaz 91 12 31 95 hasnaw@hoyre.no Oslo Unge Høyre Leder 
Grete Horntvedt 92 83 35 83 grete.horntvedt@hotmail.com Oslo Senior Høyre Leder 
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