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Viktig info til selvskrevne og valgte delegater, observatører og gjester 
 
Viser til tidligere utsendt innkalling og oversender herved sakspapirene til Fylkesårsmøtet. 
 
Dato:  Lørdag 17. april 2021 
Tid: Kl. 10.00 - 17.30 - oppkobling senest kl. 09.30 for registrering av stemmeberettigede delegater  
Sted: Digitalt møte i Zoom - les tilsendt veileder for gjennomføring, hvordan tegne seg til innlegg og voteringer 
 
Viktig info:  
1. Alle delegater med stemmerett må registrere seg i Zoom før møtet, dette kan du gjøre med en gang via nedenfor link.  

I feltet «fornavn», skriv: «Delegatnummer - fornavn» (delegatnummer finner du på side 3 i sakspapirene): 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIocOuoqT0uGd1JSXMu5VUr2Wn21cf6RdUC 

2. Når du har registrert deg får du tilsendt en oppkoblingslink som må brukes for å kunne votere og ta ordet under 
Fylkesårsmøtet (sjekk spam/søppelpost hvis du ikke har mottatt). 

3. For teknisk bistand i forkant av møtet, ta kontakt med regionrådgiver Tor Marius Markussen, 415 60 346, 
tmm@hoyre.no. For teknisk bistand under møtet, ta kontakt med Jørgen Heimsæter, 900 38 875, jorhei@hoyre.no og 
Sindre Ø. Næss, 415 54 662, sinnas@hoyre.no   

4. Ønsker du å delta på et digitalt prøvemøte, så kan du koble deg opp via tilsendt oppkoblingslink 12. april kl. 19.30.  
For tilbud om 1 til 1 opplæring, ta kontakt med regionrådgiver.   

5. Gi beskjed om endringer i møtende delegater til fylkessekretær Jannecke Beyer Guttormsen, agder@hoyre.no,  
975 02 012  

6. Det er en selvfølge at alle er til stede til møtet heves, hvis en må forlate møtet før møteslutt, gi beskjed via 
møtechatten for registrering og oppdatering av antall stemmeberettigede.  

 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIocOuoqT0uGd1JSXMu5VUr2Wn21cf6RdUC
mailto:tmm@hoyre.no
mailto:jorhei@hoyre.no
mailto:sinnas@hoyre.no
mailto:agder@hoyre.no
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En liten kohort bestående av møteledelsen, innledere, leder av valgkomite, programkomite/redaksjonskomite, 
resolusjonskomite o.a. møtes fysisk på Thon Hotel Norge i Kristiansand, egen invitasjon med påmelding sendes ut til dem 
det gjelder. Andre uten stemmerett som ønsker å følge Fylkesårsmøtet, kan se dette live via Agder Høyres facebookside. 
 
Fylkesårsmøtet handler først og fremst om politikkutvikling og det å kunne være med å påvirke. Det handler også om å 
skape sosialt samhold, stifte bekjentskaper og ha det hyggelig med gode Høyre-venner. Møtet er en arena hvor det er både 
unge og eldre tilstede, og vi bør tilpasse oss dette slik at alle sitter igjen med en best mulig opplevelse. På grunn av digital 
gjennomføring blir møtet i en annen form denne gang, men det er like viktig å huske på ovenfor oppfordring. Les igjennom 
vedlagt dokument «Mennesker som vil hverandre vel - Høyres partikultur, etiske retningslinjer og varsling».  
 
Vi ønsker vel møtt til et inspirerende møte med gode Høyre-venner! 
 
 
 

Program  
 
 

Tentative 
tidsrammer 

Program lørdag 17. april  

 

Oppkobling 
senest 09.30  
 

 

Registrering av stemmeberettigede delegater - les nøye gjennom tilsendt Zoom veiledning  
 

10.00 - 10.15 Velkommen v/fylkesleder Harald Furre og behandling av sak 1 - 4 

10.15 - 10.45 Tale v/Statsråd Henrik Asheim - spørsmål 

10.45 - 11.15 Behandling av sak 5 - 6 
11.15 - 12.00    Veien til valgseier 2021 v/Agder Høyres toppkandidater - spørsmål 

12.00 - 12.20 Behandling av sak 7 Valgkomiteens innstilling 

12.20 - 12.50 Pause 

12.50 - 15.15 Behandling av sak 8 Tema fra Høyres Stortingsvalgprogram 2021 – 2025 
 

Innledninger: 

− Utkast til nytt stortingsvalgprogram v/programkomitemedlem Aase Marthe Horrigmo 

− Agder Høyres programarbeid og endringsforslag v/programkomiteleder Torunn Ostad 

− AUs forslag til tema og voteringer til behandling av Fylkesårsmøtet v/1. nestleder Torunn Ostad 

− Politiske innledninger og debatt på utvalgte tema, deretter votering 

15.15 - 15.30  Pause 

15.30 - 17.30  Behandling av sak 9 Resolusjoner og uttalelser 
Resolusjonskomiteen v/leder Torunn Charlotte Nyberg legger frem komiteens forslag til behandling 

Senest 17.30 Avslutning  
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Delegatliste  
 

For å ha stemmerett må en ha vært medlem i minst 4 uker og ha betalt kontingent før møtet begynner. Kun de delegater 
med vara som er valgt av foreningene og meldt inn til Agder Høyre innenfor angitt frist, kan delta med uttale- og 
stemmerett. Gi beskjed til fylkessekretær om ev. endringer i møtende delegater til agder@hoyre.no / 975 02 012  
 

Kontingenten kan betales på en av følgende måter: 
1. Vipps kr. 440,- til nr. 50014 
2. SMS H440 til 2160  
3. Overfør kr. 440,- til konto 5001.40.00000, skriv fullt navn i meldingsfeltet 
4. Betale tilsendt giro med kid-numer  
 
Delegatliste pr. 14.04.21 med forbehold om endringer.  
 
OBSERVATØRER 

− Fylkessekretær Jannecke Beyer Guttormsen 

− Regionrådgiver Tor Marius Markussen 

− Kampanjemedarbeider Jørgen Heimsæter 

− Kampanjemedarbeider Sindre Ø. Næss 
 
ARBEIDSUTVALGET / FYLKESTINGET / SELVSKREVNE  

1. Svein Harberg   stortingsrepresentant 

2. Ingunn Foss   stortingsrepresentant 

3. Norunn T. Benestad  stortingsrepresentant 

4. Aase Marthe Horrigmo   statssekretær 

5. Paal Pedersen   statssekretær 

6. Harald Furre   fylkesleder 

7. Torunn Ostad   1. nestleder/ gruppeleder fylkesting 

8. Roger Abusland    2. nestleder 

9. Hans Martin Elle   AU medlem/lokalforeningsleder Kvinesdal 

10. Odd Nordmo   AU medlem 

11. Erik J. T. Lindøe   AU medlem/fylkestingsrepresentant 

12. Nicolai Østeby   leder Agder Unge Høyre 

13. Halvor Rismyhr   leder Agder Senior Høyre/lokalforeningsleder Lillesand 

14. Amalie Kollstrand   leder Agder Høyres Kvinneforum  

15. Arne Thomassen   fylkesordfører 

16. Mathias Bernander  fylkestingsrepresentant 

17. Hannah Dybesland, FORFALL fylkestingsrepresentant  

18. Sally Vennesland   fylkestingsrepresentant 

19. Maiken Messel   fylkestingsrepresentant  

20. Rune Hagestrand    fylkestingsrepresentant  

21. Torunn C. Nyberg    fylkestingsrepresentant 

22. Marianne Landaas   leder valgkomite/ordfører Tvedestrand 

23. Anne-Marie Beyer Larsen   revisor 

24. Helge Ege   revisor 

ARENDAL HØYRE 
25. Geir Fredrik Sissener  gruppeleder/fylkesstyremedlem 

26. Sir Mathiesen   lokalforeningsleder   

27. Linda D. Øygarden   valgt delegat 

28. Kristoffer A. Lyngvi-Østerhus valgt delegat 

mailto:agder@hoyre.no
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29. Haagen Poppe   valgt delegat 

30. Peder Syrdalen   valgt delegat 

31. Robert Myren   valgt delegat 

32. Benedikte Nilsen Glommen  valgt delegat 

33. Nina Roland   valgt delegat 

34. Celine Thommesen  valgt delegat 

35. Roar Gundersen   valgt delegat 

36. Kenneth E. Smith   valgt delegat 

BIRKENES HØYRE   
37. Arild Windsland   gruppeleder 

38. Peter André Bush   lokalforeningsleder 

39. Ragnhild Aasen   valgt delegat 

40. May Britt Topland   valgt delegat 

BYGLAND HØGRE  
41. Olav Neset   varaordfører/lokalforeningsleder 
42. Ingar S. H. Lindsetmo  gruppeleder 

 
BYKLE HØGRE 

43. Kay Arne Jeiskelid   gruppeleder 

44. Grete Norunn Å. Bachmann lokalforeningsleder 

EVJE OG HORNNES HØYRE 
45. Finn Bjørn Rørvik   varaordfører/gruppeleder 
46. Alf Tore Moen   lokalforeningsleder 
47. Linn Moseid   valgt delegat 
178. Tom Roger Øydne   valgt delegat 

 
FARSUND HØYRE  

48. Hilde Rullestad   gruppeleder 
49. Inger Stray Jensen   lokalforeningsleder 
50. Kjetil Aga    valgt delegat 
51. Christine Aunevik   valgt delegat 

 
FLEKKEFJORD HØYRE  

52. Jan Kåre Hansen   gruppeleder 

53. Inger-Lill Grimestad  lokalforeningsleder  

54. Jan Sigbjørnsen   valgt delegat 

55. Gitte M. Johannessen  valgt delegat 

56. Marthe M. Johannessen  valgt delegat 

FROLAND HØYRE 
57. Sigmund Håverstad  gruppeleder 

58. John Magne Bjerga  lokalforeningsleder 

59. Rune Fredriksen    valgt delegat 

GJERSTAD HØYRE 
60. Steinar Pedersen   varaordfører/lokalforeningsleder 

61. Randi Skorstøl Madsen  gruppeleder 

62. Ragnhild Løvdal   valgt delegat  

63. Kerstin Flaten   valgt delegat 
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GRIMSTAD HØYRE 
64. Beate Skretting   ordfører 

65. Øystein Møretrø, FORFALL  gruppeleder 

66. Jahn Inge Hauge   lokalforeningsleder 

67. Inger Margrethe Harberg   valgt delegat 

68. Marie Kvikshaug Taule  valgt delegat 
69. Per Øyvind Erlandsen   valgt delegat 
70. Jan Andre G. Tønnessen  valgt delegat 

71. Melina Helledal   valgt delegat 

72. Astri Lunde Wilmann  valgt delegat 

73. Hanne Bie-Lorentzen Schultz valgt delegat 

74. Tor Eriksen    valgt delegat 

HÆGEBOSTAD HØYRE 
75. Jan Petter Gysland   gruppeleder 

76. Janne N. Haddeland  lokalforeningsleder  

77. Kirsten Svensson   valgt delegat 

IVELAND HØYRE  
78. Jan André Myhren   gruppeleder/lokalforeningsleder 

79. Andreas Aspevold   valgt delegat 

KRISTIANSAND HØYRE  
80. Steinar J. Olsen   sentralstyremedlem/fylkesstyremedlem 

81. Renate Hægeland   gruppeleder  

82. Per Sigurd Sørensen  lokalforeningsleder  

83. Kjersti Javenes   fylkesstyremedlem 

84. Tor Utsogn   fylkesstyremedlem 

85. Amalie Gunnufsen   valgt delegat 

86. Anita S. Dietrichson  valgt delegat 

87. Ida Grødum   valgt delegat 

88. Terje Øydne Pettersen  valgt delegat 

89. Erle Wright   valgt delegat 

90. Faisal Aligas   valgt delegat 

91. Arve Stokkelien   valgt delegat 

92. Mette Roth   valgt delegat 

93. Øyvind Fagerli   valgt delegat 

94. Tobias Solberg   valgt delegat 

95. Grethe Alver   valgt delegat 

96. Svein Gunnar Grødum  valgt delegat 

97. Kjetil Aasen   valgt delegat 

98. Kristin Wallevik   valgt delegat 

99. Ole Jakob Rynning-Tønnessen valgt delegat 

100. Merete Gulbrandsen  valgt delegat  

101. Sverre Benestad   valgt delegat 

102. Siri Heimdal Knudsen  valgt delegat 

103. Trond Reitan   valgt delegat 
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KVINESDAL HØYRE 
104. Lena Rannestad Kloster  gruppeleder 

105. Anne Svindland Eriksen  valgt delegat  

106. Glenn Ivar Knabenes  valgt delegat 

LILLESAND HØYRE 
107. Einar Holmer-Hoven  ordfører 

108. Otto Randøy   gruppeleder 

109. Hassan Jacobsen   valgt delegat 

110. Johannes Vallesverd  valgt delegat 

111. Tor Håkon Grøsle   valgt delegat 

112. Celine J. Frostmann Walle  valgt delegat 

113. Kerstin Thoresen   valgt delegat 

114. Jarle Fosen   valgt delegat 

115. Hege Marie Holthe  valgt delegat 

LINDESNES HØYRE  
116. Janne F. Kristoffersen  gruppeleder  

117. Geir Gyland   lokalforeningsleder 

118. Nils Bernt Rinde   valgt delegat 

119. Lene R. Hægebostad  valgt delegat 

120. Line Skaar   valgt delegat 

121. Tone Waage   valgt delegat 

122. Stanley Tørresen   valgt delegat 

123. Johannes Strømberg   valgt delegat 

LYNGDAL HØYRE  
124. Jan Kristensen   ordfører  

125. Bodil Stensrud   gruppeleder  

126. Jan Lindland   lokalforeningsleder 

127. Mary-Ann Skårdal   valgt delegat 

128. Rune Nordbakk   valgt delegat 

129. Benedichte L. Hellestøl  valgt delegat 

130. Odd Arne Ougland   valgt delegat 

RISØR HØYRE 
131. Kai Magne Strat    gruppeleder 

132. Dag Gjesteby   lokalforeningsleder  

133. Anette Lunner   valgt delegat 

134. Christian Axelsen   valgt delegat 

135. Sverre-Tobias Dukene  valgt delegat 

SIRDAL HØYRE  
136. Isak Liland   varaordfører 
137. Jon Uleberg   gruppeleder 
138. Terje Moen   lokalforeningsleder 
 

TVEDESTRAND HØYRE 
139. Einar Johnsen   gruppeleder 

140. Ellen Hertzberg   lokalforeningsleder 

141. Petter Wold   valgt delegat 
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142. Karen Nilsen Waagestad  valgt delegat 

143. Tage Thorsen   valgt delegat 

VALLE HØGRE 
144. Knut Hagen    varaordfører/gruppeleder/lokalforeningsleder 
145. Olav Hovet     valgt delegat 

 
VEGÅRSHEI HØYRE 

146. Gunn Olsen   varaordfører 

147. Carolina M. Moland  gruppeleder 

148. Werner Grov   lokalforeningsleder 

VENNESLA HØYRE 
149. Odd Grønberg   gruppeleder 

150. Nina Schei Ledang   lokalforeningsleder 

151. John Helge Austgulen  valgt delegat 

152. Janne Nordahl   valgt delegat 

153. Øyvind Andersen   valgt delegat 

ÅMLI HØYRE p.t. uten styre 
154. Aslak Askland   gruppeleder 

ÅSERAL HØYRE   
155. Gro Aasheim   varaordfører/gruppeleder 

156. Leif Reiersdal    lokalforeningsleder 

157. Thomas Repstad   valgt delegat 

SENIOR HØYRE  
158. Rolf Larsen   valgt delegat 

159. Hans Otto Lund, FORFALL  valgt delegat 

160. August Kjerland   valgt delegat 

161. Ole Guttorm Ihme  valgt delegat 

162. Elling Eikerapen   valgt delegat 

163. Liv Aanby   valgt delegat 

164. Odd Harket Steindal  valgt delegat 

165. Wenche Tronstad  valgt delegat 

166. Roy H. Lund   valgt delegat 

167. Oddvar Abrahamsen  valgt delegat 

UNGE HØYRE 
168. Mikke Røed Nesse   fylkesstyremedlem  

169. Kristoffer Finsrud   fylkesstyremedlem/leder Høyres Studenter Agder 

170. Maria Dragland   valgt delegat  

171. Håvard Wathne   valgt delegat 

172. Celina Borlaug Ådnebergli  valgt delegat 

173. Victor Scheie-Christiansen  valgt delegat 

174. Håkon Ulriksen Hunt  valgt delegat 

175. Henriette Klemo-Hjemdal  valgt delegat 

176. Hedda Stray   valgt delegat 

177. Nora Victoria Søby Arnesen  valgt delegat 
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Voteringsreglement og taletid  
 
 
Reglementet tilpasse digital gjennomføring av møtet. 

Voteringsreglement ved personvalg  
 
1. Hvis det foreligger forslag på mer enn en kandidat, skal skriftlig/anonym votering foretas. 

  
2. Skriftlig/anonym votering kan forlanges av en delegat også der hvor det kun er en kandidat.  

 
3. Ingen kandidat er valgt før absolutt flertall (50% av stemmene) er oppnådd.  

 
4. Blanke stemmer skal ved opptelling ikke regnes som en del av totalen hvorfra man regner absolutt flertall. Det vil si at 

en kandidat for å ha absolutt flertall skal ha halvparten eller mer av de gyldige stemmer avgitt for kandidaten(e).  
 

5. Dersom det er mer enn to kandidater og ingen oppnår absolutt flertall i første valgomgang foretas ny votering hvor den 
som fikk færrest stemmer i foregående votering faller ut. Slik fortsetter man til en kandidat har oppnådd absolutt 
flertall.  
 

6. Ved stemmelikhet mellom to kandidater der hvor kun to kandidater gjenstår, foretas ny votering. Hvis det fortsatt er 
stemmelikhet foretas loddtrekning.  
 

7. Stemmesedler regnes som ugyldige og skal forkastes hvis:  
 

a) Annen enn den foreskrevne stemmeseddel benyttes  
b) Det er skrevet et annet navn enn de navn som er i forslag  
c) Det er skrevet mer enn ett navn på stemmeseddelen  

 
 

Forslag til taletid ved personvalg 
 
a) Normalt skal intet innlegg overskride 2 minutter, men i spesielle tilfelle kan dirigentene innvilge utvidet taletid.  

b) For den enkelte kandidat begrenses antall innlegg til 2.  

c) Etter at et kandidatvalg er tatt opp til votering er det ved eventuelt omvalg ikke adgang til flere innlegg.  

d) Dirigenten kan innføre kortere taletid dersom hensynet til møtets avvikling tilsier det.  

 

 
 
Forslag til taletid for innlegg og replikk under politiske debatter tas i møtet.  
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Dagsorden   
 
 
 
 

1. Åpning: 
a) Fastsetting av antall stemmeberettigede til stede 
b) Godkjenning av innkalling 
c) Spørsmål om åpent/lukket møte 

 
 

2. Valg av: 
a) Tre møtedirigenter  
b) Referent og bisitter 

 
 

3. Godkjenning av dagsorden 
 
 

4. Valg av: 
a) Valg av voteringsadministrator og kontrollør  
b) To delegater til å underskrive protokollen 
 
 

5. Godkjenning av fylkesstyrets beretning 
 

Vedlegg til orientering: 
a) Stortingsrepresentantenes rapport  
b) Agder Høyres Kvinneforum rapport  
c) Agder Senior Høyres rapport  
d) Agder Unge Høyres rapport 

 
 

6. Godkjenning av fylkestingsgruppenes rapport 
 
 

7. Valgkomiteens innstilling på valg av: 
a) 1. nestleder  
b) AU-medlem 
c) AU-medlem 
d) Nestleder for Agder Høyres Kvinneforum 
e) Tolv årsmøtevalgte delegater m/vara til Høyres Landsmøte 2021  
f) En delegat m/vara for Agder Høyres Kvinneforum til Høyres Landsmøte 2021 

   
    
8. Behandling av utvalgte tema til Høyres stortingsvalgprogram 2021 - 2025 

 
 

9. Behandling av resolusjoner og uttalelser 
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5. Fylkesstyrets beretning                                      

Innledning 
2020 bli et år vi husker. En verdensomspennende pandemi har preget samfunnet, også politikken. Norge har kommet 
relativt godt gjennom pandemien, både hva gjelder smitteutvikling og økonomi. Vår Høyre-ledede regjering med 
statsminister Erna Solberg i spissen har ledet landet trygt gjennom et krevende år. Velgerne ser ut til ås ette pris på Høyres 
trygge ledelse av landet, og på meningsmålingene gjør Høyre det godt. Også Agder ledes på en trygg måte av Høyres 
fylkesordfører Arne Thommassen. 
 
I Agder Høyre har det vært jobbet systematisk med organisasjonsbygging, politikkutvikling og nominasjonsarbeid, tross 
pandemien. Vi har gjennomført en grundig og omfattende nominasjonsprosess og valgt kandidater til stortingsvalget 2021 
for to valgdistrikt. Valgkamputvalget (VKU) ble konstituert etter avholdt nominasjonsmøte og de er i full gang med 
arbeideidet frem mot valgseier 2021. Inntektsutvalget har arbeidet målrettet opp mot næringsliv, bidragsytere og andre 
samfunnsaktører for økonomisk støtte. Agder Høyres programkomite, foreninger, medlemmer og andre har aktivt deltatt i 
programprosessen for stortingsvalgprogrammet 2021 - 2025. Det har vært avholdt mange møter hvor vi har fått gode 
innspill fra medlemmer, støttespillere, næringsliv, organisasjoner og andre. Programarbeidet fortsetter frem til og under 
Fylkesårsmøtet og deretter til endelig behandling under Høyres Landsmøte 13. - 16. mai 2021.  
 

Agder Høyres Fylkesårsmøte 
Agder Høyre avholdt Fylkesårsmøte som et dagsmøte lørdag 8. februar 2020 på Scandic Sørlandet Hotel i Kristiansand. Vi 
åpnet Fylkesårsmøtet med utdeling av prisen «Høyre bryr seg», en pris vi ønsker skal gi oppmerksomhet og støtte til 
organisasjoner eller grupper mennesker som bidrar med ekstra innsats for et godt samfunn. Vinneren ble «NVIO Agder». 
Hovedtaler var helse- og omsorgsminister Bent Høie og vi fikk innledning om Høyres stortingsvalgprogramarbeid fra 
programkomitemedlem Aase Marthe Horrigmo. Deretter behandlet vi ordinære årsmøtesaker, forslag til uttalelser og 
resolusjoner. Møtedirigenter var stortingsrepresentant Norunn T. Benestad og ordfører Einar Holmer-Hoven. 
Resolusjonskomiteen ble ledet av Agder Høyres politiske nestleder og gruppeleder Torunn Ostad.  
 
Følgende organisatoriske priser ble delt ut: 
1. Størst %-vis vekst av nye medlemmer, Bygland Høgre 
2. Størst fremgang Kommunestyrevalget, Iveland Høyre  
3. Størst fremgang Fylkestingsvalget, Lillesand Høyre  
4. Høyeste oppslutning Kommunestyrevalget, Bykle Høgre  
5. Høyeste oppslutning Fylkestingsvalget, Lillesand Høyre 
 
Følgende ble valgt for 2 år: 

− Fylkesleder Harald Furre, Kristiansand 

− 2. nestleder Roger Abusland, Lyngdal  

− AU medlem, Erik J. T. Lindøe, Arendal 

− Leder Kvinneforum Amalie Kollstrand, Arendal 

− Revisor Helge Ege, Lyngdal 
Revisor Anne-Marie Beyer Larsen, Arendal 

 
Tolv delegater m/vara til Høyres Landsmøte 2020 
1. Einar Holmen Hoven  ordfører   Lillesand 
2. Bodil Stensrud                  gruppeleder                          Lyngdal 
3. Beate Skretting  ordfører                 Grimstad 
4. Marianne Landaas  ordfører                 Tvedestrand 
5. Geir Fredrik Sissener  gruppeleder  Arendal 
6. Renate Hægeland  gruppeleder  Kristiansand 
7. Lena R. Kloster  gruppeleder  Kvinesdal 
8. Isak Liland   varaordfører  Sirdal 
9. Paal Pedersen  statssekretær  Lindesnes  
10. Hans Otto Lund  Senior Høyre   vara: Maiken Messel 
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11. Amalie Kollstrand  Agder Unge Høyre              leder 
12. Nicolai Østeby  Agder Unge Høyre nestleder 
 
Varadelegater i rekkefølge pr. valgdistrikt: 
1. Erik Johan T. Lindøe  fylkestingsrepresentant Arendal 
2. Jan Kåre Hansen  gruppeleder  Flekkefjord 
3. Roger Abusland  2. nestleder  Lyngdal 
4. Gro B. Asheim  varaordfører  Åseral 
5. Steinar Pedersen  varaordfører  Gjerstad 
6. Terje Ø. Pettersen  gruppenestleder  Kristiansand 
7. Birger Eggen   foreningsleder  Tvedestrand 
8. Kari Lise Svaleng  foreningsleder  Lillesand 
9. Christian Axelsen  bystyrerepresentant Risør 
10. Sally Vennesland  fylkestingsrepresentant Vennesla 
11. Gunn Olsen   varaordfører  Vegårshei 
12. Finn Bjørn Rørvik  varaordfører  Evje og Hornnes 
 
En delegat m/vara til Høyres Landsmøte for Agder Høyres Kvinneforum: 

− Delegat   Mette Roth  Kristiansand 

− Varadelegat   Liv Aanby  Arendal 
 
Følgende ble valgt som fylkesstyremedlemmer for 2 år: 

− To fylkesstyremedlemmer fra Kristiansand Tor Utsogn og Kjersti Cruz Javenes 

− Et fylkesstyremedlem fra Arendal   Geir Fredrik Sissener 
 
Følgende ble valgt som Agder Høyres valgkomite 2021/2022: 
Listerregionen:  Edmund Stave  Farsund     
Lindesnesregionen:  Vidar Tjelland  Lindesnes  
Østre Agder:   Svein Harberg  Grimstad   
Valgkomiteleder:  Marianne Landaas Tvedestrand 
Setesdalregionen: Jan Kristensen  Evje og Hornnes  
Kristiansandsregionen: Renate Hægeland                Kristiansand        

Einar Holmer-Hoven Lillesand   
To varamedlemmer: Maiken Messel  Arendal    

Lars Enok Wang  Sirdal     
 

Sammensetning av faste organer 
 
Arbeidsutvalget har bestått av: 
Fylkesleder     Harald Furre 
1. nestleder/gruppeleder  Torunn Ostad 
2. nestleder     Roger Abusland 
Fylkesordfører    Arne Thomassen 
Stortingsrepresentant      Svein Harberg 
Stortingsrepresentant      Ingunn Foss 
AU medlem   Erik J. T. Lindøe 
AU medlem   Hans Martin Elle 
AU medlem   Odd Nordmo 
Leder Agder Senior Høyre                  Kirsten H. Leschbrandt/Halvor Rismyhr  
Leder Agder Unge Høyre   Amalie Kollstrand/Nicolai Østeby 
Agder Høyres Kvinneforum Amalie Kollstrand  
Fylkessekretær   Jannecke Beyer Guttormsen 
Regionrådgiver   Tor Marius Markussen 
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Fylkesstyret har bestått av: 
AU medlemmer og følgende styremedlemmer/ny leder etter avholdt Årsmøte: 
Stortingsrepresentant   Kristiansand Norunn T. Benestad 
Sentralstyremedlem til 11.09.20 Lindesnes Janne F. Kristoffersen 
Sentralstyremedlem fra 11.09.20 Kristiansand Steinar J. Olsen 
Ordfører    Lyngdal   Jan Kristensen 
Ordfører    Lillesand  Einar Holmer-Hoven 
Ordfører    Tvedestrand Marianne Landaas 
Ordfører    Grimstad Beate Skretting 
Fylkesstyremedlem  Kristiansand Tor Utsogn 
Fylkesstyremedlem  Kristiansand Kjersti Cruz Javenes 
Fylkesstyremedlem  Arendal  Geir Fredrik Sissener 
Agder Unge Høyre  Arendal  Nicolai Østeby/Mikkel R. Nesse 
Leder Høyres Studenter Agder Kristiansand Kristoffer Finsrud 
Lokalforeningsleder  Farsund  Inger Stray Jensen 
Lokalforeningsleder  Flekkefjord  Inger-Lill Grimestad 
Lokalforeningsleder  Hægebostad  Janne Haddeland 
Lokalforeningsleder  Kristiansand  Per Sigurd Sørensen 
Lokalforeningsleder  Kvinesdal  Hans Martin Elle 
Lokalforeningsleder  Lindesnes Erik Hillesund/Geir Gyland 
Lokalforeningsleder  Lyngdal   Jan Lindland 
Lokalforeningsleder  Sirdal   Lars Enok Wang/Terje Moen 
Lokalforeningsleder  Vennesla  Nina Schei Ledang 
Lokalforeningsleder  Åseral  Leif Rune Reiersdal 
Lokalforeningsleder  Arendal  Peder Syrdalen/ Siri Mathiesen 
Lokalforeningsleder  Birkenes  Johan Olav Brakestad/Peter André Bush 
Lokalforeningsleder  Bygland  Olav Neset 
Lokalforeningsleder  Bykle  Torvald Gautland/Grete Norunn Å. Bachmann 
Lokalforeningsleder  Evje og Hornnes Alf Tore Moen 
Lokalforeningsleder  Froland  John Magne Bjerga 
Lokalforeningsleder  Gjerstad  Steinar Pedersen 
Lokalforeningsleder  Grimstad Jahn Inge Hauge 
Lokalforeningsleder  Iveland  Jan André Myhren 
Lokalforeningsleder  Lillesand  Kari Lise Svaleng/Halvor Rismyhr 
Lokalforeningsleder  Risør  Dag Gjesteby 
Lokalforeningsleder  Tvedestrand Birger Eggen/ Ellen Hertzberg 
Lokalforeningsleder  Valle  Kristin Nomeland/Knut Hagen 
Lokalforeningsleder  Vegårshei Werner Grov 
Lokalforeningsleder  Åmli  Hans Fredrik Tangen/p.t. uten styre 
 
Fylkestingsrepresentanter Agder: 
Lillesand      Arne Thomassen 
Kristiansand     Mathias Bernander 
Grimstad     Torunn Ostad 
Arendal      Erik Johan Tellefsen Lindøe 
Lindesnes     Hannah B. T. Dybesland 
Vennesla     Sally L. H. Vennesland 
Arendal      Maiken Messel  
Kristiansand     Harald Fauskanger Andersen 
Gjerstad      Rune Hagestrand 
Valle      Torunn Charlotte Nyberg 
 
Ordførere: 
Agder      Arne Thomassen  
Grimstad     Beate Skretting  
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Lillesand      Einar Holmer-Hoven  
Tvedestrand     Marianne Landaas 
Lyngdal       Jan Kristensen 
 
Varaordførere: 
Bygland      Olav Neset 
Evje og Hornnes     Finn Bjørn Rørvik 
Gjerstad      Steinar Pedersen 
Valle      Knut Hagen 
Vegårshei     Gunn Olsen 
Åseral      Gro Boge Aasheim 
Sirdal      Isak Liland  
 
Gruppeledere: 
Agder      Torunn Ostad 
Arendal      Geir Fredrik Sissener 
Birkenes      Arild Windsland 
Bygland      Ingar Lindsetmo 
Bykle      Kay A. Jeiskelid 
Evje og Hornnes     Finn Bjørn Rørvik 
Farsund      Hilde Rullestad 
Flekkefjord      Jan Kåre Hansen 
Froland      Sigmund Håverstad 
Gjerstad      Randi S. Madsen 
Grimstad     Øystein Møretrø 
Hægebostad     Jan Petter Gysland 
Iveland      Jan André Myhren 
Kristiansand     Renate Hægeland 
Kvinesdal     Lena R. Kloster 
Lillesand      Otto Randøy 
Lindesnes     Janne F. Kristoffersen 
Lyngdal       Bodil Stensrud 
Risør      Kai Magne Strat 
Sirdal      Jon Uleberg 
Tvedestrand     Einar Johnsen 
Valle      Kristin Nomeland 
Vegårshei     Carolina M. Moland 
Vennesla     Odd Grønberg 
Åmli      Aslak Askland  
Åseral      Gro B. Aasheim 

 

Representasjon   
I Regjeringsapparatet har Agder Høyre etter endringene i regjeringen i slutten av januar 2020 vært representert ved 
statssekretær Aase Marthe Horrigmo fra Kristiansand for forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim i 
Kunnskapsdepartementet. Harald Furre og deretter Paal Pedersen fra Lindesnes har vært statssekretær for kommunal- og 
moderniseringsminister Nikolai Astrup i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 
 
Agder Høyre har vært representert på Stortinget ved stortingsrepresentant Svein Harberg som parlamentarisk nestleder og 
første nestleder i kontroll- og konstitusjonskomiteen, stortingsrepresentant Ingunn Foss i justiskomiteen og Norunn T. 
Benestad i kommunal- og forvaltningskomiteen. Vi har vært representert i Høyres Sentralstyre ved parlamentarisk 
nestleder Svein Harberg, fylkesleder Harald Furre, 1. nestleder Torunn Ostad og landsmøtevalgt sentralstyremedlem Janne 
F. Kristoffersen. På landsmøtet 11.09.20 ble Kristoffersen takket av og Steinar J. Olsen ble landsmøtevalgt 
sentralstyremedlem. I Agder fylkeskommune v/gruppeleder Torunn Ostad og våre fylkestingsrepresentanter. 
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Andre fra Agder Høyre i sentrale styrer og utvalg 2020/2021    Forening: 
Nestleder gruppestyret, AU sentralt   Svein Harberg   Grimstad 
Leder «Harberg-utvalget»    Svein Harberg   Grimstad 
Medlem Arktisk Parlamentarisk Delegasjon  Svein Harberg   Grimstad 
Høyres kommunalutvalg     Beate Skretting   Grimstad 
Høyres kommunalutvalg     Janne Fardal Kristoffersen  Lindesnes 
Medlem av SHL politiske utvalg     Hans Otto Lund    Kristiansand 
Landsstyremedlem i Senior Høyre    Halvor Rismyhr   Lillesand 
Landsstyremedlem i Senior Høyre    Kirsten H. Leschbrandt  Lindesnes 
Leder av Senior Høyres organisatoriske utvalg Kirsten H. Leschbrandt  Lindesnes  
Medlem i Høyres kommunalutvalg   Kirsten H. Leschbrandt  Lindesnes  
Høyres likestillingsutvalg    Ingunn Foss   Lyngdal 
Høyres landbrukspolitiske talsperson   Ingunn Foss    Lyngdal 
Medlem EFTA utvalget    Ingunn Foss   Lyngdal 
Høyres prinsipprogramkomité   Benedichte L. Hellestøl  Lyngdal 
Leder Høyres valgkomite    Harald Furre   Kristiansand 
Høyres kommunalutvalg    Harald Furre   Kristiansand 
Høyres Europautvalg    Aase Marthe Horrigmo   Kristiansand 
Høyres programkomite    Aase Marthe Horrigmo   Kristiansand 
Høyres kommunalutvalg     Norunn T. Benestad  Kristiansand 
Høyres distriktsnettverk    Norunn T. Benestad  Kristiansand 
Nordisk Råd, utvalget for Kunnskap og kultur Norunn T. Benestad  Kristiansand 
Nordisk Råds valgkomite    Norunn T. Benestad  Kristiansand 
Styremedlem i Høyres Kvinneforum  Mette Roth   Kristiansand 
Høyres kommunalutvalg     Amalie Gunnufsen   Kristiansand 
Sentralstyremedlem i Unge Høyre   Amalie Gunnufsen  Kristiansand 
Høyres Europautvalg    Amalie Gunnufsen   Kristiansand 
Høyres utvalg for ny retorikk    Amalie Gunnufsen   Kristiansand 
Organisatorisk nestleder i Høyres Studenter   Aurora Hårtveit   Kristiansand 
Klimaambassadør     Mathias Bernander  Kristiansand 
Klimaambassadør     Kai Olav Fredriksen  Arendal 
Digitaliserings- og teknologiambassadør  Johan Olav Brakestad   Birkenes 
 
 
Fylkessekretær og regionrådgiver har deltatt på medarbeider- og fylkesskontorsamlinger i tillegg til annen skolering og 
møtevirksomhet arrangert av Høyres Hovedorganisasjon. Medlemmer av AU har deltatt på aktuelle konferanser og møter i 
regi av sitt verv. Arbeidsutvalget og fylkesstyret har avholdt jevnlige møter. Høyre har lokalforeninger i alle kommunene på 
Agder og aktive medlemmer har deltatt på kurs og konferanser.  
 

Agder Høyres sekretariat 
Sekretariatet leder det daglige arbeidet i fylkesorganisasjonen og er Agder Høyres administrative støtteapparat med kontor 
i Arendal og Kristiansand. Vi har to ansatte, fylkessekretær/daglig leder Jannecke Beyer Guttormsen og regionrådgiver Tor 
Marius Markussen. De bistår foreningene og deres medlemmer med oppgaver og tjenester tilpasset lokale forhold og 
organisasjonsstruktur. De har ansvar for å drive organisasjonsutvikling, tilrettelegge for politisk utviklingsarbeid og støtte 
tillitsvalgte og folkevalgte som representerer fylket på kommunalt, fylkeskommunalt og sentralt nivå. Implementere AUs, 
fylkesstyrets, sentralstyrets og Landsmøtets planvedtak, opplæringsplaner, kampanjeplaner, nominasjonsprosesser, 
programprosesser, samt planlegging og gjennomføring av prosjekter m.m. Ansvarlig for alt av møtevirksomhet for AU, 
fylkesstyret utvalg og komiteer, fylkesårsmøtet, samt andre møter i regi av Agder Høyre. Sekretariatets arkiv er elektronisk 
for å sikre at dokumentasjon lett kan oppdateres og videreføres.  
 
HH har ansatt to regionale kampanjemedarbeidere i 50% stilling fra 1. januar til 15. september, Jørgen Heimsæter for Aust-
Agder valgdistrikt og Sindre Ø. Næss for Vest-Agder valgdistrikt. Begge er en del av Agder Høyres sekretariat og er medlem 
av Agder Høyres valgkamputvalg. 
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Økonomi 
Regnskapet føres av Høyres Hovedorganisasjon og revideres av Agder Høyres revisorer Helge Ege og Anne-Marie Beyer 
Larsen. Regnskap og budsjett behandles og godkjennes av fylkesstyret. Økonomistyring ved fylkessekretær. Revidert 
regnskap 2020 ble behandlet av fylkesstyret 6. mars. Agder Høyres inntektsutvalg har profesjonalisert inntektsarbeidet og 
har arbeidet aktivt og målrettet med opp mot næringsliv, bidragsytere og andre samfunnsaktører for økonomisk støtte. 
Målet har vært å sikre inntekter ved å inngå avtaler om faste årlige bidrag og enkeltbidrag. Vi er helt avhengig av private 
bidrag for å finansiere valgkamp. Det er vedtatt en inntektsfordeling på 30% til Agder Høyre og 70% til lokalforening i den 
kommunen bidraget er innhentet i ved kommunestyre- og fylkestingsvalgvalg, 70% til Agder Høyre og 30% til lokalforening 
ved Stortingsvalg. 100% av et knippe større bidrag og bidragene som inntektsutvalget får inn i mellomvalgår går til Agder 
Høyre for å finansiere sekretariatet. Vi arbeider for sponsede varer og tjenester og vi oppfordrer ved enhver anledning til å 
bli H-partner og verve nye medlemmer.  
 
 

Medlemmer 
En sterk organisasjon med dyktige og engasjerte medlemmer er grunnlaget for å gjennomføre gode valgkamper og for å 
utøve godt politisk arbeid på alle plan i Høyre. Vi må ta vare på eksisterende medlemmer, følge opp nye og få flere aktive 
med på laget og vi skal få ned gjennomsnittsalderen. Sekretariatet har tatt en mer aktiv rolle i arbeidet og er pådriver for å 
skape aktivitet og utarbeide rutiner for medlemsoppfølging i samarbeid med foreningene. På den måten sikrer vi at det blir 
innarbeidet gode, faste rutiner for medlemspleie, verving og oppfølging av nye i alle foreningene. Vi skal samarbeide enda 
tettere med Senior Høyre, Unge Høyre og Høyres Studenter. Vi inviterer til regionale «Velkommen til Høyre» samlinger to 
ganger i året. Her vil de få litt informasjon om ideologi, organisasjon og politikk, men mest sosialt hvor de får mulighet til å 
treffe tillitsvalgte og folkevalgte som foreningssleder, ordfører, kommunestyrerepresentant, fylkestingsrepresentant og 
stortingsrepresentant. Alle vil også bli invitert til møte i egen lokalforening.  
 
Status medlemmer 2020 og mål 2021: 

− Pr. 31.10.20 har Agder Høyre 92 færre betalende medlemmer en i 2019, vi har fått 58 nye medlemmer i 2020. Vi har 
totalt 2123 medlemmer, av disse har 1878 betalt kontingent. Det betyr at vi har 245 medlemmer som ikke har betalt 
kontingent for 2020 

− Innen utgangen av 2021 skal Agder Høyre ha 2.200 betalende medlemmer, det er en økning på 322 medlemmer. Hvis 
vi får de eksisterende 245 medlemmene som ikke har betalt kontingent til å betale, er vi langt på veg.  

− Trofasthet på 87,4% 

− Gjennomsnittsalderen for alle medlemmene er 59,8 år. 

− 35% av medlemmene er kvinner. 

− 57 medlemmer er H-partner. 
 

Intern og ekstern kommunikasjon  
Fylkeskontoret har et profesjonelt kamera som blir flittig brukt på arrangement og aktiviteter. Det er viktig å ha eierskap og 
rettighet over egne bilder, det gjør vår kommunikasjon mer profesjonell med tanke på produksjon av grafikk, innhold og 
budskap. 
 

Sosiale medier 
Agder Høyres Facebook-side brukes aktivt for å fremme våre politikere, vår aktivitet og partiets politikk. Siden driftes av 
sekretariatet og har for tiden i underkant av 2.500 følgere. Tidvis kjøper vi annonsering for å få større spredning av innlegg, 
flere følgere og lesere. Vi har fått svært god spredning på mange saker, men dette er et område for forbedringer. Et stort 
løft for partiet er å ha egen grafiker sentralt, samt at partiet har Brandmaster for egenproduksjon av grafikk.  
 
Sekretariatet v/regionrådgiver jobber målrettet for å oppdatere facebook-sidene til alle våre lokalforeninger. Oppdatert 
kontaktinformasjon, muligheter for å bli medlem og Høyres nye standard for grafikk og visuell standard. I tillegg til å 
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administrere de forskjellige facebook-sidene, er sekretariatet administrator for sidene til våre stortingsrepresentanter og 
fylkesordfører, samt noen andre kandidater i løpet av valgkampen. Høyre har fått ny visuell profil og plattform for sine 
nettsider. Regionrådgiver har tatt ansvar for å oppdatere alle FB-profilbilder. 
 
Agder Høyres interne facebook-gruppe er «Aktiv i Agder Høyre». Her deles informasjon, innlegg, arrangementer og annet. 
Medlemsforespørsler godkjennes av sekretariatet og blir sjekket opp mot medlemsregisteret. Samtidig må man godta 
grupperegler. I tillegg har fylkesorganisasjonen enkelte grupper relatert til kampanjearbeid, ulike politiske regionale 
politiske utvalg (bedriftskanal, mangfoldsutvalg, agder åpne høyre, landbruksutvalg), Arendalsuka, nye velgergrupper, 
NEXT-programmet, landsmøtedelegasjoner og så videre. Noen foreninger har også egne medlemsgrupper som håndteres 
direkte av dem. 
 
Vi oppfordrer til å like Agder Høyres facebookside, samt invitere venner. Vær med å spre Høyres budskap på sosiale medier 
ved å like, dele, kommentere og tagge. 
 

Nettside 
Høyre har fått ny visuell profil og plattform for sine nettsider. Nå er det Wordpress som driver sidene, og vi fikk i desember 
rullet ut den nye versjonen. Fylkesnettsiden driftes av sekretariatet. Vi er godt fornøyd med plattformen for www.hoyre.no 
som har automatisk utlisting fra Høyres medlemsregister Winorg. Lokalforeningene har også egen nettside som kan brukes 
for å publisere informasjon rundt nominasjon- og programprosesser, årsmøter, styremøter og annet aktuelt. Man kan også 
bruke nettsidene til å lage egne artikler om politiske saker, som man videre kan dele på andre sosiale nettverk. Flere 
lokallag og politikere har det siste året fått bistand fra regionrådgiver med publisering av nettartikler.  
 

Nyhetsbrev 
Agder Høyre benytter APSIS som nyhetsbrev. Systemet brukes for innkalling til møter, informasjon om hendelser og for 
generelt å holde medlemmer orientert om prosesser i partiet. Sekretariatet tilbyr også denne tjenesten til våre 
lokalforeninger, for eksempel utsendelse av innkalling til årsmøter, nominasjonslister eller innspill til programarbeid. Flere 
lokallag og politikere har det siste året fått bistand fra regionrådgiver med publisering av nyhetsbrev.  
 
 

Presse og media 
Vi har gode rutiner for å sende presseinvitasjon og pressemeldinger for aktuelle møter, medieutspill og begivenheter. 
Kontaktlisten over presse og journalister oppdateres jevnlig, og kontakten med de regionale mediene og journalistene er 
god. Våre folkevalgte og fylkessekretariatet har god dialog med de fleste medier i regionen, men ser at det er utfordrende å 
komme på i enkelte store aviser.  
 

Agder Høyres nominasjonsprosess for stortingsvalglister 2021 - 2025 
Agder Høyre stiller med to stortingsvalglister 2021 - 2025, en liste for hvert stortingsvalgdistrikt i Agder. Kandidatene må 
tilhøre den aktuelle valgkretsen, totalt 10 kandidater for Aust-Agder valgdistrikt og 12 kandidater for Vest-Agder 
valgdistrikt. Under fylkesstyremøtet 7. mars ble det nedsatt to nominasjonskomiteer som skal innstille på kandidater til 
valglistene.  
 

Nominasjonskomite for Aust-Agder valgdistrikt 

Navn Verv  Region 

Arild Windsland Leder  

Sidsel Pettersen Nestleder Arendal 

Beate Skretting Medlem Vest for Arendal 

Gunn Olsen Medlem Østre Agder 

Olav K. Hovet Medlem Setesdal 

Torunn Charlotte Nyberg Medlem Kvinneforum 

Rolf Larsen Medlem Senior Høyre 

http://www.hoyre.no/
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Jørgen Heimsæter                       Medlem Unge Høyre 

Jannecke Beyer Guttormsen Sekretær Agder Høyre 

Geir Fredrik Sissener 1. varamedlem  

Kari Lise Svaleng 2. varamedlem  

Petter Wold 3. varamedlem  

Liv Aanby Varamedlem Senior Høyre 

 

Nominasjonskomite for Vest-Agder valgdistrikt 

Navn Verv  Region 

Mathias Bernander Leder  

Inger Stray Jensen Nestleder Senior Høyre 

Roger Abusland Medlem Organisatorisk nestleder    

Renate Hægeland   Medlem Kristiansandsregionen 

Jan Sigbjørnsen Medlem Lister 

Erik Hillesund Medlem Lindesnes 

Mette Roth Medlem Kvinneforum 

Sir Knudsen Medlem Unge Høyre 

Jannecke Beyer Guttormsen Sekretær Agder Høyre 

Janne F. Kristoffersen 1. varamedlem  

Siv Rosfjord 2. varamedlem  

Ole Guttorm Ihme Varamedlem Senior Høyre 

 
Fremdriftsplan: 

− Nominasjonskomiteene avholdt konstituerende møter i uke 12 og oppfordrer foreningene til å overholde alle frister og 
formaliteter for at prosessen skal gå riktig for seg og at komiteen kan levere en god liste til rett tid. Prosessen for begge 
stortingsvalglistene går parallelt med samme tidsfrister. Fylkessekretær utarbeidet et nominasjonshefte til hjelp i 
prosessen for foreningsledere som inneholdt datoplan for nominasjonsprosessen, reviderte retningslinjer, sjekkliste 
med frister, nødvendige skjemaer m.m.   

− Rett etter konstituerende møter ble sittende representanter og vararepresentanter tilskrevet med spørsmål om de 
ønsker gjenvalg med svarfrist 1. mai.  

− Det ble sendt ut anmodning til foreningene og sideorganisasjonene om å utarbeide navneforslag til valglistene. 
Navneforslag skal være i alfabetisk rekkefølge, uprioritert og ikke inneholde mer enn halvparten av navn fra egen 
kommune. Frist for innsending av navneforslag var 20. mai. 

− Det ble sendt ut elektronisk brev til alle medlemmer med oppfordring til å komme med navneforslag til valglistene. 
Frist for innsending av navneforslag var 20. mai. 

− Det er publisert offentlige oppfordringer om å komme med navneforslag til listene via Agder Høyres nettside og SoMe 
m.m. 

− I uke 19 ble sittende representanter og vararepresentanters svar gjort kjent på Agder Høyres nettside m.m. Valgvillige 
fra Vest-Agder valgdistrikt: Ingunn Foss, Benedichte L. Hellestøl, Aase Marthe Horrigmo og Hannah Dybesland. 
Valgvillige fra Aust-Agder valgdistrikt: Svein Harberg, Nina Roland, Haagen Poppe, Marianne Landaas. 

− I uke 23 avholdt nominasjonskomiteene møter for gjennomgang av innkommende navneforslag og svar fra sittende 
representanter og vararepresentanter. På samme møte utarbeidet nominasjonskomiteen selv frem forslag på aktuelle 
personer. Alfabetisk navneliste over foreslåtte ble utarbeidet. 

− I uke 23/24 ble standard kandidatavtale med intervjuskjema sendt ut til foreslåtte med spørsmål om de ønsker å stå 
som listekandidat eller ikke. Frist for tilbakemelding er 1. juli. 

− I uke 33 avholdt nominasjonskomiteene møter for gjennomgang av svar fra kandidater med signerte kandidatavtaler 
og utarbeidelse av alfabetisk navneliste over valgvillige kandidater. 

− Alfabetisk navneliste over valgvillige kandidater til rådgivende prøvenominasjonsmøte ble sendt ut til foreningene i uke 
35. Frist for innsending av foreningens prioriterte liste over valgvillige kandidater og delegater til Nominasjonsmøtet 
var innen 13. september. 
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− Agder Høyres 25 lokalforeninger, Agder Unge Høyre og Agder Senior Høyre avholdt rådgivende prøvenominasjonsmøte 
i uke 36/37 

− Alle betalende medlemmer i Agder, samt betalende Unge Høyre medlemmer som har stemmerett ved valget, fikk i uke 
36/37 anledning til å prioritere de valgvillige kandidatene via Quest-back i en rådgivende urnominasjon. 

− I uke 38 og 39 innkalte komiteene aktuelle valgvillige kandidater til intervju 

− I uke 42 avholdt nominasjonskomiteene møter for utarbeidelse av endelig prioriterte lister, nominasjonskomiteens 
innstilling. 

− I uke 43 ble endelig prioriterte lister, nominasjonskomiteens innstilling, offentligjort og lagt ut på Agder Høyres 
nettside og SoMe, sendt til listekandidatene, foreningene og sideorganisasjonene. 

 
Agder Høyres Nominasjonsmøter ble avholdt digitalt i Zoom 21. november med 70 delegater for Aust-Agder valgdistrikt og 
85 for Vest-Agder valgdistrikt. Delegatene hadde fått tilsendt personlig link for oppkobling og veileder for gjennomføring. 
Møteledelsen, innstilte kandidater og leder av nominasjonskomiteen deltok fra Thon Hotel Norge i Kristiansand. Innkalling 
ble sendt ut 4 uker før møtet. Stemmerett hadde valgte delegater fra foreningene som tilhører de respektive 
valgdistriktene.  
 
Agder Høyres Stortingsvalgliste 2021 - 2025 for Aust-Agder valgdistrikt, vedtatt av Nominasjonsmøtet 
 

Nr. Navn Kommune Født 

1 Svein Harberg Grimstad 1958 

2 Torunn Ostad  Grimstad 1972 

3 Amalie Kollstrand Arendal/Unge Høyre 1997 

4 Haagen Poppe Arendal/Unge Høyre 1995 

5 Halvor Rismyhr Lillesand 1955 

6 Nina Roland Arendal 1972 

7 Olav Neset Bygland 1955 

8 Marianne Landaas Tvedestrand 1957 

9 Siri Mathiesen Arendal 1960 

10 Kai Olav Fredriksen Arendal 1972 

 
 
Agder Høyres Stortingsvalgliste 2021 - 2025 for Vest-Agder valgdistrikt, vedtatt av Nominasjonsmøtet 
 

Nr. Navn Kommune Født 

1 Ingunn Foss Lyngdal 1960 

2 Aase Marthe J. Horrigmo Kristiansand 1982 

3 Amalie Gunnufsen Kristiansand/Unge Høyre 1996 

4 Nicolai Østeby Kristiansand/Unge Høyre 2003 

5 Kjetil Aga Farsund 1981 

6 Hannah Dybesland Lindesnes 1970 

7 Benedichte L. Hellestøl Lyngdal 1987 

8 Odd Grønberg Vennesla 1950 

9 Isak A. Liland Sirdal 1962 

10 Gitte M. Johannessen Flekkefjord 1969 

11 Nils Bernt Rinde Lindesnes 1972 

12 Terje Ø. Pettersen Kristiansand 1965 
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Agder Høyres programprosess for stortingsvalgprogrammet 2021 - 2025 
 
Medlemmer Agder Høyres programkomité: 

− Leder Torunn Ostad, politisk nestleder/gruppeleder 

− Erik J. T. Lindøe, leder arbeidsgruppen Klima, økologisk bærekraft 

− Hannah Dybesland, leder arbeidsgruppen Hva skal vi leve av? Økonomisk bærekraft 

− Merete Gulbrandsen, leder arbeidsgruppen Muligheter for alle, sosial bærekraft 

− Nicolai Østeby, leder arbeidsgruppen Utdanning og kompetanse 

− I tillegg har komiteen fullmakt til å supplere med et medlem helt vest, helt øst og fra Setesdal 

− Regionrådgiver Tor Marius Markussen bistår og tilrettelegger for arbeidet 

− Medlem av Høyres sentrale programkomite Aase Marthe Horrigmo samarbeider tett med komiteen  
 
Målet med den vedtatte prosessen har vært å involvere en størst mulig del av organisasjonen i arbeidet med nytt 
stortingsvalgprogram og sørge for at Agder Høyre får gjennomslag i programmet på saker som er viktig for landsdelen, 
Norge og Høyre. Vi benytter programarbeidet til å få folk til å melde seg inn i Høyre og rekruttere til deltagelse. 
Gjennomsnittsalderen for Agder Høyres medlemmer er for høy, den må ned. Vi målretter annonsering til utvalgte grupper 
på SoMe. Agder Høyres programkomite og regionrådgiver planlegger SoMe strategi, medieutspill og utarbeider video mot 
utvalgte grupper. Eks. integrering, innvandrere og unge familier. Vi har nedsatt tematiske arbeidsgrupper med tema fra 
retningsvalgdokumentet som har arbeideidet med å utarbeide innspill til løsning på de ulike problemstillingene med 
konkrete politiske tiltak/løsninger på deres område: Klima, økologisk bærekraft, Hva skal vi leve av? Økonomisk bærekraft, 
Muligheter for alle, sosial bærekraft, Utdanning og kompetanse. Gruppene har jobbet effektivt på digitale plattformer 
under pandemien og invitert inn fagkompetanse og aktuelle aktører fra disse sektorene. Agder Høyre var synlig på SoMe 
med budskap om å gi innspill, både før og etter sommeren. Agder Høyres regionale Kommunalkonferanse 5. september 
inneholdt en sekvens med forenklet presentasjon av programmet og deltagerne ble informert om videre prosess for 
programbehandlingen. 
  
Fremdrift: 

− I uke 41/42 avholdt vi regionale, tematiske innspillmøter hvor alle medlemmer hadde anledning til å invitere med seg 
potensielle, nye medlemmer. Lokalforeningene er vertskap og inviterer et par eksterne aktører til å holde «appell». På 
møtene blir det presentasjon av førsteutkast, presentasjon av funn og innspill fra Agder Høyres programgruppe, 
innspill fra lokale aktører, samt god tid til åpen dialog og innspill fra deltagerne. Målet med møtene var å samle innspill 
til programmet blant medlemmer, lokalforeninger, lokalt næringsliv, organisasjoner og andre. Det bleogså flere 
oppspill i media og uttak av gode gjennomslag fra Agder Høyre i førsteutkastet.  

− Agder Høyre følger SoMe strategien for programarbeidet utover høsten. 

− Agder Høyres programkomite og Aase Marthe Horrigmo, som er medlem i programkomiteen nasjonalt, har tilbudt seg 
å være til stede på foreningenes årsmøter for å få og diskutere endringsforslag til programutkastet og forberede dem 
til programbehandling under Fylkesårsmøtet. 

− Agder Høyres programkomite har gjennomgått endringsforslagene til lokalforeningene, medlemmene og innstiller til 
Fylkesårsmøtet. Programkomiteen utarbeider også egne forslag der det er nødvendig. Programkomiteen har sendt inn 
innspill fra Agder Høyre til Høyres programkomite innen fristen 20. november. 

− Agder Høyres Fylkesårsmøte 16. – 17. april 2021 har en bred behandling av stortingsvalgprogrammet og vedtar hvilke 
endringsforslag som skal sendes til HLM21. Programkomiteen fungerer som redaksjonskomite under Fylkesårsmøtet, 
løfter frem de viktigste temaene og skaper en god gjennomgang og debatt. 

− Etter Fylkesårsmøtet er det Agder Høyres HLM21-delegasjon som overtar ansvaret for arbeidet. 
 
 

Agder Høyres Strategi- og handlingsplan 2020 - 2023 
Vedtatte organisatoriske forhold, mål og tiltak tas opp til revidering hvert år. Sist revidert september 2020. 
 

− Strategiplanen gjelder Agder Høyre og har fokus på overordnede mål for partiet og organisatoriske forhold.  

− Planen definerer således ikke mål for innhold i politikken. 

https://hyreshovedorganisasjon-my.sharepoint.com/personal/jangut_hoyre_no/Documents/Strategi,%20arbeids-%20og%20datoplaner/%09https:/hoyre.no/agder/aktuelt/du_kan_na_pavirke_morgendagens_politikk/
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− Planen behandles av Agder Høyres fylkesstyre og baserer seg på en prosess i organisasjonen. 

− Planen definerer de overordnede mål for Agder Høyre frem til Stortingsvalget 2021 og Kommunestyre- og 
fylkestingsvalget 2023. For hvert år vil det bli utarbeidet konkrete handlingsplaner for å realisere planen.  

− Ansvaret for å implementere og gjennomføre planen ligger på fylkesnivå, samt kommunenivå etter vedtak i 
foreningene. 

 
For å nå målene skal Høyre: 

− Forstå den tid vi lever i og gi svar folk tror på 

− Være et parti som rekrutterer flere aktive medlemmer  

− Være et parti med sterke foreninger og godt skolerte tillitsvalgte 

− Være partiet med de dyktigste folkevalgte og de fremste politiske profilene lokalt og nasjonalt 
 
Vi må finne svarene på tre spørsmål: 
1. Hvor står vi i dag?  

− SWOT med styrker, svakheter, muligheter og trusler for Agder Høyre 
o I tillegg kartlegges dette for hver enkelt kommuneforening. 

2. Hvor skal vi?  

− Stortingsvalget 2021 

− Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 

− Hvordan skal Agder Høyres situasjon være etter valgene? 
3. Hvordan skal vi komme dit?  

− Strategiske fokusområder. 
 
Agder Høyres mål for Stortingsvalget 2021: 

− Fortsatt i regjering 

− Erna som statsminister  

− 3 på tinget fra Agder Høyre 

− 1 statsråd 

− 4 statssekretærer 

− 2 rådgivere i regjeringsapparatet 
 
Strategiske fokusområder: 

− Konkret og tydelig stortingsvalgprogram 

− Konkrete, tydelige lokale programmer med #kongstanke» for hele Agder som preger både fylkestingsvalg- og 
kommunestyrevalgprogrammer 

− Fullføre ryddige nominasjonsprosesser og få gode og mangfoldige lister 

− Bygge borgerlig samarbeid som sikrer posisjoner etter valgene 

− Langsiktig plan for samarbeid med andre partier 

− Bygge organisasjonen: 
o Målrettet opplæring 
o Verving 
o Flere frivillige 
o Internt klima og sosiale miljøer 
o Delegere oppgaver 
o Regionale samarbeid mellom foreninger 
o Vise hvor gøy det er å drive politikk (kommunikasjon / PR) 

− Lave skuldre, brede SMIL 

− Engasjere personer internt/eksternt 

− Bli skarpere på profilering i media, både tradisjonell og sosiale 

− Trygghet før kunnskap og mestring 

− Fortsette å bygge talenter som kan bekle nasjonale verv og promotere disse mot partiet sentralt: 
o Sørlandet skal være representert i regjeringsapparatet. Vi vil fortsette arbeidet for at landsdelen skal få sin 

rettmessige andel av ressurser og oppmerksomhet. Utviklingsprogrammet NEXT videreføres der yngre, 
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dyktige politikere fra Agder er med i programmet hvor målet er å utvikle fremtidige kandidater til nasjonale 
posisjoner i regjeringsapparatet.  

 
Våre velgere skal vite at vi jobber for å få mest mulig gjennomslag for Høyres politikk på Stortinget, i våre kommunestyrer 
og fylkesting. Vi har de beste løsningene på de utfordringene Agder står overfor. Høyre er i Regjering og i posisjon på fylket 
og i 14 kommuner på Agder, det er et godt utgangspunkt. Der vi er i opposisjon skal vi jobbe smart for gjennomslag, det 
skal posisjonen få merke. Vi skal ta hele Agder i bruk og det skal jobbes for at regionen utvikles til den beste i landet. Vi skal 
være ledende på teknologiutvikling og ta styring over det grønne skiftet. Alle skal få mulighet til å bli akkurat det de ønsker, 
uavhengig av hvor de bor, hvilke ressurser de har og familie de kommer fra.  
 
Vi har tatt med oss evaluering fra tidligere valgkamp og er i full gang med å forberede og planlegge Stortingsvalget 2021.  
 

Agder Høyres valgkamputvalg (VKU) 
 
VKU ble konstituert 7. desember og består av: 

− Agder Høyres topp 4 kandidater fra Aust-Agder valgdistrikt: 
o 1. Svein Harberg, leder 
o 2. Torunn Ostad  
o 3. Amalie Kollstrand 
o 4. Haagen Poppe 

− Agder Høyres topp 4 kandidater fra Vest-Agder valgdistrikt: 
o 1. Ingunn Foss, nestleder 
o 2. Aase Marthe J. Horrigmo 
o 3. Amalie Gunnufsen 
o 4. Nicolai Østeby 

− Erik J. T. Lindøe, Agder Høyres kampanjeansvarlig i AU, sekretær 

− Jørgen Heimsæter, regional kampanjemedarbeider for Aust-Agder valgdistrikt 

− Sindre Ø. Næss, regional kampanjemedarbeider for Vest-Agder valgdistrikt 
 
VKU samarbeider tett med: 

− Fylkessekretariatets administrasjon som består av fylkessekretær, regionrådgiver og kampanjemedarbeidere. 

− Amalie Gunnufsen fra rådgiverapparatet på stortinget, hun har fått ansvar som regional kommunikasjonsrådgiver for 
Agder Høyre fra høsten 2020 til over valgdagen. 

− Fylkestingsgruppen er en ressursgruppe for VKU 

− I samarbeid med inntektsutvalget arbeides det målrettet opp mot næringsliv, bidragsytere og andre samfunnsaktører 
for økonomisk støtte. 

 
Diverse: 

− Alle overordnede beslutninger tas av VKU som arbeider innenfor vedtatte økonomiske, organisatoriske og politiske 
rammer. 

− Hastesaker kan håndteres av VKU-AU som består av valgkampleder, nestleder, Agder Høyres kampanjeansvarlig i AU, 
fylkessekretær og ev. andre fra VKU. 

− Andre som inkluderes og orienteres er Agder Høyres AU og fylkesstyre, Agder Unge Høyre og Agder Senior Høyre. 
 
Noen oppgaver som VKU har arbeidet med:  
VKU har delt sitt valgkamparbeid inn i ulike faser og er opptatt av å inkludere hele organisasjonen, spesielt 
listekandidatene, lokale tillitsvalgte- og folkevalgte. Når foreningene har valgt kampanjeledere og vi igjen kan møtes fysisk, 
arrangerer vi en egen samling for videre planlegging sammen med VKU og kandidatene.  
 

− VKU arbeider i den første fasen med rammeplan og fremdriftsplan for valgkampen og løsning for felles digital 
arbeidsplattform  

− Identifisering av våre velgere og potensielle velgere, analyse og demografi 

− Kommunikasjons- og medieplan, medieovervåking 
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− Foreningsundersøkelsen, en kartlegging av den politiske og organisatoriske situasjonen i foreningene  

− Kartlegging av kandidatenes kompetanse og saksfelt for å kunne bygge opp en kandidatprofil til bruk i media, 
deltagelse i debatter, besøk m.m. 

− Opplæring av alle kandidater, avholder webinar på ulike tema fast hver tirsdag ettermiddag 

− Historiefortelling for vår landsdel 

− Politisk regnskap 

− Politiske løfter for vår landsdel i neste periode 
 
Regionale kampanjemedarbeidere fra 01.01 - 15.09.21: 
HH har ansatt to regionale kampanjemedarbeidere for Agder, Jørgen Heimsæter for Aust-Agder valgdistrikt og Sindre Ø. 
Næss for Vest-Agder valgdistrikt. Begge i 50% stilling fra 01.01.21 - 15.09.21. Agder Høyre har hensyntatt i vedtatt budsjett 
2021 å frikjøpe en av dem til 100% fra 01.08.21 - 15.09.21.  
 
 

Agder Høyres regionale kommunalkonferanse 2020 
Høyres Kommunalkonferanse er en nasjonal konferanse som arrangeres hvert mellomvalgår. I forbindelse med situasjonen 
rundt Covid-19 pandemien, ble det besluttet at årets nasjonale kommunalkonferanse ble avlyst og erstattet av regionale 
konferanser rundt i de ulike landsdelene. Agder Høyre arrangerte sin konferanse på Q42 konferansesenter i Kristiansand 5. 
september fra kl. 10.00 - 17.00. Agder Høyre inviterte folkevalgte, tillitsvalgte og medlemmer og utstillere til Sørlandets 
viktigste politiske verksted. 120 deltakere fra hele Agder deltok, en dag med spennende innhold, dyktige foredragsholdere 
og mange parallellseminarer å velge mellom. Statsminister Erna Solberg holdt direktesendt digital hilsen på storskjerm. På 
Q42 var det innledninger ved bla olje- og energiminister Tina Bru, professor og filosof Henrik Syse, statssekretær Aase 
Marthe Horrigmo, kommunikasjonsrådgiver Amalie Gunnufsen, stortingsrepresentant Svein Harberg og Høyres kampanje- 
og markedssjef Thoralf Granerød. Hovedtemaer i plenumsekvenser var: Veien mot valgseier 2021 - Skape mer og inkludere 
flere, 1 år igjen til valgdagen, stortingsvalgprogramarbeidet, Hvordan komme på i media, kommunikasjon, verdigrunnlag og 
ideologi i lokalpolitikken. Under parallellsekvensene kunne deltagerne velge mellom mange ulike tema som ble innledet av 
våre lokalpolitikere:  
 

Høyres Landsmøte 2020  
På grunn av Covid-19 pandemien ble Landsmøtet avholdt digitalt og direktesendt ut til 17 fylkeskohorter fra Thon Congress 
Gardermoen 11. september fra kl. 12.00 - 18.00. Agder Høyres delegasjon var samlet på Thon Hotell Norge i Kristiansand og 
fulgte møtet digitalt.  
 
Fylkesleder Harald Furre har ledet arbeidet til Høyres valgkomite. Han la frem valgkomiteens innstilling som ble vedtatt: 

− Leder Erna Solberg, Hordaland 

− 1. nestleder Jan Tore Sanner, Viken 

− 2. nestleder Tina Bru, Rogaland 

− Arbeidsutvalgsmedlem Gunn Cecilie Ringdal, Viken 

− Arbeidsutvalgsmedlem Helge Orten, Møre og Romsdal 

− Leder for Høyres Kvinneforum Guro Angel Gimse, Trøndelag 

− Sentralstyremedlem Hanne Velure, Innlandet 

− Sentralstyremedlem Erling Kagge, Oslo 

− Sentralstyremedlem Steinar Olsen, Agder 

− Sentralstyremedlem Bård Ludvig Thorheim, Oslo 

− Revisor Deloitte 
  
Stortingsrepresentant Svein Harberg ledet fullmaktskomiteen. Stormberg-gründer og samfunnsdebattant Steinar J. Olsen 
fra Kristiansand ble valgt til nytt sentralstyremedlem og Janne F. Kristoffersen ble takket av som sentralstyremedlem. 

På talerstolen - forhåndsinnmeldte taler: 
Nicolai Østeby (17) holdt sin første landsmøtetale som handlet om hat, splittelser, trusler og hets mot spesielt unge 
samfunnsengasjerte ungdom og at dette er et demokratisk problem. Talere til resolusjonsdebattene tegnet seg når de 
respektive resolusjonsdebattene startet på Landsmøtet. 
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Innsendte LM-resolusjoner fra Agder Høyre: 

− Avsluttende fag etter hvert semester 

− Høyre har ambisjoner for jernbanen 
 
 
Agder Høyres delegasjon: 

 
 
 
 

 
  

Ingunn Foss Stortingsrepresentant Lyngdal 

Norunn T. Benestad Stortingsrepresentant Kristiansand 

Arne Thomassen Fylkesordfører Lillesand 

Mette Roth Nestleder AH Kvinneforum Kristiansand 

Kirsten H.  Leschbrandt Delegat for SHL Lindesnes 

Halvor Rismyhr Delegat for SHL Lillesand 

Siri Knudsen Delegat for Unge Høyre Kristiansand 

Mikkel R.  Nesse Delegat for Unge Høyre Arendal 

Sindre Øvergård Næss Delegat for Høyres Studenter Risør 

Aase Marthe J. Horrigmo Statssekretær, observatør Kristiansand 

Jannecke Beyer Guttormsen Fylkessekretær, observatør Arendal 

Tor Marius Markussen Regionrådgiver, observatør Kristiansand 

Selvskrevne delegater som deltok fra 
Gardermoen   

Svein  Harberg Stortingsrepresentant Grimstad 

Janne F. Kristoffersen Sentralstyremedlem Lindesnes 

Harald  Furre Fylkesleder Kristiansand 

Torunn Ostad 1. nestleder Grimstad 

Amalie  Gunnufsen Delegat for Unge Høyre Kristiansand 

Deltok med Vestland Høyre   

Aurora  Hårtveit Delegat for Høyres Studenter Kristiansand 

Fylkesårsmøtevalgte og selvskrevne 
delegater som deltok fra Kristiansand  

Verv Kommune 

Einar Holmen-Hoven Ordfører  Lillesand 

Jan Kåre Hansen Gruppeleder Flekkefjord 

Beate Skretting Ordfører  Grimstad 

Marianne Landaas Ordfører  Tvedestrand 

Erik J. T. Lindøe Fylkestingsrepresentant/bystyre Arendal 

Renate Hægeland Gruppeleder Kristiansand 

Gro B. Asheim Varaordfører Åseral 

Isak Liland Varaordfører Sirdal 

Paal Pedersen Statssekretær Lindesnes 

Maiken Messel Senior Høyre  Arendal 

Amalie Kollstrand Leder Kvinneforum Arendal 

Nicolai Østeby Leder Unge Høyre Kristiansand 
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Viktige kurs/konferanser/møter/samlinger/besøk/kampanjer 
Alle Høyres folkevalgte, tillitsvalgte, medlemmer og ansatte har ett overordnet mål: «Å vinne valg, for å bidra til et samfunn 
med muligheter for alle». Vi skal bli flere og flinkere, være et parti som rekrutterer flere aktive medlemmer, et parti med 
sterke foreninger og godt skolerte tillitsvalgte, de dyktigste folkevalgte og de fremste politiske profilene lokalt og nasjonalt. 
Et godt opplæringstilbud og gode medlemstilbud styrker vår evne til å skape et levende og engasjerende parti, både politisk 
og organisatorisk. Entusiasme, kunnskap og deltakelse i politikken er avgjørende for at flere skal engasjere seg, skape en 
sterk organisasjon og gode politiske løsninger for samfunnet. Vi følger Høyres opplæringsplan 2017 - 2021, dokumentet 
«Flere og flinkere» og Høyres rammeplaner tilpasset Agder Høyres behov.  
 
Med Covid-19 pandemien har antall besøk vi har fått og formen på disse vært annerledes. Møtevirksomhet gjennom året 
har i all hovedsak vært opprettholdt, men det har blitt mange digitale møter. Statsråder, statssekretærer, 
stortingsrepresentanter o.a. har deltatt som innledere på mange digitale webinarer blant våre medlemmer, organisasjoner 
og bedrifter. Utenom valgkamp er det Embetsverket ved Statsrådens departement som er hovedansvarlig for planlegging 
og gjennomføring av program ved besøk i regi av departementet, sekretariatet kommer med innspill, bistår i planleggingen 
og gjennomføringen. Ved partiarrangement og i valgkamp er sekretariatet hovedansvarlig i samarbeid med Statsrådens 
politiske rådgiver, statssekretærer og lokalpolitikere.  
 
Noen hendelser: 
2020   Agder Høyres AU har avholdt jevnlige møter  
2020   Nominasjonskomiteer og programkomite har avhold jevnlige møter 
2020    NEXT - utviklingsprogram for unge politiske talenter i Agder  
11. januar  Fylkesstyremøte 
8. februar   Agder Høyre Fylkesårsmøte   
7. mars   Fylkesstyremøte 
Mai   Regionale, digitale velkommen til Høyre kurs og opplæring for folke- og tillitsvalgte: 

− Organisatorisk grunnkurs, ideologi og partikultur 

− Hvordan få god aktivitet i foreningen? Styrearbeid og medlemstilbud  

− Sosiale medier del 1 og 2 

− Ideologi, retorikk og kommunikasjonsarbeid 
13. juni   Fylkesstyremøte 
5. september   Agder Høyres regionale kommunalkonferanse 
Uke 41/42   Regionale, tematiske innspillmøter for stortingsvalgprogramarbeidet 
11. september  Høyres Landsmøte    
21. november   Nominasjonsmøte for Agder Høyres Stortingsvalgslister 2021 - 2025 
 

Arendalsuka 2020 
Arendalsuka 2020 ble avlyst som følge av Covid-19 pandemien. NRKs partilederdebatt har siden oppstarten vært et sentralt 
innslag under Arendalsuka og den ble sendt som planlagt fra Arendal 13. august. Arendalsuka skal være en årlig nasjonal 
arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk 
for nåtid og fremtid. Arendalsuka er partipolitisk uavhengig, og har som mål og styrke troen på politikk og politisk debatt og 
vil på denne måten bidra til å styrke kraften i vårt levende demokrati. Arendalsuka arrangeres normalt hvert år i uke 33, i 
2021 med 10 års jubileum fra 16. - 21. august. 
 

NEXT 2.0 - utviklingsprogram for talentfulle politikere fra Agder  
NEXT er en del av vårt arbeid for rekruttering og skolering av talentfulle og unge medlemmer. Målet er å utvikle fremtidige 
ledende tillitsvalgte, folkevalgte og kandidater til regionale verv og nasjonale posisjoner i regjeringsapparat mv. Deltagerne 
må ha evne og vilje til å jobbe langsiktig for å utvikle sine politiske ferdigheter. Styringsgruppen består av fylkesleder Harald 
Furre, 2. nestleder Roger Abusland, Aase Marthe Horrigmo, Mathias Bernander og Amalie Kollstrand. I tillegg er 
regionrådgiver ansvarlig for det administrative arbeidet og gjennomføringen.   
 
I 2020 hadde programmet 20 deltakere i en alder fra 22 til 45. I januar dro gruppen på Studietur til Oslo hvor de blant annet 
besøkte Stortinget, Høyres hus og Statsministerens kontor. I mars kom Koronapandemien, og vi måtte legge om til digitale 
videomøter ut året. Vi hadde en digital samling i april hvor Jøran Gamman var innleder om skrivekunst, formidling og 

https://hyreshovedorganisasjon-my.sharepoint.com/personal/jangut_hoyre_no/Documents/Fylkesårsmøtearrangement/Fylkesårsmøte%205.%20-%206.%20februar%202021/%09https:/hoyre.no/agder/aktuelt/du_kan_na_pavirke_morgendagens_politikk/
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profilering på SoMe. Steinar Juel fra Civita holdt digitalt foredrag om barnefattigdom og Gunnar Pedersen fra Artic 
Securities hadde seminar og innføring om makroøkonomi og skattepolitikk. Årets siste foredrag var ved 
kommunikasjonsrådgiver Cecilie Roang fra Høyres stortingsgruppe.   
 
Det har vært bedre deltakelse og stort engasjement på de digitale seminarene. Alt passer ikke for alle, men de fleste deltar 
hver gang. 
 
Styringsgruppen har hatt jevnlig dialog på e-post for avsjekk og avgjørelser i forbindelse med tema for seminarene, og 
planlegging av aktiviteter i 2021. 
 

Agder Høyres politiske utvalg   
Agder Høyres politiske nestleder er hovedansvarlig for nedsetting og aktivisering av Agder Høyres politiske utvalg (PU). PU 
er ansvarlig for skriftlig utarbeidelse av uttalelser og resolusjonsforslag til Fylkesstyremøter, Fylkesårsmøter, Landsmøter 
m.m. Leder av PU er også hovedansvarlig for Agder Høyres programprosess og arbeidet i programkomiteen. PU skal være 
en ressurs for programkomiteen og kan hjelpe å nedsette tema- og ressursgrupper. Faste PU-medlemmer iht. vedtatte 
arbeidsoppgaver for verv i AU er Agder Høyres politiske nestleder, fylkesordfører og gruppeleder. Det er også ønskelig at 
lederne i Agder Høyres faste utvalg er med, samt representanter fra sideorganisasjonene o.a. andre aktuelle. 
Stortingsrepresentantene fungerer som referansegruppe for utvalget.  
 
Andre politiske utvalg: 
Fylkesstyret oppnevner andre politiske utvalg. Hensikten er å gjøre Agder Høyre til en arena for politisk diskusjon og 
utvikling av nye ideer, samt engasjere medlemmene i politiske diskusjoner også utenom programprosesser. Faste og 
midlertidige utvalg ligger under PU i organisasjonsstruktur, mens mandat og oppgave gis av Agder Høyres AU og fylkesstyre. 
Midlertidige utvalg og arbeidsgrupper videreføres ved behov og kobles spesielt opp mot programarbeid hvert 2. år. 
Utvalgsleder tar initiativ for møter og aktivitet og det er ønskelig at leder orienterer fylkesstyret ved behov. Alle utvalgene 
får nødvendig bistand fra Agder Høyres sekretariat som kan hjelpe med bla innkallinger, praktisk tilrettelegging, 
bedriftsbesøk og kontakt med øvrige deler av partiet, Storting, Regjering o.a.   
 
Utvalgene har ansvar for: 

− Å komme med forslag til utvikling av politikk i eget fagområde. 

− Innstille overfor fylkesstyret på, eller selv fremme, resolusjoner som skal behandles. 

− Komme med forslag til fylkesstyret ved partihøringer. 

− Det oppfordres til å: 
o Avholde medlemsmøter, høringer eller andre aktiviteter. 
o Selvstendig reise debatter som er aktualisert i media. 
o Skrive leserinnlegg på aktuelle tema og dele på SoMe. 

 
Agder Høyres faste politiske utvalg:  

− Agder Høyres Mangfoldsutvalg 

− Agder Åpne Høyre 

− Agder Høyres Landbruks- og distriktsutvalg  

− Agder Høyres Bedriftskanal/næringsutvalg  
 
 

Agder Høyres Mangfoldsutvalg  
Utvalget har ikke vært aktiv i 2020. Utvalget ledes av Odd Nordmo fra Kristiansand. Mangfoldsutvalget skal arbeide med 
nye velger- og innvandringsgrupper. Høyre skal ha gode kampanjer rettet mot nye velgergrupper og har utarbeidet en egen 
strategi. Utvalget skal aktivt sette Høyre i kontakt med innvandrermiljøer for dialog og innspill. Utvalget skal ha et mål om å 
bidra til bevisstgjøring om og faktisk øke mangfold blant tillitsvalgte og på Høyres valglister i forbindelse med 
nominasjonsarbeidet. Utvalget skal bidra til å gjøre Høyres budskap kjent for nye velgergrupper, og videre sikre seg flere 
Høyrevelgere.  
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Agder Åpne Høyre 
Åpne Høyre er utviklingsarena og talerør for skeiv blå politikk. Åpne Høyre er et fast utvalg nedsatt av Høyres sentralstyre 
for å gi politiske innspill og forslag fremover, samt å synliggjøre partiets historie på området. Agder Høyres fylkesstyre har 
vedtatt å nedsette et regionalt utvalg av åpne Høyre med lokale tilpasninger i.h.t forslag til mandat fra Åpne Høyre. 
Sammensetting av utvalget og representasjon i de ulike organer er vedtatt av Agder Høyre. Utvalget har mandat til å selv 
supplere flere medlemmer. Linda Walbeck Olsen fra Kristiansand leder utvalget, med Kai Olav Fredriksen fra Arendal som 
nestleder. Utvalgsleder kan delta på fylkesstyremøter og Fylkesårsmøte som observatør, uten stemmerett.  

Utvalget har i 2020 vist et stort engasjement for synliggjøring av politikken på området, og har markert seg godt med ulike 
kronikker og leserinnlegg i forbindelse med Pridearrangementer. De har også stiftet dialog med nytt Senter for likestilling 
ved Universitetet i Agder.   
 

Agder Høyres Landbruk- og distriktsutvalg 
Har ikke vært aktiv i 2020, vurderes revitalisert i 2021. Utvalget ledes av Arild Windsland fra Birkenes. Utvalget har som 
hovedoppgave å synliggjøre Høyres landbruk- og distriktspolitikk på Sørlandet.  
 

Agder Høyres Bedriftskanal 
Det har vært liten aktivitet gjennom året. 15. desember arrangerte vi i samarbeid med HH og Bedriftskanalen sentralt et 
webinar for inviterte næringslivsaktører som skaper og utvikler arbeidsplasser på Agder. Under webinaret fikk vi høre om 
aktørenes fremtidstanker og utfordringer. Høyre er opptatt av å høre hvordan rammebetingelsene for næringslivet 
fungerer og om hva som er det viktigste vi kan gjøre for bedriften og Sørlandet fremover. Det var innledninger og deltagelse 
ved Statsråd Tina Bru, leder for Høyres Bedriftskanal Thorild Widvey, stortingsrepresentant Ingunn Foss og Svein Harberg. 
Målet er å ha dialog med næringslivet og ta med innspill videre i Høyres programarbeid og politikkutvikling.  
 
Bedriftskanalen skal være et forum for små og mellomstore bedrifter som ønsker å delta aktivt i utviklingen av Høyres 
næringspolitikk, og skal bidra til å skape dialog rundt aktuelle næringspolitiske temaer mellom små og mellomstore 
bedrifter og Stortingsgruppen, Høyres ledelse og lokalpolitikere. Hans Martin Elle fra Kvinesdal er ansvarlig for arbeidet i 
krafta av sitt verv som medlem i AU og fungerer som leder for Agder Høyres Bedriftskanal. I tillegg skal utvalget bestå av 
næringskontakter fra Agders regioner som har ansvar for råd og innspill om næringer i egen region. 
 

Sluttord  
Vi vil takke alle som har bidratt, vært aktive og vært med å fremme Høyres politikk gjennom året. En spesiell takk til alle 
våre kandidater, folkevalgte, tillitsvalgte, Unge Høyre og Senior Høyre for innsatsen. 
 
2020 har med Covid-19 pandemien vært et annerledes år og dette vil nok dessverre følge oss inn i 2021. Agder Høyres 
møtevirksomhet gjennom året har i all hovedsak vært opprettholdt, men det har blitt mange digitale møter. Vi har klart å 
omstille oss til en ny, effektiv digital hverdag, men gleder oss stort til at fysisk deltagelse igjen blir normalen. Vi må tilpasse 
våre arrangementer etter myndighetenes til enhver tid gjeldende bestemmelser og FHIs smittevernråd.  
 
For å nå våre mål og bidra til et samfunn med muligheter for alle trenger vi et sterkt Høyre. Vi skal fortsette å bygge team 
Agder Høyre, bli enda flere aktive, flinkere og rekruttere nye medlemmer med mangfoldig bakgrunn. Høyre skal forstå den 
tid vi lever i og gi svar folk tror på. Vi skal fortsatt være aktiv i media og på sosiale medier, Høyre skal være det partiet som 
setter den politiske dagsorden.  
 
Sammen skal hele organisasjonen arbeide for å nå våre mål, sikre fire nye år med Høyre i Regjering og Erna som 
Statsminister. En Regjering som tror på Norge og som skal ta oss trygt tilbake til hverdagen! 
 
På vegne av Agder Høyres fylkesstyre, 
 
Harald Furre 
fylkesleder 
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5. Vedlegg a) Stortingsrepresentantenes rapport                                      
 

Stortingsrepresentant Svein Harberg fra Grimstad 
Komité:  1. nestleder Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomité 
Andre verv: Parlamentarisk nestleder (møter i gruppestyret samt AU og sentralstyret i HH) 
  Leder «Harberg-utvalget» 

Medlem i Arktisk Parlamentarisk Delegasjon  
 
Stortingsåret 2020 ble tidlig preget av at FRP gikk ut av regjeringen, og at Høyre nå igjen sitter i en mindretallsregjering. FRP 
i opposisjon har vært krevende, og de har skapt mye uro både gjennom offensive utspill mot hele eller deler av regjeringen, 
og ikke minst gjennom å alliere seg med resten av opposisjonen for å få flertall for enkeltsaker. De har vært tydelige på at 
deres lojalitet ligger mot egne velgere, og ikke det gamle regjeringssamarbeidet. Dette har skapt lite forutsigbarhet i vårt 
politiske arbeid på Stortinget, og krevende forhandlinger både i små og store saker. Dette sammen med et stadig mer 
populistisk SP med gode resultater på målinger har resultert i at vi har brukt mye ressurser på å dokumentere vår 
distriktspolitikk. Det er krevende debatter, fordi SP slipper lett unna med alle sin utspill mot regjeringen. Også 
regjeringspartnerne har til tider endret retorikken i høst gjennom å snakke mest om sine primærstandpunkt, og ikke 
enigheten i regjeringen etter at forhandlinger er gjennomført. 
 
Covid-19 og pandemien som følge av viruset er selvsagt det som i størst grad har satt sitt preg på arbeidet vårt i 2020. Fra 
begynnelsen av mars og frem til årsskiftet har det kontinuerlig vært arbeidet med økonomiske tilpasninger, kompensasjon, 
endring i lover og regler og styrking av materiell og personer for å følge opp utfordringene knyttet til pandemien. Stortinget 
har hatt evnen til å samarbeide og ta hurtige avgjørelser når det var nødvendig. De økonomiske rammene må gis av 
Stortinget, og fullmakt til å fravike ordinære lover der det trengs må også gis av den lovgivende forsamling. Det har vært 
krevende, men har gått greit. Det aller tyngste og viktigste arbeidet har regjeringen gjennomført, i all hovedsak gjennom de 
fullmakter de har og faglige vurderinger uten at det trengs involvering av Stortinget.  
 
Arbeidet i Stortingsgruppen  
Stortingsgruppens arbeid har selvsagt også vært preget av pandemien. Alle møter fra midt i mars og ut året har skjedd 
digitalt, men vi har likevel greid å holde gruppen orientert om saker som er til behandling, og regjeringens oppfølging av 
pandemien. Mesteparten av tiden har kun halvparten av stortingsrepresentantene vært tilstede på Stortinget for 
gjennomføring av møtene i stortingssalen og nødvendig votering. Trond Helleland har som vanlig ledet gruppen på trygg og 
god måte, og vi samarbeider tett og godt om ledelsen av gruppa.  
Som nestleder har det dette året vært en del ekstra arbeid med forhandlinger, og en del arbeid med nytt reglement for 
stortingsgruppenes økonomi. Det er heller ingen tvil om at kun digitale møtepunkter har vært tøft for enkelte 
representanter, og det har krevd en del samtaler for å gi hjelp i stortingsarbeidet. 
 
Komitéarbeidet  
Arbeidet i Kontroll- og konstitusjonskomiteen har som vanlig rapporter fra Riksrevisjonen på stadig nye politikkområder 
som hovedoppgave. Dette er lærerikt, men krever stor innsats for å sette seg inn i det aktuelle politiske området ekstra 
godt. Også dette året har NAV-saken vært den mest krevende. Den er enda ikke ferdigbehandlet, men etter 
granskingsutvalgets rapport har mye roet seg ned. Samarbeidet i fraksjonen er fortsatt veldig godt, men det er tydelig at 
det nærmer seg valg, og at noen sliter på meningsmålingene.  
 
Arktisk Parlamentarisk samarbeid  
Det arktiske samarbeidet har på grunn av pandemien ikke hatt noen samlinger i år. 
 
Arbeidet i «Harberg-utvalget» 
Stortinget har fem underliggende organer som skal kontrollere virksomheten i regjering og på Stortinget. Presidentskapet 
nedsatte i 2019 et utvalg som fikk i oppdrag å gå gjennom disse kontrollfunksjonene for å oppdatere mandat, lover, 
instrukser og struktur slik at de kan arbeide effektivt og godt i sine viktige oppgaver for å sikre tillit til det politiske arbeidet. 
Det er et omfattende materiale å gå gjennom, og alt skal bygge på politisk erfaring, juridisk forståelse for forvaltning og god 
kunnskap om offentlig forvaltning og maktbalanse. Som leder av utvalget har dette tatt mye av min tid dette året. Norunn 
Tveiten Benestad er den andre fra Høyre i utvalget. Det har vært et spennende arbeid. Utvalget foreslår mer felles struktur 
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for oppnevning og organisering i de underliggende organene, og fremmer forslag til ny lov for Sivilombudsmannen og 
Ombudsmannen for forsvaret. Utvalget skal levere sin rapport innen utgangen av januar 2021. 
 
Representant for Sørlandet  
Å være leder for Agderbenken har vært litt ekstra utfordrende i 2020 fordi pandemien gjorde at vi ikke kunne gjennomføre 
våre møter med virksomheter på Agder på vanlig måte. Vi har likevel fått til digitale møter med dem som ønsker det. 
Gjennom å stå sammen i viktige saker for Sørlandet har vi også i 2020 fått på plass mange viktige merknader i innstillingene 
på Stortinget, og selvsagt noen gjennomslag i regjeringen. Veibygging er alle år en viktig sak på vegne av landsdelen, så også 
i år. Det har også vært viktig å arbeide for støtte til forskning og utvikling av næring i blå sektor i vår landsdel. Her må vi 
fortsette kampen for å løfte den gode kompetansen og de mange gode ideene. Vi har også i fellesskap arbeidet for de 
utsatte i landsdelen, og spesielt det gode arbeidet Hopeful i Kristiansand står for er et godt eksempel på dette. Vi fikk 
gjennomslag for støtte i 2021, men arbeider videre med langsiktige løsninger både for dem og for Blå Kors sitt mangfoldige 
arbeid for de som sliter. 
 
Sluttord  
Dialogen med regionale og lokale politikere i egen region er avgjørende for å kunne gjøre en god innsats på vegne av Agder. 
Det har det naturlig nok blitt mindre av i 2020, men jeg vil spesielt takk fylkesordfører og gruppen for gode oppdateringer 
og involvering. Jeg håper vi kan få anledning til god dialog, møter og besøk på lokale virksomheter i det viktige valgåret som 
ligger foran oss!  
 
Svein Harberg  
stortingsrepresentant for Agder Høyre, innvalgt for Aust-Agder valgdistrikt  
 
 

 
Stortingsrepresentant Ingunn Foss fra Lyngdal  
Komité: Justiskomiteen 
 
Ukentlige møter 

− Stortingets møter 

− Justiskomiteen 

− Justisfraksjonen 

− Regjeringsfraksjonen 

− Gruppemøter 
 
Månedlige møter 

− Agderbenken 

− Bedriftsbesøk på Sørlandet - eller at bedrifter og andre får møter med oss i Oslo (mye teamsmøter etter 12.3) 
 
Møter 
Nesten alt av møtevirksomhet har foregått på teams etter nedstengningen 12. mars. Jeg har hatt teamsmøter og 
telefonkontakt med en rekke næringsaktører på Sørlandet. Det har bidratt til mange gode innspill som har blitt 
videreformidlet til de som har jobbet med krisepakkene. 
 
Jeg har besøkt Agder politidistrikt og alle lokale lensmannskontor i Vest Agder.  Har også sammen med Guro Angell Gimse 
besøkt Sørlandet sykehus og Statens Barnehus i Kristiansand. 
 
Høyres landbruksnettverk 
Høyres landbruksnettverk som nå ledes av Guro Angell Gimse har hatt en rekke teamsmøter med aktører fra hele landet.  
Vi har også besøkt Nordland fylke. Vi har fått en rekke innspill og har også jobbet aktivt inn mot programprosessen i partiet 
 
Komitereiser 
Justiskomiteen har hatt en reise til Skottland dette året - fokus var fengsel og politi. Alle utenlandsreiser ble stoppet 12. 
mars og det har heller ikke vært noen innenlandsreiser for komiteen. 
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Efta utvalget 
EFTA utvalget jobber med handelsavtaler sammen med Island, Liechtenstein og Sveits og har hatt flere teams møter i løpet 
av året. Hovedtemaene i år har vært Brexit og pandemi. 
 
Komitesaker 
Av saker i komiteen kan nevnes: en rekke Covid-19 saker, endringer i domstolsloven, halvering av salærer i inkassosaker, 
Lov om finansavtaler, pluss mange Dok8 saker fra opposisjonen. 
 
Sørlandssakene jobbes det kontinuerlig med både i komiteene og spesielt i forkant av budsjettprosessene. 
 
Gjennomslag 
Bevilgning til videreføring av E39 Herdal - Røysgård pluss diverse utbedringstiltak/trafikksikkerhetstiltak, belønningsavtale 
Kristiansand kommune/Agder fylkeskommune (fremkommelighet, miljø og helse i byområder), kjørestrøm Sira - Krossen på 
Sørlandsbanen, 8 mill. til Alarmtelefonen for barn og unge, flom og skredsikring, andel av 500 mill., økt tilskudd til 
kulturinstitusjoner, 47,6 mill. kroner til forskning og utvikling tilfaller Agder pluss 439 millioner kroner i lån og tilskudd fra 
Innovasjon Norge. Av lokale gjennomslag (enkeltsaker i forhandlingene) i budsjett 2021 kan nevnes 1 mill. til Hopeful i 
Kristiansand, 15 mill. til Rv9 Kristiansand - Hovden, 15 mill. til barnehospice, 5 mill. til Rv41 Herefoss – Hynnekleiv, Statens 
hus til Lyngdal. 
 
Den politiske situasjonen 
Året har vært sterkt preget av pandemien. Den parlamentariske situasjonen har vært at vi nå må forhandle med Frp for 
flertall i sakene. Det betyr også at det stort sett er Frp som får oppmerksomheten i budsjettprosessene. 
 
Ingunn Foss 
stortingsrepresentant for Agder Høyre, innvalgt fra Vest-Agder valgdistrikt  
  
 
 

Stortingsrepresentant Norunn Tveiten Benestad fra Kristiansand 
Komité:   Kommunal- og forvaltningskomiteen  
Medlem: Utvalg for kultur og utdanning, Nordisk Råd og valgkomiteen for Nordisk Råd 
  «Harberg-utvalget»  

Kommunalutvalget 
 
Særtrekk ved året som gikk  
Tre trekk har preget stortingsåret 2020; pandemien, at vi fikk en mindretallsregjering da Frp valgte å tre ut, og at Krf og V 
har slitt på meningsmålingene.  Alle faktorene har påvirket arbeidet i Stortinget. 
 
Pandemien har endret arbeidsvaner, rutiner, møte og reisekalendere. Nye saker kom til behandling, ofte med knappe 
frister.  Våre møter knyttet til saksbehandling, høringer, møter med organisasjoner og andre interessenter har stort sett 
vært gjennomført digitalt. Med varierende resultat avhengig av innhold og tematikk. Et av de mest positive digitale 
initiativene var ringekampanjen på vår/forsommer – der vi ble utfordret til å ringe 50-100 bedrifter i vårt valgområde. Det 
gav nyttig informasjon for oss å melde tilbake til arbeidet med krisepakkene, og det gav også god mulighet til å være synlig i 
forhold til våre bedrifter i en vanskelig situasjon. Et effektivt tiltak som nok kan benyttes også i andre sammenhenger.  De 
mange teams og zoom-møtene som har preget arbeidshverdagen vår dette året, har lært oss mye om effektivitet. Det har 
også lært oss hva vi trenger andre samarbeidsformer til. 
 
Den nye situasjonen etter Frps uttreden av regjeringen, endret også betydelig arbeidet i komite og storting.  Frp i 
opposisjon har vært krevende i mange saker. I Kommunal- og forvaltningskomiteen har vi mye godt samarbeid med Frp på 
kommunalområdet. Mens samarbeidet er ganske annerledes på integrering og særlig på innvandringsområdet.  I år, som 
tidligere, har vi hatt en rekke krevende saker på dette området. Et eksempel er Moria-saken som fortsatt er vanskelig.  I og 
med at vi i vår komite ikke kan danne flertall med H, Krf, Frp - og vi har ingen fra V i komiteen, blir det innimellom ekstra 
oppoverbakke ved at opposisjonen har flertall i komiteen og profiterer på det, selv om de taper i salen.   
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De siste månedene har vi også merket konsekvensene av at meningsmålingene til samarbeidspartiene våre har vært 
krevende. Det har gjort at lysten til å fronte primærpolitikken øker, og at det felles ansvaret for å fronte og forsvare 
regjeringens politikk svekkes. Det er en utfordring vi må håndtere fremover mot valget til høsten.  
 
Til tross for at vi store deler av dette året har hatt begrensning på at kun 87 representanter får møte i salen, har likevel det 
meste av det ordinære arbeidet gått sin gang. 
 
Ukentlige møter 

− Stortingsmøter 

− Kommunal- og forvaltningskomiteen 

− Regjeringsfraksjonsmøter med Kommunalministeren – kommunalsaker 

− Regjeringsfraksjonsmøter med distrikts- og digitaliseringsministeren  

− Regjeringsfraksjonsmøter med justisministeren – innvandringssakene 

− Regjeringsfraksjonsmøter med kunnskapsministeren – integreringssakene 

− Gruppemøte - stortingsgruppa 
 
Andre jevnlige møter 

− Agderbenken - månedlig 

− Møter med bedrifter og organisasjoner på Sørlandet (eller i Oslo).  

− Distriktsnettverket 

− Kommunalutvalget 

− Nordisk Råd, plenum og utvalg 
 
Sakene i komiteen 
Arbeidet i kommunalkomiteen spenner over et vidt saksfelt. Det rommer blant annet kommunesektorens rammevilkår og 
økonomi, kommunereform, regionreform, plan- og bygningssaker, statsforvaltningen, kongehus, boligpolitikk, digitalisering, 
innovasjon i offentlig sektor, distriktspolitikk, storbypolitikk, integrering, innvandring og asylpolitikk.  Komiteen behandler 
et relativt stort antall saker.  Den viktigste enkeltsaken vi har hatt innenfor mitt arbeidsområde dette året, har nok vært 
Distriktsmeldingen.  Det har sammenheng med det generelle politiske bildet der distriktspolitikken igjen er kommet mer i 
fokus, og opposisjonspartiene brukte arbeidet i Distriktsmeldingen til å finpusse og spisse sin egen politikk på området.  
Ellers er også innvandrings- og asylpolitikken krevende for oss. Her må vi ofte ta en brobyggerrolle. 
 
Harberg-utvalget 
I 2019 nedsatte Stortingets presidentskap et utvalg som fikk i oppdrag å gå gjennom kontrollfunksjonene til Stortingets fem 
underliggende organer som skal kontrollere virksomheten i regjering og på Stortinget.  Utvalget er ledet av Svein Harberg 
og jeg er medlem her. Oppdraget er å se på mandat, lover, instrukser og struktur for de underliggende organene.  Arbeidet 
skal sluttføres i januar 2021, og vil blant annet resultere i ny lov for Sivilombudsmannen og ombudsmannen for forsvaret.  
 
Nordisk Råd 
Det er det sjuende året jeg er medlem i Nordisk Råd. Samarbeidet i Norden bidrar til å bygge nærhet og tillit mellom 
landene våre. Faglig spenner det nordiske samarbeidet over nesten alle samfunnsområder, fra handel, investeringer, 
arbeidsmarked, klima og miljøsaker, helse, forskning, digitalisering, utdanning og kultur for å nevne noen. Dette året har 
også Covid-19 situasjonen vært tema både i plenum og i de ulike fagkomiteene.  
 
I komiteen for kultur og utdanning har vi særlig jobbet med tema som: 

− Frafall i videregående skole og sammenhengen mellom dette og barn og unges psykiske helse 

− Yrkesfaglige utdanninger – grensehindre i forhold til arbeidsmuligheter 

− Nytt samarbeidsprogram for kulturområdet 2021-2024 

− Nordisk språksamarbeid og oppfølging av språkdeklarasjonen 

− Utdanningssamarbeid om demokrati, inkludering og sikkerhet 
 
Sørlandssaker 
Samarbeidet om sakene som spesielt angår vår landsdel er en del av vår felles agenda og kontinuerlige arbeid. Også dette 
året har vi lykkes sammen med Krf, V og også Frp å få på plass viktige saker og budsjettinnspill.   
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Rapport fra Ingunn Foss som oppsummerer disse: 
Bevilgning til videreføring av E39 Herdal - Røysgård pluss diverse utbedringstiltak/trafikksikkerhetstiltak, belønningsavtale 
Kristiansand kommune/Agder fylkeskommune (fremkommelighet, miljø og helse i byområder), kjørestrøm Sira - Krossen på 
Sørlandsbanen, 8 mill. til Alarmtelefonen for barn og unge, flom og skredsikring, andel av 500 mill., økt tilskudd til 
kulturinstitusjoner, 47,6 mill. kroner til forskning og utvikling tilfaller Agder pluss 439 millioner kroner i lån og tilskudd fra 
Innovasjon Norge. Av lokale gjennomslag (enkeltsaker i forhandlingene) i budsjett 2021 kan nevnes 1 mill. til Hopeful i 
Kristiansand, 15 mill. til Rv9 Kristiansand - Hovden, 15 mill. til barnehospice, 5 mill. til Rv41 Herefoss – Hynnekleiv, Statens 
hus til Lyngdal. 
 
I tillegg har andre viktige saker for min del vært knyttet til arbeidet med finansering av frivilligsentralene, den statlige 
andelen av finansieringen av de regionale kulturinstitusjonene våre, samt bedre tilbud for fleksible utdanningsmuligheter 
og finansiering av disse. 
 
Avslutning 
Også i året som gikk har vi sett at det er mulig å oppnå resultater når vi samarbeider godt. Jeg vil benytte anledning til å 
takke alle dere som tar kontakt og bidrar med informasjon, utfordringer og innspill. Vi bygger regionen og vi bygger Høyre 
ved å løse oppgaver sammen. Takk til alle i nærings- og organisasjonsliv som bidrar til at vi kan se og forstå utfordringer og 
se oppgaver som må løses. Ved inngangen til et valgår trenger vi et sterkt samarbeid i regionen for å identifisere det som 
må bli det neste store Sørlandsløftet. Her har vi bare tiden og veien. 
 
En særlig takk til Svein og Ingunn for alt godt samarbeid, til fylkesorganisasjonen vår, lokalforeningene og ikke minst 
fylkessekretær og rådgiver.   
 
Norunn Tveiten Benestad 
stortingsrepresentant for Agder Høyre, innvalgt fra Vest-Agder valgdistrikt  
 
 

5. Vedlegg b) Agder Høyres kvinneforum rapport                                      
 

Det kvinnepolitiske arbeidet i Høyre er organisert og forankret lokalt i hele Norge ved å ha en kvinnepolitisk representant 
valgt fra hvert lokallag og en valgt kvinnepolitisk leder for hvert fylke. 
  
Målsettingen er å få flere kvinner inn i politiske verv, både lokalt, regionalt og nasjonalt. I tillegg skal vi være pådrivere for 
likestillingspolitikken i Norge. Kvinner utgjør halvparten av innbyggerne i kommune Norge, men andelen kvinner på 
Stortinget er i dag på 40,8 prosent, med 69 kvinnelige mandater. 
 
Agder Høyre Kvinneforum har i perioden vært representert av Mette Roth i styret HKF nasjonalt, og i forbindelse med valg 
til stortingsvalget 2021 representerte Torunn Charlotte Nyberg og Mette Roth Agder Høyre Kvinneforum i 
nominasjonsarbeidet i henholdvis Aust-Agder og Vest-Agder valgdistrikt. Det er en jevn kjønnsfordeling på listene. Blant 
topp 3 på listene er det 5 kvinner og 1 mann. 
  
Politikk er å finne gode beslutninger om hvordan vi disponerer velferdstjenestene våre lokalt og som i stor grad omfatter 
kvinners liv som yrkesaktive, mødre og omsorgspersoner. Fra Høyre Kvinneforum (HKF) sentralt har kvinnehelse vært 
fokusområdet i 2020. Undertegnede har vært på samling i Oslo om kvinnehelse på Stortinget.  
  
Gjennom året har det vært flere medieoppslag og leserinnlegg. Vi hadde en digital samling med Sandra Bruflot om 
likestilling, med godt oppmøte fra hele fylket. Styret har planlagt aktivitet, men som har vært vanskelig å gjennomføre på 
grunn av omstendighetene med korona og restriksjoner.  Vi har likevel fått satt ned et styret som har hatt møter, og 
planlegger for økt aktivitet med valgkampen og når man kan møtes igjen.  
 
Styrets medlemmer:  

− Leder Amalie Kollstrand  
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− Nestleder Mette Roth 

− Medlem Linda Dagestad Øygarden 

− Medlem Benedikte Nilsen 

− Medlem Maria Dragland 

− Medlem Nina Ledang 
 
Amalie Kollstrand 
leder Agder Høyres kvinnerforum 
 
 

5. Vedlegg c) Agder Senior Høyres rapport                
 

Fra 30.11.2019 - 07.12.2020 
 
Styret  
Leder:                      Kirsten Huser Leschbrandt, Lindesnes 
Nestleder:  Rolf Larsen, Arendal 
Styremedlemmer: Ragnhild Løvdal, Gjerstad               vara Kerstin Flaten, Gjerstad 

   Halvor Rismyhr, Lillesand                           vara Tor Eriksen, Grimstad 
                          Inger Stray Jensen, Farsund 
                            Britt Egebø, Lyngdal 

Styremedlemmer ledere/representanter fra lokale Seniorforeninger:  
                         Anne-Marie Beyer Larsen, Arendal 
                       Hans Otto Lund, Kristiansand 
                          Ole Guttorm Ihme, Lindesnes            
                        Linda Oftedal Jakobsen/Roy Lund, Lyngdal 

Valgkomite 
Leder:   Stig Wulff, Lindesnes 
Medlemmer:  Anne Marie Beyer Larsen, Arendal 
   Elin Hoel, Kristiansand 
Vara:   Linda Oftedal Jakobsen, Lyngdal 
 
Revisor   Stig Wulff, Lindesnes 

 
 
Medlemmer   Registrerte:  Betalende:  
Arendal Senior Høyre  60   57      
Lindesnes Senior Høyre  71   61 
Lillesand Senior Høyre  13   13 
Lyngdal Senior Høyre  19   13        
Kristiansand Senior Høyre  57   51   
Enkelt medlemmer: 
Farsund     1    1 
Grimstad    4    4 
Gjerstad      2    2 
Tvedestrand    2    2 
Åseral      2    2 
Totalt               231              206 

 
I løpet av året 12 utmeldinger og 20 nye medlemmer, med andre ord en liten tilvekst. Vi har tydeligvis en jobb å gjøre med 
å få medlemmer til å betale. 
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Tillitsverv 
Vi har vært representert i følgende styrer, komitéer og utvalg: 
Kirsten H. Leschbrandt:  2. nestleder Senior Høyres Landsforbund og AU-medlem, leder av organisasjonsutvalget i SHL, 

medlem av AU/Fylkesstyret Agder Høyre, medlem i valgkomitéen Agder Høyre, medlem av 
Høyres kommunalutvalg 

Rolf Larsen:   Medlem av nominasjonskomitéen Agder Høyre- distrikt øst, vara AU/Fylkesstyret 
Halvor Rismyhr:   Styremedlem Senior Høyres Landsforbund 

Hans Otto Lund:  Medlem av politisk utvalg sentralt og vara til Fylkestinget Agder 

Anne-Marie Beyer Larsen: Revisor Agder Høyre 

Inger Stray Jensen: Nestleder nominasjonskomitéen Agder Høyre -distrikt vest 

Maiken Messel:  Senior Høyres medlem i Fylkestinget 

 

Vi er godt representert sentralt og er i de fleste komitéer og utvalg på fylkesnivå. Flere av oss er bla valgt som delegater til 

Agder Høyres nominasjonsmøte 21. november. 

 
Møtevirksomhet 
Grunnet Coronasituasjonen og begrensninger i muligheter for møtevirksomhet og aktiviteter, har året blitt spesielt. Vi har 
dog gjennomført årsmøtet og 2 styremøter 8. januar i Lyngdal og 9.november digitalt. Møtene i april og juni ble avlyst. 
 
Årsmøtet Agder Senior Høyre 09.12.19 
Møtet ble avholdt på Høyres Hus i Kristiansand med 13 stemmeberettigede av totalt 17 deltagere til stede. 
Stortingsrepresentant Ingunn Foss var vår gjest og fortalte engasjert fra livet på Løvebakken. Protokollen fra møtet viser at 
styret ble gjenvalgt med små justeringer. Alle er dermed nå på valg for 2021 bortsett fra nestleder. Sekretær er ikke blitt 
valgt i løpet av året. Arbeidsplanen som ble vedtatt gikk ut på å få på plass senior kontakter i alle lokalforeningene og 
opprette nye foreninger der det er mulig. 
 
Fylkesårsmøtet Agder Høyre lørdag 8. februar 2020 
Vi hadde i alt 9 delegater til dette møtet. Faste delegater var Kirsten Huser Leschbrandt som medlem av AU og Fylkesstyret 
og Anne-Marie Beyer Larsen som revisor og valgkomitéens leder. Videre stilte Rolf Larsen, Hans Otto Lund, Ole G. Ihme, 
Ragnhild Løvdal og Erik Fjelldahl som delegater fra Agder Senior Høyre, mens Halvor Rismyhr og Tor Eriksen var med som 
delegater fra egen Høyreforening. 
 
Senior Høyres Landskonferanse 13. - 14. februar på Lillestrøm 
Fra Agder Senior Høyre deltok: Rolf Larsen, Ole Guttorm Ihme, Anne-Marie Beyer Larsen, Liv Aanby og Erik Nyhus i tillegg til 
de selvskrevne styremedlemmer /utvalgsmedlemmer: Kirsten Huser Leschbrandt, Hans Otto Lund og Halvor Rismyhr. 
Leder av Organisasjonsutvalget Kirsten Huser Leschbrandt ønsket velkommen. Stortingsrepresentant og leder av Viken 
Høyre, Kristin Ørmen Johnsen, fortalte at Viken er det mest folkerike fylke i landet. Hun understreket Erling Nordviks ord 
om at Høyre må være aktuelle og fremme konkrete forslag som betyr noe for den enkelte. Markeds- og kampanjesjef 
Thoralf Granerød holdt et fyrverkeri av et innlegg om organisasjon og rekruttering.  Granerød fortalte at Høyres valgresultat 
ville vært mye dårligere uten Senior Høyre.  
 
Ikke mindre enn 11 seniorer hadde ordet etter Granerød, deriblant Liv Aanby som fastslo at valgkampen er i gang og at vi 
må velge de rette sakene. Stortingspolitiker Hårek Elvenes innledet om sikkerhetssituasjonen. Elvenes fremholdt at Kina er 
en global stormakt som utfordrer folkeretten.  Russland viser muskler og utnytter gråsonen mellom krig og fred.  Norge er 
avhengig av USA.  
 
Deretter fulgte en spørsmålsrunde hvor 12 deltakere deltok. I neste sekvens fulgte våre egne seniorer opp om veien til 
suksess for etablering av lokale senior foreninger: «Sånn gjorde vi det». Fredagen startet opp med «Et skråblikk på Senior 
Høyre» av stortingsrepresentant Stefan Magnus Brittmark Heggelund. Han poengterte at Unge Høyre og Senior Høyre har 
tradisjon for å samarbeide.  Han hevdet at det beste i et borgerlig samfunn er å ta hensyn til både individet og fellesskapet.  
 
Stortingsrepresentant Margret Hagerup innledet om media og sosial medier, og Stortingspresident Tone W. Trøen tok opp 
temaet om SHL’s fremtid.  Eldre lever lengre og er friskere enn før. Seniorer må ikke bare snakke om eldrepolitikk, men 
melde seg på i alle debatter og delta i politikkutvikling. 
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Lillesand Senior Høyre Stiftelse 18. februar 2020    
Etter godt forarbeid og god gjennomføring av Halvor Rismyhr ble Foreningen stiftet 18. februar med pr. dato 13 
medlemmer. Rolf Larsen var til stede på møtet med et innlegg og hilsen fra Agder Senior Høyre. 
 
Høyres Landsmøte 11.09.20 med delegater fra Agder Høyre på Thon hotell Norge i Kristiansand 
Coronapandemien var årsak til denne digitale løsning med deltagelse i egne geografiske fylkeslag. Halvor Rismyhr og Kirsten 
Huser Leschbrandt satt følgelig i Kristiansand og deltok derfra. Dvs. at Senior Høyres 10 delegater deltok fylkesvis og var 
således ikke samlet. Det digitale Landsmøte har blitt evaluert, og etter forholdene ble det akseptabelt.  Organisasjons-
utvalget i Senior Høyre har hatt en egen evaluering av de 10 delegatenes digitale Landsmøte erfaring.  Og ikke minst at de 
10 SH delegatene var splittet regionvis.  Det er et sterkt ønske, som er formidlet til ledelsen, at på neste Landsmøte, om 
Coronasituasjonen er tilsvarende, må det la seg ordne at SH er samlet. 
 
Nominasjonskomitéene for valgdistrikt Vest og Øst 
Inger Stray Jensen er nestleder i Vest, mens Rolf Larsen er medlem av komitéen i Øst.  Flere møter og intervjurunder har 
vært gjennomført i perioden mars til dags dato. 
Innstillinger foreligger og det endelige nominasjonsmøte vil finne sted i Kristiansand 21 november 2020. Senior Høyre har 
ingen egne delegater, men flere er med som delegat fra sine Høyreforeninger. 
 
Arendalsuka 2020   
Hele arrangementet ble avlyst grunnet Coronasituasjonen. 
 
Åseral Senior Høyre  
Er under etablering.  Møte fant sted på Eikerapen Gjestegard og Kirsten Huser Leschbrandt deltok og orienterte med 
innlegg. Seniorkontakt Elling Eikerapen og varakontakt Arna Berg er foreløpig registrert som medlemmer i Lindesnes Senior 
Høyre.   
 
Økonomi 
Aktiviteten har dette året, naturlig nok vært sterkt redusert og dermed har vi ikke brukt mye av våre tildelte midler. Det vil 
bli utarbeidet et enkelt budsjett for 2021 som er en del av årsmøtedokumentene. Som tidligere år vil vi få mulighet til å gi 
tilskudd til deltagelse på SHL Landsmøte 2021 av årets midler. 
 
 
Nytt styre for Agder Senior Høyre fra 07.12.20 
Leder    Halvor Rismyhr 
Nestleder   Sally Vennesland 
Styremedlem   Rolf Larsen 
Styremedlem   Ragnhild Løvdal 
Styremedlem   Tor Eriksen 
Styremedlem   Elling Eikerapen 
Styremedlem   Ånen Werdal 
Leder Arendal Senior Høyre Anne-Marie Beyer Larsen 
Leder Kristiansand Senior Høyre Hans Otto Lund 
Leder Lindesnes Senior Høyre Ole Guttorm Ihme 
Leder Lyngdal Senior Høyre Roy H. Lund 
Nestleder Lillesand Senior Høyre Oddvar Abrahamsen 
 
Halvor Rismyhr 
leder Agder Senior Høyre 
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5. Vedlegg d) Agder Unge Høyres rapport   
              

1.0 Organer og utvalg 
 
1.1 Generalforsamling 
Det ble avholdt ordinær generalforsamling den 29. august 2020. Generalforsamlingen vedtok 2 resolusjoner og valgte nytt 
arbeidsutvalg. 
 
1.2 Arbeidsutvalget 
For perioden 2019/2020: 
Fylkesleder: Amalie Kollstrand 
1. nestleder: Nicolai Østeby 
2. nestleder: Siri Heimdal Knudsen 
AU-medlem: Christoffer Myhra 
AU-medlem: Tobias Solberg 
AU-medlem: Yasmin Stølefjell 
 
For perioden 2020/2021: 
Fylkesleder: Nicolai Østeby 
1. nestleder: Mikkel Røed Nesse 
2. nestleder: Maria Dragland 
AU-medlem: Ingrid Rønnestad Braut 
AU-medlem: Håvard Wathne 
 
1.3 Fylkesstyret 
I tillegg til arbeidsutvalget, består fylkesstyret av lokalforeningslederne. 
For perioden 2019/2020: 
Kristiansand og omegn Unge Høyre: Julie Skahjem 
Arendal Unge Høyre: Mikkel Røed Nesse 
Grimstad Unge Høyre: Tonje Dowerdock 
Lillesand Unge Høyre: Felix Andersen 
Lindesnes Unge Høyre: Johannes Strømberg 
 
For perioden 2020/2021: 
Kristiansand og omegn Unge Høyre: Siri Heimdal Knudsen 
Arendal og Grimstad Unge Høyre: Victor Scheie-Christiansen 
Lindesnes Unge Høyre: Håkon Ulriksen Hunt 
 
1.4 Politisk utvalg 
Politisk utvalg ledes av Agder Unge Høyres 1. nestleder, og består av 1. nestleder fra lokalforeningene. 
For perioden 2020/2021: 
Leder: Mikkel Røed Nesse 
Medlem (Kristiansand): Tobias Solberg 
Medlem (Arendal og Grimstad): Nora Victoria Søby Arnesen 
Medlem (Lindesnes): Håvard Wathne 
 
1.5 Desisjonskomiteen 
For perioden 2019/2020: 
President: Haagen S.N. Poppe 
Visepresident: Erik Johan T. Lindøe 
Visepresident: Benedichte L. Hellestøl 
 
For perioden 2020/2021: 
President: Erik Johan T. Lindøe 
Visepresident: Amalie Kollstrand 
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Visepresident: Jørgen Heimsæter 
 
1.6 Valgkomiteen 
For perioden 2019/2020: 
Leder: Erik Johan T. Lindøe 
Medlem: Johannes Strømberg 
 
Generalforsamlingen ga fullmakt arbeidsutvalget til å velge valgkomité for perioden 2020/2021. 
 
1.7 Høyres Studenter Agder 
Styret for perioden 2020/2021: 
Leder: Kristoffer Finsrud 
1. nestleder: Sindre Øvergård Næss 
2. nestleder: Henrik Pehrsen 
Styremedlem: Tonje Løyning 
Styremedlem: Lars Melhus Gran 
 
 
2.0 Representasjon 
 
2.1 Høyre 
Agder Høyres arbeidsutvalg: Amalie Kollstrand, Nicolai Østeby 
Agder Høyres fylkesstyre: Amalie Kollstrand, Nicolai Østeby, Mikkel Røed Nesse 
Agder Høyres valgkomité: Nicolai Østeby 
Agder Høyres resolusjonskomité: Mikkel Røed Nesse 
Høyres landsmøte: Nicolai Østeby, Siri Heimdal Knudsen  
 
2.2 Unge Høyre 
Unge Høyres sentralstyre: Amalie Gunnufsen 
Unge Høyres landsstyre: Amalie Kollstrand, Nicolai Østeby, Mikkel Røed Nesse, Siri Heimdal Knudsen 
Unge Høyres landsmøte: Johannes Strømberg, Siri Heimdal Knudsen, Amalie Kollstrand, Tobias Solberg, Amalie Gunnufsen, 
Kristin Tallaksen, Victor Scheie-Christiansen, Håvard Wathne, Håkon Ulriksen Hunt, Erik Johan T. Lindøe, Julie Skahjem, 
Hedda Stray, Mikkel Røed Nesse, Nicolai Østeby 
 
2.3 Folkevalgte 
Agder fylkesting: Erik Johan T. Lindøe, Haagen S.N. Poppe (vara), Amalie Kollstrand (vara), Frida Glamsland (vara), Aurora 
Hårtveit (vara) 
Arendal bystyre: Haagen S.N. Poppe, Erik Johan T. Lindøe, Amalie Kollstrand (vara) 
Lillesand kommunestyre: Jørgen Heimsæter, Frida Glamsland, Knut Halvor Rismyr 
Grimstad kommunestyre: Håvard Eriksen 
Kristiansand bystyre: Amalie Gunnufsen 
 
 
3.0 Organisasjon 
 
3.1 Medlemsutvikling 
I 2020 endte vi opp med 217 betalende medlemmer, hvor vi vervet 27 nye (!) til tross for nedstengningen og begrensningen 
i aktivitet som følge av koronapandemien. Foreningen opplevde en stor vekst i antall aktive medlemmer ila. 2020, og var 
ved slutten av året den fylkesforeningen med høyest betalingsgrad av alle i Unge Høyre. Foreningen har også en svært ung 
medlemsmasse sammenlignet med andre fylker i Unge Høyre. Totalt sett opplevde vi dessverre medlemsnedgang fra 2019 
som et resultat av mange utmeldelser fra eldre medlemmer, men foreningen tar med seg veksten i unge aktive medlemmer 
som den viktigste faktoren i 2020-medlemsutviklingen. Foreningen vil gjerne bemerke viktigheten av støttemedlemmer, og 
setter stor pris på alle høyrefolk som støtter oss. 
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3.2 Sommerleir 
Som følge av koronapandemien ble Unge Høyres sommerleir 2020 dessverre avlyst. 
 
3.3 Unge Høyres landsmøte 
Som følge av koronapandemien ble Unge Høyres landsmøte utsatt fra juni til oktober. Agder Unge Høyre sendte en 
delegasjon på totalt 13 delegater, og fikk flere politiske gjennomslag under behandling av utenriksprogrammet, 
programmet for økonomisk bærekraft, og under resolusjonsbehandlingen. Nesten hele delegasjonen talte under 
landsmøtet, og mange for første gang. Delegasjonen holdt skyhøyt nivå på landsmøtet, og la igjen et stort fotavtrykk for 
Agder i Unge Høyre. Delegasjonen var svært fornøyde med landsmøtet. 
 
3.4 Arrangementer 
Som følge av koronapandemien har svært mange av de rundt 30 åpne arrangementene fylkes- og lokalforeningene har 
arrangert, vært heldigitale. Agder Unge Høyre har gjennom året, spesielt gjennom høsten, hatt et av de høyeste 
aktivitetsnivåene i landet sammenlignet med andre fylker i Unge Høyre. Foreningen håper å øke trykket ytterligere for 
2021, og håper samtidig på flere fysiske arrangementer. 
 
3.5 Lokalforeninger 
Ved utgangen av 2020 hadde Agder Unge Høyre 3 lokalforeninger + Høyres Studenter Agder. Det er en nedgang fra året før. 
Dette kommer av at 2 lokalforeninger ble avløst / slått sammen som følge av inaktivitet. Lillesand Unge Høyre hadde ikke 
aktivitet i 2020 og ble derfor avløst, mens Grimstad Unge Høyre på initiativ fra arbeidsutvalget slo seg sammen med 
Arendal og dannet Arendal og Grimstad Unge Høyre. Fylkesforeningen håper å øke aktiviteten i samtlige lokalforeninger i 
2021, og har som målsetning å starte opp en lokalforening i Lister ila. året, samt på lengre sikt gjenopprette Lillesand Unge 
Høyre. 
 
3.6 Samarbeid med andre ungdomspartier 
Agder Unge Høyre har hatt tett kontakt med andre ungdomspartier på Sørlandet gjennom hele året. Foreningen har vært 
en pådriver for tverrpolitisk samarbeid i en årrekke, og har som målsetning å øke den tverrpolitiske aktiviteten i 2021. 
Fylkesleder representerer Unge Høyre i Tverrpolitisk Ungdomsnettverk i Agder, og opplever at samarbeidet er godt mellom 
partiene. 
 
 
4.0 Nominasjonsprosessen for stortingsvalget i 2021 
 
4.1 Ungdomskandidater 
 
Agder Unge Høyre valgte våren 2020 ungdomskandidater for stortingsvalget 2021: 

− For Aust-Agder valgdistrikt: Amalie Kollstrand (Arendal, 1997), Haagen Poppe (Arendal, 1995) 
For Vest-Agder valgdistrikt: Amalie Gunnufsen (Kristiansand, 1996), Nicolai Østeby (Kristiansand, 2003) 
 

4.2 Nominasjonsmøter 
Etter nominasjonsmøtene i begge valgdistrikt ble valglistene i begge valgdistrikt historiske. Agder Unge Høyre fikk alle 
ungdomskandidatene nominert på topp 4 i begge valgdistrikt, og foreningen er svært tilfreds med nominasjonen. 
Valglistene i både Aust- og Vest-Agder i 2021 blir noen av de yngste, om ikke de yngste, valglistene i Høyres historie på 
Sørlandet.   
 
Resultat etter nominasjonsmøter: 

− Aust-Agder valgdistrikt:  Amalie Kollstrand, 3. Kandidat, Haagen Poppe, 4. Kandidat 

− Vest-Agder valgdistrikt:  Amalie Gunnufsen, 3. Kandidat, Nicolai Østeby, 4. kandidat 
 
 
Nicolai Østeby 
leder Agder Unge Høyre 
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6. Godkjenning av fylkestingsgruppenes rapport  
 
Agder Høyres representanter i fylkestinget  
 
Fylkesutvalg:  
- Arne Thomassen, fylkesordfører 
- Torunn Ostad, gruppeleder 
 
Hovedutvalg for næring, klima og miljø: 
- Mathias Bernander, leder 
- Hannah Dybesland 
 
Hovedutvalg for samferdsel: 
- Harald Fauskanger Andersen 
- Rune Hagestrand 
 
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse: 
- Erik Johan Tellefsen Lindøe, nestleder 
- Torunn Charlotte Nyberg 
 
Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet: 
- Sally Vennesland, nestleder 
- Maiken Messel 
 
Vararepresentanter som møter fast i gruppemøter: 
- Haagen Poppe 
- Hans Otto Lund 
- Kjetil Aga 
 
 
Høyres samarbeidspartnere  
Samarbeidspartnerer i posisjon er partiene KrF, Frp, V og Pp. PDK har meldt seg ut av posisjonen og budsjettsamarbeidet på 
grunn av politisk uenighet i mangfoldspolitikken. Det betyr at vi ikke lenger har en fast flertallskonstellasjon, men vi har 
godt samarbeid med PDK og andre partier i de fleste saker og har ofte et solid flertall. Fylkestinget hadde 6 møter i 2020. I 
tillegg kommer utvalgsmøter, som er om lag ett i måneden. 
 
Budsjett og økonomiplan 
Økonomien i fylkeskommunen er stram. Det vil si at det betyr noe hvem som styrer. Høyre evner å prioritere tydelig og 
tenke langsiktig. Fylkeskommunens budsjett for 2021 bærer preg av stram økonomistyring, styrking av samferdsels-
budsjettene, et offensivt klimabudsjett, og en tydelig satsing på arbeid og inkludering og gode utdanningstilbud. 
 
Koronasituasjonen og krisepakker 
2020 var et helt spesielt år. Pandemien rammet oss brått og hardt, og for fylkeskommunen med 3000 ansatte og 11 000 
elever og studenter var det en alvorlig og krevende situasjon da Norge stengte ned i mars. I tillegg til å skulle organisere 
egen virksomhet og koordinere kriseledelse, kom raskt bekymringene for næringsliv og arbeidsplasser. Allerede i april 
bevilget fylkestinget den første krisepakken. Med fokus på prosjekter som kunne settes i gang raskt og som ville skape 
sysselsetting, bevilget fylkestinget blant annet 120 millioner ekstra til veiutbygging, 50 millioner ekstra til vedlikehold av 
veg, 15 millioner ekstra til vedlikehold av bygninger, 15 millioner ekstra til solcelleinvesteringer på egne bygg, 5 millioner til 
bredbånd samt ekstra tilskudd til lærlinger, landbruk, kultur, reiseliv og drosjenæring. De ansatte og ledelsen i fylkes-
kommunen har gjort en fantastisk innsats i et år med mange utfordringer, og fylkesordføreren skal ha ekstra ros for å ha 
ledet organisasjonen og Agder gjennom krisen med ro og styrke. 
 
Andre viktige saker 
Skolebruksplanen og tilbudsstrukturen for videregående skoler er en viktig sak med mange ulike avveininger. Høyres 
viktigste perspektiv er som alltid kvalitet i opplæringen. Det er avgjørende for at vi skal ruste ungdommene for fremtiden. I 
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tillegg er skolene viktige i lokalmiljøene, særlig i distriktene. De gir kompetansearbeidsplasser og motvirker til en viss grad 
at ungdommene flytter. Ønsket om et bredest mulig tilbud på alle de mindre skolene må veies opp mot kvalitet og 
økonomi. I 2020 hadde Agder 930 tomme skoleplasser. Det gir en ekstrakostnad på om lag 100 millioner. I tillegg må vi 
planlegge for en sterk nedgang i antall ungdommer i deler av fylket i årene fremover. Høyre har fått gjennomslag for å se på 
digitale løsninger for å gi et bredere tilbud ved de mindre skolene. Vi fikk også med Sp på å myke opp inntaksreglene rundt 
Kristiansand, Arendal, Kvinesdal og Birkenes. Disse sakene tapte vi i første runde av inntaksreglementet, men Høyre griper 
alle sjanser som byr seg når det gjelder å gi ungdommene valgfrihet. I skolebruksplanen er de to store pågående 
prosjektene ny skole på Tangvall i Søgne og ny fagskole i Grimstad. Det er planlagt renovering og utbygging ved flere skoler i 
perioden fremover. Endelig vedtak om skolebruksplan og tilbudsstruktur fattes våren 2021. 
 
Høyre har løftet saken om elever med stort læringspotensial og talentsatsing. Der er nå en bredt sammensatt 
arbeidsgruppe i gang for å evaluere de tiltakene vi har og legge fram forslag til en helhetlig satsing. Vi har også foreslått å 
sette i gang et nytt tilbud i Arendal for unge som ikke har fullført skolen med navnet Unginvest. Utforming av en helhetlig 
tiltakspakke for ungdom og utenforskap i Arendalsregionen kommer til behandling våren 2021. Dette kommer i tillegg til 
satsinger som Venneslabroa, Lindesnes-losen og andre tiltak for ungdom. 
 
Kulturpolitikken bærer fortsatt preg av å skulle harmonisere og samordne to fylkeskommuner og få på plass gode rutiner 
for ulike tilskuddordninger. På tross av en stram økonomi er Høyregruppa av den oppfatning av at et mangfoldig 
kulturtilbud er viktig for at Agder skal være et attraktivt bosted og reisemål. Vi har fantastiske museer, kompetansemiljøer, 
utøvere og fritidstilbud over hele Agder. Fylkeskommunen skal bidra på alle områder av kulturfeltet, ved å løfte de 
regionale satsingene, men også støtte opp om kommuner og frivillighet rundt om i fylket. Vi er ekstra stolte av Unesco-
satsingen. Der har vi nå på plass en treårig prosjektstilling i Setesdal. UNESCO-statusen er knyttet til et levende og aktivt 
miljø av tradisjonell musikk, dans og kveding i Setesdal, og prosjektstillingen skal jobbe tett sammen med lokale krefter. Det 
er et mål at UNESCO-statusen skal gi økte muligheter for at flere kan bo i dalen og leve av å være utøver. I tillegg kan det 
bety mye for kulturturisme og reiseliv. 
 
Politikk handler om å legge til rette for at andre kan skape verdier. Med oppstart av blått kompetansesenter Sør og Blått 
Forum ledet av Høyres Hannah Dybesland setter vi inn et nytt gir i arbeidet med marine og maritime næringer. Her ligger 
det spennende muligheter og viktige arbeidsplasser for vår landsdel. En gjennomgang av hele det regionale 
virkemiddelapparatet er i gang, for å sikre at vi treffer best mulig med støtte til forskning og næringsutvikling. Høyre har 
sikret at to millioner av gründerstøtten settes av til sosiale entreprenører. Vi må både skape mer og inkludere flere. 
 
Samferdsel er en viktig satsing for en borgerlig styrt fylkeskommune. Det betyr å øke egne budsjetter for drift, vedlikehold, 
investeringer og trafikksikkerhet. Og det betyr å drive et jevnt påtrykk mot nasjonale myndigheter for de store satsingene. 
Fylkespolitikerne med fylkesordfører Arne i spissen har jevnlige møter med politisk ledelse i departementet og 
transportkomiteen, og Agders ønskeliste er godt kjent i Oslo. Det har medført store gjennomslag i nasjonal politikk, men vi 
har fortsatt store prosjekter igjen å kjempe for. For fylkeskommunes egne midler har hovedprioriteringen vært 
trafikksikkerhet og viktige veier for næringslivet. I tillegg har fraksjonen hatt nær kontakt med distriktskommunene, for 
også å kunne prioritere prosjekter som kanskje ikke sto høyest på en samlet prioriteringsliste, men som kunne være veldig 
viktig for et lokalmiljø. For å kunne bo og jobbe i hele Agder, er infrastruktur en av de aller viktigste satsingene. 
 
Mange andre saker kunne vært nevnt. Fylkestings- og utvalgsmøter kan følges på streaming eller i opptak. Der får dere se 
mye spennende politikk ledet med både humør og struktur av fylkesordfører Arne eller utvalgslederne. 
 
Jeg ønsker å takke medlemmer og varamedlemmer i gruppa for engasjement, positivitet og god arbeidsinnsats i et 
krevende og stort sett digitalt år. Høyres fylkestingsgruppe markerer seg godt, er aktive på talerstolen og får gjennomslag 
for mye god høyrepolitikk.  Så takker jeg for og håper på et fortsatt godt samarbeid med gruppelederne i by-
/kommunestyrer, fylkesleder, stortingsrepresentanter og sekretariatet om lokale og regionale saker. 
 
Torunn Ostad 
gruppeleder Agder Høyre 
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7. Valgkomiteens innstilling                                       
 

Valgkomiteen v/leder Marianne Landaas legger frem sin innstilling. Komiteen har fulgt retningslinjer for Agder Høyres 
valgkomite vedtatt av fylkesstyret. 
 

Region Verv Valgkomitemedlemmer Kommune 

Østre Agder Leder Marianne Landaas Tvedestrand 

 Medlem Svein Harberg Grimstad 

Setesdal Medlem Jan Kristensen      Evje og Hornnes 

Kristiansand Medlem Renate Hægeland                      Kristiansand 

 Medlem Einar Holmer-Hoven Lillesand 

Lister Medlem Edmund Stave Farsund 

Lindesnes Medlem Vidar Tjelland Lindesnes 

Unge Høyre Medlem Nicolai Østeby Agder 

Senior Høyre Medlem Halvor Rismyhr Agder 

 Vara Maiken Messel Arendal  

 Vara Lars Enok Wang Sirdal 

             
 
Valgkomiteens innstilling på valg av: 
a) 1. nestleder    Torunn Ostad  Grimstad 2 år gjenvalg 
b) AU medlem    Tom Roger Øydne  Evje og Hornnes 2 år ny   
c) AU medlem     Erle Wright Severinsen  Kristiansand 2 år ny 
d) Nestleder Agder Høyres Kvinneforum Grethe Alver  Kristiansand 2 år ny 
 
Valgkomiteens innstilling på: 
e) Tolv delegater m/vara til Høyres Landsmøte 13. - 16. mai 2021 

 

Delegater Aust-Agder valgdistrikt: 
1. Haagen Poppe   4. kandidat   Arendal/Unge Høyre    
2. Siri Mathiesen   9. kandidat/foreningsleder Arendal 
3. Tom Roger Øydne  Innstilt AU medlem  Evje og Hornnes 
4. Beate Skretting   ordfører    Grimstad 
5. Marianne Landaas  8. kandidat/ordfører  Tvedestrand 
 
Varadelegater i rekkefølge Aust-Agder valgdistrikt: 
1. Einar Holmer-Hoven  ordfører    Lillesand  
2. Gunn Olsen   varaordfører    Vegårshei 
3. Steinar Pedersen   varaordfører    Gjerstad 
4. Finn Bjørn Rørvik   varaordfører    Evje og Hornnes 
5. Knut Hagen   varaordfører    Valle 
 
Delegater Vest-Agder valgdistrikt: 
1. Aase-Marthe J. Horrigmo  2. kandidat    Kristiansand 
2. Amalie Gunnufsen  3. kandidat   Kristiansand/Unge Høyre 
3. Nicolai Østeby   4. kandidat   Kristiansand/Unge Høyre 
4. Kjetil Aga   5. kandidat    Farsund  
5. Renate Hægeland  gruppeleder    Kristiansand 
6. Hannah Dybesland  6. kandidat    Lindesnes 
7. Isak Liland   9. kandidat/varaordfører  Sirdal 
 
Varadelegater i rekkefølge Vest-Agder valgdistrikt: 
1. Jan Kristensen   ordfører    Lyngdal 
2. Gro Boge Åsheim   varaordfører    Åseral 
3. Erle Wright Severinsen  Innstilt AU medlem  Kristiansand 
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4. Maria Dragland       Lyngdal/Unge Høyre 
5. Jan Petter Gysland  gruppeleder   Hægebostad 
6. Terje Ø. Pettersen  12. kandidat   Kristiansand 
7. Ida Grødum   bystyrerepresentant  Kristiansand 
 
Selvskrevne delegater:   

− Stortingsrepresentant                  Svein Harberg  Grimstad 

− Stortingsrepresentant                         Ingunn Foss  Lyngdal 

− Stortingsrepresentant                        Norunn T. Benestad Kristiansand 

− Sentralstyremedlem                         Steinar J. Olsen  Kristiansand 

− Fylkesleder Agder Høyre                    Harald Furre  Kristiansand 

− 1. nestleder Agder Høyre  Innstilt Torunn Ostad Grimstad 

− Fylkesordfører   Arne Thomassen  Lillesand 
 
Observatører: 

− Statssekretær                  Aase Marthe Horrigmo Kristiansand 

− Statssekretær   Paal Pedersen  Lindesnes 

− Fylkessekretær                     Jannecke Beyer Guttormsen Arendal 

− Regionrådgiver                  Tor Marius Markussen Kristiansand 
 
f) En delegat m/vara fra Agder Høyres Kvinneforum til Høyres Landsmøte 2021: 

Delegat    Amalie Kollstrand  Arendal 
Varadelegat    Grethe Alver  Kristiansand 

 
 

8. Behandling av tema fra Høyres stortingsvalgprogram 2021 - 2025 
 

❖ Se egne vedlegg som skal brukes under behandlingen:  
o Sak 8 - 1. Utkast til Høyres stortingsvalgprogram 2021 - 2025 
o Sak 8 - 2. Endringsforslag fra Agder Høyres programkomite  

 
Agder Høyres programkomite som fungerer som redaksjonskomite under Fylkesårsmøtet: 

− Leder Torunn Ostad, Agder Høyres politiske nestleder/gruppeleder 

− Erik J. T. Lindøe, leder arbeidsgruppen Klima, økologisk bærekraft 

− Hannah Dybesland, leder arbeidsgruppen Hva skal vi leve av? Økonomisk bærekraft 

− Merete Gulbrandsen, leder arbeidsgruppen Muligheter for alle, sosial bærekraft 

− Nicolai Østeby, leder arbeidsgruppen Utdanning og kompetanse 

− Medlem av Høyres sentrale programkomite Aase Marthe Horrigmo samarbeider tett med komiteen  
 
Innledninger: 

− Utkast til nytt stortingsvalgprogram v/programkomitemedlem Aase Marthe Horrigmo 

− Agder Høyres programarbeid og endringsforslag v/programkomiteleder Torunn Ostad 

− AUs forslag til tema og voteringer til behandling av Fylkesårsmøtet v/1. nestleder Torunn Ostad 

− Politiske innledninger og debatt på utvalgte tema, deretter votering: 
1. Skape mer og inkludere flere v/Merete Gulbrandsen Tholin 
2. Norge i verden v/Mathias Bernander 
3. Ungdomsskolereform v/Nicolai Østeby 
4. Klima v/Erik Johan Tellefsen Lindøe 
5. Dissens om sexkjøpsloven 

 
Arbeidsutvalget er opptatt av at vi får en god debatt om Høyres programforslag på vårt fylkesårsmøte. Samtidig er det ikke 
praktisk mulig på et digitalt en-dags-møte å gjennomgå hele programmet. Vi legger derfor opp til å trekke frem noen 
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hoved-temaer som er viktige og som Agder Høyre har jobbet særskilt med. På hvert av disse temaene vil det bli en kort 
innledning. Deretter håper vi på en livlig debatt. Til slutt i hver bolk ønsker vi at fylkesårsmøtet skal votere over om det 
støtter et knippe endringsforslag som vår egen programkomite har foreslått at Agder fremmer overfor landsmøtet.  
 
Landsmøtedelegasjonen har fullmakt til endelig behandling av alle innkomne endringsforslag til stortingsvalgprogrammet, 
både fra Agder og andre fylker. Fylkesårsmøtet er bedt om å sende signaler til delegasjonen gjennom debatten i møtet og 
gjennom å votere over enkelte utvalgte forslag. Alle tidligere innsendte forslag fra lokallag og enkeltmedlemmer er 
oversendt delegasjonen. Eventuelle nye forslag sendes til tmm@hoyre.no innen søndag 18. april. 
 
Nedenfor følger tema som skal debatteres med innledere og forslag som skal voteres. 
 
1. Skape mer og inkludere flere: Innledning v/Merete Gulbrandsen Tholin 
 

Punkter å votere over: 
a) Linje 632 Nytt punkt: Gi NAV mulighet til å bidra til finansiering av tiltak som forebygger utenforskap og uføretrygd 

ved mer fleksibel bruk av virkemidler.  
b) Linje 630 Nytt punkt: Lønnstilskudd må være mer forutsigbart og av lengre varighet for arbeidstakere som har vært 

uten jobb i to år eller mer. 
c) Linje 677 Nytt punkt: Gjennomføre pilotforsøk med redusert arbeidsgiveravgift for aldersgruppen 19-26 år 
d) Linje 1185 Nytt punkt: Studenter med funksjonsnedsettelser må få mulighet til mer fleksible utdanningsløp, 

bostøtte tilpasset særskilte behov og en bedre overgangsordning for BPA ved flytting til studiekommune. 
e) Linje 1786 Nytt punkt: forsterke satsingen på veier som er viktige for næringslivet. 

 
 
2. Norge i verden: Innledning v/Mathias Bernander 
 

Punkter å votere over: 
a) Slette linje 2905 og 2906 som har følgende tekst: 

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. 

b) Erstatte med: 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. 

c) 2919 Nytt punkt: forsterke arbeidet for å spre og styrke menneskerettigheter i verden. 
d) 2999: Erstatte punktet med: Videreføre et høyt nivå på norsk bistand 

 
 
3. Ungdomsskolereform: Innledning v/Nicolai Østeby 
 

Punkter å votere over: 
a) 869 Nytt punkt: Arbeidslivsfaget skal være et tilbud på̊ alle ungdomsskoler. 
b) 888 Nytt punkt: Gi elever på ungdomstrinnet mulighet til å velge valgfag hvor det er mulig å ta sertifikater til 

senere bruk i arbeidslivet. Dette kan f.eks. være båtførerbeviset, traktorlappen, næringslivskurs mm. 
c) 916 Nytt punkt: Valg av språk eller fordypning i grunnskolen skal ikke påvirke valg av programfag i videregående 

opplæring. 
d) 990 Nytt punkt: Utvikle teknologiopplæring i grunnskolen med særlig fokus på å få jenter interessert i teknologi 

 
 
4. Klima: Innledning v/Erik Johan Tellefsen Lindøe 
 

Punkter å votere over: 
a) Linje 1588: stille krav om bruk av hydrogen ved offentlige anbud på fergestrekninger i Norge, for å utløse en 

verdikjede for hydrogenproduksjon 
b) Linje 1618: jobbe for et tettere integrert europeisk energimarked, kartlegge behovet for mer fornybar energi i det 

europeiske markedet og være positive til kraftutveksling 
c) Linje 1647 Nytt punkt: Etablere insentiver for utbygging av ladeinfrastruktur for elektriske fritidsbåter   

 

mailto:tmm@hoyre.no
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5. Dissensen om sexkjøpsloven 

(Dissens: stryke punktet. Støttes av Linda Hofstad Helleland, Tom Georg Indrevik, Lars Myraune og Tone Wilhelmsen 
Trøen) 
a) Linje 2086: oppheve forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester for å bedre sexarbeidernes situasjon  

9. Behandling av resolusjoner og uttalelser 
 

❖ Se eget vedlegg som skal brukes under behandlingen:  
o Sak 9 - 1. Agder Høyres resolusjonshefte 2021 med nummererte linjer 

 
AUs innstilling til medlemmer av resolusjonskomiteen ble godkjent av fylkesstyret i desember. Komiteen avholdt 
konstituerende møte 17.12.20. Resolusjonskomiteen arbeider frem mot og under Fylkesårsmøtet. Fylkesstyret har valgt 
leder, resolusjonskomiteen valgte nestleder og sekretær på konstituerende møte. Stortingsrepresentantene og 
fylkestingsrepresentantene fungerer som referansegruppe for resolusjonskomiteen.  
 

Resolusjonskomitemedlemmer Kommune Verv 

Torunn Charlotte Nyberg, leder Valle Fylkestingsrepresentant 

Benedichte L. Hellestøl, nestleder Lyngdal Vararepresentant til Stortinget V-A 

Paal Pedersen Lindesnes Statssekretær 

Jan Andre Tønnessen Grimstad Foreningsstyremedlem 

Amalie Kollstrand Arendal Leder Agder Høyres Kvinneforum 

Isak A. Liland Sirdal Varaordfører 

Sverre-Tobias Dukene Risør Bystyrerepresentant 

Mikkel R. Nesse, sekretær Agder Unge Høyre Fylkesstyremedlem 

Halvor Rismyhr Agder Senior Høyre Leder Agder Senior Høyre 

 
Retningslinjer for behandling av resolusjoner under fylkesårsmøtet, vedtatt av fylkesstyret 06.03.21: 

− Resolusjonskomiteen fremlegger sitt forslag til: 
o Antall resolusjoner og tema fylkesårsmøtet anbefales å behandle. 
o Hvilke resolusjoner som anbefales videsendt andre for behandling:  

Innkommende resolusjoner fra foreningene som ikke behandles av Fylkesårsmøtet, anbefales sendt til 
fylkesstyret, fylkestingsgruppen eller andre for videre behandling.  

− Fylkesårsmøtet fatter vedtak på hvilke resolusjoner som skal sendes inn til Høyre Landsmøte og aktuelle fraksjoner på 
Stortinget. 

− Ved behov kan Fylkesårsmøtet gi resolusjonskomiteen fullmakt til å ferdigstille sitt arbeid før resolusjonene oversendes 
AU til gjennomsyn og deretter andre for endelig behandling. 

− Fylkesårsmøtet gir AU fullmakt til å gjøre ev. nødvendige redaksjonelle endringer i vedtatte resolusjoner.  
 
 
Resolusjonskomiteen v/leder Torunn Charlotte Nyberg legger frem resolusjonskomiteens forslag. 
 

Resolusjonskomiteen anbefaler Fylkesårsmøtet å behandle følgende fire resolusjoner: 
19.   Blå næring - et nytt industrieventyr på Agder, resolusjonskomiteen 
18.   Levekår i Agder, resolusjonskomiteen 
17.   Engelskkravet hindrer flyktningers utdanningsløp og integrering, Lindesnes Høyre 
  8.   Levende bygder og distrikter i Agder, Sirdal Høyre 
 
Nedenfor følger komiteens anbefalinger for videre behandling av innkommende resolusjoner.  
 

Innkommende resolusjoner/resolusjonskomiteens anbefaling for behandling: 
1. Lista fyr - et sted hvor kultur og natur møter mennesker, Farsund Høyre/fylkestingsgruppen 
2. Thorium og kjernekraft er trygg og ren, Tvedestrand Høyre/fylkesstyret 
3. Alle ungdomsråd burde få møte- og talerett, Lindesnes Høyre/programkomiteen 
4. Vi som aldri får førstegangsvitnemål, Agder Unge Høyre/programkomiteen 
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5. Gi demokratiforkjempere i Hongkong fristed i Norge, Agder Unge Høyre/fylkesstyret 
6. Inntakssystemet til høyere utdanning - urettferdig og lite fremtidsrettet, Agder Unge Høyre/fylkesstyret 
7. Dialog fungerer bedre en straff, Kristiansand Høyre/programkomiteen 
8. Levende bygder og distrikter i Agder, Sirdal Høyre/fylkesårsmøtet nr. 4 
9. Samordning av pensjonsopptjening, Grimstad Høyre/fylkesstyret/programkomiteen 
10. Tannhelse, Torunn Charlotte Nyberg/programkomiteen 
11. Levekårene i Agder skal opp, Arendal Høyre/ivaretatt i resolusjon 18 
12. Det må fødes flere barn i Norge, Arendal Høyre/ivaretatt av nasjonale utspill/statsministeren 
13. Ja til fritak for karakter i sidemål, Arve Stokkelien og Ida Grødum/fylkestingsgruppen/fylkesstyret 
14. Spesifikk tiltakspakke for serveringsbransjen, Lyngdal Høyre/fylkesstyret 
15. Brann- og redningsvesena si betyding for beredskap og i kriser i distrikta, Torunn Charlotte Nyberg/programkomiteen 
16. CO2 avgiften rammer kystflåten på Sørlandet, Ingunn foss og Janne F. Kristoffersen/fylkesstyret 
17. Engelskkravet hindrer flyktningers utdanningsløp og integrering, Lindesnes Høyre/fylkesårsmøtet nr. 3 
18. Levekår i Agder, resolusjonskomiteen/fylkesårsmøtet nr. 2 
19. Blå næring - et nytt industrieventyr på Agder, resolusjonskomiteen/fylkesårsmøtet nr. 1 


