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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:  6. - 7. mai 2022 
Tid:  Fra fredag 6. mai kl. 17.00 til lørdag 7. mai kl. 17.00  
Sted:  Scandic Sørlandet, Travparkveien 14, 4636 Kristiansand 
Trådløst nett:  scandic_easy (åpent, ingen kode) 
 

❖ Det er viktig at dere sørger for å gi beskjed om ev. endringer i påmelding og møtende delegater til agder@hoyre.no 
eller på SMS til 975 02 012 

 
 

Registrering av deltagere fredag 6. mai fra kl. 13.30  
Ved ankomst, må alle registrere seg i Høyres stand ved hotellets hovedinngang og få påsatt armbånd. Deltagere under 18 år 
får påsatt orange armbånd. Hotellet legger klar romnøkler til de som skal overnatte på et eget bord ved siden av Høyres 
stand. Rundstykker, kaffe, te og isvann blir servert fra kl. 13.30 i Blindleia utenfor Agderssalene. Fylkesårsmøtet starter kl. 
17.00, se program på side 3.  
 
Politisk verksted fredag 6. mai kl. 14.00 er utsatt til 11. juni kl. 11.30. Da står viktige saker for landsdelen på agenda for 
Agder Høyres ordførere, varaordførere, gruppeledere, stortingsrepresentanter, fylkestingsrepresentanter o.a. inviterte. 

https://www.scandichotels.no/hotell/norge/kristiansand/scandic-sorlandet?cmpid=ppc_BH2d&s_kwcid=AL!7589!3!292476994955!e!!g!!scandic%20s%C3%B8rlandet&gclid=EAIaIQobChMIod3VmL7u5AIVAxUYCh1SbgvJEAAYASAAEgL-P_D_BwE
mailto:agder@hoyre.no
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Festmiddag fredag 6. mai  
Innmeldte allergier er notert, gi beskjed om dette o.a. til servitøren ved ditt bord. Det serveres en fordrink i forkant kl. 
20.00 og tre enheter drikke under middagen fra kl. 20.30. 
 

Forrett:      Fiskesuppe servert med brød og smør. 
Hovedrett: Medaljonger av oksemørbrad m/portvinssaus, stekt sopp, løk, spinat, servert på toppen av selleri og potetpuré 
Dessert:     Tranebær Brownie servert med karamelliserte valnøtter og vaniljeis. Kaffe. 
 
 
Registrering av stemmeberettigede delegater lørdag 7. mai fra kl. 08.30 
Registrering av stemmeberettigede delegater lørdag gjøres på utsiden av døren inn til Agdersalene. Alle deltagere må 
registreres før de går inn i møtesalen. Vær ute i god tid, Fylkesårsmøtet settes kl. 09.00. Vi ønsker å gjøre arrangementet 
mest mulig papirløst og oppfordrer til å ta med sakspapirene på PC/nettbrett/mobil.  Hvis en delegat må forlate møtet før 
møteslutt, leveres delegatskilt personlig til dirigentbordet.  
 
 
Oppfordring til å holde innlegg under politiske debatter  
Vi har satt av god tid til politisk debatt i programmet lørdag. Etter fylkesleder sin innledning under behandling av sak 5 på 
dagsorden, oppfordrer vi dere til å holde innlegg under den generelle politiske debatten. Vi håper på stort engasjement, 
bade under generell debatt og under sak 9 hvor vi skal behandle resolusjoner. 
 
 
Mennesker som vil hverandre vel 
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. Les igjennom vedlagt 
dokument «Mennesker som vil hverandre vel - Høyres partikultur, etiske retningslinjer og varsling».  
 
Er det noe du lurer på eller vil gi beskjed om, ta kontakt med fylkessekretær Jannecke Beyer Guttormsen, 975 02 012.  
Agder Unge Høyres kontaktperson for varsling om uønskede hendelser er Marius Dubland Andersen, 959 05 925.    
 
 
Vi ønsker vel møtt til en inspirerende samling med gode Høyre-venner! 
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Program  
 
 
 

Tid Program fredag 6. mai Sted 

Fra 13.30 Registrering av deltagere og innsjekk   Høyrestand i 
resepsjonen 

Fra 13.30 Servering av rundstykker, kaffe, te og isvann Blindleia 

14.00 - 16.00 Utsatt til 11. Juni kl. 11.30, sted ikke avklart: 
Politisk verksted med viktige saker for landsdelen på agenda for Agder Høyres 
ordførere, varaordførere, gruppeledere, stortingsrepresentanter, 
fylkestingsrepresentanter o.a. inviterte. 

 

17.00 - 17.15 Åpning og velkommen v/fylkesleder Harald Furre Agdersalene 

17.15 - 17.30 Utdeling av prisen Agder Høyre bryr seg  

17.30 - 18.15 Hovedtale v/Høyres 2. nestleder Tina Bru - spørsmål  

18.15 - 19.00 Sammen skal vi vinne Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 - spørsmål 
v/Høyres generalsekretær Tom Erlend Skaug 

 

19.00 - 20.00 Pause  

20.00 - 20.30 Fordrink Lobbybaren 

20.30 - Festmiddag Agdersalene 

 Mingling  Lobbybaren 

 
 
 
 

Tid Program lørdag 7. mai Sted 

Fra 07.30 Frokost for dem som bor på hotellet Restauranten 

Fra 08.15 Morning Break pausebuffet Blindleia 

Fra 08.30 Registrering av stemmeberettigede delegater  Utenfor Agdersalene 

09.00 - 09.15 Fylkesårsmøtet settes, behandling av sak 1 - 2 på dagsorden 
v/fylkesleder Harald Furre  

Agdersalene 

09.15 - 09.30 Behandling av sak 3 - 4 på dagsorden v/møtedirigentene  

09.30 - 11.00 Behandling av sak 5 - 6 på dagsorden v/møtedirigentene  
Politisk innledning under sak 5 v/fylkesleder Harald Furre, deretter generell 
politisk debatt. Gruppeleder Torunn Ostad innleder under sak 6 

 

11.00 - 11.30 Behandling av sak 7 - 8 på dagsorden v/møtedirigentene 
Valgkomiteens leder Marianne Landaas legger frem komiteens innstilling under 
sak 7 

 

11.30 - 12.00    Behandling av sak 9 Resolusjoner og uttalelser 
Resolusjonskomiteens leder Haagen Poppe legger frem komiteens forslag til 
behandling 

 

12.00 - 12.45 Lunsjbuffet Restauranten 

12.45 - 13.30 Høyres nominasjon- og programprosess 2023 - 2027 - spørsmål 
Innledninger ved Agder Høyres programkomiteleder Torunn Ostad og 
nominasjonskomiteleder Amalie Gunnufsen 

Agdersalene 

13.30 - 14.45 Behandling av sak 9 på dagsorden fortsetter  

14.45 - 15.00  Afternoon Break pausebuffet Blindleia 

15.00 - 17.00 Behandling av sak 9 på dagsorden fortsetter Agdersalene 

Senest 17.00 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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delegatliste pr. 28.04.22 med forbehold om endringer.  
 
OBSERVATØRER 

− Fylkessekretær Jannecke Beyer Guttormsen 

− Rådgiver Jørgen Heimsæter 
 
AGDER HØYRES GJESTER 

− Høyres 2. nestleder Tina Bru 

− Høyres generalsekretær Tom Erlend Skaug 

− Norunn T. Benestad 

− Tor Marius Markussen 

− Fylkestingsvararepresentant Hans Otto Lund 
 
ARBEIDSUTVALGET / FYLKESTINGET / SELVSKREVNE  

1. Svein Harberg   stortingsrepresentant 

2. Ingunn Foss   stortingsrepresentant 

3. Harald Furre   fylkesleder 

4. Torunn Ostad   1. nestleder/ gruppeleder fylkesting 

5. Roger Abusland    2. nestleder 

6. Tom Roger Øydne   AU medlem 

7. Erle Wright Severinsen  AU medlem/foreningsleder Kristiansand 

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

9. Nicolai Østeby   leder Agder Unge Høyre 

10. Amalie Kollstrand   leder Agder Høyres Kvinneforum  

11. Arne Thomassen   fylkesordfører 

12. Mathias Bernander  fylkestingsrepresentant 

13. Hannah Dybesland  fylkestingsrepresentant  

14. Sally Vennesland   fylkestingsrepresentant 

15. Maiken Messel   fylkestingsrepresentant  

16. Torunn C. Nyberg    fylkestingsrepresentant 

17. Harald F. Andersen  fylkestingsrepresentant 

18. Marianne Landaas   leder valgkomite/ordfører Tvedestrand 

mailto:agder@hoyre.no
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ARENDAL HØYRE 
19. Geir Fredrik Sissener  gruppeleder/fylkesstyremedlem 

20. Siri Mathiesen   lokalforeningsleder   

21. Linda D. Øygarden   valgt delegat 

22. Kristoffer A. Lyngvi-Østerhus valgt delegat 

23. Haagen Poppe   valgt delegat 

24. André Roshan   valgt delegat 

25. Victor Scheie-Christiansen  valgt delegat 

26. Benedikte Nilsen Glommen  valgt delegat 

27. Rita Lunde   valgt delegat 

28. Céline Thommesen  valgt delegat 

29. Roar Gundersen   valgt delegat 

30. Navn kommer   valgt delegat 

BIRKENES HØYRE   
31. Arild Windsland   gruppeleder 

32. Peter André Bush   lokalforeningsleder 

33. Grunde Høygilt   valgt delegat 

34. May Britt Topland   valgt delegat 

BYGLAND HØGRE  
35. Olav Neset   varaordfører/lokalforeningsleder 
36. Ingar S. H. Lindsetmo  gruppeleder 
37. Anne Eikerapen   valgt delegat 

 
BYKLE HØGRE 

38. Forfall  

EVJE OG HORNNES HØYRE 
39. Finn Bjørn Rørvik   varaordfører 
40. Alf Tore Moen   lokalforeningsleder 

 
FARSUND HØYRE  

41. Hilde Rullestad   gruppeleder 
42. Pål Erik Hals   lokalforeningsleder 
43. Kjetil Aga    valgt delegat 
44. Christine Aunevik   valgt delegat 

 
FLEKKEFJORD HØYRE  

45. Jan Kåre Hansen, forfall lørdagen gruppeleder 

46. Inger-Lill Grimestad  lokalforeningsleder  

47. Jan Sigbjørnsen   valgt delegat 

48. Gitte M. Johannessen  valgt delegat 

49. Elin Vang    valgt delegat 

FROLAND HØYRE 
50. Rune Fredriksen   lokalforeningsnestleder 

51. Dag Vidar Nesodden   valgt delegat 

GJERSTAD HØYRE 
52. Steinar Pedersen   varaordfører/lokalforeningsleder 

53. Ragnhild  Løvdal   valgt delegat 
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54. Kerstin Flaten   valgt delegat 

GRIMSTAD HØYRE 
55. Line Ostad   lokalforeningsleder 

56. Inger Margrethe Harberg   valgt delegat 

57. Hege Bjerke Erlandsen  valgt delegat 
58. Per Øyvind Erlandsen   valgt delegat 
59. Jan Andre G. Tønnessen  valgt delegat 

60. Tonje Dowerdock   valgt delegat 

61. Cathrine Rygh   valgt delegat 

62. Hanne Bie-Lorentzen Schultz valgt delegat 

63. Nils Erik Henriksen   valgt delegat 

HÆGEBOSTAD HØYRE 
64. Jan Petter Gysland   gruppeleder 

65. Kirsten Svensson   valgt delegat 

IVELAND HØYRE  
66. Alfred Øyna Fjermeros  lokalforeningsnestleder 

67. Andreas Aspevold   valgt delegat 

KRISTIANSAND HØYRE  
68. Steinar J. Olsen   sentralstyremedlem/fylkesstyremedlem 

69. Aase Marthe Horrigmo  sentralstyremedlem/fylkesstyremedlem 

70. Renate Hægeland   gruppeleder  

71. Kjersti Javenes, forfall lørdagen fylkesstyremedlem 

72. Tor Utsogn   fylkesstyremedlem 

73. Amalie Gunnufsen   valgt delegat 

74. Per Sigurd Sørensen  valgt delegat 

75. Ida Grødum   valgt delegat 

76. Terje Øydne Pettersen  valgt delegat 

77. Espen Saga   valgt delegat 

78. Grethe Alver   valgt delegat 

79. Kristin Wallevik   valgt delegat 

80. Mette Roth   valgt delegat 

81. Johan Pettersen   valgt delegat 

82. Thea Ommundsen   valgt delegat 

83. Celine Aas   valgt delegat 

84. Svein Gunnar Grødum  valgt delegat 

85. Kjetil Aasen   valgt delegat 

86. Tobias Solberg    valgt delegat 

87. Anita S. Dietrichson  valgt delegat 

88. Merete G.Tholin   valgt delegat  

89. Sverre Benestad   valgt delegat 

90. Siri Heimdal Knudsen  valgt delegat 

91. Trond Reitan   valgt delegat 

KVINESDAL HØYRE 
92.  Lena Rannestad Kloster  gruppeleder 

93.  Hans Martin Elle   lokalforeningsleder 
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94.  Per Erik Røgenes   valgt delegat  

95.  Anne Svindland Eriksen  valgt delegat 

LILLESAND HØYRE 
96.  Einar Holmer-Hoven  ordfører 

97.  Otto Randøy   gruppeleder 

98.  Kari Erdvik   lokalforeningsnestleder 

99.  Kristin Gustavsen   valgt delegat 

100.  Johannes Vallesverd  valgt delegat 

101.  Tor Håkon Grøsle   valgt delegat 

102.  Kari Lise Svaleng   valgt delegat 

103.  Siren Thorvaldsen   valgt delegat 

104.  Johannes Heimsæter  valgt delegat 

105.  Mathias Ekse Gundersen  valgt delegat 

LINDESNES HØYRE  
106.  Janne F. Kristoffersen  gruppeleder  

107.  Paal Pedersen   valgt delegat 

108.  Åshild Vatne Drange  valgt delegat 

109.  Line Skaar   valgt delegat 

110.  Håkon Ulriksen Hunt  valgt delegat 

111.  Stanley Tørresen   valgt delegat 

112.  Johannes Strømberg   valgt delegat 

LYNGDAL HØYRE  
113.  Jan Kristensen   ordfører  

114.  Bodil Stensrud   gruppeleder  

115.  Jan Lindland   lokalforeningsleder 

116.  Mary-Ann Skårdal   valgt delegat 

117.  Dan Arve Flesland   valgt delegat 

118.  Benedichte L. Hellestøl  valgt delegat 

119.  Odd Arne Ougland   valgt delegat 

RISØR HØYRE 
120. Kai Magne Strat    gruppeleder 

121. Dag Gjesteby   lokalforeningsleder  

122. Line Granjord Paulsen  valgt delegat 

123. Inger Johanne Kvernsmyr  valgt delegat 

124. Sverre-Tobias Dukene  valgt delegat 

SIRDAL HØYRE  
125.  Isak A. Liland   varaordfører 
126.  Terje Moen   lokalforeningsleder 
127.  Øyvind Moen   valgt delegat 

 
TVEDESTRAND HØYRE 

128.  Einar Johnsen   gruppeleder 

129.  Ellen Hertzberg   lokalforeningsleder 

130.  Arne Guddal   valgt delegat 

131.  Elisabeth Meidel   valgt delegat 

132.  Petter Wold   valgt delegat 
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 Hanne Wold   gjest 
 
VALLE HØGRE 

133.  Knut Hagen   varaordfører/gruppeleder/foreningsleder 
134.  Olav Hovet    valgt delegat 

 
VEGÅRSHEI HØYRE 

135.  Gunn Olsen   varaordfører 

VENNESLA HØYRE 
136. Odd Grønberg   gruppeleder 

137. Nina Schei Ledang   lokalforeningsleder 

138. John Helge Austgulen  valgt delegat 

139. Marius Dubland Andersen  valgt delegat 

140. Margareth Holberg  valgt delegat 

ÅMLI HØYRE p.t. uten styre 
John Faugstad Knudsen  gjest 

  
ÅSERAL HØYRE   

141. Gro Aasheim   varaordfører/gruppeleder 

SENIOR HØYRE  
142. Arne Bjørnstad   valgt delegat 

143. Kirsten Huser Leschbrandt  valgt delegat 

144. Roy H. Lund   valgt delegat 

145. Oddvar Abrahamsen  valgt delegat 

146. Jan Helge Torkelsen  valgt delegat 

147. Elling Eikerapen    valgt delegat 

148. Aanen Werdal   valgt delegat 

149. Liv Aanby   valgt delegat 

150. Rolf Larsen   valgt delegat 

  Anne-Marie Beyer Larsen  gjest 
 
UNGE HØYRE 

151. Tonje Løyning   fylkesstyret/leder Høyres Studenter Agder 

152. Kaja Kristine Rønstad  valgt delegat  

153. Henriette Klemo-Hjemdal  valgt delegat 

154. Eivind Holte Ellingsen  valgt delegat 

155. Helene Sundali   valgt delegat 

156. Julian Storm Johansen  valgt delegat 

157. Olve Haukaas   valgt delegat 

158. Nikolai Skuland   valgt delegat 

159. Emma Aanensen   valgt delegat 
160. Yasmin Stølefjell   valgt delegat 
161. Lars Lien    valgt delegat 
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Voteringsreglement og taletid  
 

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 av Fylkesårsmøtet: 

a) Fastsetting av antall stemmeberettigede delegater 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 tre delegater til tellekorps  
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 fylkestingsgruppens rapport 
 
 

7. Valgkomiteens innstilling på valg av: 
a) Fylkesleder 
b) 2. nestleder  
c) To AU-medlemmer 
d) Leder for Agder Høyres Kvinneforum 
e) To revisorer  
f) Tre fylkesstyremedlemmer etter innstilling fra foreningene 

  
 

8. Fylkesstyrets innstilling på valgkomite for Fylkesårsmøtene 2023/2024  
 
 

9. Behandling av resolusjoner og uttalelser 
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5. Fylkesstyrets beretning                                      
 

Innledning 
 

2021 er nok et år vi kommer til å huske. Enda et år med en verdensomspennende pandemi som har preget samfunnet og 
politikken. Norge har klart seg relativt godt og hverdagen var nesten tilbake til normalen, før tiltakene og meteren var 
tilbake igjen i begynnelsen av desember på grunn av en ny variant av viruset. Vår regjering med Statsminister Erna Solberg i 
spissen ledet landet trygt frem til Støres regjering overtok etter valget. Agder ble ledet på en god og trygg måte av Høyres 
fylkesordfører Arne Thommassen. Vi gjennomførte en god og gøy stortingsvalgkamp, men vi var for få aktive. Resultatet ble 
ikke som ønsket, men nå skal vi se fremover og forberede oss til Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023. Etter valgtapet 
øker nå Høyre igjen på meningsmålingene! 
 
 

Agder Høyres digitale Fylkesårsmøte 17. april 
På grunn av Covid-19 pandemien, måtte arrangementet tilpasses myndighetenes til enhver tid gjeldende bestemmelser og 
FHIs smittevernråd. Innkalling ble sendt ut før jul og fylkessekretær varslet fortløpende om endringer.  Da Høyres 
Landsmøte ble utsatt til 14. - 16. mai, ble Fylkesårsmøtet utsatt fra 5. - 6. februar til 16. - 17. april. Planen var å arrangere en 
fysisk samling med festmiddag fredag og overnatting til lørdag, slik gikk det ikke, både Fylkesårsmøtet og Landsmøtet ble 
avholdt som digitale møter. Sakspapirer og link for registrering ble sendt ut 2 uker før. Alle delegater med stemmerett 
måtte registrere seg digitalt før møtet med delegatnummer og navn. De fikk da tilsendt en oppkoblingslink som måtte 
brukes for å kunne votere og ta ordet under fylkesårsmøtet.  
 
153 delegater fra hele Agder deltok digitalt via Zoom. En liten kohort bestående av møteledelsen, innledere, leder av 
valgkomite, programkomkomite, resolusjonskomite møttes fysisk på Thon Hotel Norge i Kristiansand. Teknikere fra Best 
Event hadde ansvar for den tekniske gjennomføringen i samarbeid med sekretariatet. Andre som ønsket å følge møtet, 
kunne se dette live via Agder Høyres facebookside.  
 
Fylkesleder Harald Furre, 1. nestleder Torunn Ostad og 2. nestleder Roger Abusland ble valgt som møtedirigenter. 
Hovedtaler var Statsråd Henrik Asheim. Våre toppkandidater Svein Harberg, Ingunn Foss, Torunn Ostad og Aase Marthe 
Johansen Horrigmo holdt gode taler som motiverte partiet til solid innsats i valgkampen. Høyre har fungert som det trygge 
styringspartiet gjennom snart 8 år. Vi er et parti som har plass til mange ulike meninger og mange ulike mennesker. På årets 
Fylkesårsmøte viste vi at Høyre er et parti styrt av og for folket, og at vår visjon for Sørlandet er den beste for å styrke 
regionen i tiden fremover.  
 
Valgkomiteens leder Marianne Landaas la frem komiteens innstilling. Torunn Ostad ble gjenvalgt som Agder Høyres 1. 
nestleder. Tom Roger Øydne og Erle Wright Severinsen ble valgt som medlemmer av AU. Grethe Alver ble valgt som ny 
nestleder i Agder Høyres Kvinneforum. Tolv delegater m/vara til Høyres Landsmøte ble valgt, samt en delegat m/vara fra 
Agder Høyres kvinneforum.  
 
Høyres programkomitemedlem Aase Marthe Horrigmo innledet om utkast til Høyres Stortingsvalgprogram 2021 - 2025. 
Agder Høyres programarbeid og endringsforslag ble presentert av programkomiteleder Torunn Ostad som også presenterte 
AUs forslag til tema og voteringer til behandling. Deretter fikk vi politiske innledninger og debatt på utvalgte tema: Skape 
mer og inkludere flere v/Merete Gulbrandsen Tholin, Norge i verden v/Mathias Bernander, Ungdomsskolereform v/Nicolai 
Østeby, Klima v/Erik Johan Tellefsen Lindøe og dissens om sexkjøpsloven. Etter Fylkesårsmøtet overtok Agder Høyres 
landsmøtedelegasjon det videre arbeidet med programmet frem mot og under Landsmøtet. Fylkesårsmøtet var bedt om å 
sende signaler til delegasjonen gjennom debatten i møtet og gjennom å votere over enkelte utvalgte forslag. 
 
Resolusjonskomiteens leder Torunn Charlotte Nyberg redegjorde for komiteens arbeid og presenterte deres forslag. Det var 
kommet inn 19. resolusjoner, av de ble følgende 4 behandlet og vedtatt: 
1. Blå næring – et nytt industrieventyr på Agder   
2. Levekår i Agder 
3. Engelskkravet hindrer flyktningers utdanningsløp og integrering 
4. Levende bygder og distrikter i Agder  
 

https://hoyre.no/agder/aktuelt/resolusjon-bla-naering-et-nytt-industrieventyr-pa-agder/
https://hoyre.no/agder/aktuelt/resolusjon-levekar-i-agder/
https://hoyre.no/agder/aktuelt/resolusjon-engelskkravet-hindrer-flyktningers-utdanningslop-og-integrering/
https://hoyre.no/agder/aktuelt/resolusjon-levende-bygder-og-distrikter-i-agder/
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Fylkesårsmøtet vedtok resolusjonskomiteens anbefaling for videre behandling av de andre innkommende 
resolusjonene. 
 
Trykk her for samleside om Agder Høyres Fylkesårsmøte med dokumenter og vedtak. 
 

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   Erle Wright Severinsen 
AU medlem   Tom Roger Øydne 
Leder Agder Senior Høyre                 Halvor Rismyhr  
Leder Agder Unge Høyre   Nicolai Østeby 
Agder Høyres Kvinneforum Amalie Kollstrand  
Fylkessekretær   Jannecke Beyer Guttormsen 
Regionrådgiver til 30.09.21 Tor Marius Markussen 
Rådgiver fra 01.10.21  Jørgen Heimsæter 

Fylkesstyret har bestått av: 
 

AU medlemmer og følgende styremedlemmer/ny leder etter avholdt Årsmøte: 
Stortingsrepresentant til oktober Kristiansand Norunn T. Benestad 
Sentralstyremedlem   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  Mikkel R. Nesse 
Leder Høyres Studenter Agder Kristiansand Kristoffer Finsrud/Tonje Løyning 
Lokalforeningsleder  Farsund  Inger Stray Jensen/Pål Erik Hals 
Lokalforeningsleder  Flekkefjord  Inger-Lill Grimestad 
Lokalforeningsleder  Hægebostad  Janne Haddeland/fung. leder Ånen Werdal 
Lokalforeningsleder  Kristiansand  Per Sigurd Sørensen/Erle Wright Severinsen 
Lokalforeningsleder  Kvinesdal  Hans Martin Elle 
Lokalforeningsleder  Lindesnes Geir Gyland 
Lokalforeningsleder  Lyngdal   Jan Lindland 
Lokalforeningsleder  Sirdal   Terje Moen 
Lokalforeningsleder  Vennesla  Nina Schei Ledang 
Lokalforeningsleder  Åseral  Leif Rune Reiersdal 
Lokalforeningsleder  Arendal  Siri Mathiesen 
Lokalforeningsleder  Birkenes  Peter André Bush 
Lokalforeningsleder  Bygland  Olav Neset 
Lokalforeningsleder  Bykle  Grete Norunn Å. Bachmann 
Lokalforeningsleder  Evje og Hornnes Alf Tore Moen 
Lokalforeningsleder  Froland  John Magne Bjerga 

https://hoyre.no/agder/aktuelt/agder-hoyres-fylkesarsmote-2021/
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Lokalforeningsleder  Gjerstad  Steinar Pedersen 
Lokalforeningsleder  Grimstad Jahn Inge Hauge/Line Ostad 
Lokalforeningsleder  Iveland  Jan André Myhren 
Lokalforeningsleder  Lillesand  Halvor Rismyhr/Jan Storsveen 
Lokalforeningsleder  Risør  Dag Gjesteby 
Lokalforeningsleder  Tvedestrand Ellen Hertzberg 
Lokalforeningsleder  Valle  Knut Hagen 
Lokalforeningsleder  Vegårshei Werner Grov 
Lokalforeningsleder  Åmli  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  
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 
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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   
Frem til Støres regjering overtok etter valget, var Agder Høyre representert i regjeringsapparatet ved statssekretær Aase 
Marthe Horrigmo fra Kristiansand for forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim i Kunnskapsdepartementet, 
Paal Pedersen fra Lindesnes som statssekretær for kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup i Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet. Kaia Jarlsby var politisk rådgiver for distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad 
Helleland. 
 
Frem til nytt Storting ble konstituert i oktober, var Agder Høyre representert ved parlamentarisk nestleder/1. nestleder i 
kontroll- og konstitusjonskomiteen Svein Harberg, stortingsrepresentant Ingunn Foss i justiskomiteen og Norunn T. 
Benestad i kommunal- og forvaltningskomiteen. Etter konstituering av nytt Storting er Agder Høyre representert ved 1. 
visepresident/2. nestleder i kontroll- og konstitusjonskomiteen Svein Harberg og stortingsrepresentant Ingunn Foss i 
justiskomiteen. Amalie Gunnufsen var ansatt som kommunikasjonsrådgiver for Høyres finansfraksjon og Casper Lehland for 
Høyres justisfraksjon på Stortinget.  
 
Vi har vært representert i Høyres Sentralstyre ved parlamentarisk nestleder Svein Harberg (til oktober), fylkesleder Harald 
Furre, 1. nestleder Torunn Ostad og landsmøtevalgt sentralstyremedlem Steinar J. Olsen. I Agder fylkeskommune ved 
fylkesordfører Arne Thomassen, gruppeleder Torunn Ostad og våre fylkestingsrepresentanter. 
 
Agder Høyre i sentrale styrer og utvalg:      Forening: 
Før valget:     Svein Harberg   Grimstad 
Parlamentarisk nestleder gruppestyret, møtt i AU og sentralstyret i HH 
1. nestleder Kontroll- og konstitusjonskomiteen 
Medlem Arktisk Parlamentarisk Delegasjon              
Medlem Stortingets valgkomite  
Leder Harberg-utvalget                                                       
Etter valget:     Svein Harberg   Grimstad 
Stortingets første visepresident 
Medlem Stortingets valgkomite og fullmaktskomite 
2. nestleder Kontroll- og konstitusjonskomiteen 
Medlem av gruppestyret 
Medlem av Riksrevisjonsutvalget 
 
Stortingets justiskomite    Ingunn Foss   Lyngdal 
Stortingets utvalg for rettferdsvederlag   
  
Nestleder Stortingets delegasjon til IPU   
Stortingets kommunal- og forvaltningskomite Norunn T. Benestad  Kristiansand 
Høyres distriktsnettverk     
Nordisk Råd, utvalget for Kunnskap og kultur  
Nordisk Råds valgkomite     
Medlem i Høyres kommunalutvalg   Harald Furre   Kristiansand 
Leder Høyres valgkomite     
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Høyres kommunalutvalg     
Høyres kommunalutvalg     Beate Skretting   Grimstad 
Høyres Kommunalutvalg     Mathias Bernander  Kristiansand 
Høyres Europautvalg    Aase Marthe Horrigmo   Kristiansand 
Høyres sentralstyre fra 3. april 2022        
Høyres programkomite     
Høyres Europautvalg    Amalie Gunnufsen   Kristiansand 
Høyres utvalg for ny retorikk     
Styremedlem i Høyres Kvinneforum  Mette Roth   Kristiansand 
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   
Unge Høyres landsstyre    Mikkel Røed Nesse  Arendal 
Unge Høyres landsstyre    Nicolai Østeby   Kristiansand 
Unge Høyres evalueringsutvalg for valgkampen  
 
 
Det har vært avholdt noen fysiske samlinger og konferanser i løpet av året, men det meste av møtevirksomheten har 
foregått digitalt. Fylkessekretær og regionrådgiver har deltatt på medarbeider- og fylkeskontorsamlinger 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, men valgkamp og 
arbeidet i valgkamputvalget har vært prioritert i dette valgåret. Aktive medlemmer har deltatt på digitale kurs og 
konferanser. Nicolai Østeby vant Unge Høyres elitekurs som førstemann fra Agder siden Eivind Saga i 2005! 
 
 

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 fast ansatte, fylkessekretær/daglig leder Jannecke Beyer Guttormsen og regionrådgiver 
Tor Marius Markussen (frem til 30.09.21). 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 ansatte 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 – 31.07.21, 100% fra 01.08.21 - 15. 09.21. Begge har vært en del 
av Agder Høyres sekretariat og medlem av Agder Høyres valgkamputvalg. Da regionrådgiver sluttet 30.09.21, ble 
engasjement til Jørgen Heimsæter forlenget frem til og med 1. halvår 2022. 
 
 

Økonomi 
Regnskapet føres av Høyres Hovedorganisasjon og revideres av Agder Høyres revisor Helge Ege. Regnskap og budsjett 
behandles og godkjennes av fylkesstyret. Økonomistyring ved fylkessekretær. Fylkesleder godkjenner alle fakturaer i Visma 
Approval. Revidert regnskap 2021 ble behandlet av fylkesstyret 5. mars 2022. Agder Høyres inntekstutvalg har 
profesjonalisert inntektsarbeidet og arbeider både i mellomvalgår og valgår aktivt og målrettet opp mot næringsliv, 
bidragsytere og andre samfunnsaktører for økonomisk støtte. Målet er å sikre inntekter ved å inngå avtaler om faste årlige 
bidrag og enkeltbidrag. 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 bidragene som inntektsutvalget får inn i mellomvalgår går til Agder Høyre. Vi arbeider for sponsede 
varer og tjenester og vi oppfordrer ved enhver anledning til å bli H-partner og verve nye medlemmer.  
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Inntektsutvalgets medlemmer: 

− Fylkesleder Harald Furre, leder 

− Fylkesordfører Arne Thomassen  

− Stortingsrepresentant Svein Harberg 

− AU medlem Tom Roger Øydne 

− Fylkessekretær bistår og tilrettelegger for arbeidet 
 
 

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. Sekretariatet vil fremover 
være mer operative ute i lokalforeningene for hjelp til selvhjelp og å være med å bygge organisasjonen i samarbeid med 
foreningene. Vi skal samarbeide enda tettere med Senior Høyre, Unge Høyre og Høyres Studenter. Agder Høyre inviterer til 
regionale «Velkommen til Høyre» samlinger. På møtet får medlemmene informasjon om organisasjonen, medlemstilbud, 
aktivitet, Høyres ideologi og politikk. Sentrale folke- og tillitsvalgte fra regionen, stortingsrepresentant og fylkesleder 
presenterer seg, forteller om sitt arbeid og innleder til dialog. Vi blir kjent med hverandre og får avklaring på hva de ønsker 
med medlemskapet, om de ønsker å være støttemedlem, aktiv, folke- eller tillitsvalgt. Vi avslutter med å informere og 
invitere til neste møte i egen forening.  
 
Status medlemmer 2021 og mål 2022: 

− Pr. 13.12.21 har Agder Høyre 36 færre betalende medlemmer en i 2020, vi har fått 129 nye medlemmer i 2021. Vi har 
totalt 1958 medlemmer, av disse har 1844 betalt kontingent. Det betyr at vi har 114 medlemmer som ikke har betalt 
kontingent for 2021 

− Innen utgangen av 2022 skal Agder Høyre ha minst 2.000 betalende medlemmer, det er en økning på 156. Hvis vi får de 
eksisterende 114 medlemmene som ikke har betalt kontingent til å betale, er vi lang på veg.  

− Trofasthet på 88,5% 

− Gjennomsnittsalderen for alle medlemmene er 61 år. 

− 35% av medlemmene er kvinner. 

− 55 medlemmer er H-partner. 
 
 

Agder Høyres programprosess for stortingsvalgprogrammet 2021 - 2025 
 
Medlemmer av programkomiteen: 

− Leder Torunn Ostad, Agder Høyres politiske nestleder/gruppeleder 

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

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

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

− Nicolai Østeby, ledet arbeidsgruppen Utdanning og kompetanse 

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

− Regionrådgiver Tor Marius Markussen bisto og tilrettela for arbeidet 

− Medlem av Høyres sentrale programkomite Aase Marthe Horrigmo samarbeidet tett med komiteen  
 
I 2020 nedsatte vi 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. Vi avholdt regionale, tematiske innspillmøter hvor alle medlemmer hadde anledning til å invitere med 
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seg potensielle, nye medlemmer. Lokalforeningene var vertskap og inviterte et par eksterne aktører til å holde «appell». På 
møtene var det presentasjon av førsteutkast, presentasjon av funn og innspill fra Agder Høyres programkomite, 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 ble også flere oppspill i media og uttak 
av gode gjennomslag fra Agder Høyre i førsteutkastet.  
 
Agder Høyres programkomite, foreninger, medlemmer og andre har aktivt deltatt i programprosessen for 
stortingsvalgprogrammet. Det har vært avholdt mange møter hvor vi har fått gode innspill fra medlemmer, støttespillere, 
næringsliv, organisasjoner og andre. Programkomiteen behandlet endringsforslagene fra lokalforeningene, medlemmene 
og utarbeidet egne forslag der det var nødvendig. Programkomiteen sendte innspill fra Agder Høyre til Høyres 
programkomite innen fristen.  
 
Agder Høyres programkomite og Aase Marthe Horrigmo, som var medlem i programkomiteen nasjonalt, tilbydde seg å 
være til stede på foreningenes årsmøter for å få og diskutere endringsforslag til programutkastet og forberede dem til 
programbehandling under Fylkesårsmøtet. På grunn av pandemien ble dette vanskelig å gjennomføre. 
 
Programkomiteen fungerte som redaksjonskomite under Fylkesårsmøtet 17. april og tok opp til behandling en forenklet 
variant av programmet med utvalgte tema og dissenser. Komiteen la frem konkrete endringsforslag til behandling som 
deretter skulle sendes til HLM21. Etter Fylkesårsmøtet overtok Agder Høyres landsmøtedelegasjon det videre arbeidet med 
programmet frem mot og under Landsmøtet 14. - 16. mai 2021.  
 
Agder Høyre fikk mange gode og viktige gjennomslag i det endelige vedtatte Stortingsvalgprogrammet. Målet med den 
grundige prosessen var å involvere en størst mulig del av organisasjonen i arbeidet med nytt program og sørge for 
gjennomslag på saker som er viktig for landsdelen, Norge og Høyre. Vi benyttet programarbeidet til å få folk til å melde seg 
inn i Høyre og rekruttere til deltagelse. Vi målrettet annonsering til utvalgte grupper på SoMe. 
 
 

Høyres digitale Landsmøte 14. - 16. mai  
Landsmøtet 2021 ble annerledes, men kanskje viktigere enn noen gang. Ett år med koronakrise hadde satt sine spor i 
samfunnet. Rundt 200.000 nordmenn var helt eller delvis arbeidsledige og flere bedrifter lå med brukket rygg. Helsekøene 
hadde økt under krisen og pandemien hadde skapt kunnskapshull i skolen. Sammen skulle Høyres delegater finne gode 
løsninger for å ta landet ut av krisen og få fart på Norge igjen! 
 
På grunn av Covid-19 pandemien ble Landsmøtet avholdt digitalt i Zoom. Testmøter med opplæring i hvordan ta ordet og 
votere ble avholdt i forkant og gjennomføringen gikk over all forventning. 
 
Stortingsrepresentant Svein Harberg ledet fullmaktskomiteen, Aase Marthe Horrigmo var medlem av redaksjonskomiteen 
og fylkesleder Harald Furre ble gjenvalgt som leder av Høyres valgkomite.  
 
Agder Høyres delegasjon: 

Fylkesårsmøtevalgte delegater Verv Kommune 

Haagen Poppe 4. kandidat Arendal 

Marianne Landaas 8. kandidat/ordfører  Tvedestrand 

Siri Mathiesen 9. kandidat Arendal 

Tom Roger Øydne AU medlem Evje og Hornnes 

Beate Skretting Ordfører  Grimstad 

Aase Marthe J. Horrigmo 2. kandidat/statssekretær Kristiansand 

Amalie Gunnufsen 3. kandidat Kristiansand 

Nicolai Østeby 4. kandidat/leder Agder Unge Høyre 

Kjetil Aga 5. kandidat  Farsund  

Renate Hægeland Gruppeleder  Kristiansand 

Gro B. Asheim Varaordfører Åseral 
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Isak Liland 9. kandidat/varaordfører Sirdal 

Amalie Kollstrand Leder Agder Høyres Kvinneforum Arendal 

Selvskrevne delegater Verv Kommune 

Svein Harberg Stortingsrepresentant Grimstad 

Ingunn Foss Stortingsrepresentant Lyngdal 

Norunn T. Benestad Stortingsrepresentant Kristiansand 

Steinar J. Olsen Sentralstyremedlem Kristiansand 

Harald Furre  Fylkesleder Kristiansand 

Torunn Ostad 1. nestleder Grimstad 

Arne Thomassen Fylkesordfører Lillesand 

Jannecke Beyer Guttormsen Fylkessekretær, observatør Arendal 

Tor Marius Markussen Regionrådgiver, observatør Kristiansand 

Jørgen Heimsæter Kampanjemedarbeider, gjest Lillesand 

Sindre Ø. Næss Kampanjemedarbeider, gjest Kristiansand 

Andre fra Agder Verv Kommune 

Halvor Rismyhr Delegat SHL Lillesand 

Paal Pedersen  Statssekretær, observatør Lindesnes 

 
På Landsmøtet ble nytt stortingsvalgprogram 2021 - 2025 behandlet og Agder Høyre fikk mange gode og viktige 
gjennomslag i det endelige vedtatte programmet. 
 
På talerstolen: 

Fornavn  Etternavn Hovedtema Undertema 

Harald Furre Beretningsdebatten Høyre er best til å bekjempe ulikhet 

Torunn Ostad Utenriks og forsvar Internasjonalt samarbeid og bistand 

Svein Harberg Beretningsdebatten Høyre har de beste løsningene for virkeligheten vi står i 

Ingunn Foss Skape mer, inkludere flere Muligheter for vekst i blå sektor på Agder 

Norunn Tveiten Benestad Skole- og utdanning  
Større fleksibilitet i hele utdanningsløpet - det beste svaret 
på å skape muligheter for alle  

Amalie Kollstrand Helse Faglig sterk helse- og omsorgstjeneste  

Steinar J. Olsen Arbeid- og inkludering  
Pilotprosjekt med redusert arbeidsgiveravgift for unge 
mellom 19 og 26 år 

Haagen Poppe Skape mer, inkludere flere Det grønne skiftet  

Aase Marthe J. Horrigmo Helse BPA 

Amalie Gunnufsen Skape mer, inkludere flere  Barnefattigdom 

Anne Renate Hægeland Arbeid- og inkludering Få unge i jobb 

Gro Boge Aasheim Skape mer, inkludere flere  Distriktspolitikk, ta hele landet i bruk 

 
Innsendte LM-resolusjoner fra Agder Høyre: 
1. Engelskkravet hindrer flyktningers utdanningsløp og integrering 
2. Levende bygder og distrikter i Agder 
 
Landsmøtet behandlet to resolusjoner og to uttalelser: 

− 1-2-3 Grønt lys - Barn og unge post-pandemi 

− Trygg styring i en urolig verden 

− Høyre krever umiddelbar løslatelse av Aleksej Navalnyj 

− Borgerlig flertall vil gi borgerlig regjering! 
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Agder Høyres valgkamputvalg (VKU) 
Agder Høyre hadde felles VKU for begge valgdistrikt fra 1. januar til 1. august, det fungerte bra. Avholdt de aller fleste 
møtene digitalt, fysiske samlinger ble stadig utsatt på grunn av Korona. Fra 1. august delte VKU seg i hvert valgdistrikt og 
avholdt daglige, digitale morgenmøter for gjennomgang av mediebildet, fordeling av svar og aktivitetsplan. 
 
Medlemmer i VKU: 

− 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 
 
Regionale kampanjemedarbeidere fra 01.01 - 15.09.21: 
HH ansatte 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 – 31.07.21, 100% fra 01.08.21 - 15. 09.21. 
Kampanjemedarbeiderne bisto og tilrettela for valgkamparbeidet i VKU og ute i lokalforeningene, tilbød opplæring i Høyres 
plattformer og verktøy, koordinerte aktiviteter for kandidatene i samarbeid med foreningene og arbeidet for at vi skulle ha 
nok frivillige i Team Agder Høyre i valgkampen m.m. 
 
VKU samarbeidet tett med: 

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

− Høyres kommunikasjonsrådgivere med spesielt ansvar for Agder. Amalie Gunnufsen fra høsten 2020 frem til Casper 
Lehland overtok sommeren 2021. 

− Fylkestingsgruppen var en ressursgruppe for VKU 

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

 
Diverse: 

− Alle overordnede beslutninger ble tatt av VKU som arbeidet innenfor vedtatte økonomiske, organisatoriske og politiske 
rammer. 

− Hastesaker ble håndtert av VKU-AU som besto av valgkampleder, nestleder, Agder Høyres kampanjeansvarlig i AU, 
fylkessekretær og ev. andre fra VKU. 

− Andre som ble orientert var Agder Høyres AU og fylkesstyre, Agder Unge Høyre og Agder Senior Høyre. 
 
VKUs rammeplan for Agder Høyres valgkamp 2021: 
Rammeplanen skulle være et levende dokument som ble til mens vi jobbet. Det var satt opp hovedpunkter for arbeidet, en 
oversikt over det VKU skulle jobbe med og en ansvarsfordeling. En del ting var det naturlig at sekretariatet bisto med. VKU 
delte sitt valgkamparbeid inn i ulike faser og var opptatt av å inkludere hele organisasjonen, spesielt listekandidatene, 
lokale tillitsvalgte- og folkevalgte. Planen var å møte alle listekandidatene og kampanjelederne fysisk tidlig på året og 
sammen planlegge valgkampen videre. Det ble det ikke noe av på grunn av pandemien, samlingen ble utsatt flere ganger. 
Det meste av møtevirksomheten foregikk digitalt.  
 
Noen oppgaver som VKU har arbeidet med:  

− Rammeplan, fremdriftsplan, aktivitetsplan for valgkampen og løsning for felles digital arbeidsplattform  
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− Identifisering av våre velgere og potensielle velgere, analyse og demografi 

− Kommunikasjons- og medieplan, medieovervåking 

− 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, avholdt webinar på ulike tema fast hver tirsdag ettermiddag 

− Historiefortelling for vår landsdel 

− Politisk regnskap 

− Politiske løfter for vår landsdel i neste periode 
 
Agder Høyres foreningsundersøkelse 2021:  
Vi kartla situasjonen til 25 lokalforeninger, samt Agder Senior Høyre og Agder Unge Høyre. For å få en god valgkamp er det 
viktig at foreningene er oppe og fungerer. Ifølge Agder Høyres vedtatte strategi- og handlingsplan, gjennomførte vi en enkel 
SWOT-analyse for hver enkelt kommune i Agder med kartlegging av den den politiske og organisatoriske situasjonen. 
Undersøkelsen ga svar på styrker, svakheter, trusler og muligheter for hver enkelt lokalforening. 
 
Opplæring: 
Vi kartla våre kandidaters opplæringsbehov, politiske interesser og innspill til valgkampen. Vi utpekte 
saksansvarlige/kontaktpersoner for en del politiske temaer som vi visste det ville bli debatter om regionalt. Vi arrangerte 
digital opplæring av kandidater hver tirsdag fra kl. 18.00 - 19.00 i relevante tema. Vi tilbydde alle våre medlemmer, folke- 
og tillitsvalgte ulike nettkurs, skreddersydd skolering etter behov og etterspørsel fra foreninger og kandidater. Vi har også 
opptak fra tidligere avholdte kurs på ulike tema.   
 
Kartlegging av aktuelle bedrifter o.a. vi kunne besøke: 
Vi innhentet innspill fra våre ordførere/varaordførere/gruppeledere/foreningsledere til viktige lokale politiske saker/case. 
Personer, organisasjoner og bedrifter vi kunne bruke i media og SoMe som underbygget vår politikk. Besøksplanen ble delt 
inn tre, en før, en under og en etter valget for oppfølging. Vi planla også for digitale møter i samarbeid med Agder Høyres 
Bedriftskanal.  
 
Besøksturne til foreninger og bedrifter: 
Da vi kunne møtes fysisk igjen, gjennomførte topp 4 en besøksturne til lokalforeningene, kombinert med bedriftsbesøk 
m.m. for å mobilisere og motivere. Vi måtte få tilbake troen i egen organisasjon på at vi kunne vinne valget! 
 
Utfordringer: 
Utfordringene vi ser i egen organisasjon, er først og fremst at vi er for få som deltar aktivt. Vi trenger flere frivillige. Vi må 
jobbe med hvordan vi kan engasjere medlemmer til aktiv innsats og få flere med på dugnaden. Det var stor bekymring for 
om vi klarte å bli nok frivillige der vi trengte det mest, både til direkte velgerkontakt og svare ut på SoMe.  
 
Høyres kampanje: 
Slagord som «Høyre tar Norge trygt tilbake til hverdagen!», «Vi tror på Norge!», «Sammen skal vi ta landet ut av krisen og 
få fart på Norge igjen». Fokus i kampanjen var Erna og våre tre politiske hovedsaker. 
 

1. Skape mer og inkludere flere 
2. Skape pasientenes helsetjeneste  
3. Kunnskapsskolen 
 
Alle foreningene fikk tilsendt Agder Høyres valgbrosjyre til utdeling, en for hvert valgdistrikt, og sentrale brosjyrer og flyere. 
I Høyres merkevareportal hadde vi tilgang på grafikker, maler og andre ressurser.  
 
Følgende valgkampaktiviteter ble anbefalt og var innenfor gjeldende smittevernregler: 
1. Postkasseaksjoner 
2. Stå på «av stand» 
3. Gå på Høyre-Walk i Høyrebekledning 
4. Verve en venn! 
5. Dele bilder fra valgkampen på Facebook-sider 
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6. Arrangere digitale homeparties 
7. Digitale medlemsmøter  
8. Ringerunder 
9. Marka-aksjoner 
10. Ryddeaksjoner i naturen 
11. Ha lave skuldre og brede smil  
 
Mange foreninger gikk også husbesøk da det ble åpnet opp for det. 
 
Agder Høyres mål for Stortingsvalget 2021 var: 

− Høyre fortsatt i regjering 

− Erna som statsminister  

− 3 på stortinget fra Agder Høyre 

− 1 statsråd 

− 4 statssekretærer 

− 2 rådgivere i regjeringsapparatet 
 
 

Resultater og evaluering av Stortingvalget 2021 
 
Nøkkeltall Stortingsvalget 2021 
 
Nasjonalt:  

− Fremmøteprosent 77,2% 

− 607 316 personer stemte Høyre  

− Høyre fikk en oppslutning på 20,4% (-4,7 forrige Stortingsvalg / 0,0 fylkestingsvalg) 

− Nest største parti nasjonalt 

− 36 (-9) av 169 stortingsrepresentanter 
 
Vest-Agder valgdistrikt: 

− Fremmøteprosent 77,0% 

− 22 359 personer stemte Høyre 

− Høyre fikk en oppslutning på 21,3% (-6,6 forrige Stortingsvalg / -1,8 fylkestingsvalg) 

− Største parti i valgdistriktet 

− 1 stortingsrepresentant (-1) 
 
Aust-Agder valgdistrikt: 

− Fremmøteprosent 75,8% 

− 13 305 personer stemte Høyre 

− Høyre fikk en oppslutning på 20,2% (-5,4 forrige Stortingsvalg / -3,6 fylkestingsvalg) 

− Nest største parti i valgdistriktet 

− 1 stortingsrepresentant (0) 
 
Kommune: 

− Høyre ble største parti i: 
o Lillesand 25,6% 
o Kristiansand 23,3% 
o Grimstad 22,5% 
o Farsund 21,7% 
o Lindesnes 20,9% 

 
Evaluering 
Målet for valgkampevalueringer er å få en kunnskapsbasert innsikt som skal ligge til grunn for utvikling av strategier og 



  

 
 
     Sakspapirer til Agder Høyres Fylkesårsmøte 2022 

 

 

 22 

operative tiltak knyttet til kommende valgkamper og arbeidet i VKU. Hva gjorde vi, hva fungerte, fungerte ikke og hvordan 
skal vi gjøre det neste gang? Evalueringsutvalget foreslår tiltak og handling for å nå målene. Agder Høyre sendte ut en 
evalueringsundersøkelse til alle våre kandidater, kampanjeledere, folke- og tillitsvalgte mfl. I tillegg sendte HH ut en etter-
valgundersøkelse til alle medlemmer, samt en mer detaljert undersøkelse til utvalgte nøkkelpersoner. Evalueringsutvalget 
har tatt resultatet fra undersøkelsene med i sitt arbeid og innhentet relevant informasjon fra kandidater og lokalforeninger, 
samt fra sentrale folk som ikke var involvert i organisering av valgkampen.  
 
Agder Høyres evalueringsutvalg: 

− Erik J. T. Lindøe, Agder Høyres valgkampansvarlig/leder  

− Linda D. Øygarden, kampanjeleder Arendal 

− Amalie Gunnufsen, kampanjeleder Kristiansand 

− Nicolai Østeby, Agder Unge Høyre/ungdomskandidat 

− Jørgen Heimsæter, regional kampanjemedarbeider 

− Svein Harberg, 1. kandidat Aust-Agder valgdistrikt 

− Ingunn Foss, 1. kandidat Vest-Agder valgdistrikt 
 
Evalueringsutvalget, AU og fylkesstyret har generelt lik vurdering av valgkampen. Vi hadde en bra organisatorisk valgkamp, 
men vi tapte på grunn av det nasjonale politiske landskapet. Vi klarte ikke å snu stemningen i år slik vi gjorde for fire år 
siden. Våren fra regjering sin side var ikke bare bra og det gikk skarpt nedover fra juni. Venstresiden har gjennom mange år 
klart å befeste at de sosiale forskjellene øker og at venstresidens skarpe skattepolitikk er løsningen på det. Høyre har den 
beste politikken, men vi klarte ikke å få det frem. SP klarte å få inn en fortelling om sentraliserings Norge. Særlig de to 
sakene gjorde at vi tapte valget, deres løsninger ble best mottatt.  
 
De som var aktive var entusiastiske og flinke, men vi var for få, vi trenger flere aktive! Vi må trygge de som er med, det skal 
være gøy å drive valgkamp! Nå skal vi ha fokus på å bygge organisasjonen og hvem som skal være våre toppolitikere ved 
Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023. Vi skal være mer operativt ute i foreningene og arrangere flere regionale 
samlinger, både for medlemmer, folke- og tillitsvalgte. 
 
Evalueringsutvalgets handlingsplan med forbedringspunkter, tiltak og handling for veien videre ble godkjent av fylkesstyret 
27.11.21 og er innarbeidet i Agder Høyres arbeids- og datoplan 2022 
 
 
 

Intern og ekstern kommunikasjon  
 
Digitale plattformer og videoløsninger 
Som alle andre, ble også Agder Høyre raskt kjent med videoløsningene gjennom Koronapandemien. Vi kjøpte abonnement 
hos Zoom, noe som tillot oss en nærmest smertefri og heldigital gjennomføring av både nominasjonsprosess og 
fylkesårsmøte, inkludert anonymt voteringssystem. Til vanlig ble Microsoft Teams brukt, og valgkamputvalget benyttet 
dette systemet for sine møter og dokumentdeling/samhandling. 

Når det gjaldt videoredigering og grafikk, så er det et stort løft for partiet er å ha egen grafiker på Stortinget, samt at partiet 
har merkevareportalen Brandmaster for egenproduksjon av grafikk. I tillegg ble det brukt Adobe Sparks for å lage enklere 
grafiske bilder til annonser, mens Movavi og Adobe Premiere Pro ble brukt til videoredigering av selvproduserte 
videosnutter til annonser og sosiale medier. 

Sosiale medier og digitale plattformer 
Agder Høyres Facebook-side brukes aktivt for å fremme våre kandidater, politikere, vår aktivitet, partiet og vår politikk. I 
tillegg har vi en Google-bedrift-side, Instagram-side, LinkedIn profil og YouTube kanal for deling av poster, video og bilder. I 
tillegg bruker vi Snapchat som plattform for korte videosnutter i annonseform gjennom sluttfasen av valgkampen. 
 
Sidene driftes av sekretariatet og Agder Høyres Facebookside har for tiden i overkant av 2.500 følgere. Vi har fått svært god 
spredning på mange saker, men dette er et område for forbedringer. Organisk har denne ene Facebooksiden en rekkevidde 
på rundt 250.000 personer i 2021 (økning på 430% fra 2020), mens Instagram ligger på en rekkevidde på ca. 50.000 (+256% 
fra 2020). Dette har en naturlig forklaring i at det kjøres mye flere poster og videosnutter gjennom valgkampen, også de 
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som ikke blir betalt som annonser. 
 
Sekretariatet ved regionrådgiver og våre to regionale kampanjemedarbeidere jobbet målrettet for å oppdatere facebook-
sidene til alle våre lokalforeninger og stortingskandidater. Oppdatert kontaktinformasjon, muligheter for å bli medlem og 
Høyres nye standard for grafikk og visuell standard. I tillegg til å administrere de forskjellige facebook-sidene, er 
sekretariatet administrator for sidene til våre eksisterende stortingsrepresentanter og fylkesordfører, samt noen andre 
ordførere/varaordførere i Agder. Høyre har fått ny visuell profil og plattform for sine nettsider. Her ble det delt mye 
gjennom året, men mest intensivt var det mellom juni og september. 
 
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, 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. 
 
Regionrådgiver har tatt ansvar for å oppdatere alle FB-profilbilder og har deltatt aktivt i en nasjonal teamgruppe for arbeid i 
sosiale medier. 
 
Annonsering 
Tidvis kjøper vi annonsering for å få mer engasjement, større spredning av innlegg, flere følgere og lesere. Dette gjelder 
spesielt for valgkampåret 2021, hvor Høyre har ført tidenes mest intensive og massive digitale kampanje både nasjonalt og 
regionalt. 
 
Det ble jobbet mye med målrettet budskap med grafikk og video på både sosiale medie-plattformer og display (digital 
reklame) i lokalaviser gjennom valgkampen. Dette resulterte i over 1,5 millioner visninger og en klikkrate på 24% i 
lokalaviser spredt over hele regionen. Annonser på våre ulike Facebooksider og andre sosiale kanaler hadde en rekkevidde 
på 400.000 personer og rett over 1 million visninger. I sum brukte Agder Høyre over kr. 226.000,- på digital annonse i alle 
kanaler. 

Nettside 
Høyre har fått ny visuell profil og plattform for sine nettsider. Nå er det Wordpress som driver sidene, og vi fikk i desember 
2020 rullet ut den nye versjonen. Fylkesnettsiden driftes av sekretariatet, regionrådgiver har jobbet i nasjonal 
prosjektgruppe for test, opplæring og feilløsing av denne plattformen. 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 politiske nyheter, informasjon rundt nominasjon- og programprosesser, årsmøter, 
styremøter og annet aktuelt. Det oppfordres til å bruke nettsidene til å lage egne nettsaker om politikk og 
medlemsinformasjon, som man videre kan dele på andre sosiale nettverk. Flere lokallag og politikere har det siste året fått 
bistand fra sekretariatet med publisering av nettartikler. Nettsakene brukes ofte som landingsside for digitale annonser. 

Nyhetsbrev 
Agder Høyre benyttet i første del av 2021 APSIS som nyhetsbrev. Dette ble senere på året byttet til UNGAPPED, et mye mer 
moderne og dynamisk system for e-mailutsending, påmelding/registrering til arrangementer og for generelt å holde 
medlemmer orientert om prosesser i partiet. Sekretariatet tilbyr også denne nyhetsbrev-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 sekretariatet 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.  
 

http://www.hoyre.no/
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SMS-løsning 
Agder Høyre tok i bruk SMS-løsningen SVEVE for å kommunisere direkte til medlemmer og frivillige. Dette var en effektiv 
måte å informere konkret om “Call-to-action” eller om et nært forestående arrangement.  

Teknisk utstyr 
Fylkeskontoret har et profesjonelt teknisk utstyr som blir flittig brukt på arrangement og aktiviteter. Det er viktig å ha 
eierskap og rettighet over egne bilder og annet utstyr, det gjør at vår gjennomføring blir mer profesjonell med tanke på 
produksjon av grafikk, innhold og budskap, samt arrangementer og eventer. 
 
 

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 «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 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 2021: 
    NEXT - utviklingsprogram for unge politiske talenter i Agder  
   Agder Høyres valgkamputvalg (VKU), i starten ukentlige møter, deretter daglige 
   Digitale kandidatopplærings webinarer hver tirsdag kveld 
4. januar  Agder Høyres AU møte 
6. mars   Agder Høyres fylkesstyremøte 
17. april    Agder Høyre Fylkesårsmøte   
26. april   Agder Høyres AU møte 
14. - 16. mai  Høyres Landsmøte, flere delegasjonsmøter i forkant  
2. - 3. juli  Erna besøk i Aust-Agder og Vest-Agder valgdistrikt 
10. - 11. august  Justisminister Monica Mæland besøk i Aust-Agder og Vest-Agder valgdistrikt 
14. august   Agder Høyres valgkamp kick-off Kristiansand 
16. august  Erna besøk, pressekonferanse og Høyres partitime under Arendalsuka 
16. august  Agder Høyres valgkamp kick-off Arendal 
16. - 17. august  Helse- og omsorgsminister Bent Høie besøk i Vest-Agder valgdistrikt 
27. - 28. august  Distrikts- og digitaliseringsminister Linda H. Helleland besøk i A-A og V-A valgdistrikt 
29. - 30. august  Erna besøk i Vest-Agder valgdistrikt 
3. september   Finansminister Jan Tore Sanner besøk i Aust-Agder og Vest-Agder valgdistrikt 
13. september   Agder Høyres valgvaker i Arendal og Kristiansand 
18. oktober   Agder Høyres AU møte 
27. - 28. oktober  Regionale velkommen til Høyre møter 
27. november  Agder Høyres fylkesstyremøte 
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Arendalsuka 2021 med 10 årsjubileum 
Arendalsuka ble arrangert fra 16. - 20. august med arrangementer på jubileumsscener over hele byen. Arendalsuka er 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. Arendalsuka vil på denne måten bidra til å styrke kraften i vårt levende demokrati. NRKs direktesendte 
partilederdebatt og valgkampåpning under Arendalsuka er ukens høydepunkt. 
 
Vi oppfordret til å delta på Norges største politiske møteplass og bli med oss å farge byen blå. Arendalsuka ble nok en gang 
en suksess med god stemning og et sterkt engasjement og deltagelse blant organisasjoner, politikere, debattanter, 
journalister og publikum. En viktig uke som setter Sørlandet på kartet. Alle hovedarrangement ble sendt live på 
www.Arendalsuka.no. Høyre mobiliserte for å være sterkt synlig og til stede i bybildet og våre kandidater og politikere 
deltok i debatter og på arrangement. Agder Unge Høyre og Arendal Høyre var med sin deltagelse både i planlegging og 
gjennomføring, viktig for at Høyres program ble vellykket.  
 
Høyres arbeidsgruppe: 

− Jannecke Beyer Guttormsen, prosjektleder 

− Jørgen Heimsæter, kampanjemedarbeider 

− Erik J. T. Lindøe, Agder Høyres valgkampansvarlig 

− Linda D. Øygarden, Arendal Høyres kampanjeleder 

− Liv Aanby, leder Arendal Senior Høyre 
 
Nøkkeltall for Arendalsuka 2021:  

− 90.000 deltagere  

− 918 unike aktører 

− 1073 arrangement  

− 138 stands  

− 335 akkreditert presse  
 
10 på topp temaer: 
1. Klima/miljø 
2. Helse 
3. Næringsliv 
4. Andre temaer 
5. Digitalisering 
6. Arbeid 
7. Demokrati 
8. By- og stedsutvikling 
9. Utdanning 
10. Internasjonalt 
 
Høyrestand hver dag i den politiske gate på Kanalplassen 
Vi satt opp en grunnbemanningsplan bestående av lokalforeninger, Agder Unge Høyre og kandidater. Budskapet på stand 
var «Sammen får vi fart på Norge!». Flere får vaksine, flere kommer i jobb og sammen tar vi hverdagen tilbake. Norge er på 
rett vei, men det er fremdeles utfordringer som må løses. Vi må skape mer og inkludere flere. Vi trenger flere jobber i privat 
sektor. Dette er jobber som betaler for sykehus, skole og hele velferden vår. Valget står mellom økte skatter eller flere 
jobber. Flere i jobb gir mer velferd. Høyre vil gjøre Norge til et velferdssamfunn på miljøets premisser. Derfor må de nye 
jobbene være bærekraftige. Vi skal kutte utslippene, ikke utviklingen. Norge bygges opp nedenfra av enkeltmennesker, 
familier og lokalsamfunn. Et land med muligheter for alle. Vi ba om velgernes innspill, det er alles hverdag og felles fremtid 
det handler om, den beste politikken er den vi skaper sammen. Vi tror på Norge fordi vi tror på deg! Vil du ha Erna som 
Statsminister, må du stemme Høyre! Valget står mellom en Høyre-ledet regjering som ser fremover og har løsninger på 
Norges store utfordringer, eller en rødgrønn regjering som vil sette Norge i revers. Et regjeringsskifte betyr høyere skatter, 
noe som gjør det vanskeligere å skape jobbene i privat sektor som Norge trenger. Det betyr mindre læringstrykk i skolen og 
det betyr mindre valgfrihet i helsetjenesten. 
 

http://www.arendalsuka.no/
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Høyres gatekontor 
Ansatte og frivillige kunne benytte seg av Høyres valgkampkontor på Syrdalens hjørne, her var det tilgang på WC, 
oppbevaring av eiendeler, lager for valgkampmateriell og møterom. En stor takk til Peder Syrdalen for disponering av 
lokaler til gatekontor, det gjorde alt så mye lettere og var veldig praktisk for oss i valgkampen.  
 
Høyres treffsted 
Hill og Blom restaurant på solsiden i Pollen er Høyres uformelle treffsted under Arendalsuka og er åpent for alle. Her møtes 
vi både til lunsj, middag og kveld.  
 
Høyres partitime med statsminister Erna Solberg 
Høyres time hadde tema «Sammen skal vi ta landet ut av krisen og få fart på Norge igjen!» På scenen var distrikts- og 
digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland, konferansier var parlamentarisk nestleder/stortingsrepresentant Svein 
Harberg. Kanalplassen var stappfull av tilhørere og Høyres frivillige delte ut «Høyregull» til alle som hadde møtt opp.  
 
Høyres valgkampsamling på bryggekanten 
Agder og Arendal Høyre var vertskap og ønsket medlemmer og Høyrevenner er velkommen til Høyres valgkampsamling 
med musserende velkomst, fingermat og motivasjonsinnlegg ved finansminister Jan Tore Sanner, samt innlegg fra 
valgkampleder med presentasjon av kandidater, uformelle spørsmål og artige innslag. Arrangementet var veldig populært 
og helt fullsatt med over 90 deltagere, vi hadde venteliste for folk som ønsket å delta! Canvas Arendals uteområde har god 
plass, er under pergola og har flere loungegrupper.  
 
Arendalsuka arrangeres hvert år i uke 33, i 2022 fra 15. - 19. 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 2021 hadde programmet 20 deltakere i en alder fra 20 til 40. Grunnet Koronapandemien måtte vi legge om alle 
samlingene til digitale videomøter ut året. Det har vært bedre deltakelse og stort engasjement på de digitale seminarene. 
Alt passer ikke for alle, men de fleste deltar hver gang. Siste samlingen desember 2021 var første fysiske samling siden 
våren 2020, med tidligere statssekretær ved SMK Peder W. Egseth og fylkesleder Harald Furre. Dette var en fin sosial 
samling, og deltakerne ser frem til et mer aktivt år i 2022. Styringsgruppen har hatt dialog på e-post for avsjekk og 
avgjørelser i forbindelse med tema for seminarene, og planlegging av aktiviteter i 2022. 
 
 

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 
2021 vist et stort engasjement for synliggjøring av politikken på området, og har markert seg godt med ulike kronikker og 
leserinnlegg i forbindelse med Pride-arrangementer.  
 
 

Agder Høyres Mangfoldsutvalg  
Det har vært lite aktivitet i regi av Mangfoldsutvalget gjennom året. Erle Wright Severinsen fra Kristiansand er i kraft av sitt 
verv som medlem i AU leder av utvalget. Mangfoldutvalget skal arbeide med nye velger- og innvandringsgrupper i Agder. 
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Disse gruppene er tallrike i de store byene og vil i fremtiden kunne avgjøre valg. 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. 
 
Noen oppgaver for utvalget 2022: 

− Kartlegge mangfoldsansvarlig i alle foreninger for å få på plass et internt nettverk.  

− Bidra til at vi øker mangfold blant tillitsvalgte og på Høyres valglister i Agder. 

− Kartlegge viktige nøkkelpersoner og ressurser (frontfigurer) som kan introdusere Høyre for innvandrergrupper. 

− Aktivt sette Høyre i kontakt med innvandrermiljøer for møter på deres egne arenaer for dialog og innspill på saker de 
er opptatt av. Bruke valgprogramprosessen i kommunen og på fylket. 

− Bruke sosiale medier for å ha dialog med flere innvandrergrupper samtidig, spesielt for å spre gode saker og invitasjon 
til arrangementer. Invitere dem inn i dialoggrupper. 

 

Agder Høyres Bedriftskanal 
Det har vært liten aktivitet i regi av Bedriftskanalen gjennom året, men under valgkampen var VKU og våre kandidater på 
mange bedriftsbesøk. Tom Roger Øydne er i kraft av sitt verv som medlem i AU leder av Agder Høyres Bedriftskanal. John 
G. Bernander fra Kristiansand er styremedlem av Bedriftskanalen nasjonalt. I tillegg består utvalget av næringskontakter fra 
Agders regioner.  
 
Bedriftskanalen skal fungere som et næringsutvalg og råd innenfor næringspolitikk for Agder. Et forum som skaper dialog 
mellom små og mellomstore bedrifter og Høyre. Vi skal ta opp temaer som er viktig for bedriftene og skape nettverk som 
gjør at partiet får innspill til Stortingsgruppen, Høyres ledelse og lokalpolitikere. Hovedmålgruppen er eiere og ansatte i små 
og mellomstore bedrifter som påvirkes av den næringspolitikken som føres i Norge. Vi skal også nå småbedrifter som ikke 
har ressurser til selv å ta kontakt med Høyres politikere for å fremme sine synspunkter. Høyre er avhengig av innspill og 
kompetanse for å drive politikkutvikling og finne løsninger dagsaktuelle problemstillinger for bedriftene. Dette er spesielt 
viktig i mellomvalgsår da politisk program er under utarbeidelse og behandling. Bedriftene får innsikt i politiske prosesser 
og en direkte kommunikasjonskanal til Høyres politikere.  
 
Noen oppgaver for utvalget 2022: 

− Skape et nettverk som gir innspill til ledelsen, stortingsgruppen, regionale og lokale politikere. 

− Være kontaktledd opp mot bedriftsbesøk i egen region, noe som er spesielt viktig ved besøk av sentrale politikere. 

− I samarbeid med Agder Høyres programkomite og fylkessekretariat, arrangere innspillmøte på tema som er viktige for 
bedriftene. Her bør vi invitere våre sponsorer spesielt. 

− Utarbeide resolusjoner til behandling på Fylkesårsmøte. 

− Behandle høringer og skrive leserinnlegg på aktuelle tema. 

 

Sluttord  
Vi vil takke alle som har bidratt, vært aktive og med på å fremme Høyres politikk gjennom året. En spesiell takk til alle våre 
kandidater, folkevalgte, tillitsvalgte, Unge Høyre og Senior Høyre for innsatsen! 
 
2022 er et mellomvalgår og hovedfokus vil være nominasjonsprosess med nominasjon av kandidater til kommunestyre- og 
fylkestingsvalget 2023, programprosess for kommunestyre- og fylkestingsvalgprogram 2023 - 2027, organisasjonsbygging, 
utvikling, rekruttering og medlemspleie.  
 
Vi skal være best på å utvikle talenter og bygge politiske profiler. Sammen skal hele organisasjonen arbeide for å sikre flere 
blå kommuner og ordførere. Vi skal gjennom gode nominasjon- og programprosesser være et lyttende parti og snakke om 
mennesker, ikke milliarder. Vi skal lytte til både fagfolk og folk flest. Vi skal søke samarbeid og bygger allianser for å løse 
utfordringene for Norge og lokalsamfunnet. Høyres politikere skal alltid forklare hvorfor vi mener det vi gjør, og hvilket 
problem vi vil løse - ikke bare hva vi vil gjøre.  
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Sammen skal vi skape en profil som styrker Høyre som styringsparti og folkeparti, vi skal skape et samfunn med muligheter 
for alle. Høyre er et parti for hele Norge og i hele Norge! Vi skal markere oss som Sørlandets viktigste politiske verksted og 
tydeliggjøre våre visjoner for Agder. Vi skal behandle resolusjoner som vekker media og gjør dem interessert, både i forkant 
og som gjør at de følger Fylkesårsmøtet. Vi må frem at det betyr noe hvem som styrer. 
 
Vi skal treffes, bli bedre kjent og sammen bygge team Høyre. Vi er mennesker som vil hverandre vel, og som har det gøy 
sammen. Med lave skuldre og brede smil, skal vi bli motivert og få tro på at vi sammen kan vinne valget! 
 
Vi tilpasser alle arrangementer etter myndighetenes til enhver tid gjeldende bestemmelser og FHIs smittevernråd.  
 
På vegne av Agder Høyres fylkesstyre, 
 
Harald Furre 
fylkesleder 
 
 

5. Vedlegg a) Stortingsrepresentantenes rapport                                      
 

Stortingsrepresentant Svein Harberg fra Grimstad 
Frem til valget: 
Komité:  1. nestleder Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomité 
Andre verv: Parlamentarisk nestleder i Høyres stortingsgruppe 
  Medlem av Arktisk parlamentarisk delegasjon 

Leder Agderbenken 
Etter valget: 
Komité:  2. nestleder Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomité 
Andre verv: Stortingets 1. visepresident 

Medlem gruppestyret i Høyre 
 
 
Stortingsåret 2021 ble nok et år tydelig preget av Covid-19 og de mutasjoner som har skapt både usikkerhet og nye 
utfordringer. Det gode samarbeidet på tvers av partiene som preget starten av pandemien, ble avløst av stadige angrep fra 
opposisjonen med påstand om mangelfull og for passiv oppfølging fra regjeringen. Etter stor økning i smitte i løpet av 
høsten merkes det at ordskiftet er det samme, men med andre avsendere etter valget og regjeringsskifte. Oppsummert må 
Regjering og Storting sies å ha håndtert en krevende situasjon veldig godt. 
 
Næringslivets omstilling og tilrettelegging for videre utvikling etter pandemien har vært en annen sak med gjennomgående 
stor oppmerksomhet i Stortinget det siste året. Å løfte norske arbeidsplasser og næringsvirksomhet inn i en bærekraftig 
fremtid har vært et hovedprosjekt for Høyre i regjering. Høyres politikk har gitt muligheter og optimisme, og mange har 
meldt bekymring etter regjeringsskiftet og lovnaden fra Støre-regjeringen om ny skatte- og avgiftspolitikk. 
 
For Høyre som parti har det selvsagt vært en stor omstilling å gå fra åtte vellykkede år i regjeringen, til å være det største 
opposisjonspartiet på Stortinget. Det politiske landskapet på Stortinget er svært uoversiktlig og krevende, der både 
opposisjon og flertallskonstellasjoner har skiftende fargekulør fra sak til sak. Det gjør det utfordrende for den nye 
regjeringen å få gjennomslag for sin politikk. Det gjør det samtidig krevende å være et seriøst og ryddig opposisjonsparti når 
populistene rundt oss tar oppmerksomheten hele tiden. Høyre er i ferd med å finne sin plass, og får gode tilbakemeldinger 
på meningsmålinger. 
 
Arbeidet i Stortingsgruppen  
Også arbeidet i stortingsgruppen har selvsagt vært preget av at vi store deler av året har måttet ha alle møter på digitale 
plattformer. Første halvår var det i tillegg svært begrenset med reiser og besøk, noe som gjorde det utfordrende å få fart på 
engasjementet rundt årets stortingsvalg. Etter valget har det imidlertid vært noen måneder med fysiske møter, før det nå 
igjen ble slutt på det i desember. En merker at fysiske møter er positivt for dynamikken i gruppen. 
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Erna har vært en tydelig og offensiv leder og inspirert gruppen til å stå klart frem og være aktive i opposisjon, selvsagt med 
det som mål å vinne valget i 2023 og 2025. Det er mange nye og dyktige medlemmer i gruppen, og vi er representert med 
svært gode representanter i alle komiteer. Valgresultatet gjorde at det ble begrenset med lederposisjoner i komiteer og 
utvalg for Høyre, og mange av de som kom fra regjeringen var selvsagt sterke kandidater. Det var derfor krevende å få 
kabalen til å gå opp, men resultatet ble veldig bra med dyktige fraksjoner i alle komiteer. 
 
Komitéarbeidet  
Arbeidet i Kontroll- og konstitusjonskomiteen bestemmes i stor grad av hvilke rapporter Riksrevisjonen og andre 
underliggende kontrollorgan leverer. Selv om det nå har vært et regjeringsskifte, vil rapportene enda en stund handle om 
det som skjedde i vår regjeringstid. Våren 2021 var opposisjonen svært aggressive i sin behandling av sakene med ønske om 
å ramme Høyres statsråder. Det var imidlertid ikke mye å «ta dem på», så det ga ikke særlige resultater. Arbeidet i den nye 
komiteen er kommet godt i gang, og det mest spennende jeg som saksordfører har tatt fatt på nå i høst er arbeidet med 
valgloven og grunnlovsforslag knyttet til den. 
 
Representant for Sørlandet  
Digitale møter har også preget arbeidet på Agderbenken. Jeg ledet benken frem til valget. Å ha hovedsakelig digitale møter 
gjør det selvsagt litt mer krevende å få den gode dialogen med lokale innbyggere og organisasjoner, men det har samtidig 
gitt god mulighet til «møte» noen man ellers ikke hadde fått møte med. Det er veldig viktig å ha tett dialog med 
organisasjonsliv og næringsliv for å plukke opp utfordringer vi kan hjelpe med. Som regjeringsparti kunne vi ta sakene 
direkte opp med gjeldende departement og få svar og løsninger, og nå kan vi i opposisjon utfordre regjeringen til å levere 
løsninger. 
 
Videre utvikling av UiA, spennende prosjekt om etablering av kompetansemiljø på havvind, og bidrag til bygging av vei til 
store industrisatsinger i landsdelen er av de viktigste sakene denne vinteren. Det må fortsatt legges til rette for marine og 
maritime satsinger, og omstilling til nye og bærekraftige løsninger både for næringsliv og private må på plass. Det arbeides 
godt på tvers av partigrensene på Agderbenken. 
 
Sluttord 
Det har vært en krevende høst for folkevalgte generelt, og for stortingsrepresentanter spesielt. Dette ble utløst av at noen 
synes å bevisst ha misbrukt de ordninger som er etablert for at representanter fra hele landet skal kunne delta i 
stortingsarbeidet uavhengig av bakgrunn. Det er leit å høre hvordan mange omtaler alle mine gode kolleger som maktsyke 
og grådige personer. Stortingsrepresentanter, og andre folkevalgte, er i all hovedsak ærlige mennesker med et stort 
engasjement for samfunnet, og jeg vil oppfordre alle til i sin omtale å bidra til respekt for det arbeidet som utføres av 
folkevalgte på alle nivåer! 
 
Kontakten med lokalforeninger og enkeltmennesker i Høyres organisasjon på Sørlandet har vært krevende gjennom 
pandemien. Vi fikk likevel til et godt samarbeid i valgkampen. Vi fikk satt sammen et svært godt team på tvers av 
valgdistriktene, og startet arbeidet tidlig. Det gjorde at vi fikk gjennomført god kompetansebygging for listekandidatene. 
Etter sommeren delte vi valgkamparbeid opp i hvert sitt valgdistrikt, og det var et usedvanlig godt team som arbeidet 
sammen i Aust-Agder valgkrets. Jeg har aldri hatt så god støtte og deltagelse i noen valgkamp før, og teamet med 
listekandidater, ansatte og samarbeidspartnere fra lokalforeningene fortjener stor takk for innsatsen! Selv om vi skulle 
ønske et enda bedre valgresultat, er det ingen tvil om at denne innsatsen hjalp oss til det gode resultatet vi fikk. Tusen takk 
for innsats og støtte gjennom hele året! 
 
Svein Harberg  
stortingsrepresentant for Agder Høyre, innvalgt for Aust-Agder valgdistrikt  
 
 

Stortingsrepresentant Ingunn Foss fra Lyngdal  
Komité:  Stortingets Justiskomité 
Andre verv: Stortingets utvalg for rettferdsvederlag   
  Nestleder Stortingets delegasjon til IPU 
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2021 var sterkt preget av Coronapandemien. Dette gjorde at reisevirksomheten var veldig liten og mye foregikk på teams.  
Likevel har vi greidd å opprettholde aktiviteten og god kontakt med både næringsliv, organisasjoner og velgerne, takket 
være teknologien. 
 
2021 var et valgår og mye av planleggingen måtte også foregå digitalt. Dette gjorde at vi ikke kunne samles, men likevel fikk 
vi gjennomført gode opplæringsøkter og jevnlige møter gjennom hele valgkampen. Siste del var det også mulig å drive 
noenlunde normalt. Oppladningen og gjennomføringen var bra, likevel klarte vi ikke å nå målsettingen vår om å beholde 2 
representanter fra Vest-Agder valgdistrikt. Nå bretter vi opp ermene mot kommunevalget i 2023 og stortingsvalget i 2025. 
Vi kommer tilbake ☺ 
 
På Stortinget har arbeidet gått sin gang. Stortingsmøter med strenge smittevernstiltak, alt annet på Teams. 
Etter valget er rollene snudd om fra posisjon til opposisjon. Vi har omstilt oss til ny rolle og stiller nå skriftlige spørsmål til 
Statsrådene og er aktive i Stortingets spørretime. Jeg var veldig glad for å kunne fortsette i Justiskomiteen - som var mitt 1. 
valg. 
 
Ukentlige møter 

− Stortingets møter 

− Justiskomiteen  

− Justisfraksjonen 

− Regjeringsfraksjonen - vårsesjonen 2021 

− Gruppemøter 
 
Månedlige møter 

− Agderbenken 

− Bedriftsbesøk på Sørlandet - eller at bedrifter og andre får møter med oss i Oslo (mye Teamsmøter etter 12. mars) 
 
Høyres landbruksnettverk 
Høyres landbruksnettverk som nå ledes av Guro Angell Gimse har hatt en rekke Teamsmøter med aktører fra hele landet. 
Nettverket er ikke videreført etter valget.  Vi diskuterer om et sånt type nettverk skal videreføres i en eller annen form. 
 
Komitereiser 
Ingen reiser i 2021. 
 
Efta utvalget 
EFTA utvalget jobber med handelsavtaler sammen med Island, Liechtenstein og Sveits og har hatt flere Teamsmøter i løpet 
av året. Hovedtema har vørt pandemi. 
 
IPU 
Etter valget ble jeg valgt til nestleder av IPU (Interparlamentarisk union) Den eneste globale parlamentarikerforsamling i 
Stortinget. Unionen arbeider for å fremme fred, demokrati og menneskerettigheter i alle verdensdeler. I 1921 ble 
nordmannen Christian Lange tildelt Nobels fredspris som organisasjonens generalsekretær fra 1909 - 1933 (Funfacts). 
 
AV og TIL 
Medlem av styret på vegne av Stortinget. 
 
Stortingets utvalg for rettferdsvederlag 
Medlem. 
 
Komitesaker 
Av saker i komiteen kan nevnes: Lovsaker ifbm. Covid 19, ny advokatlov, Usikkert hva ny regjering vil fremme av allerede 
fremlagte saker fra forrige regjering og hva som kommer av nye saker.  
 
Sørlandssakene jobbes det kontinuerlig med både i komiteene og spesielt i forkant av budsjettprosessene. 
 
Gjennomslag og våre prioriteringer i budsjettet for 2022 
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− E18 Grimstad–Kristiansand, Arendal og Grimstad kommune. Regjeringen foreslår å bevilge 1,8 milliarder kroner til OPS-
prosjekter.  

− E39 Lyngdal–Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal, Flekkefjord kommuner. 

− E18/E39 Gartnerløkka–Kolsdalen, Kristiansand kommune. Regjeringen prioriterer midler til prosjektet E18/E39 
Gartnerløkka–Kolsdalen.  

− E39 Kristiansand vest–Røyskår, Kristiansand, Lindesnes og Lyngdal kommune. Regjeringen foreslår å bevilge 5,9 
milliarder kroner til Nye Veier i 2022. 

 
Diverse tiltak 

− Det prioriteres i hovedsak midler til trafikksikkerhetstiltak, utbedringstiltak og tiltak for gående og syklende.  

− Det planlegges å bruke midler til blant annet utbedringsstrekningen rv. 41/rv. 45 Timenes–Kjevik. Tiltakene omfatter 
utbedring av vei mellom Kristiansand og Kjevik, med gang- og sykkelvei på deler av strekningen. 

− Videreføring av utbedringer på deler av strekningene rv. 9 Besteland–Helle og Rotemo–Lunden i Valle kommune i 
Setesdal.  

 
Jernbane 
Tiltak for økt kapasitet og å kunne ta i bruk nytt togmateriell, Kristiansand, Lindesnes, Lyngdal, Hægebostad, Kvinesdal og 
Flekkefjord kommuner. Regjeringen prioriterer tiltak som er nødvendige for å ta i bruk nytt togmateriell, skape en mer 
robust infrastruktur og øke kapasiteten i jernbanenettet. 
 
Byområder og kollektivtransport 
Tilskudd til byområder, Kristiansand kommune. Regjeringen foreslår om lag 95 millioner kroner i 2022 til belønningsavtalen 
staten har inngått med Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune. 
 
Tilskudd til mindre byområder utenfor ordningen med byvekstavtaler, Arendal og Grimstad kommuner 
Regjeringen foreslår et nytt tilskudd til mindre byområder utenfor ordningen med byvekstavtaler og belønningsavtaler. 
 
Flom- og skredsikring 
Regjeringen foreslår å bevilge over 660 millioner kroner til Norges vassdrags- og energidirektoratets arbeid med 
forebygging av flom- og skredskader, gjennom kartlegging av flom- og skredutsatte områder, overvåking, varsling, 
sikringstiltak, bistand til kommunenes arealplanlegging og arbeidet med overvann samt krise- og hastetiltak. Om lag 445 
millioner kroner av dette går til arbeidet med kartlegging og gjennomføring av ulike sikringstiltak. Foreløpig oversikt viser at 
kartlegging og utredning av flomsikringsprosjekter i Agder vil bli prioritert i 2022. 
 
Fritidskortordning 
Regjeringen foreslår 225 millioner kroner til å starte nasjonal utrulling av fritidskortet fra høsten 2022. Arendal, 
Kristiansand, Kvinesdal, Lyngdal og Vennesla er blant kommunene som skal deltar i oppstarten av den nasjonale ordningen 
fra høsten 2022. 
 
Museum 
Regjeringen foreslår å bevilge 3 millioner kroner i økt driftstilskudd til Vest-Agder-museet knyttet til leie og drift av nytt 
magasin. Dette er en oppfølging av museumsmeldingen der løft for kystkultur er pekt ut som et viktig satsingsområde.   
 
Regionale utviklingsmidler 
Regjeringen foreslår å bevilge 37,2 millioner kroner til Agder fylkeskommune. 
 
Scenekunst 
Regjeringen foreslår å gi 550 000 kroner i økt driftstilskudd til Scenekunst Sør som ledd i regjeringens satsing på å styrke 
infrastrukturen for scenekunst, jf. Strategi for scenekunst 2021–2025. 
 
Forskning og innovasjon i næringslivet 
I 2020 innvilget Forskningsrådet 54,3 millioner kroner i tilskudd til 67 prosjekter i næringslivet i Agder. I 2020 innvilget 
Innovasjon Norge totalt 658,8 millioner kroner i tilskudd, lån og garantier til 569 foretak i Agder.  
 
Den politiske situasjonen 
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Året har vært sterkt preget av pandemien. Vi tapte valget og er i opposisjon. Statsminister og Statsråder er tilbake i 
Stortinget. Vi etterlyser fremgang i saker vi har fremmet i forrige periode, f.eks. strategi mot vold og overgrep, 
gjengkriminalitet mm. Pluss at vi aktivt forsøker å få regjeringen til å forstå at det ikke er en god ide å reversere hverken 
politireformen eller domstolsreformen. Erna er like entusiastisk som vanlig og styrer helt klart mot valgseier igjen i 2025. 
 
Ingunn Foss 
stortingsrepresentant for Agder Høyre, innvalgt fra Vest-Agder valgdistrikt  
  
 

Stortingsrepresentant Norunn Tveiten Benestad fra Kristiansand 
Komité:   Stortingets Kommunal- og forvaltningskomité  
Andre verv: Utvalg for kultur og utdanning Nordisk råd 

Valgkomiteen for Nordisk råd 
 
 
Vårsesjonen 2021 - min siste sesjon på Stortinget 
Pandemien festet sitt grep. Endrede arbeidsvaner, rutiner og møtevirksomhet preget også arbeidet denne våren. Når 
endringene i arbeidet blir langvarige slik vi opplevde, medførte det naturlig nok en viss slitasje i fraksjoner og komiteer. 
Mye av vårt arbeid handler om å møte mennesker, organisasjoner, bedrifter, etater ect. Selv om mye fungerer godt digitalt, 
mister vi jo også en viktig dimensjon i arbeidet.  
 
Våren var også preget av at det var siste halvår i fireårsperioden. Mange saker skulle behandles. For representanter som 
søkte gjenvalg for neste stortingsperiode, var oppkjøringen og skolering til valgkamp en viktig del av arbeidet.  
Valgkampforberedelser var selvsagt annerledes for oss som ikke skulle i førstelinjen i valgkampen. 
Partienes posisjoneringsstrategier foran det kommende valget, avspeilet seg etter hvert tydelig både i saksfremlegg og 
stortingsdebattene utover våren.  
 
Sakene i komiteen 
Kommunal- og forvaltningskomiteen har et vidt spekter av saksområder. Arbeidet favner blant annet kommunalsektorens 
rammevilkår og økonomi, plan- og bygningssaker, statsforvaltningen, kongehus, boligpolitikk, digitalisering, innovasjon i 
offentlig sektor, distriktspolitikk, storbypolitikk, integrering, innvandring, asylpolitikk og statsborgerskapslovgivning.   
 
Komiteen har et stort antall saker. På samme måte som året før, hadde vi denne våren flere saker knyttet til asyl- og 
flyktningpolitikken, også til situasjonen i Moria. Behandlingen av kommuneproposisjonen var den største enkeltsaken i 
komiteen. Ellers behandlet vi tunge saker innenfor digitalisering og innovasjon i offentlig sektor, endringer i plan- og 
bygningsloven og ikke minst en rekke saker knyttet til Covid-19, der kommunalsektor har opplevd et stort trykk og behov 
for oppfølging. Komiteen foretok ikke fysiske komitereiser denne våren. 
 
En av de mer spesielle sakene jeg hadde ansvar for denne våren, var ny Lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk 
(tolkeloven). En slik lov har vi ikke hatt i Norge før. Hensikten med loven er å styrke rettsikkerhet og likeverd i den offentlige 
saksbehandlingen. Et godt integreringsarbeid er avhengig av at vi bedrer kommunikasjon med innvandrere med svake 
norskkunnskaper for å ivareta deres rettsikkerhet. Lovarbeidet ble betegnet som en kvalitetsreform. 
 
Ukentlige møter 
Stortingsmøter 
Kommunal-og forvaltningskomiteen 
Regjeringsfraksjonsmøter med kommunalministeren – kommunalsaker 
Regjeringsfraksjonsmøter med distrikts- og digitaliseringsministeren 
Regjeringsfraksjonsmøter med justisministeren – innvandringssaker 
Regjeringsfraksjonsmøter med kunnskapsministeren – integreringssaker 
Gruppemøter - stortingsgruppa 
 
Andre jevnlig møter 
Agderbenken – månedlig – i hovedsak digitalt denne våren 
Møter med bedrifter og organisasjoner på Sørlandet (eller i Oslo) - mye digitalt 
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Distriktsnettverket 
Kommunalutvalget 
Nordisk råd, plenum og utvalg 
 
Nordisk råd 
Arbeidet i Nordisk råd har gått sin gang gjennom pandemien.  Det viktigste med samarbeidet i Norden er å bygge tillit og 
nærhet mellom landene våre. Mangelen på fysiske møteplasser over tid, vanskeliggjør dette. Sakene knyttet til 
grensependlernes situasjon under pandemien, viste oss klare svakheter i et samarbeid som vi i fellesskap vanligvis betegner 
som både tett og godt. Der er åpenbart flere grensehindre som må diskuteres og bearbeides. 
 
Sørlandssakene 
Som representant for Sørlandet, er sakene som spesielt angår landsdelen vår konstant i fokus. Det være seg de store 
infrastruktursakene, utdanning, forskning- og innovasjonsfeltet, rammevilkår for næringsliv, kultur, helse osv.  I og med at 
jeg ikke var med på høstsesjonen og budsjettbehandlingen der, viser jeg til Ingunn og Svein sine redegjørelser vedrørende 
gjennomslag for våre saker. For min del vil jeg her nøye meg med å si at jeg er glad for at vi denne våren lyktes med 
gjennomslaget for Gartnerløkka. Den saken preget mye av min hverdag mellom jul og påske.  Her hadde vi et utmerket 
samarbeid med vår transportfraksjon på stortinget, sakens ordfører Solveig Sundbø Abrahamsen og med statsråd Knut Arild 
Hareide. 
 
Takk for meg og takk for tilliten 
Til slutt vil jeg gjerne få si takk til Agder Høyre som gav meg muligheten til å representere Agder på stortinget i åtte år. Det 
har vært krevende, spennende og lærerikt. Takk til fylkessekretær og rådgiver som alltid har stilt opp når jeg har hatt behov 
for det. Til dere i lokalforeningene. Og ikke minst – en stor takk til Ingunn og Svein for godt vennskap, kollegialt 
arbeidsfellesskap og samarbeid. Det var skuffende og frustrerende at vi ikke lyktes i høstens valg med å få inn vårt andre 
mandat. Men jeg har stor tro på at vi kommer tilbake ved neste korsvei med to representanter fra Agder og et nytt 
borgerlig regjeringsprosjekt. 
 
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. Det går fremover, etter sist valg endte andelen kvinner på Stortinget på 45 prosent, med 76 
kvinnelige mandater, 47 % kvinner i Høyre sin stortingsgruppe. 
 
Agder Høyre Kvinneforum har i perioden vært representert av Mette Roth i styret Kvinneforum nasjonalt. I 
programarbeidet for fylkestingsprogram representerer Grethe Alver Kvinneforum, og i nominasjonskomiteen til 
fylkestingslisten representerer Mette Roth Kvinneforum. Inntrykket er at lokalforeningene også har god representasjon i 
sine program- og nominasjonsarbeid. 
  
I år var første gang på flere år den nasjonale Kvinneforum konferansen ble avholdt. Den ble avholdt i forbindelse med 
Høyres landsmøte. Amalie Kollstrand deltok på konferansen på vegne av Agder. Fokuset nå for Kvinneforum nasjonalt er å 
oppfordre flest mulig kvinner til å stille opp på listene, og ta kampen om plassene.  
  
Gjennom året har det vært flere medieoppslag og leserinnlegg. I Arendal har vi hatt et arrangement med 
stortingsrepresentant Margaret Hagerup med godt oppmøte. I løpet av året skal vi ha flere arrangementer i kommunene. Vi 
har på Agder Høyres sitt budsjettet for 2022 fått bevilget ekstra penger til en Kvinneforums konferanse som skal avholdes i 
høst. 
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Styrets medlemmer:  
Leder Amalie Kollstrand   Arendal 
Nestleder Grethe Alver  Kristiansand 
Medlem Linda Dagestad Øygarden Arendal 
Medlem Benedikte Nilsen  Arendal  
Medlem Mette Roth  Kristiansand 
Medlem Siri Heimdal Knudsen Kristiansand Unge Høyre 
Medlem Nina Ledang  Vennesla 
 
Amalie Kollstrand 
leder Agder Høyres kvinnerforum 
 
 

5. Vedlegg c) Agder Senior Høyres rapport                
 

Fra 08.12.2020 - 07.12.2021 
 
Agder Senior Høyres styre 2021  
Leder:                     Halvor Rismyhr, Lillesand 
Nestleder:                Sally Vennesland, Kristiansand 
Sekretær:                         Rolf Larsen, Arendal 
Styremedlemmer: Ragnhild Løvdal, Gjerstad             vara: Kerstin Flaten, Gjerstad 

   Tor Eriksen, Grimstad,                  vara: Arne Bjørnstad, Tvedestrand 
                          Elling Eikerapen, Åseral                     vara: Arna Berg, Åseral 
                            Ånen Werdal, Hægebostad               vara: Karl Olav Jægtnes, Flekkefjord 

Styremedlemmer ledere/representanter fra lokale Senior foreninger:  
                         Anne-Marie Beyer Larsen, leder Arendal 
                       Hans Otto Lund, leder Kristiansand 
                          Roy H. Lund, leder Lyngdal 
                          Ole Guttorm Ihme, leder Lindesnes            
                        Oddvar Abrahamsen, nestleder Lillesand 

 
Valgkomite 
Leder:   Stig Wulff, Lindesnes                 
Medlemmer:  Anne Marie Beyer Larsen, Arendal 
   Erik Nyhus, Kristiansand 
Vara:   Ånen Werdal, Hægebostad 
 
Revisor   Stig Wulff, Lindesnes 
 
Medlemmer   Registrerte  Betalende  
Senior lokalforeninger: 
Arendal Senior Høyre  58   56      
Lindesnes Senior Høyre  62   60 
Lillesand Senior Høyre  14   14 
Lyngdal Senior Høyre  14   12        
Kristiansand Senior Høyre  54   48  
 
Kontakter uten Senior lokalforening: 
Farsund      1     1 
Grimstad     5     5 
Hægbostad     1     1 



  

 
 
     Sakspapirer til Agder Høyres Fylkesårsmøte 2022 

 

 

 35 

Gjerstad      2     2 
Kvinesdal     1     1 
Sirdal      1     1 
Tvedestrand     2     2 
Åseral       2     2 
Totalt     217   205 

 
I løpet av året 21 utmeldinger og 2 nye medlemmer. 
 
Tillitsverv  
Vi har vært representert i følgende styrer, komitéer og utvalg: 
Kirsten Huser Leschbrandt: 2. nestleder SHL/leder av organisatorisk utvalg. Medlem av Høyres Kommunalutvalg 
Halvor Rismyhr: Styremedlem Senior Høyres Landsforbund, stortingskandidat A-A valgdistrikt, medlem i Agder Høyres 
arbeidsutvalg, resolusjonskomité og valgkomité 
Sally Vennesland: Styremedlem Senior Høyres Landsforbund og fylkestingsrepresentant    
Hans Otto Lund: Varafylkestingsrepresentant  
Anne-Marie Beyer Larsen: Revisor for Agder Høyre frem til fylkesårsmøte april 2021 
Maiken Messel: Fylkestingsrepresentant 
 
Vi er godt representert sentralt, og er i de fleste komitéer og utvalg på fylkesnivå.   
 
Møtevirksomhet 

Grunnet Coronasituasjonen og begrensninger i muligheter for møtevirksomhet og aktiviteter, har året blitt spesielt. Vi har 
dog gjennomført årsmøtet og 4 digitale styremøter, 11/1, 22/2, 9/3, og 3/5, samt et fysisk styremøte den 20. oktober i 
Kristiansand. 
 
Digitalt Årsmøtet Agder Senior Høyre 07.12.2020: 
Møtet ble avholdt digitalt med 20 stemmeberettigede delegater.  
Protokollen fra møtet viser at det ble valgt et komplett styre med periode på ett og to år, slik at det blir en rullering av verv. 
Det skal fortsatt jobbes med å få på plass senior kontakter i alle lokalforeningene, og opprette nye foreninger der det er 
mulig. 
 
Digitalt, Fylkesårsmøtet Agder Høyre lørdag 17.04.2021: 
Vi hadde i alt 9 delegater til dette møtet. Faste delegater var Halvor Rismyhr som medlem av AU, Sally Vennesland og 
Maiken Messel fra Fylkestinget og Anne-Marie Beyer Larsen som revisor. Videre stilte Roy H. Lund, Rolf Larsen, Hans Otto 
Lund, Ole G. Ihme, Ragnhild Løvdal og Erik Nyhus som delegater fra Agder Senior Høyre, mens Halvor Rismyhr og Tor 
Eriksen i denne sammenheng, var med som delegater fra egen Høyreforening. 
 
Digitalt Senior Høyres Landsmøte 14.04.2021: 
Fra Agder Senior Høyre deltok: Rolf Larsen, Ole Guttorm Ihme og Roy H. Lund og i tillegg til de selvskrevne styremedlemmer 
/utvalgsmedlemmer Kirsten Huser Leschbrandt, Halvor Rismyhr og Sally Vennesland. 
Kirsten Leschbrandt ble gjenvalgt som 2. nestleder dvs. leder av organisatorisk utvalg 
 
Digitalt Høyres Landsmøte 2021 fra 14. - 16. mai fra Thon Hotel Opera: 
Coronapandemien var årsak til denne digitale løsning med deltagelse i egne geografiske fylkeslag, mens vi fra Senior Høyre 
fra hele Norge ble samlet i et eget lag etter ønske fra fjorårets deltagere. Halvor Rismyhr og Kirsten Huser Leschbrandt satt 
da følgelig samlet i Senior Høyre sitt lag. 
 
Valg 2021 - Vest-Agder og Aust Agder valgdistrikt 
Agder Senior Høyre sin leder, Halvor Rismyhr, var nominert på 5. plass på Aust-Agder Høyre sin liste, mens Vest-Agder ikke 
hadde noen seniormedlemmer på sin liste. Dessverre fikk Høyre noen færre stemmer enn ved siste Stortingsvalg i begge 
valgdistrikt i Agder og vi mistet et mandat i Vest-Agder, samt at vi også mistet regjeringsmakten med Statsministeren. 
Generelt ble det gjort veldig mye godt valgkamparbeid i kommunene med mange seniorer godt engasjert. Det foreligger 
egne evalueringsrapporter. 
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Politisk utvalg 
Politisk utvalg Har jobbet godt I 2021 og har hatt følgende sammensetting: 
Leder Sally Vennesland, medlemmene Richard Fjelldal fra Lindesnes, Maiken Messel fra Arendal og Aanen Werdal fra 
Hægbostad. Utvalget har vært opptatt av følgende saker og laget uttalelser som er sendt og publisert i sentrale lokalaviser 
rundt i landsdelen: 

- Eldre og ensomhetsbekjempelse 
- Trygge og engasjerende boforhold for seniorer 
- Mulighet for fritt sykehjemsvalg 
- Klimautfordringer sett fra et besteforeldreperspektiv 

 
Det jobbes med en uttalelse og forslag til resolusjon omkring temaet eldre og digital kommunikasjon. Er vi i ferd med å bli 
sosialt funksjonshemmede fordi mer og mer kommunikasjon flyttes til digitale flater som er vansklig å følge med på. 
 
Vedtektskomite 
En vedtektskomite ble utnevnt på forrige årsmøte. Komiteen har bestått av Stig Wulff fra Lindesnes, Roy H. Lund fra 
Lyngdal, Anne-Marie Beyer Larsen fra Arendal og Rolf Larsen fra Arendal som sekretær. Komiteen har ikke hatt noen fysiske 
møter, men gjennom en aktiv digital kommunikasjon foreligger det nå et forslag til nødvendige og «kosmetiske» endringer. 
Forslaget blir tatt opp i detalj under sak 6 på årsmøteagendaen. 
 
Arendalsuka 2021   
Arrangementet ble i år avholdt i vanlig stil, med Høyre sin partitime på Kanalplassen mandag med Statsminister Erna 
Solberg. Det var veldig mye folk og god stemning på Høyrestanden hele uken. Mange Senior medlemmer deltok og både 
Erna-nett og Høyre-gull ble delt ut i stort antall, selvsagt sammen med Høyres gode program. 

Senior Høyre var representert i Høyres prosjektgruppe for Arendalsuken ved Liv Aanby som nå er nyvalgt leder i 
Arendal Senior Høyre. 
 
Økonomi 
Aktiviteten har dette året, naturlig nok vært sterkt redusert og dermed har vi ikke brukt mye av våre tildelte midler. Det er 
utarbeidet et regnskapsnotat for inneværende år og et enkelt budsjett for 2022 som er en del av årsmøtedokumentene.  
 
Halvor Rismyhr 
leder Agder Senior Høyre 
 
 

5. Vedlegg d) Agder Unge Høyres rapport   
              

1.0 Organer og utvalg 
 
1.1 Generalforsamling 
Ordinær generalforsamling ble avholdt på Kristiansand rådhus den 9. oktober 2021. 
 
1.2 Arbeidsutvalg 
Arbeidsutvalget (AU) har i 2021 bestått av følgende personer: 
Fylkesleder:     Nicolai Østeby 
1. nestleder:     Mikkel Røed Nesse 
2. nestleder:     Maria Dragland (fratrådt)/Oda Oline Omdal (fra 9/10) 
AU-medlem:     Håvard Wathne 
AU-medlem:     Marius Dubland Andersen (fra 9/10) 
AU-medlem:     Ingrid Rønnestad Braut/Marthe Myrvang Johannessen (fra 9/10) 
 
1.3 Fylkesstyre 
Foruten AU, består Fylkesstyret av lokalforeningslederne. Fra lokalforeningene har følgende personer møtt i 2021: 
Fra Kristiansand og omegn Unge Høyre:  Siri Heimdal Knudsen 
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Fra Arendal og Grimstad Unge Høyre:  Victor Scheie-Christiansen 
Fra Lindesnes Unge Høyre:   Håkon Hunt/Celina Borlaug Ådnebergli 
Fra Lillesand Unge Høyre:    Johannes Heimsæter 
Fra Høyres Studenter Agder:   Kristoffer Finsrud/Tonje Løyning 
 
1.4 Politisk utvalg 
Det politiske utvalget ledes av 1. nestleder og består av de politiske nestlederne i alle lokalforeningene + inntil to AU-valgte 
medlemmer.  
Politisk utvalg har i 2021 bestått av følgende personer: 
Leder:      Mikkel Røed Nesse 
Medlem (Kristiansand UH):   Tobias Solberg/Kristin Tallaksen 
Medlem (Lindesnes UH):    Håvard Wathne/Celina Borlaug Ådnebergli 
Medlem (Arendal og Grimstad UH):  Nora Victoria Søby Arnesen/Yasmin Stølefjell 
Medlem (Lillesand UH):    Olve Haukaas 
Medlem (AU-valgt):    Emma Aanensen 
Medlem (AU-valgt):    Celine Aas 
 
1.5 Organisatorisk utvalg 
Det organisatoriske utvalget ledes av 2. nestleder og består av de organisatoriske nestlederne i alle lokalforeningene + inntil 
to AU-valgte medlemmer.  
 
Organisatorisk utvalg har i 2021 bestått av følgende personer: 
Leder:      Oda Oline Omdal 
Medlem (Kristiansand UH):   Thea Ahmed Ommundsen 
Medlem (Lindesnes UH):    Emily Berge 
Medlem (Arendal og Grimstad UH):   Magnus Kjølsrud 
Medlem (Lillesand UH):    Nora Blekastad 
Medlem (AU-valgt):    Yasmin Stølefjell 
 
1.6 Desisjonskomité 
Desisjonskomiteen har i 2021 bestått av følgende personer: 
President:     Erik Johan Tellefsen Lindøe 
Visepresident:     Jørgen Heimsæter 
Visepresident:     Amalie Kollstrand 
 
1.7 Valgkomité 
Generalforsamlingen ga Arbeidsutvalget fullmakt til å velge valgkomiteen før neste generalforsamling.  
 
Valgkomiteen har bestått av følgende personer i 2021: 
Leder:      Amalie Kollstrand 
Medlem:     Kristin Tallaksen 
Medlem:     Celina Borlaug Ådnebergli 
Medlem:     Nora Victoria Søby Arnesen 
 
 

2.0 Representasjon 

 
2.1 Agder Høyres arbeidsutvalg: 
Nicolai Østeby 
 
2.2 Agder Høyres fylkesstyre: 
Nicolai Østeby 
Mikkel Røed Nesse 
 
2.3 Agder Høyres fylkesårsmøte: 
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I tillegg til flere UH-medlemmer som møtte fra andre delegasjoner:  
Nicolai Østeby, Mikkel Røed Nesse, Kristoffer Finsrud, Maria Dragland, Håvard Wathne, Celina Borlaug Ådnebergli, Victor 
Scheie-Christiansen, Håkon Hunt, Henriette Klemo-Hjemdal, Dan Vigebo, Nora Victoria Søby Arnesen. 
 
2.4 Høyres Landsmøte: 
Nicolai Østeby 
Siri Heimdal Knudsen 
 
2.5 Agder Høyres resolusjonskomité: 
Mikkel Røed Nesse 
 
2.6 Agder Høyres valgkomité: 
Nicolai Østeby 
2.7 Agder Høyres nominasjonskomité for Aust-Agder valgdistrikt: 
Jørgen Heimsæter 
 
2.8 Agder Høyres nominasjonskomité for Vest-Agder valgdistrikt: 
Siri Heimdal Knudsen 
 
2.9 Unge Høyres landsstyre: 
Nicolai Østeby 
Mikkel Røed Nesse 
 
2.10 Unge Høyres 55. ordinære Landsmøte: 
Nicolai Østeby, Mikkel Røed Nesse, Håkon Hunt, Johannes Strømberg, Tobias Solberg, Amalie Kollstrand, Erik Johan 
Tellefsen Lindøe, Kristin Tallaksen, Hedda Stray, Siri Heimdal Knudsen, Victor Scheie-Christiansen, Julie Skahjem, Håvard 
Wathne, Amalie Gunnufsen (UHL). 
 
2.11 Unge Høyres elitekurs: 
Nicolai Østeby (vinner) 
 
2.12 Unge Høyres debattcamp: 
Nicolai Østeby, Mikkel Røed Nesse, Håkon Hunt, Kristin Tallaksen, Siri Heimdal Knudsen, Victor Scheie-Christiansen, Håvard 
Wathne. 
 
 

3.0 Folkevalgte 
 
3.1 Stortinget: 
Amalie Gunnufsen (vararepresentant, Vest-Agder valgdistrikt) 
Amalie Kollstrand (vararepresentant, Aust-Agder valgdistrikt) 
Nicolai Østeby (vararepresentant, Vest-Agder valgdistrikt) 
Haagen Poppe (vararepresentant, Aust-Agder valgdistrikt) 
 
3.2 Agder fylkesting: 
Erik Johan Tellefsen Lindøe 
Haagen Poppe (vara) 
Amalie Kollstrand (vara) 
Frida Glamsland (vara) 
Aurora Hårtveit (vara) 
 
3.3 Kommunestyrer: 
Arendal bystyre: 
Haagen Poppe 
Erik Johan Tellefsen Lindøe 
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Amalie Kollstrand (vara) 
   
Lillesand bystyre: 
Jørgen Heimsæter 
Frida Glamsland 
Knut Halvor Holthe Rismyhr 
 
Grimstad kommunestyre: 
Håvard Eriksen 
 
Kristiansand bystyre: 
Amalie Gunnufsen 

4.0 Organisasjon og aktivitet 
 
4.1 Medlemsutvikling 
I 2021 endte Agder Unge Høyre opp med 359 betalende medlemmer, som er en massiv medlemsøkning på hele 142 
medlemmer fra 2020. Agder Unge Høyre har ila. 2021 knust medlems- og vervemålene sine, og har løftet seg til å bli 
landets 4. største Unge Høyre-fylke etter Oslo, Akershus og Hordaland. Antall aktive medlemmer har økt godt i 2021, 
spesielt under valgkampen. De aktive medlemmene har en svært lav snittalder og gjør Agder Unge Høyre svært godt 
forberedt for fremtiden. Lokalforeningene har hatt store medlemsøkninger og Kristiansand Unge Høyre er nå landets 5. 
største lokalforening. 
 
4.2 Sommerleir 
Unge Høyres sommerleir for 2021 ble avlyst grunnet utbruddet av koronavirus. 
 
4.3 Arrangementer 
Agder Unge Høyre, samt lokalforeningene i fylket, har gjennomført svært mange arrangementer og har hatt høy 
medlemsaktivitet gjennom perioden. Til tross for pandemien som la demper på fysisk aktivitet, har medlemmene deltatt på 
flere forskjellige aktiviteter, deriblant skoleringer, konferanser, talentprogram, sosiale aktiviteter osv. 
 
4.4 Talentutvikling 
Agder Unge Høyre er en av Agder Høyres og Unge Høyres viktigste talentfabrikker. I 2021 har talentutviklingsarbeidet fra 
fylkesforeningens side i all hovedsak gått gjennom debattlaget for skolevalgkampen. Debattlaget har fått grundige 
skoleringer og mange treninger i forskjellige debattsituasjoner. Laget deltok også på Unge Høyres debattcamp sammen 
med debattanter fra hele landet. 
 
Nicolai Østeby fra Agder ble også trukket ut til Unge Høyres elitekurs i 2021, og ble kåret til vinner etter den siste samlingen 
på Sundvollen i sommer. Elitekurset er Unge Høyres øverste skolering innen politikk, kommunikasjon, organisasjon og 
ledelse. Han er førstemann til å vinne elitekurset fra Sørlandet siden 2005 (Eivind Saga). 
 
4.5 Lokalforeninger 
Agder Unge Høyre har hatt 5 aktive lokalforeninger i 2021: Kristiansand og omegn Unge Høyre, Arendal og Grimstad Unge 
Høyre, Lindesnes Unge Høyre, Lillesand Unge Høyre og Høyres Studenter Agder. Foreningene har hatt høy aktivitet 
gjennom året og har vervet flere nye medlemmer. Lokalforeningene har også vært flinke til å samarbeide seg imellom og 
forholdet mellom medlemmene har blitt godt på tvers av kommunegrenser. Fylkes-foreningen deler lokallagenes 
ambisjoner om å få flere aktive medlemmer i året som kommer, samt bygge lokale kandidater inn mot lokalvalget i 2023. 
Lillesand Unge Høyre ble startet opp igjen i 2021, og fylkesforeningen arbeider for å starte opp Lister Unge Høyre. 
 
4.6 Stortingsvalget 2021 
Agder Unge Høyre gjennomførte skolevalget i Agder i 2021, samt bisto Agder Høyre i gjennomføringen av valgkampen til 
stortingsvalget. Under skolevalget deltok Agder Unge Høyre på samtlige skoledebatter med påfølgende valgtorg. Totalt 
stemte 1.236 elever på Høyre i skolevalget i Agder, som ga oss 16,8% oppslutning, en fremgang fra de tre siste foregående 
valgene. Det er et svært godt resultat sammenlignet med andre partier og Høyre nasjonalt. I tillegg til at Høyre vant flere 
større skoler i Agder, vant vi skolevalget i Kristiansand, hvor over 1/3 av innbyggerne på Sørlandet bor. Under valgkampen 
har aktiviteten tatt seg voldsomt opp i foreningen, og svært mange nye og gamle medlemmer har blitt aktive. 
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På vegne av arbeidsutvalget i Agder Unge Høyre, 
Nicolai Østeby 
Fylkesleder Agder Unge Høyre 
 
 

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  
Høyres samarbeidspartnere i posisjon er partiene KrF, Frp, V, Pp og en uavhengig representant. Fylkestinget hadde 6 møter 
i 2021. I tillegg kommer utvalgsmøter, som er om lag ett i måneden. 
 
Budsjett og økonomiplan 
Høyre og samarbeidspartiene har vedtatt et offensivt budsjett og økonomiplan for perioden 2022-2025. Det største løftet 
er for viktige næringsveier, som ny vei til Arendal havn, til Åmli og Biozinfabrikken og rassikring av fv42 i Sirdal. Dette er 
veiprosjekter for en mer enn 1 milliard kroner. I tillegg jobber vi for å få realisert ny vei til Spangereid og GE Healthcare. 
Trygge skoleveier styrkes med 80 millioner og kollektivtrafikk får også en betydelig styrking. Vi har satt av 24,5 millioner til 
en av hjertesakene våre, etablering av UngInvest eller et lignende utdanningstilbud i Arendal/Østre Agder for unge som 
faller utenfor skole og arbeidsliv. Vi har satt av 20 millioner til utstyr på de videregående skolene og styrker den digitale 
skolehelsetjenesten. Vi har et ambisiøst klimabudsjett og vi styrker reiseliv, kulturtilbud og bygningsvern over hele Agder. 
 
Koronasituasjonen  
2021 ble en berg- og dalbane når det gjaldt pandemisituasjonen. Økende vaksinegrad og synkende smitte gav optimisme og 
gjenåpning, men så kom høsten og vinteren med lokale og etter hvert nasjonale smitteutbrudd og nye restriksjoner. Dette 
har selvsagt satt et sterkt preg på fylkeskommunen med sine 3000 ansatte og 11 000 elever og studenter. De ansatte og 
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ledelsen i fylkeskommunen har gjort en fantastisk innsats i et år med mange utfordringer, og fylkesordføreren har ledet 
organisasjonen og Agder gjennom krisen med ro og styrke. Tiltakspakkene vi vedtok i 2020 rettet mot ulike deler av 
næringslivet har fortsatt vært under gjennomføring i 2021. I tillegg fikk Høyre gjennomslag for å styrke noen områder vi 
hvor vi hadde ekstra bekymringer. Vi bevilget 1 mill. til ekstra satsing på lærlinger, 700 000 til tiltak for elever som ble 
hengende etter faglig og 1 mill. til lag og foreninger med aktiviteter for ungdom og for god psykisk helse. 
 
Andre viktige saker 
Arbeidet med å få på plass en bærekraftig skolestruktur for Agder fortsetter, et samlet utdanningstilbud som både tar 
høyde for endringer i elevtall og endret behov for kompetanse. Høyres viktigste perspektiv er som alltid kvalitet i 
opplæringen. Det er avgjørende for at vi skal ruste ungdommene for fremtiden. I tillegg er skolene viktige i lokalmiljøene, 
særlig i distriktene. De gir kompetansearbeidsplasser og motvirker til en viss grad at ungdommene flytter. Men det aller 
viktigste er at ungdommene våre fullfører videregående utdanning med en kompetanse som samfunnet og landsdelen har 
behov for.   
 
Kultur, opplevelser og frivillighet spiller en avgjørende rolle for at Agder skal være et godt sted å bo og besøke. Vi har 
fantastiske museer, kompetansemiljøer, utøvere og fritidstilbud over hele Agder, og Høyre bidrar til å løfte disse både i 
budsjettarbeid og gjennom hele året. I 2021 har vi også startet opp et spennende arbeid med å se på styrket samarbeid 
eller ny struktur for museene og arkivtjenesten i de to tidligere fylkeskommunene. Høyregruppa har fortsatt et stort hjerte 
for levekår, inkludering og mangfold, og verner om dette arbeidet når det noen ganger forsvinner litt i fylkeskommunale 
planer. I 2021 fikk vi også gjennomslag for styrket samarbeid med stiftelsen Helt Med, som hjelper personer med 
utviklingshemming ut i arbeid. 
 
Planarbeid er en stor del av den fylkespolitiske aktiviteten. Mye kunne nevnes, men viktige elementer fra 2021 er blant 
annet reguleringsplaner knyttet til E18 og E39, areal- og transportsamarbeid og byvekstavtale for Kristiansandsregionen og 
oppstart av arbeidet med plan for mobilitet og for senterstruktur og handel. Fylkeskommunen får også en rekke 
kommunale planer til uttalelse, og Høyre i fylkestinget har alltid som mål å unngå innsigelser, ha god dialog med lokale 
partifeller og følge opp lokale vedtak. 
 
Politikk handler om å legge til rette for at andre kan skape verdier. Fylkeskommunen har mange ulike oppgaver og 
virkemidler for å støtte Agders gründere og næringsliv. I 2021 gjennomførte fylkesordfører Arne Thomassen og 
hovedutvalgsleder Mathias Bernander dialogmøter med næringslivet i hele landsdelen om innretningen på 
fylkeskommunens næringsrettede virkemidler. Dette ga viktige innspill til politikken vår, og det synliggjorde for alle at 
Høyre er genuint opptatt av gode rammevilkår for små og store bedrifter. 
 
Jeg ønsker å takke medlemmer og varamedlemmer i gruppa for engasjement, positivitet og god arbeidsinnsats i et 
krevende og delvis 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 
 
 

7. Valgkomiteens innstilling                                       
 

Valgkomiteen v/leder Marianne Landaas legger frem sin innstilling.  
 

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 
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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) Fylkesleder    Harald Furre  Kristiansand 2 år gjenvalg 
 
b) 2. nestleder     Paal Pedersen  Lindesnes 2 år  ny 
 
c) To AU medlemmer   Erik J. T. Lindøe  Arendal  2 år gjenvalg 

(Erle W. Severinsen har trukket seg) Amalie Gunnufsen Kristiansand 1 år ny 
 
d) Leder Agder Høyres Kvinneforum Amalie Kollstrand  Arendal  2 år gjenvalg 

 
e) To revisorer    Helge Ege  Lyngdal  2 år  gjenvalg 

Birger Eggen  Tvedestrand 2 år ny 
 
f) Tre fylkesstyremedlemmer etter innstilling fra foreningene. To fra Kristiansand og ett fra Arendal: 

     Tor Utsogn   Kristiansand 2 år gjenvalg 
Kjersti C. Javenes  Kristiansand 2 år gjenvalg 

     Geir Fredrik Sissener Arendal  2 år gjenvalg 
 
 

8. Fylkesstyrets innstilling på valgkomite for Fylkesårsmøtene 2023/2024 
 

Agder Høyres fylkesstyre innstiller på valgkomite og valgkomiteleder til Fylkesårsmøtet. Valgkomiteen velger nestleder og 
sekretær på konstituerende møte. Varamedlem skal innkalles ved forfall. 
 
Region Kristiansand: Kristiansand, Birkenes, Lillesand, Iveland, Lindesnes og Vennesla 
Region Lister:   Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal, Lyngdal og Sirdal 
Region Østre Agder:  Arendal, Froland, Grimstad, Tvedestrand, Risør, Gjerstad, Vegårshei og Åmli 
Region Setesdal:   Evje og Hornnes, Bygland, Valle, Bykle og Åseral 
 
 
Fylkesstyrets innstilling på valgkomite for Fylkesårsmøtene 2023/2024: 
To medlemmer fra region Østre Agder: Marianne Landaas, valgkomiteleder Tvedestrand  

Svein Harberg    Grimstad 
To medlemmer fra region Kristiansand:  Einar-Holmer Hoven   Lillesand  

Ida Grødum    Kristiansand 
Ett medlem fra region Lister:  Jan Kristensen    Lyngdal 
Ett medlem fra region Setesdal:  Grete Bachmann    Bykle 
Ett medlem fra Agder Høyres Kvinneforum: Velger selv medlem 
Ett medlem fra Agder Unge Høyre:  Velger selv medlem 
Ett medlem fra Agder Senior Høyre: Halvor Rismyhr (velger selv medlem)   
 
Tre varamedlemmer:  
1. vara      Kristoffer A. Lyngvi-Østerhus  Arendal 
2. vara      Kirsten Huser Leschbrandt   Lindesnes  
3. vara      Siri Mathiesen    Arendal 
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9. Behandling av resolusjoner og uttalelser 
 

❖ Vedlegg som skal brukes under behandlingen (resolusjon 9, 10, 11 og 12 ettersendes før møtet):  
o Sak 9 - 1. Agder Høyres resolusjonshefte 2022 med nummererte linjer 

 
Resolusjonskomiteen ble nedsatt av fylkesstyret 27.11.21. Komiteen avholdt konstituerende møte 14.12.21. 
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.  
 

Agder Høyres resolusjonskomite Kommune Verv 

Haagen Poppe, leder  Arendal Bystyrerepresentant 

Erle Wright Severinsen, nestleder Kristiansand AU medlem 

Torunn Ostad Agder Politisk nestleder 

Finn Bjørn Rørvik  Evje og Hornnes Varaordfører 

Paal Pedersen  Lindesnes Kommunestyrerepresentant 

Gitte Myrvang Johannessen Flekkefjord Medlem 

Kristin Gustavsen Lillesand Medlem 

Sverre-Tobias Dukene Risør Kommunestyrerepresentant 

Mikkel R. Nesse Agder Unge Høyre Fylkesstyremedlem 

Sally Vennesland Agder Senior Høyre Nestleder/fylkestingsrepresentant 

Jørgen Heimsæter, sekretær Agder Høyre Rådgiver 

 
Retningslinjer for behandling av resolusjoner under fylkesårsmøtet, vedtatt av fylkesstyret 15.01.22: 

− 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 Haagen Poppe legger frem resolusjonskomiteens forslag. 
 
Resolusjonskomiteen anbefaler Fylkesårsmøtet å behandle følgende fire storresolusjoner:  
9. Kraft på Agder, resolusjonskomiteen/Fylkesårsmøtet nr. 1 
10. Et enklere og åpnere Norge, resolusjonskomiteen/Fylkesårsmøtet nr. 2 
11. En skole der det er lov å lykkes, resolusjonskomiteen /Fylkesårsmøtet nr. 3  
12. Kommunene må bestemme mer over hvordan egne arealer skal utvikles, resolusjonskomiteen /Fylkesårsmøtet nr. 4  
 
Nedenfor følger komiteens anbefalinger for videre behandling av innkommende resolusjoner.  

 
Innkommende resolusjoner/resolusjonskomiteens anbefaling for behandling: 
1. Bedre dekning av busstilbudet på kveldstid i bygda, Froland Høyre/Fylkestingsgruppen 
2. Bøylestad Energipark, Froland Høyre/Ansees ivaretatt i resolusjon 4. Krafttak for kraft på Agder 
3. En skikkelig kommunereform for Sørlandet, Agder Unge Høyre/Tas ikke opp til behandling 
4. Krafttak for kraft på Agder, Agder Unge Høyre/Bearbeidet versjon fra resolusjonskomiteen behandles av Fylkesårsmøtet 
5. Fastlegeordningen - en nasjonal krise som snarlig må løses, Arendal Høyre/Er behandlet av fylkesstyret og sendt inn til 

Landsmøtet 
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6. Økonomisk likeverdig behandling av kommunale og private barnehager må løftes, Arendal Høyre/Er behandlet av 
fylkesstyret og sendt inn til Landsmøtet 

7. En skikkelig kommunereform for Agder, Arendal Høyre/Tas ikke opp til behandling 
8. Innsigelser, Flekkefjord Høyre/Bearbeidet versjon fra resolusjonskomiteen behandles av Fylkesårsmøtet  
9. Kraft på Agder, resolusjonskomiteen /Fylkesårsmøtet nr. 1  
10. Et enklere og åpnere Norge, resolusjonskomiteen /Fylkesårsmøtet nr. 2  
11. En skole der det er lov å lykkes, resolusjonskomiteen /Fylkesårsmøtet nr. 3  
12. Kommunene må bestemme mer over hvordan egne arealer skal utvikles, resolusjonskomiteen /Fylkesårsmøtet nr. 4  
 


