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1. Innledning 1 

Plankomiteen har i forkant av generalforsamlingen evaluert den foregående perioden. 2 

Etter to møter med gode diskusjoner har vi kartlagt diverse utfordringer foreningen har, og 3 

forsøkt å komme med potensielle løsninger. Formålet med et plandokument er å gi 4 

generalforsamlingen et helhetlig bilde av foreningens tilstand, peke på hva som har gått 5 

bra og hva som har forbedringspotensial. Åpenhet om foreningens styrker og svakheter er 6 

essensielt for et godt plandokument. Plandokumentet er ment som en hjelpende hånd til 7 

neste Arbeidsutvalg. 8 

 9 

2. Covid-19 10 

Året 2020-2021 har i stor grad vært preget av pandemien. Foreningen har måtte avholde 11 

nesten alle møter digitalt, også hele vårkampanjen. Det er ingen tvil om at mangelen på 12 

fysiske og sosiale møter har preget motivasjonen til de aller fleste, men plankomiteen 13 

mener likevel at Akershus Unge Høyre har kommet godt ut av pandemien, og opprettholdt 14 

et godt tilbud under pandemien. Når samfunnet åpnet opp like før valgkampen var det 15 

tydelig å se at engasjementet blomstret igjen blant medlemmene, og plankomiteen ser lyst 16 

på tiden fremover. 17 

 18 

3. Politikk 19 

 20 

3.1) Fra posisjon til opposisjon 21 

Plankomiteen ønsker å påpeke viktigheten av at Akershus Unge Høyre finner sin plass som 22 

opposisjonsparti. Plankomiteen ønsker at Arbeidsutvalget utformer en plan for hvordan 23 

foreningen skal omstille seg fra å være i posisjon til å bli det ledende opposisjonspartiet, og 24 

deler arbeidet med lokalforeningene. 25 

 26 

3.2) Politisk Forum 27 

Politisk Forum har hatt et høyt aktivitetsnivå, tross en pandemi. Plankomiteen opplever at 28 

de digitale politiske forumene har fungert godt. Politisk Nestleder fortjener skryt for å ha 29 

lagt godt til rette for politikkutvikling i et pandemi-år. Det er svært ønskelig at den høye 30 

aktiviteten opprettholdes i årene som kommer, da Politisk Forum er en av foreningens 31 

viktigste arenaer. Likevel er det enkelte utfordringer som med fordel kan løses i året som 32 

kommer. 33 

 34 

Plankomiteen anbefaler at: 35 

• Det lages en plattform for den vedtatte politikken, slik at det vi vedtar gjøres 36 

tilgjengelig for alle.  37 

• Resolusjoner/programmer som behandles legges ut minimum tre dager i forveien. 38 
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• Det, i året som kommer, testes ut en ordning med å ha temabaserte PF en gang 39 

iblant. 40 

 41 

3.3) Politisk utvalg 42 

Politisk utvalg har fungert godt i året som har vært. Likevel er det noen forbedringspunkter 43 

Plankomiteen vil peke på. 44 

 45 

Plankomiteen anbefaler at: 46 

• Politisk Utvalg tester ut en supplering av utvalget, eksempelvis 2-4 ekstra plasser 47 

som alle medlemmer av Akershus UH kan søke på gjennom en kort og enkel 48 

søknadsprosess. 49 

• Politisk Utvalg bør legge til rette for at vi i fremtiden behandler flere program på 50 

Politisk Forum. 51 

 52 

4. Organisasjon 53 

 54 

4.1) Organisatorisk Utvalg 55 

Organisatorisk Utvalg har holdt et godt aktivitetsnivå denne perioden. Suppleringen av 56 

utvalget viste seg å være vellykket, og er sannsynligvis en av årsakene til at utvalget har 57 

fungert godt dette året. Likevel er det mulighet for forbedring. Plankomiteen ser at 58 

Organisatorisk Utvalg har et ufortjent dårlig rykte. Det må bli mer stas å sitte i OU. 59 

 60 

Plankomiteen anbefaler at: 61 

• Utvalget bør fortsette å supplere inn 2-4 medlemmer, gjennom en enkel 62 

søknadsprosess som er tilgjengelig for alle. 63 

• Utvalget gis flere og mer definerte ansvarsoppgaver. 64 

 65 

4.2) Medlemstilbud 66 

Plankomiteen mener medlemstilbudet har vært godt, men ønsker mer bredde og dybde i 67 

skoleringsopplegget. 68 

 69 

Plankomiteen anbefaler at: 70 

• Kommende AU vier ekstra oppmerksomhet til at det er behov for ulike 71 

skoleringsnivå. Medlemmene foreningen vervet før pandemien har behov for videre 72 

utvikling, mens mange som ble vervet i valgkampen har behov for en god innføring 73 

som kan bygges videre på utover det kommende året. 74 

• Det etterstrebes å ha mer varierte tema for skoleringer, slik at medlemstilbudet 75 

appellerer til hele foreningen.  76 

• AU og lokalforeningene må bli flinkere til å følge opp medlemmer fra møte til møte, 77 

slik at det blir lavere terskel for nye medlemmer å møte opp på medlemsmøter. 78 
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4.3) Samarbeid med lokalforeningene 79 

Det organisatoriske samarbeidet har ikke gått dårlig inneværende år, men plankomiteen 80 

har etter grundige samtaler bitt seg merke i at foreningen har vært preget av dårlig 81 

kommunikasjon. Problematikken er ikke ny i år, men har mulig forverret seg i et år preget av 82 

pandemi og digitale møter. Kommunikasjonssvikten er både mellom arbeidsutvalget og 83 

fylkesstyret, og fylkesstyret og lokalforeningsstyrene. Dette mener plankomiteen er 84 

uheldig, da det ofte fører til splittelse, misforståelser og mistillit.  85 

 86 

Plankomiteen anbefaler at: 87 

• Det i fremtiden brukes enda mer tid på å forklare hvilke muligheter lokalforeningene 88 

har i ulike ledd av Akershus Unge Høyre. 89 

• Lokalforeningsledere benytter seg av muligheten til å ha med observatør på 90 

fylkesstyremøtene. 91 

• Det undervises i organisasjonsstruktur under lokalforeningsseminaret. 92 

 93 

5. Medier 94 

 95 

5.1) Tradisjonelle medier 96 

Akershus Unge Høyre har vært godt synlige i media dette året. Dessverre ser man at i likhet 97 

med tidligere år, opprettholdes ikke synligheten gjennom hele året, og det dabber gjerne 98 

av mot slutten av perioden. Plankomiteen mener det er noen grep foreningen kan ta, for å 99 

sikre at flere bidrar i media, og at Akershus Unge Høyre blir enda mer synlige. 100 

 101 

Plankomiteen anbefaler at: 102 

• Det arrangeres flere workshops hvor en lærer å skrive gode leserinnlegg, og hvor en 103 

har mulighet til å få tilbakemelding på arbeidet sitt. 104 

• Arbeidsutvalget aktivt bistår lokalforeningene med å skrive leserinnlegg og komme 105 

i kontakt med lokale journalister.  106 

• Akershus Unge Høyre er litt mer nytenkende og «spenstige» i media. Gode 107 

leserinnlegg er vel og bra, men det er mange måter å få oppslag i lokalavisa på. Tenk 108 

nytt, og tenk spennende! 109 

 110 

5.2) Sosiale medier 111 

Plankomiteen synes Akershus Unge Høyre har blitt bedre på sosiale medier det siste året. 112 

Det settes stor pris på at alle medieoppslag av medlemmer fra Akershus UH deles på SoMe, 113 

og det bør forbli en vane. Plankomiteen vil gi ekstra skryt for god grafikk. Likevel savner vi et 114 

tydeligere skille for hva de ulike plattformene brukes til.  115 

 116 
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Plankomiteen anbefaler at: 117 

• Akershus Unge Høyre profilerer seg mer på Instagram, men på den plattformen 118 

tillater seg å spille mer på humor og angrep. 119 

• Det neste arbeidsutvalget vurderer om vi skal fortsette med TikTok, og eventuelt 120 

legge en plan for hva slags innhold som skal publiseres der. 121 

 122 

6. Styringsorganer 123 

 124 

6.1) Generelt 125 

Plankomiteen opplever at det til tider er mangel på profesjonalitet innad i 126 

lokalforeningsstyrene. Det kan begrunnes med at de tillitsvalgte også er gode venner, og 127 

det er i seg selv ikke en uting. Det er bra at medlemmene i foreningens styrer er gode 128 

venner, men for å sikre effektivt og inkluderende miljø, er det viktig at styrene opptrer 129 

profesjonelt i Unge Høyre-sammenheng. Styrene kan ha godt av å holde en mer 130 

profesjonell tone under blant annet styremøtene, og heller legge mer til rette for sosiale 131 

aktiviteter etter styremøter. 132 

 133 

6.2) Lokalforeningene 134 

 135 

Asker 136 

Asker Unge Høyre kan se tilbake på et godt år, med en god medlemsvekst sammenliknet 137 

med tidligere år. Gjennom årets valgkamp har foreningens medlemmer klart å både verve 138 

og engasjere flere nye medlemmer. Også nyvervede medlemmer har sikret god 139 

medlemsvekst for både Asker, og resten av Akershus sin forening. Dette er veldig bra, og 140 

viktig for fremtiden til foreningen. Det vil også derfor bli avgjørende å jobbe for å skape et 141 

godt aktivitetstilbud for både de nye - og gamle medlemmene. Dette for å sikre at 142 

medlemmer ønsker å bli i foreningen.  143 

 144 

Selv om året til Asker har vært godt, sees det likevel på at foreningen har noen kommende 145 

oppgaver å jobbe med. Asker Unge Høyre har et flott potensial til å ha et godt tilbud med 146 

skoleringer og sosiale arrangementer for medlemmene sine. Dette mener likevel 147 

plankomiteen foreningen må jobbe mer med det kommende året. Asker Unge Høyre har 148 

hevet seg mer enn tidligere i media i perioder av året, og har hatt store og viktige saker. 149 

Dette er veldig bra for foreningen, og noe foreningen burde styrke og fortsette med! Asker 150 

Unge Høyre burde ha et klart mål om å ha et bedre aktivitetstilbud, og fortsette med 151 

engasjement i media. 152 

 153 

Follo 154 

Follo Unge Høyre har helhetlig sett hatt et moderat år. Foreningen har utmerket seg på 155 

verving av nye medlemmer, spesielt i valgkampen. Den har også fulgt opp nyinnmeldte 156 
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medlemmer bra og regelmessig. Plankomitéen anbefaler at foreningen fortsetter det gode 157 

arbeidet her. Follo Unge Høyre har vært relativt aktive i media i løpet av perioden, og enda 158 

mer i sosiale medier. Situasjonen har bedret seg stort fra i fjor. Dette ser plankomitéen på 159 

som et positivt tegn for foreningen, og anbefaler at kursen fortsetter. 160 

 161 

Det sosiale miljøet i Follo Unge Høyre har vært spesielt bra det siste året. Et sterkt sosialt 162 

miljø danner grunnlag for en dyktig og åpen politisk forening, men det har også til tider gått 163 

på bekostning av det politiske og organisatoriske arbeidet i foreningen. Det har blitt 164 

arrangert få arrangementer hvor Follo Unge Høyre står i regi. Plankomitéen anbefaler derfor 165 

at Follo Unge Høyre blir flinkere på skille sosialt og styrearbeid, slik at foreningens 166 

effektivitet øker. 167 

 168 

Bærum 169 

Bærum Unge Høyre har som alle andre hatt et år preget av unormale tilstander. Likevel har 170 

lokalforeningen gjennomført flere gode kampanjer i året som har gått. Påske med Bærum 171 

Unge Høyre var en vel gjennomført kampanje og bør videreføres også kommende år. 172 

Lokalforeningen har også vært fremtredende med sine leserinnlegg og vært synlige i 173 

media, spesielt det første halvåret. Selv om Bærum Unge Høyre har vist seg frem i 174 

mediebildet, sitter man igjen med inntrykket av at det foregåtte året har blitt et slags 175 

mellomår hvor man ikke føler at lokalforeningen har vært så fremtredende som man kanskje 176 

forventer.  177 

 178 

Valgkampen var en periode hvor Bærum Unge Høyre fikk vist seg frem og vervet mange nye 179 

medlemmer, selv om man ikke nådde målet om å bli største lokalforeningen i Unge Høyre. 180 

Utfordringen blir nå å aktivisere de nye medlemmene slik at man får flere søkere til styret 181 

og kan fortsette medlemsveksten inn mot neste år. 182 

 183 

Øvre Romerike 184 

Perioden startet bra for Øvre Romerike Unge Høyre. Styret hadde mye engasjement og 185 

virket motivert for arbeidet. Det skjedde imidlertid en endring et par måneder inn i perioden. 186 

Engasjementet og motivasjonen falt litt. Det kan være et resultat av korona og 187 

nedstengning, men situasjonen står uendret. Mangelen på aktivitet og motivasjon har gjort 188 

det vanskelig å gjennomføre styremøter og andre arrangementer.  189 

 190 

Selv om vi har hatt noen utfordringer er det mye som har gått bra også. I februar holdt vi 191 

arrangementet «Sametingets rolle i norsk politikk» i forbindelse med samenes 192 

nasjonaldag. I juni ble det arrangert en skolering om LHBT-rettigheter. De arrangementene 193 

som ble gjennomført var veldig spennende, og fikk gode tilbakemeldinger. Motivasjonen i 194 

styret ser ut til å ta seg opp litt nå mot slutten av perioden. 195 

 196 
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Nedre Romerike 197 

Nedre Romerike Unge Høyre har det siste året vært preget av pandemien, og 198 

medlemsaktiviteten har gjennom pandemien vært noe lav. Til tross for dette har 199 

lokalforeningen likevel vervet mange nye medlemmer, og er per nå den nest største 200 

lokalforeningen i Akershus Unge Høyre. Lokalforeningen har vært svært aktive under 201 

valgkampen, og flere av styrets medlemmer var med på Akershus Unge Høyres 202 

Talentprogram. Fremover bør foreningen arbeide med bedre synlighet i både tradisjonelle 203 

og sosiale medier, og å engasjere de nye medlemmene. Dette med et bedre og mer variert 204 

medlemstilbud. 205 

 206 

6.3) Høyres Studenter 207 

Høyres Studenter Akershus har, etter forutsetningene, vært drevet godt. Høyres 208 

Studenter påpeker selv at studentgrunnlaget til foreningen er tynt, med kun 3500 209 

studenter på NMBU i Ås. Høyres Studenter i Akershus har vært i kontakt med DKSF 210 

angående verving på Handelshøyskolen BI, og kommet til enighet om at Høyres Studenter 211 

i Akershus ikke skal verve der. Plankomiteen og Høyres Studenter er derimot enige om at 212 

det burde være akseptabelt å være på OsloMet (gamle Høyskolen i Oslo og Akershus), 213 

ettersom de har campus i Akershus, og en stor andel av studentene er bosatt i Akershus. 214 

 215 

Foreningen legger bak seg et år med ny giv, spennende arrangementer og godt samhold. 216 

Plankomiteen håper på bedre medlemstall i året som kommer 217 

 218 

6.4) Arbeidsutvalget 219 

Arbeidsutvalget har holdt et høyt aktivitetsnivå i året som er gått. De har vært gode på å 220 

komme på i media, og medlemstilbudet har vært godt til å være et pandemi-år. Det er likevel 221 

noen problemstillinger plankomiteen mener bør tas tak i. Plankomiteen oppfatter det slik at 222 

det blant medlemmene er en noe høy terskel for å oppsøke AU og be om hjelp. Ordningen 223 

med AU-kontakter er ment som en bro for lokalforeningene til AU, men det fungerer ikke 224 

optimalt.  225 

 226 

Plankomiteen anbefaler at: 227 

• AU-kontaktene bør utvide sitt ansvar og oppsøke lokalforeningene ved flere 228 

anledninger enn i forkant av Arbeidsutvalgets møter. 229 

• Ved behov og etterspørsel fra lokalforeningen bør AU-kontakten delta på 230 

styremøter som observatør for å kunne bistå lokalforeningen med det de måtte 231 

trenge. 232 

• Arbeidsutvalget bør møte oftere på lokale arrangementer. 233 

• Alle i arbeidsutvalget må være mer bevisst i sin rolle, og mer aktivt drive 234 

medlemsoppfølging. 235 

 236 
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7. Tallfestede mål 237 

Plankomiteen har besluttet å ikke sette tallfestede mål for lokalforeningene, men å heller 238 

la det være opp til lokalforeningene. Plankomiteen anbefaler lokalforeningene på det 239 

sterkeste å igangsette ringerunder før årsskifte. 240 

 241 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plankomiteen har bestått av: 
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Sivert Leirbakk (Follo Unge Høyre) 
Tom Olufsen (Nedre Romerike Unge Høyre) 
Isabella Victoria Røising (Øvre Romerike Unge Høyre) 
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