
Hovedbok
Unge Høyres landsmøte 2022

Sundvolden Hotell   |   17.-19. juni 



Justisprogram Skoleprogram Vi ble stiftet i 1922

Over 300 deltagere på landsmøtet

De innstilte til sentralstyret for perioden 2022-2024

Betalende medlemmer i 2021

3739 ↗

   

Velkommen 
til Unge Høyres 
Landsmøte 2022

Ola Svenneby
Leder

Tonje Nilsen
Sentralstyret

Håkon Snortheim
1. nestleder

Nicolai Østeby
Sentralstyret

Emma Erlandsen
2. nestleder

Ingrid Storebø
Sentralstyret

Håvard Clemetnz
Sentralstyret

Frihet

Mangfold

Toleranse

Kjære tidligere ledere, nestledere, 

sentralstyremedlemmer, generalsekretærer og andre 

gode venner av Unge Høyre.

21. februar 2022 er det 100 år siden Unge Høyres 

Landsforbund ble stiftet. Det må selvfølgelig markeres 

og er en strålende anledning til å samle tidligere 

sentralstyrer, generalsekretærer og andre som står 

Landsforbundet nært.

Vi inviterer til festmiddag på Hotel Bristol lørdag 19. 

februar 2022.

Pris: 1200,-

Kleskode: Smoking/mørk dress

Påmelding gjøres ved e-post til mille@ungehoyre.no,

samt innbetaling av egenandel til kontonummer 

6005.06.28526 innen søndag 19. desember 2021.

Med vennlig hilsen,

Ola Svenneby
Leder

Mille Johanne Christensen
Generalsekretær

Unge Høyres 
Landsforbund 100 år

Unge 
Høyre
100 år
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Saksliste Landsmøtet 2022 
 

1. Konstituering 

a. Valg av dirigenter  

Landsstyrets innstilling på dirigenter:  

Rebekka Vilu Rhoden (hoveddirigent), Andreas Oftedal og Daniel Skjevik-Aasberg. 

b. Godkjenning av innkalling  

c. Godkjenning av saksliste 

d. Godkjenning av forretningsorden  

Landsstyrets innstilling på forretningsorden ligger vedlagt. 

e. Valg av fullmaktskomité 

Landsstyrets innstilling på fullmaktskomité: 

Tage Slind Jensen (leder), John Andre Kongsvik, Marion Sjøblom og Ingrid Risøy. 

f. Valg av tellekorps  

Sentralstyrets innstilling til tellekorps:  

Ole Stordahl, Ina Brendø, Emilie Litlerè, Thea Rinde, Daniel Fernando Bekkelien. 

g. Valg av redaksjonskomité for det politiske programmet; Skole 

Landsstyrets innstilling til redaksjonskomité: 

Ingrid Storebø (leder), Oda Oline Omdal, Anniken Elisenberg, Mats Flåtten og  

Hans Bertil Olsson. 

h. Valg av redaksjonskomité for det politiske programmet; Justis 

Landsstyrets innstilling til redaksjonskomité:  

Tonje Nilsen (leder), Sara Hauenschild, Sandra Lexander, Mattheus Lorenz og 

Frederik Feiler. 

i. Valg av resolusjonskomité  

Landsstyrets innstilling på resolusjonskomité: 

Håkon Snortheim (leder), Nicolai Østeby, Sara Hønsi, Emma Erlandsen og John 

Petter Stevik. 

j. Adgang til landsmøtet 

Sentralstyrets innstilling foreligger ved møtestart  

 

2. Politisk redegjørelse ved Unge Høyres leder  
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3. Landsstyrets beretning for perioden 2020-2022 

Beretningen er vedlagt dette dokumentet. 

 

4. Desisjonskomiteens beretning for perioden 2020-2022 

 

5. Programbehandling: Skole 

 

6. Programbehandling: Justis 

 

7. Lovendringsforslag  

Lovendringsforslag og Unge Høyres gjeldende lover ligger i eget lovhefte. 

 

8. Fastsetting av Unge Høyres kontingent  

Landsstyret innstiller på at Unge Høyres minstekontingent for et års medlemskap 

fastsettes til kr 100,- i perioden 2022-2024. 

 

9. Resolusjoner 

 

10.  Valg  

a. Leder 

b. 1. nestleder  

c. 2. nestleder 

d. 4 sentralstyremedlemmer 

e. 2 direktevalgte landsstyremedlemmer 

f. Desisjonskomité med leder og 5 medlemmer 

g. Lovkomité med leder og 2 medlemmer 
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Tentativt program 
Fredag 17.juni 2022 

Innsjekking og registrering i Sundvolden Hall fra kl. 10.00 

 

13.00 - 13.45 Åpning, konstituering, minneord, hilsninger 

13.45 - 19.30 Forhandlinger 

• Lederens innledning 

• Debatt, landsstyrets beretning for 2020-2022 

• Innledning resolusjonskomiteen. 

• Innledning skoleprogrammet 

• Debatt og votering skoleprogrammet  

19.30   Middag  

 

Lørdag 18. juni 2022 

09.00 - 13.00 Forhandlinger fortsetter 

• Debatt og votering skoleprogrammet. 

• Innledning programmet for justisprogrammet 

13.00 - 14.00 Lunsj 

14.00 – 17.30 Forhandlinger fortsetter 

• Debatt og votering justisprogrammet 

• Valg 

20.30 Landsmøtemiddag 

 

Søndag 19. juni 2022 

09.00 - 11.00 Forhandlinger 

• Innkomne forslag behandles 

• Debatt og votering justisprogrammet 

• Resolusjoner 

12.30 - 13.30 Lunsj 

12.00 – 16.00 Forhandlingene fortsetter:  

• Innkommende forslag behandles 

• Resolusjoner 

• Avslutning 
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Forretningsorden 
1. Innlegg – replikk: 

Taletiden for innlegg settes til to minutter. Dirigentene kan uten videre innføre ett minutt eller 

ett og et halvt minutt taletid dersom dette viser seg nødvendig. Det gis adgang til inntil to 

replikker per innlegg og en svarreplikk. Replikkene og svarreplikken begrenses til ett minutt. 

Dirigentene kan fremme forslag om å begrense eller fjerne adgang til replikk.  

 

2. Strek: 

Dirigentene fremmer forslag om at strek settes. Etter at et slikt forslag er vedtatt, er det ikke 

adgang til å tegne seg på talerlisten eller å fremme forslag. 

 

3. Behandling av programforslag: 

Under den kapittelvise gjennomgang gis det adgang til å begrunne de på forhånd innsendte 

forslag. Dersom et forslag blir avvist av redaksjonskomiteen, kan det kreves realitetsbehandlet 

av forslagsstiller dersom forslaget er fremmet innen tidsfristen. Det er ikke adgang til ny 

realitetsdebatt. Redaksjonskomiteens leder begrunner innstillingen før behandling av hvert 

kapittel. 

 

4. Lovendringsforslag: 

Votering over lovendringsforslag kan ikke finne sted før fullmaktskomiteens innstilling er 

behandlet av Landsmøtet. Ved votering over lovendringsforslag avgis først stemmer mot 

forslaget. Dersom antall stemmer mot forslaget er større enn 1/3 av antall godkjente fullmakter, 

har lovforslaget falt. Dersom antall stemmer mot forslaget er mindre enn 1/3, skal det så avgis 

stemmer for forslaget. Dersom antall stemmer for forslaget er dobbelt så høyt, eller høyere, 

som antall stemmer mot, konstaterer dirigenten at kravet om 2/3 flertall er oppfylt. Landsmøtet 

tar stilling til eventuell protest mot votering om lovendringsforslag med alminnelig flertall. 

Dersom Landsmøtet tar protest til følge, avholdes ny votering straks.  

 

5. Andre forslag: 

Andre forslag enn lovforslag vedtas med alminnelig flertall. Dirigentene vurderer behovet for 

kontravotering. Dersom det fremmes krav om det, skal kontravotering alltid foretas. Under 

voteringer holdes landsmøtets dører lukket. 
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6. Personvalg, en person: 

Ved valg av èn person er valget ikke avgjort før en av kandidatene har oppnådd mer enn 

halvparten av de avgitte stemmer. Blanke sedler regnes ikke med ved opptelling av antall avgitte 

stemmer. Dersom valget ikke blir avgjort ved første votering, holdes omvalg idet man for hver ny 

valgomgang utelater den kandidat som fikk færrest stemmer ved foregående votering. 

Personvalg skal alltid være skriftlig. 

 

7. Personvalg, flere personer: 

Ved valg av flere personer i en valgomgang skrives det så mange navn på stemmeseddelen som 

antall personer det skal velges. De kandidater som får flest stemmer anses som valgt. Dersom 

en stemmeseddel inneholder flere eller færre navn enn det antall som skal velges, forkastes 

denne. Ved stemmelikhet mellom kandidater avholdes nytt valg. Dersom flere kandidater er til 

valg og stemmelikhet forekommer, anses som valgte de som har flere stemmer enn 

kandidatene med stemmelikhet. I dette tilfelle avholdes nytt valg kun mellom kandidatene med 

stemmelikhet, eller så mange som er nødvendig for å fylle ubesatte plasser. 

 

8. Skriftlig votering: 

Når det blir krevd skriftlig avstemning har Landsmøtets Fullmaktskomité med assistanse av 

tellekorpset ansvar for innsamling og opptelling av stemmeseddelen. 
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Leders innledning 
Tiden mellom landsmøtet 2020 og i år har vært spesiell for Unge Høyre. Koronapandemien la en stor 

demper på perioden, og det er ingen hemmelighet at det har vært ganske krevende. Det var spesielt 

tungt når nedstengningen vinteren 2021 la en demper på stemningen vi tok med oss fra 

Landsmøtet.  

I hele landet dro våre medlemmer hjem fra Sundvolden med ny kunnskap og ny politikk om utenriks 

og økonomisk bærekraft. Medlemmene diskuterte og lærte om politikk, og vi var synlige med 

politikken vi vedtok.  

Vi skal heller ikke legge skjul på hvordan to år med nedstengninger og gjenåpninger har satt 

organisatoriske spor. Færre har fått muligheten til å bli kjent med andre medlemmer og sommerleir 

har vært avlyst. Perioden har nok gjort at organisasjonskompetansen er noe lavere. Noe annet ville 

uansett vært rart. Men det betyr at vi må fortsette å bygge organisasjonen vår fremover.    

Situasjonen er på ingen måte helsvart. Unge Høyre har klart seg godt. Tidlig i pandemien satte 

organisasjonen seg som mål å være den politiske ungdomsorganisasjonen som klarte seg best. Det 

har vi også oppnådd. Unge Høyre har vært ett lag hvor UHL, fylkeslag, HS og lokalforeninger 

sammen har gjort det beste ut av situasjonen. Medlemsaktiviteten har jevnt over vært høy, selv om 

den har vært digital.  

I tillegg er det gledelig å se hvor mange av våre medlemmer som er synlige i nasjonale, regionale og 

lokale mediehus. Ikke fordi de får beskjed om å være det. Men fordi de har et genuint engasjement 

som de ønsker å formidle. Enkelte debattspalter som Aftenposten Si:D, Jeune.no og framtida.no 

fremstår tidvis som et Unge Høyre organ.  

Ledere av andre organisasjoner har oppsøkt meg for å få råd for hvordan de kan lære av oss. Det sier 

det meste.  

Landsstyrets beretning 
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Hovedbegivenheten den siste perioden var stortingsvalget. Aldri før har Unge Høyre forsvart et 

moderparti som søker gjenvalg for andre gang. Utgangspunktet var heller ikke det beste, når 

pandemien hadde påvirket organisasjonen og stemningen. Høyre lyste heller ikke av engasjement 

og nye idéer. 

Valgkampen startet likevel med at vi fikk en rekke gjennomslag i valgprogrammet. Sjeldent tidligere 

har det vært så krevende å få ting inn i programmet under selve landsmøtet. Men det var rett og 

slett fordi mange av kampsakene våre allerede lå inne.  

Færre norskkarakterer, fritt behandlingsvalg og rusreform ble klappet gjennom landsmøtet.  

Valgkampen ble også langt bedre enn forventet. Unge Høyre vervet over 1000 medlemmer og nådde 

medlemsmålet sitt. Så lenge jeg har vært aktiv i organisasjonen, og det begynner å bli en stund, så 

har vi aldri tidligere nådd et ambisiøst medlemsmål. Det har ført til nærmere 75 flere, aktive 

lokalforeninger, større engasjement i tradisjonelle og sosiale medier, og et synligere Unge Høyre.  

Det var direkte givende å reise rundt i valgkampen. Jeg ble møtt av motiverte tillitsvalgte og frivillige, 

vi var stadig flere på medlemsmøter og tilbakemeldingene var gode. Skolevalgresultatet og 

valgresultatet kunne selvsagt vært bedre. Men det er verken vår kompetanse eller vår innsats det 

står på. Vi har fremdeles de flinkeste, mest engasjerte og de mest saklige debattantene og 

tillitsvalgte i Norge. Det skal vi være stolte av.  

Så selv om vi har vært gjennom en krevende pandemi og en historisk valgkamp, så er jeg sikker på 

én ting: Unge Høyre er en bedre organisasjon nå, enn den vi var i 2020.  

Det betyr ikke at vi skal hvile. Sentralstyret som blir valgt i helgen må ta med seg lærdommene fra 

denne perioden og bygge videre på det vi har. All innsatsen vi legger ned før neste valg får vi betalt 

for. For hvis vi bygger organisasjonen vår enda større nå, kan vi fokusere mer på politikk og verving i 

2023. Alle lokalforeninger vi oppretter nå, kan få ungdomskandidater i 2023. Og alle politiske utspill 

vi har nå, gjør det lettere å få gjennomslag i valgprogrammene.   

Da må vi sørge for at alle de som meldte seg inn i 2021 forblir aktive, og tar på seg verv.  

Vi skal sørge for at organisasjonen vår blir enda mer veldrevet - i hele landet.  

 

Og vi må sørge for å gi medlemmene våre det de har meldt seg inn for å få:  

En mulighet til å diskutere politikk, vedta politikk og lære om politikk.  

Det er jeg helt sikker på at vi får til sammen.   

 

Lykke til med landsmøtet, og takk for to fine år.  
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1. Unge Høyres Landsmøte 2020 

Unge Høyres 55.ordinære landsmøte ble avholdt på Sundvolden Hotell i Hole 3.-4. oktober 2020. Det 

55. landsmøtet besto av 194 delegater fordelt på 14 fylkesforeninger. I tillegg var det representanter 

fra regjeringen, desisjonskomiteen, UHLs sekretariat og Høyres Studenter til stede på landsmøtet. 

Grunnet Covid-19 var det ikke internasjonale gjester, observatører eller medlemmer av Løvebakken 

Unge Høyre til stede.  

Landsmøtet ble avviklet under ledelse av de landsmøtevalgte dirigentene Maria Barstad Sanner 

(hoveddirigent), Kristoffer Gustavsen og Jacob Mæhle. Landsmøtet ble gjestet av statsminister 

Erna Solberg og leder for desisjonskomiteen Torbjørn Røe Isaksen. Grunnet Covid-19 ble det avspilt 

en rekke digitale hilsningstaler fra Unge Venstre ved Sondre Hansmark, Kristelig Folkepartis 

Ungdom ved Edel Marie Haukeland, Fremskrittspartiets Ungdom ved Andreas Brannstrøm og 

Senterungdommen ved Torleik Svelle. Leder i Elevorganisasjonen Kristin Schultz, Europeisk 

Ungdom ved Knut Andre Sande og vårt søsterparti i Sverige, Moderata Ungdomsforbundet (MUF) 

hilste også landsmøtet digitalt.  

 

Ola Svenneby ble valgt som leder av Unge Høyre. Sentralstyret fikk følgende sammensetning: 

Håkon Snortheim (1.nestleder), Leon Solve Mossing Knudsen (2.nestleder), Tonje Nilsen, Caroline 

Hoff, Ingrid Louise Storebø og Ingerid Kristine Berge.  

 

John Andre Kongsvik og Håkon Andreas Flydal ble valgt som direktevalgte til  landsstyret. 

 

Desisjonskomiteens leder ble Torbjørn Røe Isaksen. Valg til medlemmer av desisjonskomiteen ble 

Henrik Asheim, Mari Holm Lønseth, Sandra Bruflot, Daniel Skjevik-Aasberg og Maria Barstad Sanner. 

Lovkomiteen fikk Rebekka Vilu Rhoden som leder, Hanna Sumeja Atic og Mathilde Tybring-Gjedde 

som medlemmer.  

 

Landsmøtet vedtok to politiske program:  

- Unge Høyres program for økonomisk bærekraft 

- Unge Høyres utenriksprogram 

Landsmøtet vedtok resolusjonene:  

- Blå idrett- og kulturpolitikk for fremtiden 

 

Landsmøtet fastsatte Unge Høyres minstekontingent til kr 100,-. 
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2. Sentralstyret 

Sentralstyrets åtte medlemmer leder Unge Høyres arbeid mellom landsstyrets møter og 

landsmøtet. I løpet av perioden har sentralstyret avholdt 20 møter. Sentralstyret har ansvar for 

landsforbundets daglige drift.  

 

3. Landsstyret 

Fylkesorganisasjonene har i perioden vært representert med følgende personer i landsstyret:  

- Østfold: Sandra Lexander 

- Akershus: Mathias Weseth, Anine Noren 

- Oslo: Hassan Nawaz, Emma Erlandsen, Stine Bentzen 

- Innlandet: Mattis Månum Pettersen, Maren Helberg, Sol Engh, Frederik Feiler 

- Buskerud: Simen Murud, Adrien Lenerand 

- Vestfold og Telemark: Mats Flåtten, Lars Tynning, Ole Thomas Lunde 

- Agder: Amalie Kollstrand, Nicolai Østeby, Mikkel Røed Nesse 

- Rogaland: Fredrik Myklebust Iversen, Mille-Sofie Kvannli 

- Hordaland: Oda Røhme Sivertsen, Sondre Hillestad, Mattis Månum Pettersen 

- Sogn og Fjordane: Elias R. Eide, Håkon Skram Heggen 

- Møre og Romsdal: Tobias Humlen, Marie Hansen 

- Trøndelag: Oda Solberg, Knut Jørgen Kirkeberg, Radino Mahendra, John Petter Stevik 

- Nordland: Gitte Øgård, Maria Strand Munkhaug 

- Troms og Finnmark: Rebekka Lind Knoph, Nora Traa Celius, Anders Tørresen 

- Direktevalgte: John Andre Kongsvik, Håkon Andreas Flydal 

Observatører i perioden:  

- November 2020: Adrien Lenerand (Buskerud), Jenny Andresen (Akershus),  

- Februar 2021: Elise Fluer Vikre (Vestfold og Telemark), Marie Hansen (Møre og Romsdal), 

Jenny Helene Syse (Oslo),  

- April 2021: Sara Hauenschild (Vestfold og Telemark), Maria Strand Munkhaug (Nordland), 

Stian Rimol (Trøndelag), Håvard Clemetz (Akershus), Maria Dragland (Agder),  

- November 2021: Brage Bekkhus Andersen (Østfold), Oda Oline Omdal (Agder), Markus 

Furuberg (Buskerud), Rebekka Stensbø (Hordaland) 

- Januar 2022: Ingrid Risøy (Buskerud), Petter Hov Jacobsen (Troms og Finnmark), Martin 

Nese Johnsen (Rogaland), Sivert Leirbakk (Akershus) 

- April 2022: Siri Heimdal Knudsen (Agder), Mats Grønnerud (Innlandet), Sara Hauenschild 

(Vestfold og Telemark), Elisabeth Tangen (Oslo) 
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Resolusjoner og politikkutvikling 

Landsstyret har vedtatt følgende resolusjoner i perioden 2020-2022:  

- Anerkjenn forfølgelsen av kristne som folkemord 

- Bedre vern av ofre 

- Et kvotesystem for antibiotika 

- Energinasjonen Norge 

- Bærekraftig bruk av havene 

- En liberal og sosial boligpolitikk 

- Dyrt å ta farvel 

- Uttalelse – ja til vaksinepass 

- Arkitektur er også historie 

- Ja til en kunnskapsbasert rusomsorg 

- Prioriteringer for unge i kommunene 

- Forventinger til fremtidens folkevalgte 

- Uttalelse – Et sterkt NATO betyr et sterkt Norge 

- Unge Høyres skattereform 

- Mer ren energi, ikke strømstøtte  

- Økt frikortgrense for studenter og unge 

 

 

4. Fylkesorganisasjonene 
Fylkesorganisasjonene leder Unge Høyres arbeid i fylkene, koordinerer lokalforeningenes 

aktiviteter, representerer Unge Høyre i fylkesforeninger og står for den løpende kontakten med 

Unge Høyres Landsforbund. Unge Høyre har 14 fylkesforeninger. Landsstyret har en representant 

fra hvert stortingsvalgsdistrikt i landsstyret. Unge Høyre har cirka 110 lokalforeninger over hele 

landet.  

 

 

5. Høyres Studenter 

Høyres Studenter er landets største studentorganisasjon tilknyttet et politisk parti. Aktiviteten i 

perioden 2020 – 2021 ble begrenset av korona, men man likevel fått drevet med politikkutvikling, og 

avholdt nasjonale arrangementer, talentutvikling og kampanjer. 
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 Det har blitt stiftet en ny lokalforening med ressurspersoner som er motiverte for å bygge opp 

foreningen. Ved utgangen av 2020 hadde Høyres Studenter 426 betalende medlemmer, hvor 

nesten alle foreningene har hatt en oppgang i medlemstall. Ved utgangen av 2021 var det 480 

medlemmer. Høyres Studenter har hatt stort fokus på organisasjonsutvikling for å fortsette 

fremgangen som en organisasjon i vekst. 

  
Landsmøte 
Høyres Studenters 56. landsmøte ble avholdt på Gardermoen 10.-11. oktober 2020. Landsmøtet 
avholdes annethvert år.  
 
Følgende arbeidsutvalg ble valgt på landsmøtet 2020:  

- Leder: Andreas Oftedal  
- Politisk nestleder: Carl Christian Grue Solberg 
- Organisatorisk nestleder: Alexandria Gogstad 
- Medlem av arbeidsutvalget: Emilie Nordstrøm 
- Medlem av arbeidsutvalget: Erlend Eikeland Uthaug 
- Direktevalgt til landsstyret: Aurora Hårtveit 
- Direktevalgt til landsstyret: Daniel Lyngseth Fenstad 

Lokallag 
Medlemstall Medlemstall 

2020 2021 

HS Agder 16 27 

HS Akershus 21 15 

HS Bergen 98 131 

HS Bodø 16 19 

HS Innlandet 2 1 

HS Kongsberg 6 7 

HS London 6 2 

DKSF - HS Oslo 105 131 

HS Stavanger 20 23 

HS Tromsø 41 34 

HS Trondheim 76 74 

HS Ålesund 9 7 

Andre 10 9 

Totalt 426 480 
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Arbeidsutvalget og direktevalgte for perioden 2018-2020 var: 
- Leder: Andreas Oftedal 
- Politisk nestleder: Marte Sandslett Seland 
- Organisatorisk nestleder: Aurora Hårtveit 
- AU-medlem: Sara Juriks  
- AU-medlem: Joakim Solheim Hatletveit 

 
Sara Juriks fratrådte sitt verv den 3. august 2019, og Emilie Nordstrøm tok over som medlem av 
arbeidsutvalget og internasjonalt ansvarlig.  
 
Landsmøtet valgte Audun Foyn og Carl Jannik Egenberg Lindbæk som landsmøtevalgte 
landsstyrerepresentanter.  
 
Landsmøtet vedtok et utdanningsprogram og et utenriksprogram.  
 
Landsstyret 
Landsstyret er ansvarlig for Høyres Studenters politikk og planer. Det har blitt avholdt fire 
landsstyremøter i 2020 der to ble avholdt fysisk i Oslo, og to ble avholdt digitalt. Samme fordeling 
ble gjort i 2021, også av hensyn til nedstenging og smittevern. 
 
I forbindelse med de fire fysiske landsstyremøtene har det vært avholdt seminar åpent for alle 
medlemmer av Høyres Studenter. Her har vi gjennomgått skolering i politikk, debatt og 
presentasjonsteknikk for Høyres Studenter ifm. Unge Høyres AU-konferanse, skolering innen 
kvinne- og mannehelse, arbeids- og sosialpolitikk og «Hvordan vinne valget» 
 
Man har også prioritert det sosiale i etterkant av seminarene for at landsstyret og øvrige 
medlemmer skal få muligheten til å bli bedre kjent. Landsstyret har gjennom hele perioden i stor 
grad vært et politisk verksted hvor det både har blitt produsert og vedtatt ny politikk. Det har også 
vært et stort fokus på organisasjonsbygging.  
 
Landsstyret har vedtatt følgende resolusjoner i 2020:  

• Den kristne og humanetiske kulturarven 

• En fremtidsrettet utdanningspolitikk 

• Regulert, men liberalisert alkoholpolitikk 

• Et mer inkluderende boligmarked 

• Fortsette verdiskapingen i oljesektoren 

• Fullfør månelandingen 

• Nei til konverteringsterapi 

• Storresolusjon klima 

• Offshore i LoVeSe er viktig for klimaet 

• Kvinnehelse: Økt forskning og forbedret oppfølging 

• Frie og rettferdige valg 
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Landsstyret har vedtatt følgende resolusjoner i 2021 

• Uttalelse: De offentlige utgiftene må kuttes 

• Taxfree-toskeri 

• Markens grøde: Storresolusjon om det norske jord- og skogbruket 

• En videreutviklet og forbedret sexkjøpslov 

• En konservativ kulturpolitikk 

• Bevæpning av politiet, strengere straffer og forsvarlig domstolsbehandling 

• Europeiske abortrettigheter 

• Befolk bygdene ved desentralisert utdanning 

• Barn som bærer foreldrenes synder 

• Erstatning og unnskyldning til transepersoner som har gjennomgått irreversibel 

sterilisering 

• Pelsdyrbøndene må få full erstatning 

 

Landsstyret har vedtatt følgende resolusjoner i 2022: 

• Uttalelse: Den ukrenkelige suverenitet 

• Sikkerhet gjennom samarbeid 

• Nei til elektrifisering av norsk sokkel 

• Kraft til å utvikle nord 

• Kommunene må ta ansvar for studentene sine 

• En mer fleksibel studielånordning for den unge barnefamilien 

• Arbeid, innovasjon og konkurranse 

 

I tillegg til arbeidsutvalget og de landsmøtevalgte landsstyrerepresentantene, har landsstyret 

bestått av følgende medlemmer:  

- HS Agder: Kristoffer Finsrud, Sindre Øvergård Næss og Tonje Løyning 

- HS Akershus: Roble Wais, Waldemar Gartangen og Emma Hylland Mediås 

- HS Bergen: Kaia Bergeland Kjos og Johannes Banggren 

- DKSF – HS Oslo: Marie Neergaard Blix, Max Henrik Arvidsson og Oscar Husebye 

- HS Trondheim: Erlend Eikeland Uthaug, Adelia Sofia Ingimundardottir og Sindre Lothe 

- HS Tromsø: Jørgen Bunk Olsen, Adèle Dorthea Meidell og Bjørn-Magne Aspdal 

- HS Stavanger: Wannipa Wisut og Joar Dale Landa 

- HS Innlandet: Mari Rolstad 

- HS Ålesund: Sunniva Bøstrand og Marie Hansen 

- HS Bodø: Edward Glorud Sveen og Sebastian Larsen Sebu 

- HS Kongsberg ble startet opp som ny forening og medlem i Landsstyret i løpet av perioden. 

Leder ila. samme periode var Tobias Lynghaug. 

 

Nedlagte foreninger:  

HS Innlandet og HS Ålesund ble lagt ned i 2022. Det understrekes at terskelen er lav for 

gjenoppstart om lokale studenter ønsker å bli en del av organisasjonen vår. 
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Arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget leder Høyres Studenters arbeid mellom landsstyrets møter. Arbeidsutvalget har 
hatt stort fokus på å bygge opp organisasjonen og bistå lokalforeningene i deres arbeid. 
Eliteakademiet ble videreført for å bygge opp nye talenter i organisasjonen. Medlemmene av 
arbeidsutvalget har også vært jevnlig på trykk med avisinnlegg ila. perioden. 
Rådgiver Håkon Bergseth ble ansatt 1. januar 2020, og har jobbet Oppfølging av medlemsmål og 
organisasjonsstatus. Arrangere nasjonale arrangementer som landsmøter, landsstyremøter og HS-
akademiet, samt. bistått arbeidsutvalget i politisk arbeid som grafikk og avisinnlegg og øvrig daglig 
drift. I tillegg til dette bistår sekretariatet i Unge Høyres Landsforbund med flere arbeidsoppgaver. 
Organisasjonsrådgiver Victoria Fevik, senere avløst av Amanda Tandsether, er ansvarlig for å 
organisere inn- og utmeldinger av medlemmer i WinOrg. Generalsekretær Mille Christensen har 
vært ansvarlig for regnskap og fakturering, samt. etiske retningslinjer.  
 
Kampanjer 
Vårkampanjen 2020 ble avlyst som følge av nedstenging. Som supplement ble det gjennomført en 
ukentlig quiz som var åpen for alle medlemmer å delta på, der lokallagene konkurrerte mot 
hverandre. Dette sikret et visst sosialt miljø for medlemmer til tross for begrensede muligheter for 
sosial kontakt.  
 
Vårkampanjen 2021 ble gjennomført heldigitalt som følge av nedstenging. Det ble laget en egen 
grafikk-pakke med utvalgte saker, slik at man fikk testet ut retorikk til valgkampen. Valgkampen 
hadde også et eget kick-off med en livestending i regi av DKSF – HS Oslo og HS Bergen.  
 
Valgkamp 
Ifm. landsstyremøtet i august ble valgkampen startet med et eget «Hvordan vinne valget»-seminar 
som alle medlemmer kunne delta på. Dette med hovedfokus å drive opplæring og planlegging av 
valgkampen. Siden vårkampanjen ble digital, ble flyers laget til valgkampen istedenfor. Det ble 
produsert en trekkspill-flyer med valgkampsaker på en side og grunner til å melde seg inn på den 
andre. Det var stor variasjon i hvor fysisk til stede lokallagene kunne være under valgkampen, pga. 
lokale smittevernsforhold. I tillegg til egen valgkampaktivitet, deltok lokallagene på stand og 
aksjoner andre steder. Lokalforeningene hadde stort fokus på å nå ut til studenter med Høyres 
politikk, samt bistå Høyre i deres valgkampaktiviteter.  
 
Høyres Studenters jubileum 
Høyres Studenter fylte 60 år 26.03.2021. Feiringen ble utsatt til 30. oktober pga. midlertidig 
nedstenging ifm. Covid-19. Det var en feiring med deltakere fra hele landet og flere generasjoner 
med HS-medlemmer. Dagen ble markert med et dagarrangement med panelsamtaler og foredrag 
om Høyres Studenter gjennom tidene. Videre ble jubileet feiret på Grand Hotel med god mat, drikke 
og taler.  
 
HS-akademiet 
Eliteakademiet 2020 inneholdt som vanlig skolering innen ledelse, organisasjon, tale- og 
debatteknikk og ideologi. Vi opplevde en dobling i antall søkere. Akademiet var planlagt helgen 13. 
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15. mars. Grunnet restriksjoner rundt utbruddet av korona ble det utsatt til 19.-21 juni. Deltakerne 
vokste mye ila. helgen, uavhengig av ferdighetsnivå. Deltagerne var Adèle Dorthea Meidell, Kristine 
Meek Stokke, Mathias Hofgaard Bjørgung og vinner Sindre Øvergård Næss.  
 
Det omdøpte HS-akademiet 2021 var også en omstrukturering av skoleringsopplegget. Det ble lagt 
opp til flere eksterne foredragsholdere, som økte både bredde og faglig tyngde på hvert tema. I 
likhet med året før flyttet man tidspunkt for akademiet, grunnet midlertidig nedstenging, til 1.-3. 
oktober. Man opplevde en stor utvikling hos deltakerne ila. helgen. Deltakerne var Håvard Rørtveit, 
Benedikte Serine Svendsen, Max Henrik Arvidsson og vinner Johannes Banggren.  
 
I 2022 opplevde vi en ny dobling av antall søkere til akademiet. HS-akademiet ble gjennomført 11.-13. 
mars. Deltakerne var Kaia Kjos, Oscar Husebye, Ida Lutro og Martin Bang-Jareg.  
 
Internasjonalt arbeid 
Høyres Studenter er en av grunnleggerne av organisasjonen og har deltatt meget aktivt i året som 
har gått, og vært representert på samtlige EDS-møter i 2020. Fra og med sommeren 2020 var 
Høyres Studenter representert ved Sara Juriks som Vice President i Nordic Conservative Student 
Union (NKSU), og med Alexandria Marie Elboe Gogstad som Co-chair i European Democrat 
Students (EDS). Aurora Hårtveit ble valgt til Editorial Team i EDS sitt tidsskrift Bullseye. Johannes 
Banggren ble valgt til Social Media Executive, mens Kristine Meek Stooke ble valgt til Auditor i NKSU. 
 
Høyres Studenter har også i 2021 hatt et stort fokus på vårt internasjonale arbeid. I et år hvor alle 
arrangementer ble avholdt digitalt på grunn av pandemien, har Høyres Studenter opprettholdt høy 
tilstedeværelse i alle våre internasjonale paraplyorganisasjoner. I tillegg til høy deltakelse i 
European Democratic Students (EDS) og Nordic Conservative Student Union (NKSU), har vi også 
deltatt i planleggingsarbeidet til et nytt europeisk samarbeidsprosjekt sammen med flere av våre 
søsterorganisasjoner. I 2021 opprettet Høyres Studenter et nytt internasjonalt utvalg. Utvalget har 
hatt fokus på god politikkutvikling, og hatt flere digitale møter med profilerte norske og europeiske 
politikere. I tillegg har vi fått flere av våre medlemmer i ulike verv i våre internasjonale 
paraplyorganisasjoner, og fra og med sommeren 2021 er Høyres Studenter representert med Sara 
Juriks som President i NKSU, Aurora Hårtveit som co-chair i EDS, og Håvard Rørtveit som Editor i EDS 
sitt tidskrift Bullseye. 
De internasjonale organisasjonene HS er medlem av har enda ikke gjennomført noe møteaktivitet i 
2022, i påvente av at korona-restriksjoner skal lette opp. 
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6. Sekretariatet 
Landsforbundets sekretariat står for den daglige driften av Unge Høyres Landsforbund. 

Sekretariatet har i perioden hatt følgende ansatte:  

- Mathias Willassen Hanssen (17.07.2017-28.02.2021) 

- Lars Treekrem, digital kommunikasjonsrådgiver i valgkampen (10.05.2021-14.09.2021) 

- Johanne Archer, politisk rådgiver (01.01.2021-31.10.2021) 

- Victoria Elisabeth Cavallini Fevik, organisasjonsrådgiver (10.09.19-31.12.2021) 

- Håkon Bergseth, HS-rådgiver og kommunikasjonsrådgiver (01.01.2020-31.03.2022) 

Følgende personer er for tiden ansatt i sekretariatet per.  17.06.2022: 

- Mille Johanne Christensen, generalsekretær (fra 01.08.2020-) 

- Oda Røhme Sivertsen, politisk rådgiver (fra 01.01.2022-) 

- Amanda Maria Tandsether, organisasjonsrådgiver (fra 01.01.2022-) 

- Frederik Matthias Feiler, kommunikasjonsrådgiver (fra 08.05.2022-) 

- Malene Iren Eilertsen, rådgiver for Høyres Studenter (fra 19.05.2022-) 

 

7. Programarbeidet 
På landsstyremøtet i februar 2021 vedtok landsstyret at det skulle nedsettes to programkomiteer 

for Unge Høyres Landsmøte 2022: en komite for justispolitikk og en komite for skolepolitikk.  

 

Komiteene fikk følgende mandat fra landsstyret:  

«Det behandles to programmer under Unge Høyres landsmøte 2022. Et program om justispolitikk og 

et program om skolepolitikk» 
 

Programkomiteen for justispolitikk har bestått av følgende personer:  

- Caroline Hoff (leder) 

- Tonje Nilsen 

- Knut Jørgen Kirkeberg 

- Sara Hauenschild 

- Simen Murud 

- Hassan Nawas 

- Tora Kildehaug 

- Mille Johanne Christensen (sekretær) 
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Programkomiteen for skolepolitikk har bestått av følgende personer:  

- Ingerid Kristine Berge (leder) 
- Ingrid Storebø 
- Nicolai Østeby 
- Fredrik Myklebust Iversen 
- Anine Noren 
- Anders Tørresen 
- Gitte Øgård 
- Mille Johanne Christensen (sekretær til 31.12.21),  

Oda Røhme Sivertsen (sekretær fra 01.01.22) 
 

8. Medlemsundersøkelsen  
Medlemsundersøkelsen er gjennomført årlig siden 2005 og er en undersøkelse blant alle betalende 
medlemmer i Unge Høyre. For landsforbundet og fylkesforeningene er den et nyttig verktøy for 
kunnskap om trender i organisasjonen.  
 
Noen nøkkeltall på antall medlemmer som..  
…har fått tilbud om deltakelse på skoleringer og medlemsmøter:  
2015: 90% 
2016: 78% 
2017: 80,8% 
2019: 81,6% 
2020: 67,6% 
2021: 71% 
 
…har fått tilbud om deltakelse på nasjonale arrangementer, f.eks. sommerleir 
2015: 81,9% 
2016: 80% 
2017:73% 
2018: 74,7% 
2019: 75,4% 
2020: 50,9% 
2021: 62% 
 
…har fått tilbud om deltakelse på aksjoner, stands og andre kampanjeaktiviteter:  
2015: 81,5% 
2016: 78% 
2017: 80,8% 
2018: 63% 
2019: 72,7% 
2020: 40,7% 
2021: 58,8% 
 
…har fått tilbud om sosiale arrangementer:  
2015: 81,1% 
2016: 71,4% 
2017: 73,5% 
2018: 69,9% 
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2019: 75% 
2020: 58,2% 
2021: 63% 
 
…har fått tilbud om deltakelse i styrer, råd og utvalg: 
2015: 77,5% 
2016: 57,2% 
2017: 63,9% 
2018: 57,6% 
2019: 65,5% 
2020: 55,1% 
2021: 67% 
 
Oppsummert fra medlemsundersøkelsen 
Unge Høyres lokal- og fylkesforeninger er gode på å nå ut til aktive medlemmer med 
medlemstilbudet sitt. Tallene sier ikke noe om hvor mange som benytter seg av det eksisterende 
tilbudet, men erfaringsmessig er det stort potensial i å aktivisere de passive medlemmene.  
 
Covid-19 har preget organisasjonen i perioden. Digitale arrangementer er ikke et helgodt alternativ 
til fysiske medlemsmøter, arrangementer og kampanjer. Til tross for dette har lokal- og 
fylkesforeningene nådd ut til medlemmene på en god måte når organisasjonen ikke kunne driftes 
som normalt.   
 
Unge Høyre er i det store og hele en god organisasjon å være medlem av. Vi ser at mange av 
utfordringen er utfordringer Unge Høyre har hatt over lengre tid og at det ikke er store svingninger.  
 
Det er fylkesvise forskjeller som organisasjonen bør anstrenge seg for å jevne ut. Alle medlemmer 
bør ha tilgang på et godt og mangfoldig medlemstilbud og oppfølging. Landsforbundet må fortsette 
med oppfølging av sårbare foreninger og de med størst utfordringer. Det er i perioden opprettet 
flere lokalforeninger som vi må etterstrebe å holde aktive. Lokalforeninger og utvalg bidrar til at flere 
medlemmer føler at de har ansvar for noe og ikke minst at de har blitt tilbudt ansvar og utfordringer. 
Det kan på lengre sikt gjøre at flere medlemmer holder seg lenger i organisasjonen.  
 

9. Representasjon 
Unge Høyres representasjon i Høyres organer og utvalg i perioden 2020-2022:  

- Høyres arbeidsutvalg: Ola Svenneby 
- Høyres sentralstyre: Ola Svenneby og Håkon Snortheim. Andreas Oftedal møtte for Høyres 

Studenter.  
- Høyres valgkomite: Tonje Nilsen 
- Høyres kommunalutvalg: Caroline Hoff 
- Høyres programkomite: Sandra Bruflot 
- Høyres kulturnettverk: Ingrid Storebø 
- Høyres internasjonale utvalg: Amalie Gunnufsen, Leon Solve Mossing Knudsen 
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10. Høyres Landsmøte  
 

Høyres Landsmøte 2021 
Unge Høyre fremmet følgende resolusjoner, i 
tillegg til en rekke endringsforslag til Høyres 
stortingsvalgprogram 2021-2025: 

- Begrens Kinas innflytelse 
- Økonomisk bærekraft etter korona 

 

Unge Høyres delegasjon besto av: 

1. Ola Svenneby 

2. Håkon Snortheim 

3. Leon Solve Mossing Knudsen 

4. Caroline Hoff 

5. Ingerid Berge 

6. Tonje Nilsen 

7. Ingrid Storebø 

8. Elias Eide, Sogn og Fjordane 

9. Lars Tynning, Vestfold og Telmark 

10. Nikolai Dyvik, Oslo 

11. Anine Noren, Akershus 

12. Andreas Falke, Hordaland 

13. Nora Skilbrei, Rogaland 

14. John Petter Stevik, Trøndelag 

15. Pernille Hammari, Buskerud 

16. Maria Munkhaug, Nordland 

17. Mille-Sofie Kvannli, Rogaland 

18. Siri Heimdal Knudsen, Agder 

19. Anders Tørresen, Troms og Finnmark 

20. Frederik Mathias Feiler, Innlandet 

21. Jonas Seorum, Østfold 

 

 

Høyres Landsmøte 2022 

Unge Høyre fremmet følgende resolusjoner: 

- En ny arbeidslinje – flere unge i jobb 

 

Unge Høyres delegasjon besto av: 

1. Ola Svenneby 

2. Håkon Snortheim 

3. Leon Solve Mossing Knudsen 

4. Ingrid Storebø 

5. Ingerid Berge  

6. Tonje Nilsen 

7. Caroline Hoff 

8. Mikkel Røed Nesse, Agder 

9. Sivert Leirbakk, Akershus 

10. Adrien Lenerand, Buskerud 

11. Rebekka Stensbø, Hordaland 

12. Ty Ellefsen, Nordland 

13. Elisabeth Tangen, Oslo 

14. Kornelius Vold, Rogaland 

15. Daniel Hildenes, Sogn og Fjordane 

16. Marion Sjøblom, Troms og Finnmark 

17. Daniel Stensland, Trøndelag 

18. Sara Hauenschild, Vestfold og 

Telemark 

19. Simen Murud Gundersen, Østfold 

20. Tias Ødegård, Oslo 

21. Celine Vår Sollie, Akershus
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11. Organisasjonsstatus  
 

Fylke 2020 2021 Differanse 

Agder Unge Høyre 217 359 +142 

Akershus Unge Høyre 450 481 +31 

Buskerud Unge Høyre 251 275 +24 

Hordaland Unge Høyre 418 445 +27 

Innlandet Unge Høyre 118 122 +4 

Møre og Romsdal Unge Høyre 118 104 -14 

Nordland Unge Høyre 139 128 -11 

Oslo Unge Høyre 618 670 +54 

Rogaland Unge Høyre 300 324 +24 

Sogn og Fjordane Unge Høyre 96 79 -17 

Troms og Finnmark Unge Høyre 186 171 -15 

Trøndelag Unge Høyre 254 277 +23 

Vestfold og Telemark Unge 
Høyre 

185 195 +10 

Østfold Unge Høyre 102 103 +1 

Totalt 3456 3739 +283 

 

 
12. Kampanjer, kommunikasjon og markeringer 
 

Vårkampanje 2021  

Vårkampanjen 2021 ble gjennomført heldigitalt. Det ble vervet 42 nye medlemmer, hatt en rekke 

skoleringer digitalt både i fylkene og sentralt og det ble godt trykk både på ulike arrangementer og i 

sosiale medier. Selv om kampanjen hindret Unge Høyre fra å besøke videregående skoler, opplevde 

flere fylker at nye medlemmer møtte opp på sine første arrangementer. Dette var både gledelig og 

viktig inn mot valgkampen. 
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Vårkampanjen 2022  

Det ble vervet 183 nye medlemmer i vårkampanjen, hvorav 174 medlemmer var under 26 år. 

Kampanjen ble i stor grad gjennomført slik den var tiltenkt, hva gjelder gjennomføring av 

skoleaksjoner og medlemsaktivitet. Det ble gjennomført over 200 skoleaksjoner og arrangementer i 

kampanjeperioden på to uker, som er svært høyt.  

Utsendelse av materiell 

Unge Høyre samarbeider med HBO i Haugesund om trykksaker, med Strømmes Reklame AS om 

produksjon av materiell. Nettbutikken driftes også av Strømmes Reklame AS, og alle utsendelser 

skjer gjennom dem.  

 

Sosiale medier  

Unge Høyre har de siste årene forsterket sitt forfeste på sosiale medier. Sosiale medier er den 

viktigste informasjonskanalen for å nå ut til eksisterende og nye medlemmer Unge Høyres 

Facebookside har 25 443 følgere. Unge Høyres Instagram har 6 472 følgere. 

 

13. Valgkampen 2021 

Overordnede mål 

- Bli største borgerlige parti i skolevalget 
- Bidra til at Høyre blir største borgerlige parti for velgere under 30 år 
- Bidra til borgerlig flertall på stortinget, at Høyre blir største parti og at Erna Solberg blir 

gjenvalgt som statsminister 
 

Resultater 
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Hovedbudskap 

Unge Høyres slagord for stortingsvalget 2021 var: «Norge på sitt beste». Slagordet og budskap ble 

vedtatt i landsstyret november 2020.  

Andre tematiske slagord til hovedsakene var:  

- Skole – verdens beste skole 

- Helse – hjelp når du trenger det 

- Klima og miljø – stopp utslippene, ikke utviklingen 

Forberedelser 

Skolevalgkampen startet rett etter skolestart. Som ved tidligere skolevalg var det ulike praksiser på 
skolene rundt om i landet med valgtorg og debatt. Grunnet Covid-19 var enkelte debatter digitale 
eller hybride. Noen steder ble debattene avlyst, og andre steder ble valgtorgene avlyst. De fleste 
skolene gjennomførte imidlertid en form for både debatt og valgtorg. Mye tyder på at dette gagner 
Unge Høyre. I forkant av valgkampen var 100 medlemmer samlet til debattcamp på Sundvolden 
Hotell i Hole. Her fikk deltakerne trening i skoledebatt og retorikk. Det var et godt tiltak for å 
forberede debattantene til skoledebattene. Fylkesforeningene ble oppfordret til å gjennomføre 
debattreninger i forkant av debattcamp. 
 
 

14. Skolering og arrangementer 

Sommerleir 
Grunnet Covid-19 ble sommerleir avlyst både i 2020 og 2021. 
 
Debattcampen 2021 
Debattcampen ble arrangert på Sundvolden Hotell i starten av august. Her fikk deltakerne intensiv 
skolering i skoledebatt fra Unge Høyres fremste skolerere. Målet var å forberede Unge Høyres 
skoledebattanter til valgkampens skoledebatter. Debattcampen hadde 100 deltaker.  
 
AU-konferansen 
I 2021 ble det gjennomført en digital AU-konferanse som følge av covid-19. I 2022 ble det tilbud om 
fylkesvis opplæring av arbeidsutvalgene som erstatning for AU-konferansen, da det heller ikke 
dette året ble mulig å gjennomføre som normalt grunnet Covid-19. 
 
Internship 
Alle fylkesledere får tilbud om et heldags internship med leder, generalsekretær og det øvrige 
sekretariatet i Unge Høyres Landsforbund. Her gis det opplæring i hvordan arbeidet på nasjonalt 
plan foregår og hvordan samarbeidet mellom landsforbundet, fylkes- og lokalforeningene fungerer. 
Det gjennomgås temaer som organisasjon, kampanje, politikkutvikling, kommunikasjon, sosiale 
medier, ledelse, økonomi og organisasjonskultur. 
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Eliteprogrammet 
Eliteprogrammet i 2021 hadde 10 deltakere, i tillegg til elitegeneralene Håkon Snortheim, Ingrid 
Kristine Berge og eliterådgiveren Victoria Elisabeth Cavallini Fevik. Programmet ble avviklet over en 
forberedende helg som ble avholdt i Oslo rett før det tradisjonsrike Elitekurset på Sundvolden Hotell 
i juni. Vinneren av programmet ble Nicolai Østeby fra Agder, med Sandra Lexander fra Østfold og 
Elias Eide fra Sogn og Fjordane på henholdsvis andre- og tredjeplass. Øvrige deltakere var: Fredrik 
Myklebust Iversen, Jenny Helene Syse, Celine Vår Sollie, Sjur Oscar Korsæth, Gitte Øgård, Radino 
Mahendra og Frederik Feiler  
 
Ung og folkevalgt 
Unge Høyre har arrangert en rekke samlinger for unge folkevalgte i perioden. Disse har vært digitale 
som følge av Covid-19. Deltakerne har i tillegg fått månedlige nyhetsbrev med forslag til 
interpellasjoner, leserinnlegg og medieutspill.  

 
Utbruddet av Covid-19 
En rekke av Unge Høyres nasjonale og lokale arrangementer og planlagte aktiviteter ble avlyst, eller 
utsatt som følge av Covid-19. Det ble iverksatt en rekke smitteverntiltak i organisasjonen som følge 
av råd og pålegg fra helsemyndighetene. Tillitsvalgte og medlemmer har holdt imponerende 
aktivitetsnivå og vært svært kreative for å holde organisasjonen i gang gjennom pandemien.  
 

15. Partikultur og etiske retningslinjer 
Unge Høyre skal være en organisasjon det er trygt å være medlem i. Det jobbes langsiktig og i alle 
ledd av organisasjonen for å ha en god partikultur i Unge Høyre. Unge Høyres etiske retningslinjer 
evalueres, gjennomgås og oppdateres jevnlig. Hvordan vi skal ha det i organisasjonen skal være 
tydelig for alle medlemmer.  
 

16. Borgerlig samarbeid 

Unge Høyre har jobbet aktivt denne perioden for å skape et best mulig samarbeid mellom alle de fire 
borgerlige ungdomspartiene. Det har vært felles samlinger mellom de borgerlige sentralstyrene, og 
det har vært god kontakt både mellom lederne og generalsekretærene i de fire ungdomspartiene. I 
tillegg har vi samarbeidet om politiske utspill. Civita har fortsatt å være en viktig felles møtearena, 
hvor vi møtes cirka en gang i måneden. Unge Høyre gjester også landsmøter og andre 
arrangementer i regi av de andre ungdomspartiene. Unge Høyre samarbeider godt med KrFU i YEPP 
der begge er medlemmer.  
 

17. Internasjonalt arbeid 

Leon Solve Mossing Knudsen (Fra landsmøtet i 2020) har hatt det internasjonale ansvaret i Unge 
Høyre i perioden. Det internasjonal arbeidet har vært sterkt preget av pandemien og væpnet 
konflikt. I tillegg til dette har arbeidet vært definert av et større fokus på færre områder. 
Internasjonalt utvalg 
Unge Høyre sitt internasjonale utvalg har hatt jevn digital aktivitet grunnet pandemien, men har 
også hatt et 2 dagers seminar i Oslo. Utvalget har skrevet og levert resolusjoner til både 
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landsstyremøter og YEPP møter. Utvalget har i perioden bestått av Maria Strand Munkhaug, Fredrik 
Halsen, Noah Johanessen, Fatima Hadouchi, Andreas Falke, Jenny Andresen og Ina Brendø. 
Utvalget har vært ledet av Leon Solve Mossing Knudsen. 
 
Nordisk samarbeid 
Unge Høyre har tradisjonelt hatt et nært forhold til Moderata Ungdomsforbundet i Sverige. Dette 
forholdet er videreført, samtidig som forholdet til Konservativ Ungdom og KNL har blitt styrket i 
perioden. Både MUF og KU sendte representanter til å bistå i valgkampen 2021. Tonje Nilsen og Leon 
Mossing besøkte også MUF sitt landsmøte i oktober 2021. 
 
YEPP (Youth of the European Peoples Party) 
Unge Høyre har vært en svært aktiv deltaker i YEPP det siste året og har bemerket seg som en av de 
mer innflytelsesrike organisasjonene i foreningen. Unge Høyre har bidratt med politikkutvikling og 
organisatorisk utvikling, fått vedtatt alle ønskede endringsforslag og støttet flere resolusjoner, og 
fått vedtatt Unge Høyre politikk om EUs forhold til Kina og Russland. YEPP er en viktig arena for Unge 
Høyre for å få innblikk i- og mulighet til å påvirke debattene våre søsterpartier fører om EU og 
verdens utvikling. I tillegg har YEPP blitt en viktig arena for å finne samarbeidspartnere i 
internasjonale prosjekter. Unge Høyre har deltatt på møter i San Marino, Roma, og digitalt. Unge 
Høyre har vært representert i YEPP ved Ola Svenneby (leder), Håkon Snortheim (1. nestleder), Leon 
Solve Mossing Knudsen (2. nestleder og internasjonalt ansvarlig), Tonje Nilsen 
(Sentralstyremedlem), Maria Strand Munkhaug, Andreas Falke og Victoria Fevik (sekretariatet).  
 
IYDU og Den Konservative Gruppen i ungdommens Nordiske Råd 
Unge Høyre har ikke engasjert seg i IYDU og Den Konservative gruppen i ungdommens Nordiske råd.  
 
Kenya-Prosjektet med KrFU og Unge Venstre 
Unge Høyre har deltatt i et demokratiprosjekt med KrFU og Unge Venstre siden våren 2013. Det er et 
prosjekt hvor vi samarbeider med de større partiene i Kenya, finansiert av NORADs midler til 
demokratistøtte. Prosjektets mål har vært å styrke ungdomspartienes organisasjon, internt 
demokrati og bidra til inkludering av kvinner, ungdom og andre marginaliserte grupper. Unge Høyre 
har vært med på å arrangere 3 samlinger i Kenya mars 2022 i henholdsvis Mombasa, Nairobi og 
Endoret. Unge Høyre er positive til fortsatt samarbeid med KrFU og Unge Venstre om 
demokratiprosjektet i Kenya. 
 
Libanon-prosjektet 
Unge Høyre startet sammen med de øvrige ungdomspartiene arbeidet med et felles 
demokratiprosjekt i Libanon. Grunnet pandemi og et destabilisert regime har reisen vært utsatt. 
Unge Høyre har likevel bidratt i digitale skoleringer og samtaler med de libanesiske partiene. Videre 
har Jenny Andresen fra Unge Høyres internasjonale utvalg representert Unge Høyre i Beirut i 2022.  
 
Demokratiprosjektet 
Unge Høyre har gjennom NORAD og Konrad Adenaüer Stiftung vært engasjert i et 
demokratiprosjekt i Ramallah, Palestina, gjennom 2020 og 2021. Grunnet pandemi og væpnet 
konflikt i området har Unge Høyre sagt opp prosjektet og viderefører ikke demokratiprosjek 
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 Landsmøteordbok 

Amanda Organisasjonsrådgiver i Unge Høyre 

Ansatt En som jobber dag og natt for Unge Høyre 

Arbeidsutvalget (AU) Styret i en fylkesforening. Leder fylkesforeningen mellom fylkesstyremøtene. 

AUF Arbeidernes Ungdomsfylking. Arbeiderpartiets ungdomsparti og vår hovedmotstander. 

Delegat En med stemmerett på Landsmøtet 

Direktevalgt LS-medlem Landsmøtet velger to som skal sitte i Landsstyret 

Dirigent Landsmøtet ledes av tre dirigenter 

Exit-program Program for hjelp til de som ønsker å komme seg ut av voldelige og kriminelle miljøer. 

Fagfornyelsen En prosess hvor man utviklet og innførte nye læreplaner slik at de skulle bli mer relevante 
for fremtiden. De nye læreplanene ble tatt i bruk fra 2020. 

FpU Fremskrittspartiets Ungdom. Vår største konkurrent på skolene 

Frederik Kommunikasjonsrådgiver i Unge Høyre 

Friskole Private skoler med en alternativ pedagogisk retning og med rett til statsstøtte 

Fullmaktskomite En komite på tre personer som sjekker at alle delegater er lovlig valgt av sine fylker 

Fylkessekretær Noen fylker i Unge Høyre har ansatte. Disse er sekretariat i hvert sitt fylkeslag. 

Fylkesstyret (FS) Det øverste organet i hvert fylke mellom hvert årsmøte. Består ofte av arbeidsutvalget og 

alle lokalforeningsledere. 

Høyre Vårt moderparti  

Høyres Hovedorganisasjon Er som UHL, bare for Høyre 

Kontradiksjon Rettsprinsipp som innebærer at ingen skal kunne dømmes uten at de først får 
muligheten til å uttale seg om saken og gjøre seg kjent med beskyldningene som er rettet 

mot dem 

KrFU Ungdomspartiet til KrF. Har kirkepauser på landsmøtene sine. 

Kvantumsrabatt Antall forbrytelser som er begått er et skjerpende moment i utmålingen av straff, men 

man dømmes ikke for ett og ett forhold.  

Landsmøtet Dette arrangementet. Unge Høyres Landsforbunds øverste organ 

Malene Iren Eilertsen Rådgiver for Høyres Studenter 

Meddommerordning Det er et alminnelig rettsprinsipp at man skal dømmes av sine likemenn. Det er sett på 

som en garanti for rettssikkerheten at borgerne har medbestemmelse og kan uttrykke 

sin rettsoppfatning ved å dømme i straffesaker. Både i tingretten og i lagmannsretten er 
det vanligvis to meddommere og en fagdommer ved behandling av straffesaker. 

Mille Generalsekretær i Unge Høyre 

Minsteinngrepsprinsippet At det ikke skal brukes merinngripende tiltak enn nødvendig 

Observatør En som kan fremme forslag og ta ordet på landsmøtet, men ikke stemme 
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Oda Politisk rådgiver i Unge Høyre 

Ola  Lederen i Unge Høyre 

Organ Er i kroppen, men også et ord som betyr «styringsinnstans» 

Overskuddsinformasjon Under etterforskning av et straffbart forhold kan politiet finne opplysninger om andre 

straffbare forhold enn det som egentlig etterforskes 

PP-tjenesten (PPT) Pedagogisk-psykologisk tjeneste, skal hjelpe barn og unge med behov for ekstra 
tilrettelegging i undervisningen 

Privatskole Skole som drives av noen andre enn myndighetene  

Profilskole Skoler der elever fordyper seg i ett emne, for eksempel realfag. Private profilskoler har 

rett til statsstøtte. 

Protokollfører Skriver protokoll fra landsmøtet. En oversikt over hva som er blitt vedtatt. Et historisk 

dokument 

Sekretariatet De som er ansatte i Unge Høyres Landsforbund.  

Sentralstyret (SS) Styret for Unge Høyres Landsforbund. Leder Unge Høyre mellom Landsstyremøtene. Har i 
perioden 2020-2022 bestått av: 

- Ola Svenneby (leder) 

- Håkon Snortheim (1.nestleder) 
- Leon Solve Mossing Knudsen (2.nestleder) 

- Tonje Nilsen 

- Ingerid Berge 
- Ingrid Storebø 

- Caroline Hoff  

- Andreas Oftedal (leder Høyres Studenter) 
 

Servicekorps Frivillige som er med på å sørge for at Landsmøtet går ordentlig for seg 

Skoleeier De som eier skolen, er kommunen eller fylkeskommunen for offentlige skoler og styret for 

en privat skole 

Skoleleder De ansatte som leder skolen, brukes ofte om rektor 

Stealthing En mann som fjerner et kondom under samleie uten samtykke, når partneren kun har 

samtykket til kondombeskyttet sex 

Tellekorps Teller stemmer dersom det er behov for det 

Unge Høyres Landsforbund 

(UHL) 

Det nasjonale leddet i Unge Høyre. Landsmøtet er UHLs øverste organ. Landsstyret er 

det øverste organet mellom landsmøtene. Sentralstyret leder Unge Høyre mellom 
landsstyremøtene. Sekretariatet jobber for Unge Høyres Landsforbund.  

Unge Venstre Venstres ungdomsparti. Har ofte runde briller 

Valgkomite En komite som intervjuer alle kandidater til sentrale verv, og foreslår hvem som bør velges 

av landsmøtet 

Voldsmonopol Retten til å bruke fysisk makt under gitte forutsetninger 

Voter Tale- og voteringssystemet som Unge Høyre bruker  
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