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Landsmøtet
LM SAK 4.01/22– Sentralstyrets årsberetning

Innledning
Sentralstyrets årsberetning gjelder fra april 2021 til mars 2022. Beretningsperioden avgrenses av
tidspunktene for landsmøter. Utover de vurderinger som kommer frem av denne beretningen viser
sentralstyret til stortingsgruppens årsberetning for en nærmere gjennomgang av partiets tilnærming
til de politiske sakene som er behandlet det siste året.

Overordnet
Sentralstyret viser til at også denne beretningsperioden har vært preget av koronapandemien.
Fra våren 2021 var både partiorganisasjonen og den politiske debatten i Norge preget av
stortingsvalgkampen 2021. På valgdagen 13. september oppnådde Fremskrittspartiet samlet et
valgresultat på 11,6 % og 21 stortingsrepresentanter. Den mest sentrale debatten for
Fremskrittspartiet i valgkampen var knyttet til energi og klima, samt debatten om konsekvensene av
en regjering som er avhengig av Rødt, SV eller MDG:
I beretningsperioden etter valgkampen er det arbeidet med å klargjøre partiet for fylkes- og
kommunevalgkampen i 2023. Dette handler om å etablere en felles strategi og arbeidet med
rekruttering og nominasjonsprosess. For sentralstyret er det viktig å sikre høy aktivitet i fylkes- og
lokallagene. Derfor har det høsten 2021 blitt tatt flere initiativ for å bedre samhandlingen mellom
hovedorganisasjonen, stortingsgruppen, fylkeslag og lokallag.
Utviklingen etter kun noen måneder med rød-grønt styre av Norge med økte skatter og avgifter,
økte priser, og strupingen av enkeltmenneskets valgfrihet på en rekke områder viser at det er, og vil
være, et stort behov for et sterkt Fremskrittsparti. Et parti som setter enkeltmennesket i sentrum, tør
der andre tier og som har løsninger på folk flest sine hverdagsutfordringer.
Mot slutten av perioden har Russland invadert Ukraina. Ukraina, et selvstendig, uavhengig land i
Europa. Sentralstyret fordømmer Russlands invasjon av Ukraina på det sterkeste. Ukraina har rett til
å bestemme sin egen fremtid. Det er ene og alene Russland som kan holdes ansvarlig for død og
ødeleggelse som krigen i Ukraina og Europa fører med seg.
Situasjonen i Ukraina viser hvor viktig det er å sikre en energipolitikk som gjør at vi ikke er
avhengig av eksempelvis Russland for å sikre energitilgangen. Den viser behovet for bedre
matsikkerhet. Den viser viktigheten av å styrke norsk forsvar og NATO-medlemskap. Sentralstyret
mener det riktig og viktig at stortingsgruppen følger opp dette arbeidet og bidrar til at Norge bidrar
til hjelp til Ukraina og mottak av flyktninger fra et land i vårt eget nærområde.
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Sentralstyret vil takke alle medlemmer, tillitsvalgte, folkevalgte og ansatte for innsatsen som er lagt
ned i hele partiet i beretningsperioden. Innsatsen hver enkelt gjør er avgjørende for partiets
utvikling frem mot 2023 og 2025.

Det organisatoriske arbeidet
Driften av partiet har fortsatt vært preget av koronasituasjonen. Den har preget både det politiske og
organisatoriske arbeidet. Siste del av perioden har det igjen blitt mulig å møtes fysisk, samtidig har
også Fremskrittspartiets hovedorganisasjon sin virksomhet tidvis har vært preget av den generelle
smittesituasjonen i samfunnet. Partiet har hatt søkelys på at de råd og bestemmelser som
myndigheter og FHI har kommet med skal følges av partiets organer ved møter, kurs, konferanser
mv. Det har i perioden derfor vært begrenset med fysiske møter, konferanser og kurs i fylkes- og
lokallag. Grunnlaget for å kunne avholde digitale møter er blitt godt nok til at de fleste lokallag er i
stand til å organisere dette selv.
Behovet og ønsket om å kunne delta i fysiske møter, kurs og konferanser synes å være stort blant
partiets tillitsvalgte og medlemmer, og det ble sett frem til å arrangere fysiske lokallagsårsmøter i
januar 2022 og fylkesårsmøter i februar/mars 2022. Den digitale erfaringen og kompetansen som
våre tillitsvalgte og medlemmer nå har opparbeidet seg har skapt nye muligheter som for fremtiden
vil endre arbeidsformen til hele organisasjonen. Dette vil kunne gi nye organisasjonsmuligheter for
en smartere og mer effektiv drift.
Sentralstyret har satt i gang et omfattende arbeid med å endre partiets kursportefølje på aktuelle
områder der det er behov for å sikre dybdekompetanse i hele organisasjonen i møte med
valgkampen 2023. Og følgelig at partiets tillits- og folkevalgte skal settes i stand til å styre enda
flere kommuner etter valget i 2023. Det første dybdekurset, i helsepolitikk, ble avholdt 26.3.2022.
Partiet har 271 registrerte lokallag. Det er avholdt 256 lokallagsmøter i 2022, de fleste som fysiske
møter. Av ulike årsaker har 15 lokallag utsatt sine årsmøter. 11 fylkeslag har gjennomført
fylkesårsmøter.
Partiet går nå inn i en nominasjonsprosess for fylkestings- og kommunestyrevalget som det er viktig
at blir gjennomført på en god måte i henhold til reglement for nominasjonsprosessen, vedtekter og
partiets etiske og organisatoriske retningslinjer.
Per 31.12.2021 hadde FrP 15 896 betalende medlemmer. Fra 2020 er dette en nedgang på 1 362
betalende medlemmer. Utviklingen i betalende medlemmer har variert noe de siste årene.
Som en konsekvens av valgresultatet er inntektene til hovedorganisasjonen betydelig redusert. Som
en konsekvens av dette er det gjennomført en omstillings- og nedbemanningsprosess. Tett dialog
med fylkeslagene om arbeidsfordeling og effektiv gjennomføring av arbeidsoppgaver er vesentlig i
dette arbeidet fremover.
Organisatoriske og politiske nettverk som ble etablert og høstet gode erfaringer fra før valgkampen
er under oppstart igjen etter valgkamp og omstillingsprosessen. Det leggs opp til tett dialog,
koordinering og erfaringsutveksling i nettverkene knyttet til fylkesting, gruppeledere og storby.
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Sentralstyret vurderer disse nettverkene som viktige i arbeidet frem mot fylkes- og kommunevalget
i 2023.
Sentralstyret påpeker viktigheten av at partiet i tiden fremover prioriterer medlemsarbeid,
rekruttering og skolering som grunnlag for nominasjonsprosess og forberedelser mot valgkampen
2023.

Valget 2021 og veien videre
Fremskrittspartiet fikk et resultat på 11,6 % ved stortingsvalget, en nedgang fra 2017 på 3,6
prosentpoeng. I stemmetall utgjør dette 346 474 stemmer, mot 444 681 stemmer i 2017, en nedgang
på 98 207 stemmer. Valgresultatene fordeler seg slik på fylkeslagene:
Fylke
Møre og Romsdal
Rogaland
Troms
Aust-Agder
Vest-Agder
Telemark
Østfold
Hordaland
Vestfold
Buskerud
Nordland
Finnmark
Akershus
Sogn og Fjordane
Oppland
Sør-Trøndelag
Hedmark
Nord-Trøndelag
Oslo

Oppslutning
22,1
16,8
14,0
13,3
13,1
12,7
12,7
12,6
12,4
12,2
12,2
10,8
10,5
9,3
8,6
8,6
8,4
8,0
6,0

Endring
-0,3
-2,9
-4,3
-4,0
-4,0
-3,8
-4,9
-2,5
-4,3
-5,0
-4,2
-7,2
-4,8
-0,6
-3,3
-3,1
-3,3
-3,4
-3,5

Dette valgresultatet er en nedgang fra resultatet i 2017. Likevel er det viktig å merke seg at
Fremskrittspartiet i starten av valgkampen hadde flere meningsmålinger som lå betydelig under
valgresultatet partiet oppnådde 13. september 2021. Gjennomsnittet på meningsmålinger i juli var
9,9 % (Pollofpolls.no). Kantar målte FrP til 7.7 % så sent som 15. august.
Ved stortingsvalget i 2021 oppnådde Fremskrittspartiet 21 mandater (-6).
Østfold
Erlend Wiborg
Akershus
Hans Andreas Limi
Akershus
Himanshu Gulati
Oslo
Christian Tybring-Gjedde
Hedmark
Tor André Johnsen
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Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Rogaland
Hordaland
Hordaland
Møre og Romsdal
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark

Carl Ivar Hagen
Morten Wold
Morten Stordalen
Bård André Hoksrud
Marius Arion Nilsen
Gisle Meininger Saudland
Roy Steffensen
Terje Halleland
Helge André Njåstad
Silje Hjemdal
Sylvi Listhaug
Frank Edvard Sve
Sivert Haugen Bjørnstad
Dagfinn Henrik Olsen
Per-Willy Amundsen
Bengt Rune Strifeldt

Fremskrittspartiet ble ved sametingsvalget 7. største parti med et resultat på samlet 4,8 %. Dette er
en nedgang fra 2017, da Fremskrittspartiet var 5. største parti med et resultat på 7,5 %. Partiet stilte
til valg i 7 av 7 kretser ved valget, og har klart å opprettholde sitt ene mandat i sametinget. Arthur
Tørfoss fra Nordre krets er gjenvalgt.
Det vises ellers til at landsstyret og sentralstyret har evaluert valgkampen 2021 basert på den
vedtatte strategien som også ble vedtatt i disse organene. Sentralstyret registrerer at fylkeslagene har
evaluert valgkampen. Det er viktig å ta med seg erfaringene i det videre arbeidet med fremtidige
valgkamper.
Umiddelbart etter valget i 2021 tok sentralstyret initiativ til å igangsette en strategiprosess.
Landsstyret behandlet rammene for denne i oktober 2021.
Høstkonferansen 2021 var en viktig arena for involvering av hele organisasjonen i arbeidet med
innspill til alt fra organisatoriske til politiske problemstillinger.
Dette grunnlaget er fulgt opp gjennom årsmøtesesongen, sentralstyret og landsstyret.
Arbeidet som er gjort i perioden etter dette sendte landsstyret i det alt vesentlige på høring i
organisasjonen etter landsstyrets møte i mars 2022. Sentralstyret ser frem til drøftelsene som skal
skje i fylkes- og lokallag, FpU og på vårkonferansen etter landsmøtet. Sentralstyret ser frem til at en
overordnet strategi kan bli behandlet på landsstyremøtet i mai. Dette danner grunnlaget for at partiet
kan starte valgkampen tidligere enn vanlig.
Sentralstyret understreker viktigheten av involvering, forankring og medvirkninger for medlemmer,
tillits- og folkevalgte og organisasjonsleddene. Derfor mener sentralstyret at den pågående
prosessen er viktig for partiets videre arbeid mot å gjøre et godt valg i 2023 og 2025.
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Sentralstyret og sentrale organer
Sentralstyrets sammensetning
Under landsmøtet 8. – 9. mai 2021 ble følgende valg foretatt til sentralstyret:
Partileder

Sylvi Listhaug

1 år

1. nestleder
2. nestleder

Ketil Solvik-Olsen
Terje Søviknes

2 år
2 år

Sentralstyremedlem
Sentralstyremedlem
Sentralstyremedlem

Anni Skogman
Truls Gihlemoen
Hayley Anita Henriksen

2 år
2 år
2 år

1. varamedlem
2. varamedlem
3. varamedlem
4. varamedlem

Morten Stordalen
Lone Kjølsrud
Tom Staahle
Torbjørn Klungeland

1 år
1 år
1 år
1 år

Samlet har sentralstyret hatt slik sammensetning
Partileder
Sylvi Listhaug
Første nestleder
Ketil Solvik-Olsen
Andre nestleder
Terje Søviknes
*Sentralstyremedlem
Christian Tybring-Gjedde
**Sentralstyremedlem
Jon Engen-Helgheim
Sentralstyremedlem
Ronny Berg
Sentralstyremedlem
Anni Skogman
Sentralstyremedlem
Truls Gihlemoen
Sentralstyremedlem
Haley Anita Henriksen
Stortingsgruppens representant
FpU formann

Hans Andreas Limi
Andreas Brännström

1. varamedlem
2. varamedlem
3. varamedlem
4. varamedlem

Morten Stordalen
Lone Kjølsrud
Tom Staahle
Torbjørn Klungeland

* Sentralstyret konstaterte 22. oktober 2021 at Morten Stordalen tiltrådte som fast medlem av
sentralstyret med bakgrunn i at Tybring-Gjedde hadde trukket seg fra sentralstyret.
** Engen-Helgheim fratrådte som medlem av sentralstyret grunnet ansettelse i stortingsgruppen
som sekretariatsleder. Lone Kjølsrud har siden fungert som fast medlem av sentralstyret.
Det er i beretningsperioden avholdt 8 møter i sentralstyret enten i fysisk møte eller Teams.
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Sentrale organer
Arbeidsutvalget
Ved utgangen av perioden var følgende medlemmer av sentralstyrets arbeidsutvalg:
Partileder
Sylvi Listhaug
Første nestleder
Ketil Solvik-Olsen
Andre nestleder
Terje Søviknes
Medlem
Hans Andreas Limi
Medlem
Andreas Brännström
Revisor
Statsautorisert revisor: Revisjonsfirmaet RMS Norge AS ved ansvarlig revisor Martin Westly
Revisjonskomité
Gustav Bahus, leder
Dagfinn Olsen
Svein Erik Indbjo
Morten Kolbjørnsen, vara
Komiteen avla sin beretning i møte 23. mars 2022.
Valgkomité
Landsmøtet 2021 fattet slikt vedtak om valg av valgkomité:
Landsmøtets valgkomité 2022 skal bestå av fem medlemmer og to varamedlemmer. De fem
medlemmene oppnevnes i de fem fylkeslagene som oppnådde best prosentvis oppslutning i
stortingsvalgdistriktene ved stortingsvalget 2021. Det gis ett medlem per stortingsvalgdistrikt.
Videre oppnevnes to varamedlemmer av de fylkeslagene som deretter oppnådde best prosentvis
oppslutning. Generalsekretær innkaller valgkomiteen til konstituerende møte.
Valgkomiteens medlemmer har bestått av:
Frank Sve
Svein Erik Indbjo
Eivind Stene
Christian Eikeland
Magnus Stø Kittelsen

Møre og Romsdal
Rogaland
Troms og Finnmark
Agder
Agder

-

leder

Bjørn Kristian Svendsrud
Ole Johan Lakselv

Vestfold og Telemark Viken
-

Vara
Vara

6

Fremskrittspartiets ungdom (FpU)
Sentralstyret vil takke FpUs medlemmer og tillitsvalgte for arbeidet som gjøres med å rekruttere
nye medlemmer til bevegelsen. Sentralstyret vil gratulere FpU med et godt skolevalgresultat i
forbindelse med valgkampen 2021.
Sentralstyret
På FpU-landsmøtet 22.-23. august 2020 ble det valgt nytt sentralstyre bestående av følgende
medlemmer:
Formann:
Andreas Brännström
1. nestformann:
Martin Jonsterhaug
2. nestformann:
Stine Jakobsen Madsø
Sentralstyremedlem:
Herman Fåne
Sentralstyremedlem:
Claudia Brännström
Sentralstyremedlem:
Martine Tennholm
Sentralstyremedlem:
Kenneth Lindhjem
1. varamedlem:
2. varamedlem:

Julianne Ofstad
Ole Jakob Warlo

Fremskrittspartiets ungdom avholder landsmøte 9. – 10. april 2022.

Organisasjonsutvalget

Utvalgets sammensetning er ved utløpet av beretningsperioden:
Anni Skogman, leder
Jøran A. Kallmyr, nestleder
Claudia Rebecka Brännström
Morgan Langfeldt
Øyvind Vaksdal
Utvalgets mandat er som følger:
Organisasjonsutvalget er nedsatt av FrPs sentralstyret og rapporterer til sentralstyret.
Organisasjonsutvalget skal bestå av 5 medlemmer hvorav leder av utvalget også må være medlem
av sentralstyret. Sentralstyret utnevner leder og nestleder.
Organisasjonsutvalget skal kontinuerlig følge den organisatoriske situasjonen i partiet, med
henblikk på god organisasjonskultur. Utvalget skal aktivt bidra til, og være rådgiver i arbeidet med:
- Forebyggende tiltak for å sikre en god organisasjonskultur
- Konflikthåndtering og varslingssaker
- Løpende oppfølging av partiets vedtekter og etiske- og organisatoriske retningslinjer
deriblant forberedelse av saker til sentralstyret som omhandler konflikthåndtering og
varsling om brudd på partiets vedtekter og/eller organisatoriske og etiske retningslinjer.
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Organisasjonsutvalget er sentralstyrets saksforberedende organ i saker om vedtektsendringer og
saker som angår medlemskap i partiet jfr vedtektenes §3 samt partiets etiske og organisatoriske
retningslinjer.
Organisasjonsutvalget har ansvaret for å saksbehandle og følge opp partiets håndtering av påstander
om seksuelle overgrep/trakassering i Fremskrittspartiet. Organisasjonsutvalget kan i slike tilfeller gi
sanksjoner som omfatter medlemskap og begrensning av medlemsrettigheter i FrP.
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