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1.

ÅRSBERETNING

1.1

Status

Det har vært et politisk begivenhetsrikt år, der følelsen av at den ene krisen har avløst den
andre har vært markant. I tillegg til pandemi har året vært preget av strømkrise, og mot slutten
av perioden også Ukraina-krigen med alt den medfører.
Det har også i år vært krevende med mange utfordringer i forbindelse med korona-pandemien.
Det har kun i korte perioder vært anledning til å møte på kontoret for gruppens ansatte, og
digitale løsninger har blitt benyttet i utstrakt grad både internt og eksternt. Fra medio januar
2022 har gruppemøtene blitt avholdt fysisk i Stortinget og det er en stor lettelse at
restriksjonene er borte.
Gruppens mål har vært å etablere seg som ledende opposisjonsparti. Å gå fra regjering til
opposisjon byr på mange muligheter og noen utfordringer. Det er lett å angripe et parti som
har sittet i regjering for ting de var med på i regjering, nesten uansett hvilken sak som
kommer opp. Langsiktig og målrettet arbeid for å bygge troverdighet på våre viktigste saker
er en viktig suksessfaktor.
Fra våren 2021 var valgkamp sentralt i gruppens arbeid. Det var fortsatt mange restriksjoner
som følge av korona, men valgkampen ble høyt prioritert av alle og alle reiser ble tilrettelagt
med de til enhver tid gjeldende restriksjoner.
Olje, energi og klima ble en viktig sak i valgkampen. Denne muligheten grep partiet på en
god måte og bidro sterkt til at oljenæringens betydning for Norge ble en viktig sak. En
fornuftig, faktabasert og lettfattelig tilnærming, der budskapet var at det ikke vil bli mindre
utslipp globalt dersom Norge legger ned oljenæringen, men at man i stedet vil overføre
penger, makt og innflytelse til udemokratiske regimer som gir blaffen i klimaendringer, ble
benyttet. Denne tilnærmingen ser det ut som folk i stor grad forstod og har i ettertid vist seg å
bli enda mer treffende enn vi da var klar over.
I store deler av 2021 lå FrP på rundt 10 prosent eller lavere på meningsmålingene.
Valgresultatet på 11,6 prosent ble lavere enn hva vi er fornøyd med, men altså bedre enn
målingene hadde vært et helt år i forkant. Dette viser at partiet traff godt med valgkampen, til
tross for vanskelige forutsetninger.
Etter valget seilte strømkrisen opp som den desidert viktigste saken. FrPs budskap har vært at
strømkrisen er en konsekvens av et politisk ønske om lavere produksjon av energi i Europa,
kombinert med et politisk ønske om mer elektrifisering. Slik har etterspørselen gått opp og
tilgangen gått ned, noe som igjen er oppskriften på en priskrise. FrP har gått inn for makspris
på strøm for å skjerme forbrukerne mot politikernes ødeleggelse av strømmarkedet.
Etter stortingsvalget i 2021 ble Solberg-regjeringen byttet ut med Støre-regjeringen, hvor SV
er den rødgrønne regjeringens støtteparti. Stortingsgruppen har i perioden bestått av 26
representanter frem til sesjonsslutt i juni 2021, og 21 representanter fra oktober 2021.
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Den politiske situasjonen er etter valget blitt vesentlig endret. Vi har fått det rødeste Stortinget
på svært lang tid, noe som gir flere utslag. For det første har regjeringen mulighet til å
gjennomføre mye politikk som FrP er sterkt imot, bare ved å søke støtte fra SV.
For det andre må FrP jobbe enda hardere for å trenge gjennom den politiske lydmuren. FrP er
hverken i regjering eller i vippeposisjon, noe som gjør at det ofte er andre partier som blir
spurt om politiske saker før oss. Likevel gir denne situasjonen store muligheter, som for
eksempel at vi kan rendyrke vår profil uten å måtte ta hensyn til andre partiers ståsted og
posisjon.
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1.2

Gruppestyret

I Perioden 01.03.2021-24.09.2021
Parlamentarisk leder:
Parlamentarisk 1. nestleder:
Parlamentarisk 2. nestleder:
Innpisker:
Stortingets 2. visepresident:
Medlem:
Medlem:
1. varamedlem:
2. varamedlem:
3. varamedlem:
Sentralstyrets representant:

Siv Jensen
Sylvi Listhaug
Hans Andreas Limi
Sivert Bjørnstad
Morten Wold
Per Willy Amundsen
Morten Stordalen
Jon Helgheim
Himanshu Gulati
Åshild Bruun Gundersen
Ketil Solvik-Olsen

I perioden 24.09.2021-28.02.2022
Parlamentarisk leder:
Første nestleder:
Andre nestleder:
Innpisker:
Presidentskapet:
Styremedlem:
Styremedlem:
Første varamedlem:
Andre varamedlem:
Tredje varamedlem:
Sentralstyrets representant:

Sylvi Listhaug
Hans Andreas Limi
Bård Hoksrud
Terje Halleland
Morten Wold
Morten Stordalen
Silje Hjemdal
Bengt Rune Strifeldt
Frank Sve
Roy Steffensen
Ketil Solvik-Olsen
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1.3

Gruppens sammensetning og komiteansvar

Fraksjonsledere
Erlend Wiborg
(til 30.09.21)
Dagfinn H. Olsen
(fra 19.10.21)
Terje Halleland
(til 30.09.21)
Frank E. Sve
(fra 19.10.21 til 17.02.22)
Terje Halleland
(fra 17.02.22)
Silje Hjemdal

Komite

Medlemmer

Arbeid- og sosialkomiteen

Jon Georg Dale (til 30.09.21)
Gisle Meininger Saudland
(fra 19.10.21)

Energi- og miljøkomiteen

Gisle Meininger Saudland
(til 30.09.21)
Nilsen, Marius Arion
(fra 19.10.21)

Per Willy Amundsen

Justiskomiteen

Roy Steffensen
(til 30.09.21)
Himanshu Gulati
(fra 19.10.21)

Utdannings- og
Forskningskomiteen

Hanne Dyveke Søttar (til
30.09.21)

Helge André Njåstad

Kommunal- og
forvaltningskomiteen

Jon Engen-Helgheim
(til 30.09.21)
Erlend Wiborg (fra 19.10.21)

Familie- og kulturkomiteen

Solveig Horne
Kontroll- og
(til 30.09.21)
konstitusjonskomiteen
Carl I. Hagen (fra 19.10.21)
Sivert Bjørnstad
Næringskomiteen
Bård Hoksrud (til 30.09.21)
Terje Halleland
Transport- og
(fra 19.10.21 til 17.02.22)
kommunikasjonskomiteen
Frank E. Sve (fra 17.02.22)
Morten Stordalen
(til 30.09.21)
Bård Hoksrud
(fra 19.10.21)

Helse- og omsorgskomiteen

Christian Tybring-Gjedde

Utenrikskomiteen

Sylvi Listhaug
(til 30.09.21)
Hans Andreas Limi (fra
19.10.21)

Finanskomiteen

Himanshu Gulati (til 30.09.21)
Kjell Børge Freiberg
(til 30.09.21)
Tor André Johnsen
(fra 19.10.21)

Bengt Rune Strifeldt
Morten Stordalen
(fra 19.10.21)
Tor André Johnsen (til
30.09.21)
Åshild Bruun-Gunderseen
(til 30.09.21)
Kari Kjønaas Kjos (til
30.09.21)
Morten Wold (fra 19.10.21)
Morten Wold (til 30.09.21)
Sylvi Listhaug (fra 19.10.21)
Sivert Bjørnstad (til 19.02.21)
Hans Andreas Limi (til
30.09.21)
Morten Ørsal Johansen (til
30.09.21)
Roy Steffensen (fra 19.10.21)
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Stortingsgruppens representanter i Landsstyret 01.03.21-18.10.21
Tor André Johnsen
1. vara Per-Willy Amundsen
Solveig Horne
2. vara Kjell Børge Freiberg
Sivert Bjørnstad
3. vara Åshild Bruun-Gundersen
Hanne Dyveke Søttar
4. vara Bård Hoksrud
Morten Ørsal Johansen
5. vara Roy Steffensen
Stortingsgruppens representanter i Landsstyret 18.10.21-28.02.22
Erlend Wiborg
1. vara Tor André Johnsen
Bård Hoksrud
2. vara Silje Hjemdal
Morten Wold
3. vara Roy Steffensen
Bengt Rune Strifeldt
4. vara Helge André Njåstad
Himanshu Gulati
5. vara Per Willy Amundsen

Valgkomiteens medlemmer 01.03.21-24.09.21:
Morten Wold (leder)
Morten Stordalen
Bengt Rune Strifeldt
Silje Hjemdal
Roy Steffensen
Valgkomiteens medlemmer 24.09.21-28.02.22:
Morten Wold (leder)
Morten Stordalen
Bengt Rune Strifeldt
Silje Hjemdal
Frank Sve
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1.4
Gruppesekretariatet
Stortingsgruppens sekretariat er støtteapparat for stortingsgruppen, og arbeider med politisk
saksbehandling for denne. Oppgavene omfatter bl.a. faktainnhenting, utarbeidelse av
saksnotater, sekretærarbeid i ulike utvalg, produksjon av artikler, avisinnlegg,
komitemerknader, foredragsvirksomhet om gruppens arbeid mv.
Sekretariatsleder
Seniorrådgiver
Sekretariatsleder
Kommunikasjonssjef
Medie- og analysesjef
Kommunikasjonssjef
Pressesjef
Sekretariatsnestleder
Spesialrådgiver
Nestleder i kommunikasjonsavdelingen
Spesialrådgiver
Spesialrådgiver
Spesialrådgiver
Spesialrådgiver
Seniorrådgiver/Pressekontakt
Kommunikasjonsrådgiver
Kommunikasjonsrådgiver
Kommunikasjonsrådgiver
Pressekontakt
Politisk rådgiver
Kommunikasjonsrådgiver
Kommunikasjonsrådgiver
Politisk rådgiver
Kommunikasjonsrådgiver
Kommunikasjonsrådgiver
Politisk rådgiver
Politisk rådgiver
Politisk rådgiver
Politisk rådgiver
Politisk rådgiver
Politisk rådgiver
Politisk rådgiver
Politisk rådgiver
Politisk rådgiver
Politisk rådgiver
Politisk rådgiver
Politisk rådgiver
Politisk rådgiver
Spesialkonsulent
Spesialkonsulent

Per Kristian Solbak (til 31.12.21)
Per Kristian Solbak (fra 01.01.22)
Jon Engen Helgheim (fra 01.01.22)
Kjetil Løset (til 31.12.21)
Kjetil Løset (fra 01.01.22)
Espen Teigen (fra 01.01.22)
Espen Teigen (til 01.01.22)
Liv Lønnum (fra 01.01.22)
Liv Lønnum (til 31.12.22)
Lars Joakim Hanssen (til 01.10.21)
Espen Espeset
Brage Baklien (til 30.06.21)
Magnus Birkelund (til 30.06.21)
Karine Skaret (til 30.06.21)
Jostein Nissen-Meyer (til 01.10.21)
Kristian P. Larsson
Håkon Sandvik
Jacobsen, Andreas R. K.
Kai Morten Terning (fra 05.01.22)
Kai Morten Terning (til 05.01.22)
Glenn S. Nerdal
Jørgen B. Elstad (til 31.01.22
Jørgen B. Elstad (Fra 01.02.22)
Håkon Rusdal
Kristian Haughom
Thor Magne Bostad
Kurt Jonny Einarsen
Oda Therese Gipling (til 31.12.21)
Hildegun Stensvold Hansen
Hårek Hansen
Per Christian Krogh
Julia Brännström
Tonje Lavik (til 30.06.21)
Kristine Lie (til 30.04.21)
Tone Liljeroth (til 01.09.21)
Lars Petter Solås
Hans Morten Vardøy
Julianne Ofstad (fra 05.01.22)
Synøve Gram Brynildsen
Bente Dagslet (til 31.10.21)
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2.0

FREMTREDENDE STORTINGSVERV BESATT AV
FREMSKRITTSPARTIET

01.03.2021-09.10.2021
Morten Wold
Erlend Wiborg
Roy Steffensen
Bård Hoksrud
Helge André Njåstad
Sylvi Listhaug
Hans Andrea Limi
Christian Tybring-Gjedde
Siv Jensen

2. visepresident
Leder av Arbeids- og sosialkomiteen
Leder av Utdannings- og forskningskomiteen
1. nestleder Transport- og kommunikasjonskomiteen
1. nestleder i Kommunal- og forvaltningskomiteen
2. nestleder i Finanskomiteen (til 20.05.21)
2. nestleder i Finanskomiteen (fra 20.05.21)
2. nestleder i Utenriks- og forsvarskomiteen
2. nestleder i Den utvidede utenriks- og forsvarskomité
2. nestleder i Stortingets Valgkomité

09.10.2021-28.02.2022
Morten Wold
Per Willy Amundsen
Helge André Njåstad
Terje Halleland
Bård Hoksrud

3. visepresident
Leder av Justiskomiteen
1. nestleder i Kommunal- og forvaltningskomiteen
1. nestleder i Transport- og kommunikasjonskomiteen
2. nestleder Helse- og omsorgskomiteen
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3.0

MØTENDE VARAREPRESENTANTER I PERIODEN

Bjørnar Laabak
Ellen Eriksen
Jon Engen-Helgheim
Sigbjørn Framnes
May Helen Hetland Ervik
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4.0

GRUPPENS REPRESENTASJON I INTERNASJONALE
ORGANISASJONER

01.03.2021 – 30.09.21
Medlemmer av Stortingets delegasjon til Nordisk Råd
Medlemmer:
Helge André Njåstad, Solveig Horne, Erlend Wiborg,
Varamedlemmer
Himanshu Gulati, Gisle Meininger Saudland, Tor André Johnsen,
Medlemmer av Stortingets delegasjon i Europarådets parlamentariske forsamling
Medlem:
Morten Wold
Varamedlem: Silje Hjemdal
Medlemmer av Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomite og Den felles
EØS-parlamentarikerkomité
Medlem: Morten Ørsal Johansen
Varamedlem: Terje Halleland
Medlemmer av Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling
Medlem/leder: Christian Tybring-Gjedde
Varamedlem: Erlend Wiborg
Medlemmer av Stortingets delegasjon for forbindelse med Europaparlamentet
Medlemmer: Christian Tybring-Gjedde, Siv Jensen, Morten Wold
Det velges ikke varamedlemmer til delegasjonen.
Medlemmer av Stortingets delegasjon til Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i
Europa (OSSEs) parlamentariske forsamling
Nestleder: Sivert Bjørnstad
Varamedlem: Hans Andreas Limi
Medlemmer av Stortingets delegasjon til Arktisk parlamentarisk komité
Medlem: Bengt Rune Strifeldt
Varamedlem: Tor André Johnsen
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Stortingets delegasjon til konferansen til konferansen for overvåking av EUs utenriks-,
sikkerhets- og forsvarspolitikk
Medlem: Christian Tybring-Gjedde
Stortingets delegasjon for det parlamentariske partnerskapet Asia-Europa (ASEP).
Medlem/nestleder: Helge André Njåstad

28.10.21 – 28.02.22
Medlemmer av Stortingets delegasjon til Nordisk Råd
Medlemmer:
Helge André Njåstad, Himanshu Gulati, Tor André Johnsen
Varamedlemmer
Gisle Meininger Saudland, Silje Hjemdal, Marius Arion Nilsen
Medlemmer av Stortingets delegasjon i Europarådets parlamentariske forsamling
Medlem:
Morten Wold
Medlemmer av Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteen og Den felles
EØS-parlamentarikerkomiteen
Medlem: Sivert Bjørnstad
Varamedlem: Terje Halleland
Medlemmer av Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling
Medlem: Erlend Wiborg
Medlemmer av Stortingets delegasjon for forbindelse med Europaparlamentet
Medlemmer: Christian Tybring-Gjedde, Sylvi Listhaug
Det velges ikke varamedlemmer til delegasjonen.
Medlemmer av Stortingets delegasjon til Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i
Europa (OSSEs) parlamentariske forsamling
Nestleder: Bård Hoksrud
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Medlemmer av Stortingets delegasjon til Arktisk parlamentarisk komite
Medlem: Bengt Rune Strifeldt
Stortingets delegasjon til konferansen til konferansen for overvåking av EUs utenriks-,
sikkerhets- og forsvarspolitikk
Medlem: Christian Tybring-Gjedde
Stortingets delegasjon for det parlamentariske partnerskapet Asia-Europa (ASEP).
Varamedlem: Helge André Njåstad
Den interparlamentariske union (IPU)
Medlem: Silje Hjemdal
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5.0

DET POLITISKE ARBEID

5.1

Grunnlovsforslag

Fordi Grunnloven står i en særstilling i norsk rett gjelder det særlige regler for hvordan forslag
vedtas. De mest fremtredende forskjellene i forhold til vanlige lover er at forslagene må hvile
over et stortingsvalg, for så å vedtas av det neste storting. Videre må grunnlovsforslagene
vedtas med minst 2/3 flertall. Samtlige grunnlovsforslag må være ferdigbehandlet i løpet av
de tre første sesjonene i perioden. Ved behandlingen vil Stortinget være bundet av forslagene
slik de er fremsatt. Det er ikke anledning til å gjøre endringer eller tilføyelser i den teksten
som er foreslått.
Det er i alt fremmet 40 grunnlovsforslag som kommer til behandling i denne
stortingsperioden. Forslagene er inntatt i Dokument 12 (2019-2020) Grunnlovsforslag.
Den forberedende behandling av grunnlovsforslagene skjer i Kontroll- og
konstitusjonskomiteen, hvor Fremskrittspartiet har ett medlem; Carl I Hagen..
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5.2.1 Revidert Nasjonalbudsjett 2020
Meld. St. 2 (2020-2021), Innst. 600 S (2020-2021)
I begynnelsen av juni ble Fremskrittspartiets gruppe etter forhandlinger enige med
regjeringspartiene H, KrF og V om revidert nasjonalbudsjett for 2021.
For FrP var det viktig å finne en løsning på revidert budsjett som bidro til å trygge norske
arbeidsplasser gjennom ettervirkningene av Covid-19 og FrP gikk inn i forhandlingene med
tydelige krav om avgiftsreduksjoner, å sikre psykisk helse og å fortsette arbeidet for bedre
veier.
FrP fikk gjennomslag for å fjerne den særnorske avgiften på alkoholfrie drikkevarer helt, etter
at vi i statsbudsjettet for 2021 fikk gjennomslag for en halvering. Fjerningen av avgiften kan
bidra til å beholde flere av de nye arbeidsplassene som er skapt på norsk side av grensen mens
denne var stengt.
Fremskrittspartiet sikret også at det ble vesentlig billigere å reise med ferge fra 1. juli.
Takstene på riks- og fylkesveifergene ble redusert med 25 prosent.
Fremskrittspartiet sikret en betydelig styrking av bevilgningene til psykisk helse og nye
medisiner med til sammen 450 millioner kroner. Pandemien har fått dramatiske konsekvenser,
særlig for mange barn og unge som har mistet verdifull utdanning, som kan føre til varig
utenforskap. Flere vil kunne få hjelp gjennom en kraftig styrking av innsatsen på psykisk
helse, nye behandlingsmetoder og medisiner.
Viktige gjennomslag ble også oppnådd ved:
‐ 750 mill. kr. til å fjerne ytterligere seks bomprosjekter fra 1. juli.
‐ 100 mill. kr. til drift og vedlikehold av riksveier og like mye til bredbåndsutbygging.
‐ styrket den kommunale kompensasjonsordningen som skal sikre bedrifter som sliter
som følge av pandemien med 300 millioner kroner.
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5.2.2 Statsbudsjettet 2021
Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett for 2022:
Stopp sløsingen – bygg Norge
Det vedtatte statsbudsjettet for 2022 bygger på Ap/Sp-regjeringens endringsproposisjon fra
Solberg-regjeringens forslag og de videre justeringer regjeringspartiene kom til enighet med
SV om for å få den nødvendige tilslutning til budsjettet i Stortinget. Det overrasker ingen at
vi må karakterisere det vedtatte statsbudsjettet som et historisk steg i feil retning for
innbyggere og næringsliv i Norge, ledet an av den høyeste økningen i skatter- og avgifter
innført på ett år siden 2001 – dvs. på 20 år.
Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett for 2022 handler om å stoppe sløsingen og bygge
Norge. Det betyr at vi skal slutte å sende milliarder ut hvert eneste år til symbolske
klimatiltak, bistand uten effekt og feilslått innvandring og integrering. I stedet ville vi
prioritere å løse problemene hjemme i Norge.
Viktige grep var:
‐ Lavere avgift på grensehandelsvarer, kjøretøyer og drivstoff
‐ Reversere regjeringens skatteøkninger på norskeide bedrifter og verdier ved formueskatt,
og økt bunnfradrag til 2 millioner kroner, noe som vil komme mange til gode.
‐ Kutte personfradraget som kommer alle skattebetalere til gode. En person som tjener
450.000 vil få en skattelette på 2.600 kroner med dette forslaget. FrP foreslo også å heve
frikortgrensen til 100.000 kroner som betyr at om lag 87 000 personer, de fleste av dem
unge, ville slippe å betale skatt.
‐ FrP sa tydelig nei til regjeringens forslag om å øke CO₂-avgiften, som blant annet fører til
dyrere drivstoff. Frp sa også nei forslaget om å øke CO₂-komponenten i engangsavgiften
på bil.
FrPs alternative statsbudsjett ble utarbeidet i nært samarbeid med fagfraksjonene i
stortingsgruppen, men også med omfattende involvering av fylkeslagene. Disse ble invitert til
å komme med sine innspill til primært lokale saker, som i sin tur ble tatt inn i
budsjettforslaget.
Fremskrittspartiets alternative forslag til statsbudsjett for 2022 kan leses i sin helhet fra
partiets nettsider frp.no.
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5.3

Komiteene og komitéarbeidet

5.3.1 Finans
Finanskomiteen behandler i hovedsak saker om statsbudsjett og oljepengebruk, avgifter, skatt,
bank, forsikring, børs, regnskap og revisjon i tillegg til en del EØS-saker.
Fraksjonens medlemmer perioden 01.03.2021 til 30.09.2021:
Sylvi Listhaug, fraksjonsleder
Hans Andreas Limi, medlem
Morten Ørsal Johansen, medlem
Fraksjonens medlemmer perioden 01.10.2021 til 28.02.2022:
Hans Andreas Limi, fraksjonsleder
Roy Steffensen, medlem
Ansatte
Brage Baklien, spesialrådgiver til 31. juli 2021
Magnus Birkelund, spesialrådgiver til 30 juni 2021
Espen Espeset, spesialrådgiver fra 1. juni 2021
Per Kristian Solbak, seniorrådgiver fra 1. januar 2022
Viktige saker i perioden:
Det siste året har som forrige år handlet om tiltak for å bekjempe de økonomiske
belastningene fra pandemien og virkningene for husholdninger og næringsliv av de
rekordhøye strømprisene.
Mens arbeidet med de såkalte krisepakkene under forrige regjering ga viktige gjennomslag for
FrP i forbedringer av disse, har det med nytt flertall i Stortinget etter valget vært vanskelig å
nå frem. Til tross for at flere titalls milliarder ekstra har rullet inn i statskassen som profitt fra
høye strømpriser, har regjeringspartiene ikke vært villige til å stille opp med tiltak som
monner. Ikke for privatpersoner og spesielt ikke for næringslivet. FrP har gjennom høsten og
vinteren vært aktive med en rekke forslag som kunne lettet situasjonen, men fått disse avvist
av stortingsflertallet. Forslag om å fjerne elavgiften og momsen på strøm, forslag om
utbetaling på 4000 kroner til alle husstander og forslag om at maksimal pris på strøm ikke
skal overstige 50 øre/kWh er alle avvist av flertallet.
I den sist behandlede krisepakken i møtet med virkningene av pandemi og strøm, fremmet FrP
en rekke forslag - herunder:
‐ Forlenge den generelle kompensasjonsordningen til 1. april
‐ At foretak som gir bort mat til veldedighet grunnet koronasituasjonen ikke må betale
skatt- og merverdiavgift av dette.
‐ Styrke at den kommunale kompensasjonsordningen
‐ Større fleksibilitet og forlenget lønnsstøtteordning.
‐ Forbedret ordning for utsettelse av skatte- og avgiftsinnbetalinger
‐ Avvikling av flypassasjeravgiften
‐ Gjeninnføring av lav sats for merverdiavgift i reiselivssektoren
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‐
‐
‐
‐
‐

Innføre en makspris for strøm på 0,50 kr pr. kWt ekskl. mva. for alle
Innføre en nasjonal godtgjøringsordning for ansatte i helseforetakene som jobber i
sykehusavdelinger som har hatt en ekstra stor belastning på grunn av covid-19
Gjeninnføring av lav sats for merverdiavgift i reiselivssektoren
Innføre en makspris for strøm på 0,50 kr pr. kWt ekskl. mva. for alle
Innføre en nasjonal godtgjøringsordning for ansatte i helseforetakene som jobber i
sykehusavdelinger som har hatt en ekstra stor belastning på grunn av covid-19
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5.3.2 Utenriks- og forsvarskomiteen
Komiteen behandler saker fra Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet.
Fraksjonens medlemmer og ansvarsområde fra 1.mars 2021 til 28. februar 2022:
Christian Tybring-Gjedde, fraksjonsleder Utenriks generelt / Forsvar
Morten Wold
Forsvarspolitisk talsperson (til 1. oktober 2021)
Siv Jensen
Generelt (til 1. oktober 2021)
Sylvi Listhaug
Generelt (fra 1. oktober 2021)
Hildegunn Stensvold Hansen, politisk rådgiver
Per Christian Krogh, politisk rådgiver
Russland sin invasjon av Ukraina 24. februar 2022 har i tillegg til å utspille seg som
grusomme krigshandlinger, reist mange problemstillinger og spørsmål å ta stilling til for
landene rundt. Krigen har vist at den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa er mer kritisk
enn de fleste forutså kun noen måneder tilbake. Det sikkerhetspolitiske skiftet har vært raskt.
Konsekvensen er at flere områder bør revurderes og gjennomgås på nytt. En slik prosess bør
ha en bred politisk forankring og enkeltvedtak vil skape mer usikkerhet for hvilke
strukturendringer som er nødvendig.
Viktige saker i perioden:
Meld. St. 9 (2020-2021) Mennesker, muligheter og norske interesser i nord
(nordområdemeldingen)
Meldingen gir en helhetlig gjennomgang av dens nordområdepolitikk og omhandler både det
internasjonale bildet i Arktis, forholdet til våre naboland i Barentsregionen og på
Nordkalotten og utviklingen i Nord-Norge. Stortinget vedtok følgende: -Stortinget ber
regjeringa sikre norsk eigarskap av kritisk infrastruktur og eigedom, samt nasjonal kontroll
over naturressursar i nordområda. -Stortinget ber regjeringa setje i gang arbeidet med å
realisere Nord-Norgebana.
Meld. St. 35 (2020-2021), Innst. 93 S (2021-2022) Eksport av forsvarsmateriell fra Norge
i 2020, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid
Meldingen framlegges årlig og redegjør for eksportkontrollen med våpen, ammunisjon og
annet militært materiell, samt relatert teknologi og tjenester, i 2020.
Prop. 123 S (2020-2021), Innst. 496 S (2020-2021) Investeringar i Forsvaret og andre
saker
Stortinget godkjente flere nye investeringsprosjekter på Ørland, Porsangmoen og Novik. Det
ble besluttet å anskaffe flere sjømålsmissil, oppgradering av F-35 og vurdering av alternativer
for maritim helikopterkapasitet.
Meld. St. 17 (2020-2021), Innst. 507 S (2020-2021) Samarbeid for sikkerhet. Nasjonal
forsvarsindustriell strategi for et høyteknologisk og fremtidsrettet forsvar
Målet med strategien er en internasjonalt konkurransedyktig norsk forsvarsindustri som kan
utvikle, produsere og understøtte materiell innenfor områder som er viktige for nasjonale
sikkerhetsinteresser og Forsvarets behov.
FrP fremmet flere representantforslag:
Representantforslag om norsk initiativ til opprettelse av en internasjonal straffedomstol for ISterrorister og å hindre at tusenvis av potensielle terrorister emigrerer til Norge og Europa.
Representantforslag om initiativ til å endre loven slik at kommuner og fylkeskommuner ikke
skal ha anledning til å utøve lokal utenrikspolitikk.
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Representantforslag om å flytte den norske ambassaden i Israel fra Tel Aviv til Jerusalem.
5.3.3 Helse- og omsorgskomiteen
Helse- og omsorgskomiteen behandler saker som gjelder spesialisthelsetjenesten og
helseforetakene, primærhelsetjenesten og omsorgstjenestene, eldreomsorg, folkehelse,
helseforskning, helsenæring/IKT, bioteknologi, beredskap og helserett, fritt bruker- og
behandlingsvalg.
Fraksjonens medlemmer 23.02.21 til 30.09.22:
Morten Stordalen, fraksjonsleder
Kari Kjønaas Kjos
Fraksjonens medlemmer 19.10.21 til dags dato:
Bård Hoksrud, fraksjonsleder
Morten Wold
Ansatte:
Tonje Lavik (frem til 31.07.21)
Kai-Morten Terning (frem til 31.12.21)
Andreas R. K. Jacobsen, kommunikasjonsrådgiver
Herman Fåne, politisk rådgiver (fra 10.11.21)
Viktige saker i perioden:
Fraksjonen har fått gjennomslag i flere saker. Blant annet har man fått autorisasjon av
naprapater og osteopater, for å sikre pasientsikkerhet, i tillegg til at man igjen får et
momsfritak på tjenestene. Et annet gjennomslag er å sikre norsk produksjon av legemidler.
Det er naturligvis vanskeligere å få gjennomslag nå som vi hverken sitter i regjering, eller det
er borgerlig flertall. Likevel finnes det rom for gjennomslag, så lenge det er en
mindretallsregjering.
Fraksjonen har markert seg i flere saker gjennom perioden. Det har vært et mye fokus på å
godkjenne medisiner, helseløft, korona, eldreomsorg og psykisk helsevern.
Prop. 236 L (2020-2021)
I denne saken fikk Fremskrittspartiet gjennomslag for å sikre autorisasjon av naprapater og
osteopater. Dette har vært en sak helsefraksjonen i FrP har jobbet for i godt over ti år, og det
er derfor gledelig at man endelig fikk autorisasjonen på plass. Autorisasjon sørger for styrket
pasientsikkerhet og at man sørger for å få vekk useriøse aktører i bransjen.
Revidert nasjonalbudsjett 2021:
Fremskrittspartiet fikk gjennomslag for å doble regjeringens satsing på hjelpetilbudene for
psykisk helse. Koronakommisjonen slo alarm rundt langtidskonsekvensene på folks psykiske
helse som følge av koronapandemien. Derfor var et viktig satsningsområde for
helsefraksjonen å styrke tilbudet for psykisk helse, ved å øke kapasiteten, og styrke
tilskuddsordningene.
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Dokument 171 S (2020-2021):
Representantforslag om å sikre nasjonal produksjon av ledemidler. Dette representantforslaget
fikk enstemmig tilslutning i Stortinget, hvilket betyr at regjeringen må gå i dialog med norske
produsenter av legemidler, for å sikre beredskap. Denne saken er særlig viktig med et stadig
mer urolig Europa, der helse, sikkerhet og beredskap er blitt enda viktigere.
Dokument 8:218 S (2020-2021):
Fremskrittspartiet fremmet et representantforslag om nasjonale retningslinjer og meldeplikt i
eldreomsorgen for å motvirke vold og overgrep mot eldre. Forslaget fikk enstemmig
tilslutning i Stortinget. Det finnes fra før av meldeplikt i barnevernet, og Fremskrittspartiet
mener det også bør være meldeplikt i sykehjemmene overfor eldre.
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5.3.4 Arbeids- og sosialkomiteen
Arbeids- og sosialkomiteen behandler saker som angår arbeidsmarkedet, arbeidsmiljø og
sikkerhet, inntektspolitikk, velferd og pensjoner. Under arbeid og sosial ligger følgende etater
og virksomheter:
Arbeidsretten, Arbeids- og velferdsetaten (NAV), Arbeidstilsynet, Pensjonstrygden for
sjømenn, Petroleumstilsynet, Riksmekleren, Statens arbeidsmiljøinstitutt, Statens
pensjonskasse og Trygderetten.
Fraksjonens medlemmer og ansvarsområder:
Dagfinn Olsen,
fraksjonsleder 19.10.2021-d.d.
Gisle Meininger Saudland fraksjonsmedlem 19.10.2021-d.d.
Erlend Wiborg,
fraksjonsleder og komitéleder 01.10.2017-30.09.2021.
Jon Georg Dale,
fraksjonsmedlem 02.21-30.09.2021
Julia Brännström Nordtug
Tone Liljeroth,

politisk rådgiver fra 2.08.2021-d.d.
politisk rådgiver til 01.08.2021

Viktige saker i perioden:
Dette året, som det forrige, har i stor grad vært preget av pandemien og saker tilknyttet denne.
Frem til stortingsvalget har FrP sammen med regjeringspartiene og med opposisjonen funnet
sammen om tiltak som har styrket flere rettigheter til de som har mistet jobben, blitt permittert
eller stått uten inntekt og rettigheter i det ordinære systemet. Etter stortingsvalget har FrP
fremmet flere forslag for å styrke ordningene i folketrygden både for arbeidsgivere,
arbeidstakere og pasienter, blant annet utvidet rett til sykepenger for pasienter, redusert
arbeidsgiverperiode ved permittering eller koronarelatert sykefravær.
Av andre saker vil fraksjonen trekke særlig frem:
Dokument 8:55 L (2021-2022) om å sikre sykepenger til pasienter som står i helsekø
grunnet covid-19
Forslaget er fremmet av FrP hvor vi foreslår at pasienter som har fått sine behandlinger ved
norske sykehus utsatt som følge av økt Covid-19-beredskap i sykehusene, skal få utvidet rett
til sykepenger. Mange pasienter har opplevd at deres operasjoner har blitt utsatt så lenge at de
har mistet retten til sykepenger, og opplever som følge av dette store økonomiske tap.
Forslaget falt.
Dokument 8:33 S (2021–2022) om redusert arbeidsgiverperiode for sykepenger når
fraværet skyldes covid-19
Forslag fremmet av FrP hvor vi foreslo å redusere arbeidsgiverperioden ved koronarelatert
fravær fra 16 til tre dager. Regjeringen endret senere arbeidsgiverperioden til fem dager, men
det er ikke tilstrekkelig. Forslaget falt.
Prop. 41 L (2021-2022), innst. 194 L om pensjon
Saken er en oppfølgning av vedtak fattet under behandlingen av vårt representantforslag om et
anstendighetsløft for pensjonistene som ble fremmet sammen med, og etter samtaler med, SV.
Regjeringen har ikke fulgt opp vesentlige deler av enigheten, blant annet kom
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minstepensjonistene dårlig ut og pensjonistene har ikke fått reell forhandlingsrett om saker
som angår pensjonistene. Dette fremmet FrP forslag om i saken.
Prop. 35 L (2021-2022) om endringer i arbeidsmiljøloven (midlertidig ansettelse)
Regjeringen har fremmet forslag om å fjerne den generelle adgangen til å ansette midlertidig.
Dette er første sak i rekken av saker som er ventet fra regjeringen for å stramme inn i
arbeidspolitikken og gjøre fleksibiliteten mindre i arbeidslivet. FrP har gått imot forslaget fra
regjeringen.
Dokument 8:105 S (2020-2021) om å sikre et helhetlig Nav.
Forslaget er fremmet av FrP i forrige periode og ber om at Nav samles under én styringslinje
for å sikre bedre tjenester for bruker, men også mer likebehandling av brukere og ansatte som
opplever forskjeller mellom kommunene. Forslaget falt.
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5.3.5 Energi- og miljøkomiteen
Komiteen behandler saker under Olje- og energidepartementet (OED) og Klima- og
miljødepartementet (KLD). Komiteens arbeidsområder er olje, energi, vassdrag og miljøvern.
Fraksjonens medlemmer og ansvarsområde i perioden 01.03.2021 til 28.02.2022
Terje Halleland, fraksjonsleder fra februar 2021 og ut sesjonen, og fra 18. feburar 2022 - dd.
Marius Arion Nilsen, medlem fra oktober 2021 – dd.
Gisle Saudland, medlem fra februar 2021 – og ut sesjonen.
Frank Edvard Sve. Fraksjonsleder fra oktober 2021 – februar 2022.
Ansatte
Liv Lønnum, politisk rådgiver
Håkon Sandvik, kommunikasjonsrådgiver
Viktige saker i perioden:
Siden i høst har høye strømpriser i Norge fått svært mye oppmerksomhet i mediebildet, og det
har vært fremmet og behandlet flere forslag på kort tid med mål om å redusere strømprisen for
norske husholdninger og innføre strømstøtteordninger. For energi- og miljøfraksjonen har det
viktigste vært å fremme forslag for å gjøre de økonomiske konsekvensene av en stor økning i
strømprisene i Sør-Norge, minst mulig for både husholdninger og næringsliv.
Fremskrittspartiet har dessverre ikke fått gjennomslag for de forslagene som er fremmet for å
redusere de høye strømprisene. Forslagene har vært å redusere mva. på strøm, fjerne elavgiften, og gi et kontantstøtte tilskudd til alle husstander som kunne utbetales før jul. I tillegg
har vi fremmet forslag om å begrense krafteksporten via utenlandskabler, tillate skånsom
utbygging av kraft i verna vassdrag der det ikke gir store naturinngrep, stoppe elektrifisering
av norsk sokkel med strøm fra land og redusere nettleien for norske strømkunder.
Regjeringens strømstøtte er lavere enn det Fremskrittspartiet foreslo. I tillegg har vi blant
annet fremmet forslag om flom- og skredsikring i Møre og Romsdal som ble enstemmig
vedtatt, og forslag om endring av forvaltningen av rovdyr. Forslaget vi fremmet om å fjerne
barrieren for økt produksjon og bruk av biogass fikk flertall.
FrP har fremmet forslag om å innføre makspris alt som overstiger 50 øre per kwt. for alle,
både husholdninger og næringsliv.
Det er opprettet et energipolitisk utvalg som skal arbeide med å utforme partiets langsiktige
politikk på energifeltet, innenfor partiprogrammets rammer. Det legges hovedvekt på å
utarbeide forslag som skal sikre norske forbrukere langsiktig tilgang på rimelig og
miljøvennlig strøm, og hvordan Norges bidrag til Europas energimarked skal være. Utvalget
ledes av Ketil Solvik-Olsen.
Andre saker som fraksjonen vil trekke særlig frem:
Dokument 8:53 S(2021-2022) om å redusere nettleien for norske strømkunder. Forslaget er
fremmet av FrP og hvor vi forslo å redusere nettleien gjennom å redusere inntektsrammen til
nettselskapene. I tillegg til å sørge for at renten som nettselskapene får på investert kapital,
den såkalte referanserenten, reduseres til maksimalt 2 prosent fra 1. januar 2022. Vi foreslo
også å sørge for at kommuner og fylkeskommuner ikke kan ta utbytte fra nettselskapene for å
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finansiere øvrige oppgaver i kommunen, men at disse pengene skal gå til å drifte og bygge ut
nett eller redusere folk sin nettleie. Forslaget falt.
Dokument 8:70 S (2021- 2022) om å åpne muligheten for skånsom utbygging av vannkraft i
vernede vassdrag. Forslaget ble fremmet av Frp og gikk ut på at det skal være mulig å søke
om utbygging der man kan øke kraftproduksjonen uten at det går på særlig bekostning av
natur- og miljøhensyn. Forslaget falt.
Dokument 8:38 S (2021 – 2022) om å innføre begrensing på krafteksport for å ivareta norsk
beredskap og forsyningssikkerhet. Forslaget ble fremmet av FrP og gikk ut på å vektlegge
norsk forsyningssikkerhet og stanse eksport når magasinfyllingen er lav. I tillegg gjennomgå
statens kontrakter for kjøp og salg av kraft til utlandet. I tillegg innføre en avgift for eksport
av strøm.
Dok 8: 60 S (2021 – 2022) om å stoppe videre elektrifisering av norsk sokkel med strøm fra
land. Forslaget ble fremmet av FrP. Forslaget falt.
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5.3.6 Næringskomiteen
Komiteen behandler saker fra Nærings- og Fiskeridepartementet, og Landbruks- og
Matdepartementet
Fraksjonens medlemmer og ansvarsområde fra 1.mars 2021 til 28. februar 2022:
Sivert Bjørnstad (fraksjonsleder): Næring (generelt), havbruk
Bengt Rune Strifeldt: Fiskeri, landbruk og reindrift, mineralnæringen
Hildegunn Stensvold Hansen, politisk rådgiver
Jørgen Elstad, kommunikasjonsrådgiver (til 1. oktober 2021)
Glenn Nerdal, kommunikasjonsrådgiver (fra 1. oktober 2021)
Viktige saker i perioden:
Prop. 210 S (2020–2021) Samtykke til inngåelse av frihandelsavtale mellom Island,
Liechtenstein, Norge og Storbritannia. Handelsavtalen etter brexit.
Prop. 122 L (2020–2021) Endringer i lov om forbud mot hold av pelsdyr
(kompensasjonsordning). FrP var med på å fremforhandle en bedre kompensasjonsordning
for pelsdyrbøndene med opposisjonen.
Meld. St. 10 (2020–2021) Grønnere og smartere – morgendagens maritime næring. Her
ble flere enighetspunkter fra det partssammensatte utvalget som ble satt ned på FrPs initiativ
inkludert, herunder innføring av norske lønns- og arbeidsvilkår og styrking av
nettolønnsordningen.
Dok 8:132 S (2021- 2022) Om å styrke matsikkerheten i Norge gjennom økt
matkornproduksjon som følge av krigen i Ukraina. Frp foreslo å gjennomføre ekstraordinære
tiltak og øke kornprisen til bøndene som kompensasjon for økte gjødsel og energipriser. Frp
har også bedt om en risikoavlastningsordning når bøndene sår matkorn og avlingen ikke blir
av matkvalitet.
Dok 8:199 S (2020-2021) om å muliggjøre opprettelse av enkeltpersonforetak for
sekstenåringer. Forslaget falt.
Dok 8:170 S (2020-2021) Om rettferdig kompensasjonsordning for den norske
turbussbransjen. FrP ba også om en justert kompensasjonsordning for taxinæringen, hvor
bedrifter som eier egne kjøretøy, likebehandles med bedrifter som leaser/leier kjøretøy.
Forslaget falt.
Dok 8:185 S (2020-2021) Om å sikre en mer helhetlig havbruksforvaltning etter modell av
olje- og gassektoren. Forslaget falt.
Dok 8: 89S (2020-2021) om utflytting av det sammenslåtte GIEK og Eksportkreditt til
Ålesund og Bergen. Forslaget fikk ikke tilslutning. Stortinget vedtok derimot å be regjeringen
utrede en sterkere regional tilstedeværelse for Eksportfinansiering Norge, ut fra en målsetting
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om sterkere regional tilstedeværelse i viktige eksportregioner, og komme tilbake til Stortinget
med saken.
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5.3.7 Familie- og kulturkomiteen
Familie- og kulturkomiteen behandler saker under familie, barn og ungdom, likestilling
mellom kvinner og menn, forbrukersaker herunder saker om gjeldsordning, idrett, kirke, trosog livssynssamfunn, kultur og kulturminner.
Fraksjonens medlemmer og ansvarsområder:
Silje Hjemdal, fraksjonsleder
Himanshu Gulati (frem til valget), kultur og idrett
Thor M. Bostad, politisk rådgiver
Viktige saker i perioden:
Komiteen har behandlet en stort antall saker de siste året. Fraksjonen ønsker å trekke frem
spesielt følgende saker:
Representantforslag om forenkling av strømmarkedet til det beste for forbrukerne
Eget representantforslag. Saken tok til orde for å stille krav til strømleverandørene, slik at
forbrukerne får bedre mulighet til å sammenligne de ulike strømavtalene. Dette vil bedre
markedet for strømkundene.
Representantforslag om å gi familien full frihet til å dele foreldrepermisjonen
Eget representantforslag. FrP ønsker å fjerne mødre- og fedrekvotene, slik at barnefamilier
kan dele foreldrepermisjonen slik det passer dem best. Forslaget ble nedstemt.
Endringer i ekteskapsloven (ekteskap inngått med mindreårig, etter utenlandsk rett
mv.)
Endringen gjør at langt færre ekteskap med mindreårige (i utlandet) vil bli godkjent i Norge.
Saken følger av en tidligere seier FrP fikk i forhandlinger med forrige (borgerlige) regjering.
FrP ønsket å gjøre unntakene enda snevrere.
Musea i samfunnet. Tillit, ting og tid
Dette var en oppdatert museumsmelding. Mye var beskrivende av sektoren. FrP støtter at
museene skal ha som sin hovedoppgave å sikre norsk kulturarv, og at formidlingsdelen skal
styrkes.
Lov om barnevern (barnevernsloven) og lov om endringer i barnevernloven
Dette var en større endring av barnevernloven. En rekke endringer ble gjort for å øke
rettsikkerheten. FrP foreslo i tillegg flere forbedringer. Vi fikk forhandlet inn noen av disse
med den daværende borgerlige regjeringen.
Statsbudsjettet 2022
Regjeringens statsbudsjett (arvet fra utgående regjering, med noen mindre endringer) ble
vedtatt. FrP fremmet sitt alternativ, med forslag om en rekke kutt i store kulturposter.
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Endringer i statsbudsjettet 2022 under Kultur- og likestillingsdepartementet
(midlertidig tilskuddsordning for frivillige organisasjoner som følge av ekstraordinære
strømpriser)
Frivillige lag og organisasjoner har blitt hardt rammet av økte strømpriser. FrP fremmet en
rekke forslag for å komme nærmere full erstatning. Det ble gjort i samråd med frivilligheten
og idretten.
Lov om pengespill (pengespilloven)
Lotteriloven, pengespilloven og totalisatorloven slås sammen til en felles lov. Det innføres en
rekke nye begrensinger, og Rikstoto kommer under enda sterkere statlig kontroll. FrPs forslag
om lisensregime ble nedstemt.
Endringer i folketrygdloven mv. (styrking av fedres rett til foreldrepenger mv.)
Saken omhandlet å gi fedre en selvstendig rett til å ta ut foreldrepenger i åtte uker (kun der far
har opptjent rett til foreldrepenger). Dette følger våre forslag fra tidligere.
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5.3.8 Kontroll- og konstitusjonskomiteen
Arbeidsoppgavene til Kontroll- og konstitusjonskomiteen er nedfelt i Stortingets
forretningsorden § 14 nr. 9. Oppgavene er nærmere beskrevet i håndbok for Kontroll- og
konstitusjonskomiteen 2021-2024.
Fraksjonens medlemmer og ansvarsområde i perioden mars 2021 til februar 2022:
Solveig Horne,
Carl I Hagen

fraksjonsleder fra mars 2021 til oktober 2021
fraksjonsleder fra oktober 2021 frem til d.d.

Hans Morten Vardøy,

politisk rådgiver i hele perioden.

Viktige saker i perioden:
Kontrollkomiteen blir gjerne sett på som opposisjonens verktøy fordi det er den eneste
komiteen på Stortinget som kan ta opp saker på eget initiativ, og hvor en har
mindretallsrettigheter. Det er tilstrekkelig for å ta opp en sak til behandling i komiteen at en
tredel av medlemmene går inn for det.
Et eksempel på en slik sak som kontrollkomiteen har hatt til behandling er utnevnelsen av
Jens Stoltenberg som ny sentralbanksjef.
Komiteen behandler i løpet av året omlag 30 lovpålagte saker. Halvparten av disse sakene er
saker som kommer fra Riksrevisjonen. Andre viktige saker er statsbudsjettet, Melding fra
EOS-utvalget, Melding fra Sivilombudsmannen, Årsmelding fra Ombudsmannen for
forsvaret, Statsrådsprotokoller, Melding om anmodnings- og utredningsvedtak fra Stortinget. I
tillegg kommer grunnlovssaker og særskilte meldinger som blir lagt frem for Stortinget.
Det er i alt fremmet 40 grunnlovsforslag som kommer til behandling i denne
stortingsperioden. Forslagene er inntatt i Dokument 12 (2019-2020) Grunnlovsforslag I følge
Grunnloven § 121 skal grunnlovsforslag fremsettes av Stortingsrepresentanter i løpet av de tre
første sesjonene i en stortingsperiode for deretter å bli behandlet i løpet av de tre første
sesjonene i den påfølgende stortingsperiode.
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5.3.9 Justiskomiteen
Komiteens arbeidsområder er rettsvesen, kriminalomsorg, politiet, andre justisformål, sivil
beredskap, rettferdsvederlag, alminnelig forvaltningslovgivning, straffelovgivning,
prosesslovgivning, alminnelig sivillovgivning.
Fraksjonens medlemmer 01.10.21 – 01.03.22
Per-Willy Amundsen, Justiskomiteens leder
Tor André Johnsen
Finn Krokeide, politisk fagrådgiver
Kristian Larsson, kommunikasjonsrådgiver
Fraksjonens arbeid i perioden
Fraksjonen har vært aktive og markert seg godt i perioden. Herunder er Fremskrittspartiet det
partiet som har fremmet flest representantforslag i komiteen. Følgende representantforslag er
fremmet i perioden:
 Generell bevæpning av politiet
 Endring av straffeloven – reglene for hvor hyppig forvaringsdømte kan begjære
prøveløslatelse
 Endring av straffeprosessloven – utvidet adgang til varetektsfengsling av
terrormistenkte
 Tap av stemmerett ved domfellelse for terrorlovbrudd
Viktige saker i komiteen
Det har i perioden ikke blitt fremlagt noen betydelige saker fra regjeringen, det som har
kommet fra regjeringen har vært forlengelse av særregler grunnet koronapandemien. De
sakene fra regjering som er til behandling i komiteen nå, er de sakene fra forrige regjering
som ikke har blitt trukket. De viktigste sakene som nå ligger i komiteen er:
 Lov om advokater og andre som yter rettslig bistand (Prop. 214 L)
 Lov om erstatning fra staten til voldsutsatte (Prop. 238 L)
 Forslag om endring av forvaringsreglene (Dok 8:80 L) – Vårt forslag
 Forslag om meldeplikt ved funn av overgrepsmateriale (Dok 8:126 S) – Høyres
forslag
Andre viktige saker
På bakgrunn av den radikalt endrede sikkerhetssituasjonen i Europa, vil sivil beredskap bli et
svært viktig saksfelt i tiden som kommer. Fraksjonen er allerede i gang med dette arbeidet, og
det vil herunder bli utarbeidet representantforslag på styrking av vår sivile beredskap generelt
og en styrking av sivilforsvaret spesielt.
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5.3.10 Utdannings- og forskningskomiteen
Fraksjonens arbeid er knyttet til saker som blir behandlet i Utdannings- og
forskningskomiteen. Komiteen behandler først og fremst saker fra Kunnskapsdepartementet
om barnehager, utdanning og forskning. I tillegg behandler komiteen forskningssaker fra
LMD, NFD og OED
Fraksjonens medlemmer perioden 1.mars 2021 til 1.oktober 2021
Roy Steffensen, fraksjonsleder og komiteleder.
Hanne Dyveke Søttar
Politisk fagrådgiver:
Hårek Hansen
Fraksjonens medlem perioden 1.oktober 2021 til 28.februar 2022:
Himanshu Gulati
Politisk fagrådgiver:
Hårek Hansen (til 31.12.21)
Jørgen Bruserud Elstad (Fra 01.02.2022)
Viktige saker i perioden:
Fraksjonen har markert seg godt i perioden. Man har fått gjennomslag for flere viktige
saker gjennom en pragmatisk linje der vi har dannet flertall med både opposisjonen og med
regjeringspartiene for å få vedtatt tydelig FrP-politikk. Her vil vi blant annet trekke frem:
Utdanning på arbeidslivets premisser
 Representantforslag 283 S (2020–2021) - Representantforslag om forutsigbarhet og
trygghet for petroleumsforskningen.
 Representantforslag 282 S (2020–2021) - Representantforslag om et yrkesfagløft for
verdiskaping. Her fikk fraksjonen gjennomslag i komiteen for flere viktige punkter.
 Dokument 8:281 S (2020-2021) - Representantforslag om opptrappingsplan for
helseutdanningene. Her fikk fraksjonen gjennomslag for flere viktige punkter.
 Dokument 8:93 S (2021-2022) - Representantforslag om å oppheve frysvedtaket for
behandling av søknader om godkjenning som friskoler
Revidert statsbudsjett 2021 - Private barnehager
Frp fikk gjennom at kapitaltilskuddene ble videreført på samme nivå som første halvår 2021
og at private barnehager igjen kan få finansiering i Husbanken.
Andre viktige saker
Perioden har vært dominert av korona-relaterte saker:
Prop. 9 L (2021-2022) Endringer i midlertidig lov om tilpasninger i barnehageloven,
opplæringsloven og friskoleloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19
(forlengelse av loven)
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5.3.11 Transport- og kommunikasjonskomiteen
Fraksjonen behandler saker om vei, jernbane, flytrafikk, skipstrafikk og IKT-infrastruktur.
Fraksjonens medlemmer i perioden 01.03.21 til 28.02.22:
Frank Sve
fraksjonsleder fra 17.02.22
Morten Stordalen
medlem fra 18.10.2021
Terje Halleland
fraksjonsleder fra 18.10.2021 til 17.02.22
Bård Hoksrud
fraksjonsleder frem til 24.06.2021
Tor André Johnsen
medlem frem til 24.06.202
Åshild Bruun-Gundersen
medlem frem til 24.06.202
Lars Petter Solås
Jostein Nissen-Meyer

politisk rådgiver
kommunikasjonsrådgiver (frem t.o.m. september 2021)

Fraksjonen har ikke fordelt spesifikke politiske ansvarsområder. Fraksjonsarbeidet tar
utgangspunkt i en flat struktur og det jobbes godt mellom representantene og rådgiver på tvers
av de ulike fagområdene som sorterer under transport- og kommunikasjonskomiteen.
Fraksjonen er aktiv med muntlige og skriftlige spørsmål til regjeringen, samt fremmet flere
representantforslag. Komiteen har i perioden behandlet 23 representantforslag fremmet av
FrP. Frank Sve: 15 spørretimespørsmål, 39 skriftlige spørsmål. Morten Stordalen: 3
spørretimespørsmål, 36 skriftlige spørsmål.
Saker i perioden:
Fraksjonen har behandlet 58 saker fra 01.03.21 tom. 28.02.22. Blant de større sakene i
perioden har vært:
Statsbudsjettet 2022 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen)
Prop. 1 S (2021-2022), Innst. 13 S (2021-2022)
Det første budsjettet som ble vedtatt etter at AP og SP tok over regjeringskontorene. FrP
markerte seg tydelig på flere felt. En av de største satsingene våre i alternativt budsjett var
halvering av ferjeprisene. Regjeringen økte bare så vidt den prisreduksjonen på 25% FrP
hadde fått gjennomslag for i 2021, mens vi foreslo å ytterligere øke reduksjonen opp til 50%.
Nasjonal transportplan 2022-2033
Meld. St. 20 (2020-2021), Innst. 653 S (2020-2021)
Nasjonal Transportplan er den største saken som behandles av komiteen gjennom hele
stortingsperioden. Solberg-regjeringens forslag ble lagt frem i mars 2021 og ble behandlet
ferdig som en av de siste sakene i juni. FrP hadde vært i gang med NTP-arbeidet i lang tid før
regjeringens forslag kom og la frem vår egen alternative NTP. Her viste vi hvordan FrP ville
fortsette med en betydelig større satsing på samferdselssektoren enn det regjeringen la opp til
i sitt forslag. FrP foreslo blant annet å øke investeringsrammen i planen med 400 milliarder
kroner og sikre ferdigstillelse av et høyhastighetsveinett for å binde alle landsdeler sammen.
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Representantforslag om å avvikle nullvekstmålet
Dokument 8:205 S (2020-2021), Innst. 640 S (2020-2021)
FrP fremmet representantforslag om å avvikle nullvekstmålet og legge til rette for at bilen
skal være et attraktivt transportmiddel i både by og bygd. Biltrafikken vokser hvert år fordi
bilen er nødvendig for at folk skal få hverdagen til å henge sammen. Til tross for dette er det
etablert et nullvekstmål for byområdene. Hensikten er å tvinge innbyggerne til å bruke andre
og mindre attraktive transportmidler som vil gjøre hverdagen vanskeligere for både
barnefamilier og næringsdrivende. Det foreslo FrP å gjøre noe med.
Endringer i jernbaneloven mv. (EUs fjerde jernbanepakke) og samtykke til deltakelse i
to beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2012/34/EU
om et felles europeisk jernbaneområde og rettsaktene som utgjør fjerde jernbanepakke
Prop. 101 LS (2019-2020), Innst. 525 L (2020-2021), L-delen, Lovvedtak 137 (2020-2021)
EUs fjerde jernbanepakke handlet i det store og det hele om å sikre konkurranse innen
jernbanesektoren. Når det gjelder implementering av felles-europeiske regler og EU-direktiv
er det viktig for FrP å forsikre seg om at det ikke påvirker vår suverenitet eller
selvbestemmelse. Regler for norsk jernbane skal bestemmes i Norge. Derfor fikk vi
spørsmålet vurdert av Høyesterett, og konklusjonen var at jernbanepakken ikke overgav
suverenitet til EU/EØS. Mer konkurranse på jernbanen har vært bra for togpassasjerene siden
FrP i regjering var med på jernbanereformen, og denne pakken sikrer enda bedre tilbud
gjennom mer konkurranse.
Vår felles digitale grunnmur. Mobil-, bredbånds- og internettjenester
Meld. St. 28 (2020-2021), Innst. 511 S (2020-2021)
En omfattende stortingsmelding om mobil-, bredbånds- og internettjenester i Norge og
utviklingen av dem i årene som kommer. FrP fokuserte på sikringen av nødvendig
infrastruktur i hele landet og viktigheten av konkurranse slik at markedet kan sørge for å gi
oss de beste løsningene til gode priser. FrP foreslo også å innføre et krav om full mobil- og
internettdekning i alle nye riksveiprosjekter. I tillegg foreslo FrP å be regjeringen utarbeide en
plan for utbygging av mobil- og internettdekning langs eksisterende riksveier. Forslagene fikk
flertall og vil bety at det ikke lenger vil være hull i mobildekningen langs motorveiene i
Norge.
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5.3.12 Kommunal- og forvaltningskomiteen
Fraksjonens arbeidsområder er kommunal forvaltning, regional- og distriktspolitikk,
innvandrings- og integreringspolitikk, boligforhold, bygningssaker, nasjonale minoriteter,
samiske spørsmål, organisering og virkeområde for statlig forvaltning, statens
fellesadministrasjon, statlig personalpolitikk med lønns- og pensjonsforhold samt partistøtte.
Fraksjonens medlemmer perioden 1.mars 2021 til 1.oktober 2021
Jon Engen-Helgheim
Helge André Njåstad
Politisk fagrådgiver:
Oda Gipling
Dana Manouchehri
Finn Krokeide
Kommunikasjonsrådgiver:
Kristian Larsson
Fraksjonens medlemmer perioden 1.oktober 2021 til 28.februar 2022:
Helge André Njåstad
Erlend Wiborg
Politisk fagrådgiver:
Oda Gipling (til 31.12.21) Hårek Hansen (Fra 01.01.2022)
Dana Manouchehri
Finn Krokeide
Kommunikasjonsrådgiver:
Kristian Larsson
Viktige saker i komiteen
Fraksjonen har markert seg godt i perioden, og har fått synliggjort tydelig Frp-politikk på flere
områder.
 Prop. 46 S (2021-2022) - Endringer i statsbudsjettet 2022 under Kommunal- og
moderniseringsdepartementet (midlertidige endringer i bostøtten, ekstra utbetaling til
mottakere av bostøtte som hjelp til å dekke høye strømutgifter i perioden januar til
mars.
 Meld. St. 40 (2020-2021) Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen
2030.
 Prop. 239 LS (2020-2021) - Endringer i utlendingsloven (om tilgang til å
sammenligne opplysninger i Eurodac sentralregister for rettshåndhevelsesformål) og
samtykke til ratifikasjon av Protokoll mellom Den europeiske union (EU), Island og
Norge.
 Dokument 8:57 S (2021-2022) fra Frp om å oppheve fylkeskommunen.
 Representantforslag 64 L (2021–2022) om endringer i folketrygdloven for utbetalinger
ved ekstraordinære tilfelle.
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Innvandring og integrering:
 Fraksjonen har behandlet flere viktige saker, der særlig Prop. 239 LS (2020-2021) Endringer i utlendingsloven er viktig, og innebærer bedre myndighetssamarbeid om
id-kontroll, grensekontroll, og asylsøknader. Fraksjonen har også jobbet for en
strengere asylpolitikk og for opprettelse av asylmottak i utlandet. Fraksjonen har hatt
et godt samarbeid med LIM, engasjert seg i kampen for valgfrihet og mot hijab, og
hatt møter med viktige menneskerettighetsforkjempere. Den iranske journalisten og
aktivisten Masih Alinejad, som kjemper for kvinners rettigheter i landet, ble nominert
til Nobels fredspris av Erlend Wiborg.
Andre viktige saker
 Perioden vi har bak oss har vært preget av Corona-pandemien. Fraksjonen har derfor i
perioden etter valget lagt vekt på fremadrettet virksomhet, og har gjennomført flere
bedriftsbesøk og fysiske møter med aktører som er viktige for verdiskaping og velferd
i kommunene, blant annet maritim næring, private barnehager og olje- og gassindustri.
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5.4

Kommunikasjonsavdelingen

FrPs kommunikasjonsavdeling på Stortinget ledes pr. mars 2022 av midlertidig
kommunikasjonssjef Jon Helgheim. Kai Morten Terning er pressekontakt for partileder Sylvi
Listhaug. Avdelingen består pr. mars 2022 av fire kommunikasjonsrådgivere og to rådgivere
på digital kommunikasjon.
Arbeidsområder
Avdelingen følger arbeidet i stortingsgruppen og håndterer oppgaver knyttet til gruppens
mediedeltakelse. Dette omfatter pressekontakt, rådgivning, medietrening og produksjon av
kronikker, samt innhold til sosiale medier. I tillegg gis det råd og bistand til lokale tillits- og
folkevalgte og FpU. Avdelingen bemanner partiets pressetelefon for henvendelser fra
journalister døgnet rundt.
Kommunikasjonssjefen har ansvaret for koordinering av informasjonsflyten fra storting og ut
i partiorganisasjonen.
Kommunikasjonsavdelingen tilbyr alle representanter medietrening. Representantene velger
selv om de vil delta på dette og påvirker i stor grad form og tema for medietreningen.
Året som har gått
Året har vært preget av pandemi og store deler av avdelingen har store deler av året arbeidet
fra hjemmekontor. Vårhalvåret var i stor grad preget av forhandlinger rundt krisepakker og
forberedelser til valgkamp, som naturlig nok var fokus første del av høsthalvåret. Etter valget
har det vært mye fokus på de rekordhøye strømprisene, samt bensin- og dieselpriser, som også
var en sentral del av dokumentet alternativt statsbudsjett. Etter nyttår har krisen i Ukraina
dominert nyhetsbildet.
Avdelingen har i 2021 hatt en praktikant fra Høyskolen Kristiania i perioden mars – mai, som
fortsatte med engasjement frem til valget. Traineeprogrammet har vært satt på pause siden
utbruddet av pandemien.
Ressursene på avdelingen er disponert i tråd med partiets vedtatte strategi, hvor det har vært
lagt vekt på synlighet i regionale medier, særlig frem mot valget. Samordningen med
hovedorganisasjonen er videreutviklet og styrket gjennom året, blant annet gjennom
redaksjonen som ble etablert primo 2021 for bedre koordinering av innholdsproduksjon til
partiets egne plattformer. Det arbeides kontinuerlig med å styrke samarbeidet med HO.
Kommunikasjonsavdelingen har i lengre perioder vært lavt bemannet og er nå inn i en
ansettelsesprosess for å bemanne opp.

