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Til:   Landsmøtet 

Sak:   LM SAK 02.01/21– Sentralstyrets årsberetning 

 

 

Innledning  
 

Sentralstyrets årsberetning gjelder fra september 2020 til april 2021. Beretningsperioden er kortere 

enn vanlig siden landsmøtet for 2020 først ble avholdt i oktober på grunn av koronapandemien, noe 

beretningens innhold og omfang vil være preget av. 

Status for Fremskrittspartiet 

12. mars 2020 ble det iverksatt en rekke omfattende tiltak for å begrense koronapandemien i Norge. 

Også i denne beretningsperioden har koronapandemien preget arbeidet i organisasjonen og det 

politiske ordskiftet. Det har i liten grad vært rom for debatt over tid på saker som ikke har hatt 

tilknytning til korona. 

 

Gjennom perioden har det vært arbeidet intensivt med strategi for stortingsvalget 2021. Siden 

Fremskrittspartiet gikk ut av regjering har det vært viktig å etablere partiet som et klart og tydelig 

opposisjonsparti med fokus på FrPs primærpolitikk. Dette gjenspeiles også i strategien for 

stortingsvalget 2021, og sentralstyret opplever nå at partiet er samlet, sultent og klar for valgkamp 

basert på landsstyrets vedtatte valgkampstrategi. 

 

I perioden har hele organisasjonen også deltatt aktivt i arbeidet med nytt stortingsvalgprogram 2021 

– 2025. Gjennom prosessen har programkomiteen under ledelse av 1.nestleder Sylvi Listhaug 

drøftet flere tusen innspill og forslag fra flere hundre organer og personer. Programmet vedtas 

endelig gjennom landsmøtets behandling 8.- 9. mai 

 

Fremskrittspartiet la frem alternativt statsbudsjett 2021 etter at regjeringen hadde lagt frem 

statsbudsjett for 2021. Dette lå til grunn for forhandlingene om Statsbudsjettet 2021 hvor 

Fremskrittspartiet fikk betydelige gjennomslag på viktige saker. Partiets stortingsgruppe stemte 

subsidiært for forhandlingsresultatet. Det vises til stortingsgruppens årsberetning for nærmere 

omtale om statsbudsjett for 2021. 

 

Fremskrittspartiet har i flere runder også bidratt til å forsterke regjeringens krisepakker knyttet til 

koronapandemien. Dette har vært viktig for å sikre arbeidsplasser og motvirke de negative 

konsekvensene av pandemien på en rekke samfunnsområder.  

 

Gjennom høsten 2020 tok aktiviteten i organisasjonen seg opp etter hvert som tillitsvalgte i større 

grad ble vant med digitale møteplattformer som Teams og Zoom. Mange ser frem til den dagen vi 

igjen kan delta fysisk i møter, på kurs og konferanser, men digitale møteplasser gir også nye 

muligheter for organisasjonen.  
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For sentralstyret er det viktig å sikre høy aktivitet i fylkes- og lokallagene. Derfor har det høsten 

2020 blitt tatt flere initiativ for å bedre samhandlingen mellom hovedorganisasjonen, 

stortingsgruppen, fylkeslag og lokallag.  

 

Partiet har tidligere hatt ulike varianter av lokalpolitiske utvalg. Dette er nå endret ved etablering av 

flere digitale nettverk for våre lokalpolitikere. I første omgang er det etablert tre faste nettverk: Et 

storbynettverk, et nettverk for våre fylkespolitikere og et nettverk for gruppeledere og 

ordførere/varaordførere i kommunestyrene. 2.nestleder Terje Søviknes leder Lokalpolitisk nettverk 

(LOKNETT) basert på et samarbeid mellom hovedorganisasjonen og stortingsgruppen.  

Nettverkene har gjennom vinteren 2021 hatt flere møter med stort oppmøte og engasjement.  

 

FrP har alltid vært kjent for kort avstand mellom våre lokalpolitikere og rikspolitikerne. Nå kan vi 

bygge videre på den kompetansen vi har opparbeidet på Teams, Zoom og lignende plattformer 

gjennom koronapandemien, og gjøre avstanden enda mindre.  

 

Fra mai 2020 har det vært gjennomført månedlige møter med lokallagenes medlemsansvarlige, samt 

at det også jevnlig er avholdt samlinger for studieledere per Teams. Det har vært viktig for 

hovedorganisasjonen å bidra til aktivitet gjennom digitale plattformer. Erfaringene er at dette har 

skapt en etterlengtet arena hvor man kan møtes på tvers av lokal- og fylkeslag for å drøfte aktuelle 

problemstillinger for partiet og aktuelle roller.  

 

Lokallagsårsmøtene i 2021 ble avholdt i januar og februar, og fylkesårsmøtene i perioden 12. 

februar til 8. mars. Lokallagsårsmøtene ble hovedsakelig holdt på digitale plattformer, og alle 

fylkesårsmøtene er gjennomført som hel- og deldigitale møter i 2021. Alle møter er gjennomført på 

en god måte uten betydelige utfordringer.  

 

Nominasjonsprosessen er gjennomført i samtlige 19 valgdistrikt. Fylkeslagene har hatt 

hovedansvaret for at nominasjonsprosessen gjennomføres i tråd med reglement vedtatt av 

landsstyret, vedtekter og valglov. Partiets organisasjonsutvalg har fulgt nominasjonsprosessen og 

bistått fylkeslagene ved behov. Med noen få unntak har nominasjonsprosessen for stortingsvalget 

2021 forløpt godt, uten store konfliktsituasjoner.  

 

Her følger en oversikt over listekandidater i tråd med antallet mandater partiet har fra de ulike 

valgkretsene, samt 1. kandidat i de kretsene der partiet ikke er representert på stortinget.  

 

Østfold 1.kandidat Erlend Wiborg 

Østfold 2.kandidat Bjørnar Laabak 

Hedmark 1.kandidat Tor André Johnsen 

Oppland 1.kandidat Carl I. Hagen 

Akershus 1.kandidat Hans Andreas Limi 

Akershus 2.kandidat Himanshu Gulati 

Akershus 3.kandidat Liv Gustavsen 

Oslo 1.kandidat Christian Tybring-Gjedde 

Oslo 2.kandidat Jon Engen-Helgheim 

Buskerud 1.kandidat Morten Wold 

Buskerud 2.kandidat Lavrans Kierulf 
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Vestfold 1.kandidat Morten Stordalen 

Telemark 1.kandidat Bård Hoksrud 

Aust-Agder 1.kandidat Marius Nilsen 

Vest-Agder 1.kandidat Gisle Meininger Saudland  

Rogaland 1.kandidat Roy Steffensen 

Rogaland 2.kandidat Terje Halleland 

Rogaland 3.kandidat May Helen Ervik 

Hordaland 1.kandidat Helge André Njåstad 

Hordaland 2.kandidat Silje Hjemdal 

Sogn og Fjordane 1.kandidat Anfinn Sjåstad 

Møre og Romsdal 1.kandidat Sylvi Listhaug 

Møre og Romsdal 2.kandidat Frank Sve 

Sør-Trøndelag 1.kandidat Sivert Bjørnstad 

Nord-Trøndelag 1.kandidat Terje Settenøy 

Nordland 1.kandidat Dagfinn Olsen 

Nordland 2.kandidat Hanne Dyveke Søttar 

Troms 1.kandidat Per-Willy Amundsen 

Finnmark 1.kandidat Bengt Rune Strifeldt 

 

 

Fylkeslagene har også gjennomført en nominasjonsprosess opp mot sametingsvalget 2021. Partiet 

stiller lister i samtlige syv valgdistrikt.     

 

Organisasjonsutvalget er blant annet saksforberedende organ for sentralstyret i saker knyttet til 

medlemskap i FrP. Organisasjonsutvalget har i henhold til partiets etiske og organisatoriske 

retningslinjer ansvaret for å saksbehandle og følge opp partiets håndtering av påstander om 

seksuelle overgrep/trakassering. Selv om det i perioden kun er registret noen få brudd på partiets 

vedtekter og/eller partiets etiske og organisatoriske retningslinjer bidrar slike saker alltid til 

oppmerksomhet som tar fokus bort fra partiets politikk.   

 

Per 31.12.2020 hadde FrP 17 258 betalende medlemmer. Det var en økning fra 2019, da FrP 

hadde 15 735 medlemmer. Hvert år slettes det et betydelig antall medlemmer på grunn av 

manglende betaling i tillegg til de som melder seg ut på eget initiativ.  

 

Siden landsmøtet i 2020 har partiet vært gjennom grundige prosesser i sentralstyret og landsstyret 

for å klargjøre partiet til valgkamp. Sentralstyret ser frem til landsmøtets endelige 

programbehandling, politiske debatter og valg.  

 

Herfra og frem til 13.september er det valgkamp som gjelder. Vi skal ut og møte velgerne både 

digitalt og forhåpentligvis fysisk, og vi skal presentere FrPs løsninger for å gjøre hverdagen enklere 

for folk flest. Sentralstyret gleder seg til å drive valgkamp sammen med resten av organisasjonen 

for en høyest mulig oppslutning om Fremskrittspartiets politikk.  

 

Sentralstyret vil takke alle medlemmer, tillitsvalgte, folkevalgte og ansatte for den gode innsatsen 

som er lagt ned i hele partiet i beretningsperioden.  
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Sentralstyret og sentrale organer 
 

 

Sentralstyrets sammensetning 
  

Under landsmøtet på Clarion Hotel Airport Gardermoen 17. oktober 2020 ble følgende valg foretatt 

til sentralstyret: 

 

Partileder     Siv Jensen    2 år 

 

Sentralstyremedlem   Jon Engen-Helgheim   2 år 

Sentralstyremedlem   Ronny Berg    2 år 

Sentralstyremedlem   Ketil Solvik-Olsen   2 år 

 

1. varamedlem    Torbjørn Klungeland   1 år 

2. varamedlem    Kristoffer Harald Nagell-Dahl 1 år 

3. varamedlem    Tom Staahle     1 år  

4. varamedlem    Bjørnar Laabak   1 år 

 

Samlet har sentralstyret hatt slik sammensetning 

Partileder    Siv Jensen 

Første nestleder   Sylvi Listhaug    

Andre nestleder   Terje Søviknes   

Sentralstyremedlem   Jon Engen-Helgheim   

Sentralstyremedlem   Ronny Berg     

Sentralstyremedlem   Christian Tybring-Gjedde   

Sentralstyremedlem   Ketil Solvik-Olsen  

Sentralstyremedlem    Alf Erik Andersen   

Sentralstyremedlem   Lill Harriet Sandaune   

 

Stortingsgruppens representant Hans Andreas Limi   

FpU formann    Andreas Brännstrøm  

 

1. varamedlem    Torbjørn Klungeland   

2. varamedlem    Kristoffer Harald Nagell-Dahl 

3. varamedlem    Tom Staahle      

4. varamedlem    Bjørnar Laabak   

   

Det er i beretningsperioden avholdt 11 møter i sentralstyret enten per e-post eller Teams.  
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Sentrale organer 
 

Arbeidsutvalget 

Ved utgangen av perioden var følgende medlemmer av sentralstyrets arbeidsutvalg: 

Partileder    Siv Jensen 

Første nestleder     Sylvi Listhaug    

Andre nestleder    Terje Søviknes   

Medlem    Hans Andreas Limi 

Medlem    Andreas Brännström 

 

Revisor 

Statsautorisert revisor: Revisjonsfirmaet RMS Norge AS ved ansvarlig revisor Erik Olsen 

 

Revisjonskomité 

Gustav Bahus, leder 

Dagfinn Olsen 

Svein Erik Indbjo  

Morten Kolbjørnsen, vara 

 

Komiteen avla sin beretning i møte 13. april 2021.  

 

Valgkomité  

Landsmøtet 2020 fattet slikt vedtak om valg av valgkomité: 

Landsmøtets valgkomité 2021 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 2017. 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   Møre og Romsdal - leder 

Svein Erik Indbjo  Rogaland 

Liv Gustavsen   Viken 

Eivind Stene   Troms og Finnmark  

Terje Hansen   Troms og Finnmark 

 

Christian Eikeland  Agder   -  Vara 

Ole Johan Lakselv  Viken   - Vara 
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Fremskrittspartiets ungdom (FpU) 
 

Sentralstyret vil takke FpUs medlemmer og tillitsvalgte for arbeidet som gjøres med å rekruttere 

nye medlemmer til bevegelsen. Sentralstyret er tilfreds med at FpU har gjennomført en profil-

prosess som har medført at FpU nå visuelt er mer gjenkjennbar med FrP. 

Sentralstyret 

På FpU-landsmøtet 22.-23. august 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:  Julianne Ofstad 

2. varamedlem:  Ole Jakob Warlo 

  

Organisasjonsutvalget 

Utvalgets sammensetning har vært: 
Leder:   Alf Erik Andersen 

Nestleder:  Gustav Bahus 

Medlem:  Lill Harriet Sandaune 

Medlem:  Frode Hestnes 

Medlem:  Kari Kjønaas Kjos (frem til 21. mars 2021) 

Medlem:  Anders Anundsen 

Medlem:  Bjørn Emil Nesset, FpU 

 

Utvalgets mandat er som følger: 

Organisasjonsutvalget skal kontinuerlig følge den organisatoriske situasjonen i partiet, med 

henblikk på god organisasjonskultur og vitalisering av grasrotengasjementet. Utvalget skal aktivt 

bidra til, og være rådgiver i, arbeidet for at organisasjonen følger landsstyrets og sentralstyrets 

strategivedtak, herunder: 

 

• Forebyggende tiltak for å sikre en god organisasjonskultur 

• Oppfølging av tiltak for medlemsutvikling  

• Løpende oppfølging av partiets vedtekter og etiske -og organisatoriske retningslinjer  

• Oppfølging av fylkeslagenes virksomhetsplaner 

• Skoleringstiltak rettet mot organisasjonskultur og organisasjonsbygging 

• Oppfølging av nominasjonsprosesser  

• Konflikthåndtering  

 

Organisasjonsutvalget er sentralstyrets saksforberedende organ i saker om vedtektsendringer og i 

saker som angår medlemskap i partiet jfr. vedtektenes §3 samt partiets etiske og organisatoriske 

retningslinjer. Organisasjonsutvalg har ansvaret for å saksbehandle og følge opp partiets håndtering 
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av påstander om seksuelle overgrep/trakassering i Fremskrittspartiet. Organisasjonsutvalget kan i 

slike tilfeller gi sanksjoner som omfatter medlemskap og begrensning av medlemsrettigheter i FrP. 

 

Organisasjonsutvalget skal bestå av 7 medlemmer. 
Organisasjonsutvalget skal ha et arbeidsutvalg (AU) bestående av 3 medlemmer. Arbeidsutvalget 

skal ha spesielt ansvar for å forberede saker som omhandler konflikthåndtering og varsling om 

brudd på partiets vedtekter og/eller etiske -og organisatoriske retningslinjer. 


