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1. Årsberetning 

1.1 Gruppestyret 

 

I Perioden 01.03.2020-28.09.2020 

Parlamentarisk leder: Siv Jensen 

Parlamentarisk 1. nestleder: Sylvi Listhaug  

Parlamentarisk 2. nestleder: Hans Andreas LImi 

Innpisker: Sivert Bjørnstad 

Stortingets 2. visepresident: Morten Wold  

Medlem: Per Willy Amundsen  

Medlem: Morten Stordalen  

1. varamedlem:  Jon Helgheim 

2. varamedlem: Himanshu Gulati 

3. varamedlem:  Åshild Bruun Gundersen 

Sentralstyrets representant: Bjørn-Kristian Svendsrud 

 

 

I Perioden 28.09.2020-28.02.2021 

Parlamentarisk leder: Siv Jensen 

Parlamentarisk 1. nestleder: Sylvi Listhaug  

Parlamentarisk 2. nestleder: Hans Andreas LImi 

Innpisker: Sivert Bjørnstad 

Stortingets 2. visepresident: Morten Wold  

Medlem: Per Willy Amundsen  

Medlem: Morten Stordalen  

1. varamedlem:  Jon Helgheim 

2. varamedlem: Himanshu Gulati 

3. varamedlem:  Åshild Bruun Gundersen 

Sentralstyrets representant: Ketil Solvik-Olsen  
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1.2 Gruppens sammensetning og komiteansvar 

 

 

Fraksjonsledere Komite Medlemmer 

Erlend Wiborg  Arbeid- og sosialkomiteen  

Gisle Meininger Saudland  

(til 19.02.21) 

Jon Georg Dale (fra 19.02.21) 

Jon Georg Dale  

(til 19.02.21) 

Terje Halleland (fra 

19.02.21) 

Energi- og miljøkomiteen  

Terje Halleland (til 19.02.21) 

Gisle Meininger Saudland  

(fra 19.02.21) 
 

Silje Hjemdal Familie- og kulturkomiteen  Himanshu Gulati  

Per Willy Amundsen  Justiskomiteen  

Kari Kjønaas Kjos  

(til 27.10.20) 

Kjell Børege Freiberg  

(fra 27.10.20) 

Roy Steffensen  
Utdanning- og  

Forskningskomiteen 
Hanne Dyveke Søttar  

Jon Engen-Helgheim  

(til 25.02.21) 

Helge André Njåstad  

(fra 25.02.21) 

Kommunal- og 

forvaltningskomiteen  

Jon Engen-Helgheim  

(fra 25.02.21 

Helge André Njåstad 

(fra 29.01.20) 

Solveig Horne  
Kontroll- og 

konstitusjonskomiteen  
 

Morten Ø. Johansen 

(til 19.02.21) 

Siverg Bjørnstad  

(fra 19.02.21) 

Næringskomiteen  Bengt Rune Strifeldt  
 

Bård Hoksrud) 
Transpor- og 

kommunikasjonskomiteen  

Morten Stordalen  

(til 19.02.21) 
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Tor André Johnsen 

Åshild Bruun-Gunderseen  

(fra 19.02.21) 

Åshild Bruun-Gundersen 

(til 19.02.21) 

Morten Stordalen  

(fra 19.02.21) 

Helse- og omsorgskomiteen 

Kjell Børge Freiberg  

(til 27.10.20) 

Kari Kjønaas Kjos (fra 

27.10.20) 

Christian Tybring-Gjedde Utenrikskomiteen 
Morten Wold  

Siv Jensen  

Sylvi Listhaug  Finanskomiteen 
Sivert Bjørnstad (til 19.02.21) 

Hans Andreas Limi 

    
Morten Ørsal Johansen (fra 

19.02.21) 

  

  



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stortingsgruppens representanter i Landsstyret 01.03.20 – 28.02.21

Tor André Johnsen   

Solveig Horne  

Sivert Bjørnstad 

Hanne Dyveke Søttar 

Morten Ørsal Johansen 

1. vara Per-Willy Amundsen 

2. vara Kjell Børge Freiberg 

3. vara Åshild Bruun-Gundersen 

4. vara Bård Hoksrud 

5. vara Roy Steffensen 
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Valgkomitéens medlemmer:  

Morten Wold (leder) 

Morten Stordalen 

Bengt Rune Strifeldt 

Silje Hjemdal  

Roy Steffensen 
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1.3 Gruppesekretariatet 

 

Stortingsgruppens sekretariat er støtteapparat for stortingsgruppen, og arbeider med politisk 

saksbehandling for denne. Oppgavene omfatter bl.a. faktainnhenting, utarbeidelse av saksnotater til 

gruppens ulike organer, sekretærarbeid i ulike utvalg, produksjon av artikler, avisinnlegg, 

komitemerknader, foredragsvirksomhet om gruppens arbeid m.v. 

 

Sekretariatsleder Per Kristian Solbak 

Kommunikasjonssjef Ida Krag (til 31.05.20) 

Kommunikasjonssjef Kjetil Løset (fra 10.08.20) 

Nestleder i kommunikasjonsavdelingen Lars Joakim Hanssen 

Spesialrådgiver Espen Espeset  

Spesialrådgiver Brage Baklien (permisjon fra 04.01.21) 

Spesialrådgiver Magnus Birkelund 

Spesialrådgiver André Larsen (til 30.06.20) 

Spesialrådgiver Karine Skaret  

Seniorrådgiver/Pressekontakt Jostein Nissen-Meyer 

Pressekontakt Kristian P. Larsson 

Pressekontakt Christoffer Pederssen (fra 01.05.20) 

Pressekontakt Håkon Sandvik 

Pressekontakt Jacobsen, Andreas R. K. 

Pressekontakt Kai Morten Terning (fra 01.02.21) 

Kommunikasjonsrådgiver Glen S. Nerdal 

Kommunikasjonsrådgiver Håkon Rusdal (fra 01.02.21) 

Kommunikasjonsrådgiver Jørgen B. Elstad  

Kommunikasjonsrådgiver Carl W. Korsnes (til 30.04.20) 

Kommunikasjonsrådgiver Erwin Teigen (til 31.10.20) 

Kommunikasjonsrådgiver Håkon Rusdal (fra 01.02.21) 

Kommunikasjonsrådgiver Kristian Haughom (fra 01.02.21) 

Politisk rådgiver Thor Magne Bostad 

Politisk rådgiver Kurt Jonny Einarsen 

Politisk rådgiver Oda Therese Gipling  

Politisk rådgiver Hildegun Stensvold Hansen 

Politisk rådgiver Hårek Hansen 
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Politisk rådgiver Per Christian Krogh 

Politisk rådgiver Julia Brännstrøm (permisjon fra 04.08.20) 

Politisk rådgiver Tonje Lavik 

Politisk rådgiver Kristine Lie  

Politisk rådgiver Tone Liljeroth  

Politisk rådgiver Veronica Isabel Pedersen (til 30.04.20) 

Politisk rådgiver Lars Petter Solås  

Politisk rådgiver Hans Morten Vardøy  

Spesialkonsulent Synøve Gram Brynildsen 

Spesialkonsulent Bente Dagslet 

Seniorkonsulent Beate Holland (til 30.06.2020) 
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2.0 Fremtredende stortingsverv besatt av Fremskrittspartiet 

 

01.03.2020-28.02.2021 

Morten Wold 2. visepresident 

Erlend Wiborg Leder av Arbeids-og sosialkomitéen 

Roy Steffensen Leder av Utdannings- og forskningskomitéen 

Bård Hoksrud 1. nestleder Transport- og kommunikasjonskomitéen  

Jon Engen-Helgheim 1. nestleder Kommunal- og forvaltningskomitéen  

(til 25.02.21) 

Helge André Njåstad 1. nestleder i Kommunal- og forvaltningskomitéen  

(fra 25.02.21) 

Sylvi Listhaug 2. nestleder i Finanskomitéen 

Christian Tybring-Gjedde 2. nestleder i Utenriks- og forsvarkomitéen 

  2. nestleder i Den utvidede utenriks- og forsvarkomité 

Siv Jensen 2. nestleder i Stortingets Valgkomité  
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3.0 Møtende vararepresentanter i perioden 

 

Bjørnar Laabak 

Liv Gustavsen 

Anette C. Elseth 

Stine M. K. Olsen 

Ellen Eriksen 

Carl I. Hagen 

Dagfinn H. Olsen 
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4.0 Gruppens representasjon i internasjonale organisasjoner 

 

01.03.2020 – 28.02.2021 

 

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-parlamentarikerkomiteene og Den felles 

EØS-parlamentarikerkomiteen 

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. 
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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 komite 

Medlem: Bengt Rune Strifeldt 

Varamedlem: Tor André Johnsen 

 

 

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 
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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.  

 

Det er i alt fremmet 40 grunnlovsforslag som kommer til behandling i neste stortingsperiode. 

Forslagene er inntatt i Dokument 12 (2019-2020) Grunnlovsforslag.  

 

Den forberedende behandling av grunnlovsforslagene skjer i Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 

hvor Fremskrittspartiet har ett medlem, Solveig Horne.   
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5.2.1 Revidert Nasjonalbudsjett 2020 

 

Meld. St. 2 (2019-2020), Innst. 360 S (2019-2020) 

 

Revidert nasjonalbudsjett 2020 ble lagt frem i mai og var den første ordinære budsjettrunden etter at 

Fremskrittspartiet gikk ut av regjering. Dette innebar forhandlinger med regjeringspartiene Høyre, 

Venstre og Kristelig Folkeparti. Budsjettforhandlingene bar preg av Korona-pandemien. For 

Fremskrittspartiet var det viktig å sikre midler til sykehusene for å kutte køene som var oppstått som 

følge av pandemien, få på plass tiltak for å motvirke ensomhet blant eldre, fjerne taket i 

nettolønnsordningen for norske sjøfolk og sikre norsk reiseliv som mistet all omsetning pga 

pandemien. 

 

Selv om Norge var sterkt preget av pandemien var det også plass til en rekke viktige FrP-saker i 

budsjettforhandlingene. Fremskrittspartiet fikk gjennomslag for å redusere avgiften på alkoholfrie 

drikkevarer, tiltak mot gjengkriminalitet i Oslo, midler til en Norsk-Svensk grensestasjon på 

Magnormoen og flere samferdselsprosjekter.   

 

En ekstra gladsak i budsjettforhandlingene var gjennomslaget for å fjerne flere bomstasjoner og det 

ble bevilget penger til å avvikle bomstasjoner i Møre og Romsdal, Nordland, Vestland og Innlandet. 

For finansfraksjonen var det viktig med en geografisk fordeling og at bomstasjonene skulle fjernes, 

og ikke bare kutte litt i bompengegjelden. I de fylkene hvor det ikke var mulig å fjerne 

bomstasjoner ble det heller satset på andre samferdselsprosjekter. 
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5.2.2 Statsbudsjettet 2021 

 

Statsbudsjettet 2021, Prop 1 S 2020-2021 

 

For første gang siden Fremskrittspartiet gikk inn i regjeringen laget partiet alternativt statsbudsjett. 

Alle stortingsrepresentantene og fylkeslagene ble bedt om å komme med innspill. For 

Fremskrittspartiet var avgifter på grenehandelsutsatte varer, innvandring, bistand, pensjoner, helse 

og samferdsel viktige i budsjettet. For stortingsgruppen var det ønskelig at hele landet skulle nyte 

godt av endringene som kom.  

 

Når så mange nordmenn reiser til Sverige for å handle mat, brus, godteri, alkohol og tobakk grunnet 

forskjellene i avgifter og priser er det rart at ikke flere politikere engasjerer seg i dette. 

Handelslekkasjen til Sverige fører til tap av skatteinntekter og arbeidsplasser i Norge. 

Fremskrittspartiet fikk i budsjettforhandlingene gjennomslag for å fjerne sjokolade- og 

sukkervareavgiften, halvere avgiften på alkoholfrie drikkevarer, kutte avgiften på snus med 25 

prosent og kutte 10 prosent i alkoholavgiften på øl og vin. Dette var bra start for å nærme seg et 

svensk avgiftsnivå. Andre skatte- og avgiftssaker som ble prioritert var fjerning av 

flypassasjeravgiften i 2021 og halvering av lavmomsen frem til sommeren 2021. 

 

Fremskrittspartiet fikk dessverre ikke gjennomslag for å kutte antall kvoteflyktninger og reduksjon i 

bistandsbudsjettet. Men det ble likevel gjort viktige innstramminger på familieinnvandring og på 

bistandsbudsjettet ble hjelp i nærområdene prioritert.  

 

En viktig sak i budsjettforhandlingene var å reversere regjeringens forslag til økte egenandeler i 

helsevesenet. Fremskrittspartiet fikk gjennomslag for å senke egenandelstaket til 2460 kroner. 

 

På samferdsel ble det prioritert reasfaltering av både riks- og fylkesvei, fjerning av flere 

bomstasjoner og midler til Stad skipstunnel.  
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5.3 Komiteene og komitéarbeidet 

5.3.1 Finans 

 

Fraksjonens medlemmer perioden 01.03.2020 til 19.02.2021: 

Sylvi Listhaug, fraksjonsleder 

Hans Andreas Limi, medlem 

Sivert Bjørnstad, medlem 

 

Fraksjonens medlemmer perioden 19.02.2021 til 28.02.2021: 

Sylvi Listhaug, fraksjonsleder 

Hans Andreas Limi, medlem 

Morten Ørsal Johansen, medlem 

 

Ansatte 

Brage Baklien, spesialrådgiver 

Magnus Birkelund, spesialrådgiver 

 

Finanskomiteen behandler i hovedsak saker om statsbudsjett og oljepengebruk, avgifter, skatt, bank, 

forsikring, børs, regnskap og revisjon. Det siste året har stort sett handlet om tiltakspakker for å 

bekjempe de økonomiske tiltakene av pandemien. Det siste året har det vært behandlet totalt 8 

tiltakspakker. For finansfraksjonen har det viktigste vært inntektssikring for arbeidstakere, gode 

kompensasjonsordninger og rammebetingelser som skulle gjøre de økonomiske konsekvensene av 

pandemien minst mulig for enkeltmennesker og bedrifter. 

 

De første tiltakspakkene som ble behandlet av Stortinget ble behandlet i rekordfart. Det aller 

viktigste var å sørge for at pengene kom ut raskest mulig. Det har ikke vært mulig å lage ordninger 

som treffer alle eller som er 100 prosent rettferdige. Finansfraksjonen har ikke ønsket å gå inn på 

saker som kunne forsinke eller forhindre at pengene kom frem til bedrifter og arbeidstakere. Viktige 

saker som har vært behandlet i forbindelse med tiltakspakkene har vært kutt i skatter- og avgifter, 

arbeidsgivers lønnsplikt i forbindelse med permittering, lønnsstøtte og kompensasjonsgrad i 

kompensasjonsordningen. Det har også vært viktig å sikre lærlinger, selvstendig næringsdrivende 

og studenter i større grad enn eksisterende ordninger har lagt opp til. Finansfraksjonen mener at 

pakkene regjeringen har levert har vært alt for svake og for lite målrettede. I alle rundene det siste 

året har Fremskrittspartiet derfor måttet være med på å forsterke og forbedre de ulike pakkene.  

 

Fremskrittspartiet har dessverre ikke fått gjennomslag for alle sine forslag i tiltakspakkene. Det har 

blant annet ikke blitt flertall for å sikre likebehandling av bedrifter som eier sine driftsmidler og de 

som leier/leaser.  
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Brev til Stortinget fra Norges Banks representantskap om ansettelse av ny daglig leder av 

Norges Bank Investment Management (NBIM) 

Dokument 9:1 (2019-2020), Innst. 398 S (2019-2020) 

Ansettelsen av ny sjef for oljefondet har også vært en sak det siste året som fikk stor 

oppmerksomhet i både media og i Stortinget. Det skapte kontroverser at Nikolai Tangen som drev 

et svært vellykket hedgefund i London hadde invitert mange samfunnstopper på et seminar i USA, 

inkludert lederen av oljefondet, like før det ble kjent at den tidligere oljefondsjefen skulle gå av. Det 

ble stilt mange spørsmål om ansettelsesprosessen hadde gått riktig for seg og om Tangens 

forbindelser til skatteparadis og mulig interessekonflikt med AKO-fondene. Saken endte med at 

Tangen gikk helt ut av AKO-fondet og tiltrådte som ny oljefondsjef etter at arbeidskontrakten ble 

reforhandlet.  
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5.3.2 Utenriks- og forsvarskomitéen 

 

Komiteen behandler saker fra Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet. 

 

Fraksjonens medlemmer og ansvarsområde fra 1.mars 2020 til 29. februar 2021: 

Christian Tybring-Gjedde, fraksjonsleder Utenriks generelt / Forsvar 

Morten Wold     Forsvarspolitisk talsperson 

Siv Jensen     Generelt 

 

 

Hildegunn Stensvold Hansen, politisk rådgiver  

Per Christian Krogh, politisk rådgiver 

 

Viktige saker i perioden: 

 

Evne til forsvar - vilje til beredskap. Langtidsplan for forsvarssektoren 

Stortinget besluttet blant annet Forsvarets fremtidige styrkestruktur og at Norge skal delta i det 

europeiske forsvarsfondet. Stortinget ba også regjeringen om å øke antall årsverk raskere enn det 

regjeringen foreslo og om å sette ned en forsvarskommisjon i løpet av 2021. 

 

Også vi når det blir krevet - Veteraner i vår tid 

Meldingen oppsummerer regjeringens innsatsen for personell i internasjonale operasjoner for Norge 

de siste ti årene og peker ut veien videre innenfor veteranområdet. 

 

Lov om Etterretningstjenesten (etterretningstjenesteloven) 

Stortinget har vedtatt en ny lov om Etterretningstjenesten, som avløser etterretningstjenesteloven av 

1998. Lovforslaget fra regjeringen fulgte opp Stortingets anmodningsvedtak fra februar 29017. Et 

hovedformål for loven er å gi Etterretningstjenestens virksomhet en sikker rettslig forankring. 

 

Meld. St. 11 (2019–2020) Digital transformasjon og utviklingspolitikken 

Formålet med denne meldingen til Stortinget var å definere og gi en strategisk retning for 

digitalisering i utviklingspolitikken. 
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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 i perioden 01.03.2020 til 23.10.20: 

Åshild Bruun-Gundersen, fraksjonsleder 

Kjell-Børge Freiberg 

Fraksjonens medlemmer 23.10.20 til 23.02.21: 

Åshild Bruun-Gundersen, fraksjonsleder  

Kari Kjønaas Kjos   

Fraksjonens medlemmer 23.02.21 til dags dato: 

Morten Stordalen, fraksjonsleder  

Kari Kjønaas Kjos    

 

Ansatte:  

Tonje Lavik, politisk rådgiver  

Andreas Jacobsen, kommunikasjonsrådgiver (frem til 10.08.20)  

Glenn Nerdal, kommunikasjonsrådgiver (fra 01.08.20 til 31.12.20) 

Kai Morten Terning, politisk rådgiver (fra 01.02.21)  

 

Saker behandlet: 

Stortingsmeldinger: 5 

Proposisjoner: 24 

Representantforslag: 43 

Redegjørelser: 2 

 

Fraksjonen har fått en rekke gjennomslag for egne forslag det siste året. Blant annet har vi fått 

flertall for å få på plass en fast praksis for synsrehabilitering og fast praksis for at de som blir 

innlagt etter hjerneslag får undersøkt synsfunksjon, økt bruk av avtalespesialister, stans i 

nedbygging av døgnplasser innen psykisk helse og forbud mot barn og unge på sykehjem.  
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Viktige saker i perioden: 

 

Meld. St. 24 (2019-2020) Lindrende behandling og omsorg. 

Meldingen innebar tiltak for å styrke lindrende behandling og omsorg og synliggjøre døden som en 

del av livet – i familien, i helse- og omsorgstjenesten og i samfunnet. Alle skal ivaretas på en 

helhetlig måte for å få best mulig livskvalitet og økt grad av valgfrihet ved livets slutt. Tjenestene 

skal innrettes slik at de som ønsker det, kan få dø i eget hjem. Vi mente i behandlingen at det ikke 

var fokusert nok på viktigheten av fritt brukervalg og var ikke fornøyd med at det ble vist til en 

eksisterende veileder som gir råd om hvordan innføring av fritt brukervalg kan gjennomføres. Vi 

fremmet derfor forslag om en utredning av fritt brukervalg etter modell fra Sverige.  

 

Regjeringens mål om at alle skal få oppleve en verdig avslutning på livet i tråd med egne ønsker og 

verdier, er selvmotsigende, all den tid verken aktiv dødshjelp eller terminal sedering er tatt stilling 

til i stortingsmeldingen. For Fremskrittspartiet er det en grunnleggende rettighet å få være sjef i eget 

liv, hele livet. Vi foreslo derfor også å sette ned et utvalg som skulle se på praksis og lovverk i 

andre land knyttet til aktiv dødshjelp og smertelindring ved livets slutt, og hvilke konsekvenser et 

lovverk som gir flere rettigheter i livets siste fase, vil få. Ingen av våre forslag fikk dessverre 

flertall.  

 

Prop. 64 L (2019-2020) Lov om Eldreombud  

Fremskrittspartiet har lenge krevd at de eldre skal få et eget ombud. I regjeringserklæringen fra 

Jeløya fikk partiet gjennomslag for å etablere et nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud.  

Gjennom budsjettet for 2019 ble dette sikret gjennom en bevilgning på 4 millioner kroner til 

opprettelse av et nasjonalt eldreombud. 

 

Eldreombudet skal fremme eldres interesser og være en synlig stemme i det offentlige rom 

uavhengig av gjeldende politikk og samfunnsstrukturer. En viktig del av Eldreombudets rolle er å 

løfte saker og være en stemme for de grippene som møter utfordringer som direkte eller indirekte er 

knyttet til alder.  Etableringen av Eldreombudet innebar ikke endringer i eksisterende ombuds-, 

tilsyns- eller klageordninger eller i regelverk som berører eldre.  

 

Prop. 88 L (2019-2020) Endringer i alkoholloven  

FrP sikret flertall for at Vinmonopolet får utvidet åpningstid med én time på lørdager, slik at de kan 

holde åpent til 16:00. I tillegg foreslo FrP en rekke moderniseringer i alkoholloven, som ble 

nedstemt av de andre partiene. På denne bakgrunn fremmet vi også et eget representantforslag om 

en næringsvennlig og moderne alkoholpolitikk. I den saken fikk vi støtte fra alle partiene i helse- og 

omsorgskomiteen for å sikre at Vinmonopolet skal ta inn lokalproduserte drikkevarer.  
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Prop. 34 L (2019-2020) Endringer i bioteknologiloven mv. 

Regjeringen foreslo flere endringer i bioteknologiloven, på bakgrunn av enigheten vi også stod bak, 

etter vår tid i regjering. I tillegg ønsket vi å benytte denne muligheten til å fremme 

Fremskrittspartiets politikk på området. Stortinget vedtok da, for første gang på 16 år, endringer i 

bioteknologiloven. Endringene innebærer blant annet å tillate eggdonasjon, tillate assistert 

befruktning for enslige, tilby tidlig ultralyd og tillate NIPT-test for gravide kvinner. 

 

Prop. 92 L (2020-2021) Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og straffeloven 

(rusreformen)  

FrP mente forslaget fra rusreformutvalget på enkelte områder gikk for langt. Regjeringen har gjort 

noen fornuftige endringer i sitt forslag som nå er lagt frem, og vi skal nå gjøre en grundig vurdering 

av forslaget.  

 

For Fremskrittspartiet er det viktigste å fange opp ungdom som er i ferd med å havne på skråplanet 

før det er for sent. Det å erstatte straff med en samtale på et rådgivningskontor vil ikke sikre at de 

unge blir fanget opp og at problemene den enkelte sliter med blir avdekket. Oppfølgingen av de 

yngste må forsterkes kraftig og vi må sikre at politiet får de virkemidlene de trenger til å fortsette 

kampen mot narkotika. Disse to punktene vil være det viktigste for FrP under behandlingen av 

reformen.  
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5.3.4 Arbeids- og sosialkomitéen 

 

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: 

Erlend Wiborg,  fraksjonsleder og komitéleder 01.10.2017-d.d. 

  foreldrepermisjon fra 02.20-06.20 

Gisle Meininger Saudland,  01.20 – 01.21. 

 Fungerende fraksjonsleder fra 02.20-06.20 

Jon Georg Dale, fraksjonsmedlem 02.21- 

Bjørnar Laabak,  vara for Erlend Wiborg fra 02.20-06.20 

Tone Liljeroth,  politisk rådgiver 01.2018 – d.d. 

 

Viktige saker i perioden: 

 

Det siste året har i stor grad vært preget av pandemien og saker tilknyttet denne. FrP har 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. Blant disse tiltakene, vedtatt i arbeid- og sosialkomiteen, ligger blant annet; 

feriepenger for dagpenger som ble foreslått av Fremskrittspartiet, høyere dagpengesats for 

permitterte, forlenget rett til dagpenger, arbeidsavklaringspenger og utvidet rett til omsorgspenger 

ved behov for å være hjemme med barn, redusert arbeidsgiverperiode ved behov for permittering, 

utvidet periode med full lønn ved permittering, redusert forutgående inntektskrav for rett på 

dagpenger og redusert krav til bortfall av arbeidstid. 

 

Av andre saker vil fraksjonen trekke særlig frem: 

 

Dokument 8:53 S (2020-2021), Innst. 221 S (2020-2021) om å sikre et anstendighetsløft for 

pensjonister. 

Forslaget ble fremmet av FrP og SV og deler av forslaget ble vedtatt. Det viktigste gjennomslaget er 

at FrP vant gjennom med avskaffelse av underregulering på 0,75% og den ble erstattet av en 

regulering lik snittet av lønns- og prisveksten. FrP og SV sitt ønske om å heve minstepensjonene til 

fattigdomsgrensen ble nedstemt. FrP fikk også gjennomslag for noe økt innflytelse for landets 

pensjonister og pensjon fra første krone. 
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Prop. 15 L (2020-2021), Innst. 127 L (2020-2021), Lovvedtak 40 (2020-2021) utfasing av 

forsørgertillegg og barnetillegg til alderspensjon. 

Forslaget ble fremmet av regjeringen, og vedtatt med støtte fra FrP. Innebærer at en ikke lenger kan 

få disse tilleggene der en er bosatt i utlandet, utenfor Europa, for ektefeller eller barn som ikke har 

særlig tilknytning til Norge. Norske velferdsytelser skal gå til norske statsborgere og folk som 

bor/arbeider i Norge 

 

Prop. 24 L (2020-2021), Innst. 135 L (2020-2021), Lovvedtak 41 (2020-2021) Endringer i 

sosialtjenesteloven. 

Forslaget ble fremmet av regjeringen, og vedtatt med støtte fra FrP. Innebærer at en som søker 

sosialhjelp og ikke har tilfredsstillende norskferdigheter til å få arbeid får plikt til å delta på 

norskopplæring. 

 

Dokument 8:56 S (2019-2020), Innst. 254 S (2019-2020) om å etablere Nav-ombud 

Forslaget ble fremmet av FrP og vedtatt etter forhandlinger med regjeringen. Innebærer at det skal 

etableres et lavterskeltilbud for brukere av Nav som opplever de blir behandlet i strid med 

regelverket. Tilbudet skal kunne benyttes før saken går til Trygderetten, slik at flere saker skal 

kunne løses utenfor domstolene. Forslaget innebærer organisering under Sivilombudsmannen. 

Saken har vært til behandling i Harbergutvalget og skal videre til Kontroll- og 

konstitusjonskomiteen for endelig behandling. 

 

Dokument 8:122 S (2020-2021) om å fjerne avkortning i pensjon for gifte og samboende 

Forslaget er fremmet av FrP og ber om at avkortningen i grunnpensjon for gifte og samboende 

avvikles helt. Ikke ferdigbehandlet når årsberetningen er skrevet. 

 

Dokument 8:104 S (2020-2021) om å gi rett til sykepenger og dagpenger for de mellom 67-72 

år.  Forslaget er fremmet av FrP og foreslår å gi de mellom 67-72 år, og er omfattet av 

pensjonsreformen, rett til sykepenger og dagpenger frem til forventet pensjonsalder. En 1980-

modell må stå i arbeid til om lag 72 år for å oppnå pensjon som dagens 67-åringer. Da må også 

rettigheter som arbeidstaker gjelde frem til 72 år, slik det har vært for tidligere generasjoner frem til 

pensjonsalder. Forslaget er ikke ferdigbehandlet når årsberetningen er skrevet. 

 

Dokument 8:105 S (2020-2021) om å sikre et helhetlig Nav. 

Forslaget er fremmet av FrP 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 er ikke ferdigbehandlet når årsberetningen er skrevet. 
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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 fra 1. mars 2020  

til 28. februar 2021: 

 

Terje Halleland, medlem og fraksjonsleder fra februar 2021. 

Generell energipolitikk, petroleum- og gassvirksomhet, og vannkraft og rovvilt.  

 

Gisle Meininger Saudland, medlem fra februar 2021. 

Miljøvern, forurensings- og utslippsproblematikk, friluftsliv, naturmangfold, flom og skred, strøm 

og nettleie. 

    

Jon Georg Dale, fraksjonsleder frem til februar 2021. Petroleumsvirksomhet, overordnede 

klima- og miljøspørsmål, rovdyrforvaltning. 

 

Liv Lønnum, politisk rådgiver  

Haakon Sandvik, kommunikasjonsrådgiver 

 

Viktige saker i perioden 

Endringer i motorferdselloven (båter med elmotor på små vann mv.) 

Prop. 20 L (2020-2021), Innst. 220 L (2020-2021), Lovvedtak 73 (2020-2021) 

 

Representantforslag om å stoppe NorthConnect endelig 

Representantforslag om ny konsesjon for Røldal-Suldal kraftanlegg 

Representantforslag om klimaomstilling 

Endringer i energiloven m.m. endringer om selskapsmessig- og funksjonelt skille 

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=81571
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=81485
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=82570
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=82570
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=82371
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=82371
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=81941
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Langskip - fangst og lagring av CO2 

Meld. St. 33 (2019-2020), Innst. 143 S (2020-2021) 

Stortingsgruppen avviste regjeringens CCS prosjekt «langskip» ved behandlingen av meldingen på 

grunn av høye kostnader og stor risiko for skattebetalerne. 

Representantforslag om gjennomgang av planene for vernede vassdrag med mål om å 

legge til rette for økt verdiskaping gjennom utbygging av vannkraft 

Fremskrittspartiet fremmet forslag om en gjennomgang av planene for vernede vassdrag med om å 

legge til rette for økt verdiskapning gjennom utbygging av vannkraft. Forslaget fikk ikke tilslutning 

i Stortinget.  

Redegjørelse av olje- og energiministeren om Equinor ASAs virksomhet i USA og 

statens eieroppfølging 

Representantforslag om å stanse utbygging av vindkraft etter gammelt 

konsesjonssystem, inntil rettssystemet har endelig avgjort klager som er brakt inn for 

domstolene. 

Fremskrittspartiet fremmet dette forslaget i mai, men fikk ikke støtte for dette i Stortinget.  

Vindkraft på land 

Meld. St. 28 (2019-2020), Innst. 101 S (2020-2021) 

Fremskrittspartiet fikk gjennomslag for alle sine 7 krav til regjeringen i behandlingen av 

stortingsmeldingen. Kravene var; lokal aksept, flytte regelverket fra energiloven til plan- og 

bygningsloven, buffersone til bebyggelse, kutt av alle subsidier, byggestart senest fem år etter gitt 

konsesjon, garanti for opprydding, høyde og antall turbiner skal fastsettes i konsesjon. Tillegg skal 

skattesystemet for vind vurderes.  

Representantforslag om lokal medvirkning og åpenhet i vindkraftsaker 

Endringer i vannressursloven og energiloven mv. (administrative reaksjoner og 

sanksjoner) 

Miljøkriminalitet 

Meld. St. 19 (2019-2020), Innst. 68 S (2020-2021) 

 

Klimaplan for 2021 - 2030 
Meld. St. 13 (2020-2021) 

Løpende debatt om Stortingsmeldingen Klimaplan 2021-2030. Vårt utgangspunkt er at å redusere 

klimagassutslipp er en global utfordring som krever globale løsninger. Vi forutsetter at bruk av 

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=81101
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=80181
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=80181
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=80090
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=80090
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=79933
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=79933
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=79933
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=79933
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=80343
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=80343
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=80303
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=79685
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=79685
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=78629
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=78629
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-13-20202021/id2827405/?ch=1
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kvotefleksibiliteten ved å kjøpe klimakvoter når det er billigere en alternative tiltak. Vi legger også 

til grunn at Norge kan bruke de samme bokføringsmekanismene for skog. Vi støtter ikke en 

tredobling av CO2 avgiften, men er opptatt av å legge til rette for verdiskapning i Norge og sikre- 

og skape nye arbeidsplasser. Vi sier nei til nullutslippssoner i byer og andre forbud som salg av 

bensin- og dieselbiler.  
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5.3.6 Næringskomitéen 

 

Komiteen behandler saker fra Nærings- og Fiskeridepartementet, og Landbruks- og 

Matdepartementet 

 

Fraksjonens medlemmer og ansvarsområde fra 1.mars 2020 til 29. februar 2021: 

Morten Ørsal Johansen (fraksjonsleder, til 22. februar 2021): Næring, landbruk 

Sivert Bjørnstad (fraksjonsleder, fra 22. februar 2021): Havbruk, (maritim), næring, landbruk 

Bengt Rune Strifeldt: Fiskeri, reindrift, mineralnæringen, (maritim) 

 

Hildegunn Stensvold Hansen, politisk rådgiver 

Carl W Korsnes, kommunikasjonsrådgiver (til 30. april 2020) 

Jørgen Bruserud Elstad, kommunikasjonsrådgiver (fra 1. mai 2020) 

 

Viktige saker i perioden: 

 

Meld. St. 27 (2019–2020) Daglegvare og konkurranse – kampen om kundane 

Hovedformålet med meldingen var å få bedre konkurranse i verdikjeden for dagligvarer. FrP bidro 

til å spisse tiltakene gjennom at det ble flertall for flere av våre forslag. Meldingen ble sett i 

sammenheng med Lov om god handelsskikk som ble vedtatt i mars 2020 

 

Meld. St. 10 (2019–2020) Høytflyvende satellitter – jordnære formål – En strategi for norsk 

romvirksomhet 

 

Meld. St. 32 (2018–2019) Et kvotesystem for økt verdiskaping. En fremtidsrettet 

fiskerinæring 

En helhetlig gjennomgang av kvotesystemet. FrP forhandlet og dannet flertall med 

regjeringspartiene.  

 

Dokument 8:18 S (2019–2020) fra Ap, Sp og SV om å sikre norske lønns- og arbeidsvilkår i 

norske farvann og på norsk sokkel. FrP fikk flertall for å sette ned et partssammensatt utvalg for å 

vurdere tiltak som kan styrke norsk maritim kompetanse, sikre norske sjøfolk på norske skip og 

sikre norske rederiers konkurransekraft. 
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Dokument 8:105 S (2019–2020) fra FrP om innføring av rullerende gjennomsnittlig maksimalt 

tillatt biomasse (MTB), for en mer fleksibel forvaltning av havbruksnæringen. FrP fikk ikke 

gjennomslag, men det ble flertall for en prøveordning 

 

Dokument 8:69 S (2019–2020) fra FrP om å utvide områdeadgangen i det kvoteregulerte 

kongekrabbefisket. FrP fikk flertall for begge forslag.  
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5.3.7 Familie- og kulturkomitéen 

 

Familie- og kulturkomiteen behandler saker under familie, barn og ungdom, likestilling mellom 

kvinner og menn, forbrukersaker herunder saker om gjeldsordning, idrett, kirke, tros- og 

livssynssamfunn, kultur og kulturminner. 

 

Fraksjonens medlemmer og ansvarsområder: 

Silje Hjemdal, fraksjonsleder Familie 

Himanshu Gulati, kultur og idrett 

Thor M. Bostad, politisk rådgiver 

 

Viktige saker i perioden: 

Språkloven 

FrP løftet interessene til de som bruker alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) og 

tegnspråk.  FrP foreslo også at retten til gratis tolketjenester fjernes for de som har oppholdt seg i 

landet i mer enn fem år eller har norsk statsborgerskap, samt at offentlige ansatte skal få bruke 

valgfri målform, uten å få med seg andre parti på dette. 

 

Samværssabotasje 

Eget representantforslag.  Flere jurister bestrider regjeringens tolkning.  De fleste forslagene til 

vedtak ble avvist av flertallet.  De fleste partier anerkjenner nå problemstillingen. 

 

Barn som blir holdt mot sin vilje i utlandet 

Eget representantforslag.  De fleste forslagene til vedtak ble avvist av flertallet.  Kun ett forslag om 

utredning av straffeforbudet mot frihetsberøvelse ble vedtatt. 

 

Mediestøtteloven 

Dette er en ny lov som har til hensikt å legge til rette for et mangfold av redaktørstyrte journalistiske 

medier over hele landet ved å bidra til forutsigbare økonomiske rammer for medienes virksomhet 

og en styrket uavhengighet i forvaltningen av mediestøtten.   

 

Midlertidige regler for barnevern og fylkesnemdene ifm corona 

Som følge av koronaepidemien har det blitt foreslått regler som gjør Barnevern og -Fylkesnemdene 

i stand til å fungere også ved sykdom.  FrP har hatt spesielt fokus på at alle signaler om uheldige, 

uforutsette konsekvenser skulle bli fanget opp. 
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Kulturmiljømeldingen 

En melding som gjennomgår kulturminnefeltet og målene for kulturmiljøpolitikken fremover.  

Hovedpoeng for FrP var å sikre grunneiers rettigheter. 

 

Barnevernloven (samtaleprosess, årlig rapportering) 

Sakens intensjon var å styrke rettsikkerheten for partene i barnevernssaker.  Grensen for ettervern 

ble hevet til 25 år.  Det ble også innført bedre beskyttelse av barn med skjult adresse, og plikt krav 

om årlig tilstandsrapportering i den enkelte kommune.   

 

Medieansvarsloven 

Dette er en ny lov som innebærer en oppdatering og samling av gjeldende særregler om rettslig 

ansvar på medieområdet i en ny teknologinøytral særlov, og introduserer også enkelte nye lovregler.   

 

Kringkastingsloven (markedsføring av pengespill) 

Et bredt flertall gikk inn for at reklame for pengespill som ikke er lovlig i Norge skal stoppes. FrP 

gikk sterkt mot dette, siden dagens enerettsmodell for spill har vist seg å ikke nå målene for 

spillpolitikken. 

 

Sikring av inntektsgrunnlaget for hestesporten  

Eget representantforslag.  For hestesporten er det viktig at enkeltspillere ikke får for lav tapsgrense, 

da enkelte «proffe» storspillere (som utgjør en stor del av omsetningen) vil flytte sin spilling til 

utlandet. Det ble flertall sammen med resten av opposisjonen for en rekke vedtak. 

 

Oppheve spillmonopolet 

Eget representantforslag.  Viser nok en gang at FrP står alene om å oppheve enerettsmodellen for 

pengespill.  

 

Flytte myndighet til kommunene om søndagsåpent 

Eget representantforslag.  Viser nok en gang at FrP står alene om å tillate lokale bestemmelser om 

søndagsåpne butikker.   

 

Trontaledebatten - vedtak 15 

FrP var med på følgende vedtak: 

«Stortinget ber regjeringen sette ned et ekspertutvalg som skal gjennomgå norsk barnevern med mål 

om å bedre rettssikkerheten i alle ledd av tjenesten, der hensynet til barnets beste skal ligge til grunn 

for utvalgets arbeid.» 

 



 

31 

Møter digitalt og ute om kultur og næringslivs situasjon 

Fraksjonen har gjennomført en rekke møter.  Mange av disse er gjennomført digitalt.  Idretten, 

kulturvirksomheter, frivillige, barnevernsorganisasjoner, samt en rekke enkeltpersoner høres. 

 

Besøksturneer, bla i sommerukene. Bla vestland og Østlandet 

Fraksjonen har gjennomført, og har planlagt, flere besøksturneer.  Til tross for restriksjoner har det 

latt seg gjøre å gjennomføre slike turneer.  Disse genererer mange gode oppslag i lokal- og 

regionalmedia, og i sosiale medier. 
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5.3.8 Kontroll- og konstitusjonskomitéen 

 

Arbeidsoppgavene til Kontroll- og konstitusjonskomiteen er nedfelt i Stortingets forretningsorden § 

14 nr. 9. Oppgavene er nærmere beskrevet i håndbok for Kontroll- og konstitusjonskomiteen 2017-

2021.  

 

Fraksjonens medlemmer og ansvarsområde i perioden mars 2020 til februar 2021:  

 

Solveig Horne, fraksjonsleder 

 

Hans Morten Vardøy, rådgiver  

 

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. 

 

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 

særskilte meldinger som blir lagt frem for Stortinget. 

 

I flere av de ordinære sakene har det vært avholdt høringer, både åpne og lukkende. Dette gjelder 

for eksempel i Riksrevisjonens undersøkelse av infrastruktur og støttefunksjoner for 

kampflyvåpenets operative evne. Siden rapporten fra Riksrevisjonen var gradert ble det holdt 

lukkede høringer på Stortinget med påfølgende lukket debatt. 

 

Den viktigste saken i 2020 var den såkalte NAV-skandalen. Stortinget behandlet 5. mars 2020 

innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Redegjørelse gitt i Stortinget 5. november 

2019. Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen varslet i den forbindelse at statsråden ville 

komme tilbake til Stortinget når granskingsutvalgets endelige rapport forelå. 

 

Arbeids- og sosialminister Henrik Asheim holdt 13. oktober 2020 redegjørelse for Stortinget om 

Granskingsutvalgets rapport om EØS-saken, NOU 2020: 9. Saken ble deretter sendt kontroll- og 
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konstitusjonskomiteen til ordinær behandling. Innstilling i saken ble avgitt 9. mars 2021 med 

påfølgende debatt i Stortinget 22. mars 2021. 

 

En annen viktig sak hvor Solveig Horne var saksordfører var Riksrevisjonens undersøkelse av 

kvotesystemet i kyst- og havfisket, Dokument 3:6 (2019–2020). Fiskerinæringen er den nest 

viktigste eksportnæringen for Norge og ved riktig forvaltning vil den være evigvarende. Det ble 

avholdt åpen høring på Stortinget hvor blant annet kvotesystemet, sysselsetning, markedsadgang, 

vertikal integrering og eierskapsbegrensninger, samfiskeordningen stod sentralt. 

 

Den 25. februar 2021 overleverte EOS-utvalget en gradert særskilt melding til Stortinget om Frode 

Berg-saken (Dokument 7:2 2020-2021). Samme dag ble det opprettet en særskilt komité til å 

behandle meldingen. Komiteen består av kontroll- og konstitusjonskomiteens medlemmer samt 

representantene  Hans Fredrik Grøvan, Une Bastholm og Bjørnar Moxnes. Komiteen ledes av Dag 

Terje Andersen.  

 

I utgangspunktet skal EOS-utvalgets rapporter til Stortinget være ugraderte slik at rapportene kan 

behandles på vanlig måte. I denne saken mente forvaltningen at alle opplysningene var 

sikkerhetsgraderte også utvalgets konklusjoner. På grunn av sakens spesielle karakter mente 

EOS utvalget at Stortinget burde gjøre seg kjent med utvalgets vurderinger og konklusjoner, slik 

disse fremgår av utvalgets graderte sluttrapport. Den særskilte meldingen vil bli behandlet av den 

særskilte komite på ordinær måte. Det kan bli aktuelt å holde lukkede høringer med påfølgende 

lukket debatt. 

 

En annen viktig oppgave for kontrollkomiteen er Grunnlovssaker. 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.  

 

Det er i alt fremmet 40 grunnlovsforslag som kommer til behandling i neste stortingsperiode. 

Forslagene er inntatt i Dokument 12 (2019-2020) Grunnlovsforslag.  

 

 

 

 

  

https://www.stortinget.no/no/Representanter-og-komiteer/Komiteene/Kontroll--og-konstitusjonskomiteen/?tab=MembersCommittee#primaryfilter
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5.3.9 Justiskomitéen 

 

Justiskomiteen behandler saker som angår rettsvesen, kriminalomsorg, politiet, andre justisformål, sivil 

beredskap, rettferdsvederlag, alminnelig forvaltningslovgivning, straffelovgivning, prosesslovgivning og 

alminnelig sivillovgivning. 

 

Fraksjonens medlemmer og ansvarsområde 1. oktober 2019 til 28.februar 2020: 

Per-Willy Amundsen, fraksjonsleder  

Kari Kjønaas Kjos, medlem (tom. 23.10.20) 

Kjell-Børge Freiberg (fom. 23.10.20) 

 

Kristine Lie, politisk rådgiver 

Carl W. Korsnes, kommunikasjonsrådgiver (tom. april 2020) 

Erwin Teigen, kommunikasjonsrådgiver, (fom. april 2020 tom. oktober 20209 

Kristian P. Larsson, kommunikasjonsrådgiver (fom. oktober 2020) 

 

Viktige saker i perioden: 

 

Prop. 66 L (2019-2020) Endringer i straffeloven mv. (avvergingsplikt, utenomrettslig ekteskap, 

diskrimineringsvern, skyting mo politiet mv.) 

I denne proposisjonen ble det behandlet en rekke lovforslag til endringer i straffeloven, straffeprosessloven 

og enkelte andre lover, herunder blant annet endringer som medfører strengere straffer for skyting mot 

politiet. En rekke av lovendringene som her ble foreslått var resultat av arbeid som FrP igangsatte i regjering.  

I forbindelse med behandling av denne proposisjonen fikk FrP gjennomslag for å innføre forbud mot 

søskenbarnekteskap, samt å utvide avvergingsplikten til også å omfatte kjønnslemlestelse og tvangsekteskap 

– saker som FrP har kjempet for i over 20 år.  

Prop. 92 LS (2019-2020), Innst. 104 L (2020-2021), Lovvedtak 24 (2020-2021) Lov om finansavtaler 

(finansavtaleloven)  

Stortinget vedtok ny lov om finansavtaler høsten 2020. FrP var sterkt kritiske til en del av de endringene som 

ble foreslått av regjeringen.  

Prop. 11 L (2020-2021), Innst. 134 L (2020-2021), Lovvedtak 33 (2020-2021) Endringer i domstolloven 

(domstolstruktur) 

Stortinget vedtok høsten 2020 endringer i domstolloven og ny domstolstruktur. FrP var ikke fornøyde med 

regjeringens opprinnelige forslag til ny domstolstruktur, og krevde betydelige endringer for å stemme for ny 

domstolstruktur. I forhandlingene med regjeringspartiene fikk FrP gjennomslag for at ingen lokale domstoler 

skal legges ned, for å oppstille bemanningsgaranti ved mindre domstoler, samt for at fremtidige endringer i 

domstolstrukturen skal avgjøres i Stortinget – ikke av regjeringen. Med FrP sine gjennomslag sørget vi bedre 

rettssikkerhet, sterkere fagmiljøer og smartere bruk av ressurser – uten å legge ned en eneste domstol.  
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Prop. 1 S (2020-2021), Innst. 6 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021, kapitler fordelt til Justiskomitéen 

I budsjettforhandlingene med regjeringspartiene fikk FrP gjennomslag for betydelige styrkinger av 

justissektoren. Dette innebar blant annet 100 mill. kroner til styrking av bemanning i politidistrikter, 60 mill. 

kroner til bekjempelse av ungdoms- og gjengkriminalitet, 18 mill. kroner til etablering av dyrepoliti i 

samtlige politidistrikt, 40 mill. kroner til styrking av domstolene, 25 mill. kroner til styrking av DSB og 7 

mill. kroner til rettsgenetisk institutt i Tromsø. 

Dok. 8:115 S (2019-2020), Innst. 147 S (2020-2021) Representantforslag om tiltak mot ungdoms- og 

gjengkriminalitet 

Våren 2020 fremmet FrP representantforslag om 10 tiltak mot ungdoms- og gjengkriminalitet, som ble 

behandlet i desember 2020. I forbindelse med stortingsbehandlingen gikk FrP i forhandlinger med 

regjeringspartiene for å danne flertall, og endte opp med betydelige gjennomslag for å gi politiet bedre 

verktøy for å bekjempe gjengkriminalitet. Etter avtalen skal det nå bli enklere å inndra verdier fra dem som 

tjener penger på kriminalitet, samtidig som det skal bli lettere å straffe de som lar gjengkriminelle ha verdier, 

biler, leiligheter eller liknende i sitt navn. Videre må regjeringen nå utrede hvordan man i særlige tilfeller kan 

åpne for forhøyet straff ved nytt lovbrudd av samme art også for kriminelle gjenggangere under 18 år, og det 

skal opprettes egnede institusjoner i barnevernet hvor kriminelle under 18 år kan plasseres i inntil ett år. FrP 

fikk også gjennomslag for at foreldre i større grad skal ansvarliggjøres når deres barn begår kriminalitet, 

mens regjeringspartiene også gikk med på endringer i loven om besøks- og oppholdsforbud. Viktig er det 

også at regjeringen nå må utarbeide forslag til lovhjemler som forbyr deltakelse i kriminelle gjenger og 

rekruttering til disse.  

Meld. St. 29. (2019-2020), Innst. 248 S (2020-2021) Politimeldingen – et politi for fremtiden 

Politimeldingen beskriver et endret kriminalitetsbilde, og de utfordringer og behov det medfører. Ved 

stortingsbehandlingen var det viktig for FrP å være tydelige på at hovedtrekkene i politireformen skal ligge 

fast, men at det likevel var behov for betydelige justeringer for å sørge for at reformen virker etter sitt formål 

– slik det er ved alle større reformer. FrP fremmet en rekke egne forslag ved stortingsbehandlingen, der flere 

også fikk flertall. FrP fikk blant annet flertall for at alle landets politidistrikt må iverksette umiddelbare tiltak 

mot gjengkriminalitet, for gjenåpning av flere arrester og ikke minst for å sikre full identitetsskjerming for 

politiansatte. Forslag som FrP fremmet, men ikke fikk flertall for, omhandlet blant annet økt operativt 

personell og antall patruljer i samtlige politidistrikt, mer tilstedeværende politi i utsatte områder i Oslo, 

generell bevæpning av politiet, styrking av politiets sjøtjeneste, nedleggelse av Politidirektoratet og å skille 

politi- og påtalemyndighet.  

Meld. St. 5 (2020-2021), Innst. 275 S (2020-2021) Samfunnssikkerhet i en usikker verden 

Stortingsmeldingen om samfunnssikkerhet fokuserte særlig på følgende tema; 1) covid-19 – pandemien, 2) 

sivilt-militært samarbeid og totalforsvaret, 3) forebyggende nasjonal sikkerhet, 4) digital sikkerhet, 5) 

sammensatte trusler, 6) forebygging og beredskap lokalt og regionalt, 7) forebygging, beredskap og 

redningstjeneste i våre nordlige havområder. FrP fremmet en rekke egne forslag, der flere fikk flertall. 

Forslagene som FrP fikk flertall for omhandlet blant annet å sørge for tilstrekkelig tilgang til 

produksjonskapasitet av kritisk medisinsk utstyr, styrking av Redningsselskapet og forsterket fysisk sikring 

av prioriterte objekter. Forslagene FrP ikke fikk flertall for omhandlet blant annet kompensasjon for tapt 

arbeidsfortjeneste for frivillige, språkkrav til helsepersonell og opprettelse av et eget innenriksdepartement.  

Fraksjonens øvrige arbeid fremover 

Justisfraksjonen arbeider med flere representantforslag som skal fremmes våren 2021, for å sette viktige FrP-

saker på dagsorden. Dette gjelder blant annet tiltak mot vold og overgrep mot barn, tiltak mot sosial kontroll, 

bekjempelse av gjengkriminalitet og strengere straffer.   
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5.3.10 Utdannings- og forskningskomitéen 

 

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 2020 til 28.februar 2021: 

Roy Steffensen, fraksjonsleder og komiteleder.  

Hanne Dyveke Søttar  
 
Politisk fagrådgiver:  

Hårek Hansen 
 

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 

• Kompetansereformen «Lære hele livet»: Fraksjonen kom til enighet med Arbeiderpartiet og 
Senterpartiet om viktige tiltak. Blant annet en forpliktende opptrappingsplan for fagskolene, at 
relevant arbeid etter endt studie, ulike opplegg for videreutdanning, og opprettelse av mindre og 
fleksible emner og moduler som arbeidslivet etterspør og som kan tas i kombinasjon med jobb 
skal være faktorer i forslaget til nytt finansieringssystem for UH-sektoren, og opprettelse av 
bransjeprogram for olje, gass og leverandørindustrien og den maritime sektor 
 

Statsbudsjettet - Private barnehager 

• I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 ble pensjonstilskuddet til de private barnehagene 
kuttet med 350 millioner kroner. Dette ville betydd økonomisk ruin for hele den private 
barnehagesektoren. Fraksjonen fikk forhindret dette, og fikk i tillegg gjennomslag for et 
hurtigarbeidende utvalg som skal behandle rammevilkårene til barnehagene. Et av tiltakene 
fraksjonen gjennomførte i forbindelse med dette var å arrangere en besøksturne til private 
barnehager over hele landet, i samarbeid med PBL, noe som ga gode oppslag og økt 
oppmerksomhet om saken. 

 

Nasjonal sikkerhet og internasjonalisering 

• I arbeidet med Meld. St. 7 (2020-2021) «En verden av muligheter. Internasjonal 
studentmobilitet i høyere utdanning» fikk fraksjonen tydeliggjort at partiet prioriterer norske 
studenters interesser, og det økende behovet for løpende kontakt mellom akademia og 
nasjonale sikkerhetsmyndigheter i forbindelse med sikkerhetstruslene fra land som Kina, 
Russland og Iran. Fraksjonen arrangerte et seminar for UFO-komiteen, der PST redegjorde for 
trusselbildet innen høyere utdanning og forskning. 



 

37 

 

Andre viktige saker 

• Perioden har vært dominert av corona-relaterte saker: 

o Prop. 8 L (2020-2021) Endringer i midlertidig lov om tilpasninger i barnehageloven, 
opplæringsloven og friskoleloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 
(forlengelse av loven)  

 

Utdanningssaker på dagsorden 

• Fraksjonen har vært opptatt av å løfte klare Frp-saker innen utdanning og forskning, og har i 

arbeidet i komiteen og gjennom aktiv bruk av skriftlige spørsmål til statsrådene tatt opp 

saker om prioritering av arbeidsmarkedsetterspurte studier og utdanninger, prioriteringer av 

norske elever og studenter, yrkesfagsatsinger med mere. Fraksjonen har stilt til sammen 42 

skriftlige spørsmål i perioden,  
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5.3.11 Transport- og kommunikasjonskomitéen 

 

Fraksjonen behandler saker om vei, jernbane, flytrafikk, skipstrafikk og IKT-infrastruktur. 

 

Fraksjonens medlemmer og ansvarsområder perioden 01.03.20 til 28.02.21: 

Bård Hoksrud, fraksjonsleder  

Morten Stordalen, medlem (frem til 17.02.21) 

Tor André Johnsen, medlem 

Åshild Bruun-Gundersen, medlem (fra 17.02.21)   

  

Lars Petter Solås, politisk rådgiver 

Jostein Nissen-Meyer, kommunikasjonsrådgiver 

  

Fraksjonen har siden partiet gikk inn i opposisjonstilværelsen i januar 2020 ikke fordelt spesifikke 

arbeidsområder, så per i dag har fraksjonen en flat struktur og det jobbes godt mellom 

representantene på tvers av de ulike fagområdene som sorterer under transport- og 

kommunikasjonskomiteen. 

 

Fraksjonen har behandlet 48 saker fra 01.03.20 tom. 28.02.21. Blant de viktigste sakene i 

perioden har vært: 

• Representantforslag om å opprette Nye Baner AS 

Dokument 8:110 S (2019-2020), Innst. 55 S (2020-2021) 

Representantforslag fra FrP. Foreslo å opprette et selskap for jernbaneutbygging etter modell fra 

Nye Veier AS. Forslaget fikk ikke flertall, men ideen om å opprette en egen jernbanedel i Nye 

Veier festet seg etter hvert. Våren 2021 offentliggjorde regjeringen at de ville gjøre nettopp det. 

• Representantforslag om å sikre fremdrift i prosjektet E39 Rogfast 

Dokument 8:108 S (2019-2020), Innst. 354 S (2019-2020) 

Representantforslag fra FrP. E39 Rogfast er et viktig prosjekt for i Rogaland og både for partiet 

og velgerne våre. Forslaget fikk ikke flertall, men fraksjonen og de lokale representantene fikk 

markert seg godt i forbindelse med forslaget. 

• Endringer i midlertidig lov om billettering på ferje som følge av utbrudd av covid-19 

Prop. 29 L (2020-2021), Innst. 121 L (2020-2021), Lovvedtak 28 (2020-2021) 

I likhet med resten av komiteene på Stortinget har transportkomiteen behandlet flere saker 

relatert til den pågående koronapandemien. Saken om billettering på ferjene i landet var blant de 

som fikk mest oppmerksomhet og virkning ute blant folk. 

 

 

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=79839
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=79821
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=82028
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• Utbygging og finansiering av E18 Lysaker-Ramstadsletta i Akershus 

Prop. 38 S (2019-2020), Innst. 393 S (2019-2020) 

FrP har lenge jobbet for en fornuftig og etterlengtet utbygging av E18 vest for Oslo. 

Proposisjonen ble opprinnelig lagt frem mens FrP hadde samferdselsministeren, men 

regjeringsendringene førte til at prosjektet ble gjort om på og til slutt vedtatt med mindre 

veikapasitet enn slik det var. Fremmet eget forsalg om å bygge med opprinnelig kapasitetsøkning 

og uten bompenger. 

• Utbygging og finansiering av rv. 4 på strekningen Roa - Gran grense inkl. Jaren - 

Amundrud/Almenningsdelet - Lygnebakken i Innlandet 

Prop. 23 S (2020-2021), Innst. 132 S (2020-2021) 

Viktig veiutbygging for både Innlandet og Viken. FrP etterlyste helhetlig utbygging av 4-felts på 

hele Rv 4. Fremmet eget forslag om å bygge uten bompenger. 

• Representantforslag om å igangsette arbeidet med å realisere Nord-Norgebanen 

Dokument 8:14 S (2019-2020), Innst. 187 S (2019-2020) 

Felles representantforslag fra Sosialistisk Venstreparti og FrP. Viktig sak for Nord-Norge, men 

dessverre fikk ikke forslaget tilslutning i Stortinget. 

• Endringer i lov om endringer i yrkestransportlova (oppheving av behovsprøvingen for 

drosje mv. - utsatt iverksettelse) 

Prop. 106 L (2019-2020), Innst. 306 L (2019-2020), Lovvedtak 113 (2019-2020) 

FrP jobbet lenge for å liberalisere drosjemarkedet og lykkes med det i regjering. Med utbruddet 

av koronapandemien ble det bedt om å utsette iverksettelsen av endringene, samtidig ble det en 

debatt om de skulle iverksettes i det hele tatt. Saken endte med at iverksettelsen ble utsatt til 

høsten 2020 i stedet for sommeren, men de foreslåtte liberaliseringene forble intakte. 

• Representantforslag om konseptvalgutredning (KVU) av arm til Bergen fra E134 

Dokument 8:37 S (2020-2021), Innst. 126 S (2020-2021) 

Representantforslag fra FrP. Viktig veisak for både Vestland og Rogaland. Fraksjonen fikk 

sammen med lokale representanter markert seg godt i forbindelse med behandling av saken. 

 

Arbeid med ny Nasjonal Transportplan 

Fraksjonen har arbeidet med ny Nasjonal Transportplan gjennom hele perioden. Regjeringen 

forventes å legge frem sitt forlag rett før påsken 2021, og strortingsgruppen har besluttet å legge 

frem FrPs alternativ i etterkant av det. 

Da vi begynte dette arbeidet var vi fremdeles et regjeringsparti og det var viktig for fraksjonen at 

fylkeslagene ble inkludert i prosessen og fikk komme med sine innspill til rulleringen. Det arbeidet 

fortsatte fraksjonen med og hadde ny bred innspillsrunde med partiorganisasjonen høsten 2020.  

Gjennom vinteren 20/21 har fraksjonen utarbeidet utkast til de ulike delene av vår NTP og forankret 

disse gjennom behandling i Stortingsgruppen. Hele veien har også lokale representanter og 

fylkeslagene vært involvert i prosessene. Dette arbeidet vil nå legge grunnlaget for vår egen 

alternative transportplan, samt fortsatt være vårt forhandlingsgrunnlag når planen kommer til 

Stortinget fra regjeringen.  

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=78247
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=81588
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=81588
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=77906
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=79770
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=79770
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=81809
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Bilpolitisk utvalg nedsatt av Stortingsgruppen:  

Utvalget jobber med politiske saker knyttet til kjøretøy på tvers av komiteområdene. Dette dreier 

seg både om kjøretøyteknisk- og avgiftsspørsmål 

 

Politiske gjennomslag på kjøretøyområdet: 

• Bedre bruksfradrag ved import av kjøretøy til Norge, i sær for kjøretøy mellom 10 og 20 

år(Revidert Nasjonalbudsjett for 2020) 

• I forhandlingene om statsbudsjettet 2021 fikk vi gjennomslag for å endre den særnorske 

praksisen om at alle bobiler som skal registreres i Norge, selv med typegodkjenning, må 

enkeltgodkjennes hos en trafikkstasjon . 

 

Det jobbes videre med en rekke kjøretøytekniske forenklinger herunder for tungbil.  
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5.3.12 Kommunal- og forvaltningskomitéen 

 

Fraksjonens arbeidsområder er kommunal forvaltning, regional- og distriktspolitikk, 

innvandringspolitikk og integrering, boligforhold, bygningssaker, nasjonale minoriteter, samiske 

spørsmål, organisering og virkeområde for statlig forvaltning, statens fellesadministrasjon, statlig 

personalpolitikk med lønns- og pensjonsforhold, Det kongelige hoff, samt partistøtte. Fraksjonens 

sammensetning  

 

Fraksjonens medlemmer i perioden 01.03.2020 – 29.02.2021 

Fraksjonsleder Helge André Njåstad kommuneøkonomi, kommunal- og regionalpolitikk, offentlig 

forvaltning, areal- og boligpolitikk, fornying og 

effektivisering,Vann- og avløpspolitikk og Samer.  

Jon Helgheim, medlem  Innvandring, flyktningpolitikk, UDI og UNE,  

Oda T. Gipling Rådgiver for kommunal og forvaltning.  

Jørgen B. Elstad Rådgiver for kommunal og forvaltning  

  (vikar for Oda fram til 04. Mai 2020) 

Lars Petter Solås  (fra og med 02.03.2020 til 04.05.20) 

Glenn S. Nerdal  har bistått fraksjonen som fagrådgiver på innvandring og 

  integrering fra 01. juni 2020 til og med oktober 2020.  

Christoffer Pedersen  Kommunikasjonsrådgiver og fagrådgiver fra og med og  

  med oktober 2020 

Jonny Einarsen  Rådgiver statistikk 

 

Fordeling av arbeidsområder pr. nå: 

Jon Engen-Helgheim: Innvandring og integrering 

Helge André Njåstad: Kommunal og statlig forvaltning utover innvandring. 

 

 

Fraksjonen har vært veldig synlig i media. Retrievertreffene til både Jon og Helge ligger jevnt høyt 

for begge. Mediebildet i fraksjonen har vært preget av kommunepolitikk med klare endringer og 

forbedringer for fergepolitikken som ble vedtatt i forbindelse med kommuneproposisjonen 2021. 

Njåstad har skapt en sterk profil og eierskap til kutt på formuesskatten md fokus på viktigheten av 

skattekonkurranse og skattekutt i kommunene. Njåstad har også hatt fokus på kutt i 

eiendomsskatten. Videre har en av de viktigste temaene vært arealpolitikk og forenklinger for 

bygging. Forslaget fra fraksjonen om å vingeklippe statsforvalterens innsigelsesrett i arealsaker har 

fått mye oppmerksomhet både nasjonalt og lokalt. Det er også fremmet forslag om å fjerne 

boplikten sammen med en rekke utspill på veisatsing. Helgheim har holdt et stort trykk på 

viktigheten av innstramninger i innvandringspolitikken og integreringspolitikken  
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Dok 8 forslag fra FrP: 

 

Dokument 8:22 S (2020–2021)  

om å frata fylkesmannen og Statens vegvesen innsigelsesrett i plan- og arealsaker. 

Dokument 8:117 S (2020–2021) 

Representantforslag 117 S (2020–2021) Dokument 8:117 S (2020–2021) 

Om en bærekraftig politik k for innvilgelse av nye statsborgerskap 

 

Representantforslag 120 S (2020–2021 Dokument 8:120 S (2020–2021) 

Representantforslag fra stortingsrepresentantene om å trekke Norge fra ILO-konvensjon nr. 169, 

oppheve Finnmarksloven og nedlegge Sametinget 

 

Dokument 8:63 S (2020–2021)  

om fjerning av boplikten for boligeiendom og fritidseiendom 

 

Dokument 8:61 S (2019–2020) Representantforslag om å avvikle fylkeskommunen for å kutte 

byråkrati og bringe tjenestene nærmere innbyggerne 

Dokument 8:82 LS (2019–2020) Innstilling om tiltak for kontroll på grensen ved en ny 

migrantstrøm til Norge 

Meld. St. 5 (2019–2020) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Levende 

lokalsamfunn for fremtiden. Distriktsmeldingen. Fraksjonen la inn forslag om forenklinger for at 

kommunene skal få benytte seg av strandsonen. Fraksjonen la også inn forslag om å kutte den 

statlige delen av formuesskatten for å la kommunene styre skatten og skattekutt i formuesskatten i 

sin helhet.  

Prop. 105 S (2019-2020) Kommuneproposisjonen 2021  

Frp har også endret kriteriene for fergeavløsningsordningen i kommuneproposisjonen for 2021. 

Retningslinjene for fergeavløsningsordningen skal oppdateres slik at fergesamband som består av 

flere strekninger der det bare er aktuelt å avløse deler av sambandet, beregnes som om hele 

sambandet legges ned. FrP har fått igjennom en ytterligere forbedring av ordningen, slik at enda 

flere ferjeavløsningsprosjekter kan realiseres. Det skal legges fram en egen tilskuddsordning som 

kan avhjelpe rentekostnadene de første årene etter at prosjektet er ferdig stilt.   

I Statsbudsjett for 2021 

FrP som har presset ned nivået på å kunne kreve inn eiendomsskatt på hus og hytter fra 7 til 4 

promille.  

https://stortinget.sharepoint.com/sites/KOMMFORV/SitePages/ferdigesaker.aspx?sak=79769
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5.4 Kommunikasjonsavdelingen 

 

FrPs kommunikasjonsavdeling på Stortinget ledes pr. mars 2021 av kommunikasjonssjef Kjetil 

Løset, nestleder Lars Joakim Hanssen. 

 

Arbeidsområder 

Avdelingen følger arbeidet i stortingsgruppen. Karine Skaret er rådgiver for parti- og 

parlamentarisk leder Siv Jensen og Andreas R. K. Jacobsen for parti- og parlamentarisk nestleder 

Sylvi Listhaug.   

 

Avdelingen håndterer alle oppgaver knyttet til stortingsgruppens mediedeltakelse. Dette omfatter 

pressekontakt, rådgivning, medietrening, produksjon og distribusjon av kronikker og produksjon av 

innhold til sosiale medier.  Avdelingen har dedikert ressurser til oppfølging av regionale medier. 

 

Kommunikasjonsavdelingen har ansvar for å forberede og evaluere partiets representanter som 

deltar i debatter i riksmedier. 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 

2020 startet med at Fremskrittspartiet gikk ut av regjering. Bare få uker senere ble landet i praksis 

stengt ned og flere i avdelingen har arbeidet på hjemmekontor store deler av året. Store deler av det 

politiske året har gått med til håndtering rundt forhandlingene av ulike krisepakker og 

smitteverntiltak, samt forhandlinger om statsbudsjettet i høsthalvåret. 

 

Sommertraineeprogrammet ble satt på pause som følge av koronasituasjonen. Det er normalt en 

viktig talentutviklings- og rekrutteringsarena for partiet, hvor traineene blir skolert i mediearbeid, 

research og budskapsutvikling.  

 

Ressursene på avdelingen er disponert i tråd med partiets vedtatte strategi.  Enkelte rådgivere har 

fått temaansvar knyttet til prioriterte fagområder for ledelsen, mens tre rådgivere har et eget ansvar 

for å jobbe opp mot regionale medier for gruppen. Det er brukt tid på å implementere gode rutiner 

for samarbeid og for å utnytte handlingsrommet politisk. 

 

I november 2020 ble det utlyst stillinger som digitalrådgivere og fra februar 2021 er produksjon av 

digitalt innhold i avdelingen igangsatt. Det er etablert en redaksjon på tvers av kommunikasjons- og 

markedsavdelingen på partikontoret som skal levere innhold til alle partiets- og stortingsgruppens 

flater. Det jobbes kontinuerlig med å styrke samarbeidet mellom de to avdelingene, som har 

beslektede arbeidsoppgaver.  
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5.5 Status 

 

Stortingsgruppen har i perioden bestått av 26 representanter.  

 

Partiets uttreden av regjeringen i januar 2020 medførte et umiddelbart behov for å omdefinere 

mange innarbeidede rutiner, arbeidsmetoder og tilnærming til politiske spørsmål. En stor andel av 

både stortingsrepresentanter og ansatte hadde ikke erfaring fra den opposisjonstilværelsen partiet 

var i før regjeringsdannelsen i oktober 2013.  

 

Det er lagt betydelig arbeid i å forankre strategi og operativ oppfølging av denne i en krevende 

periode, som også har åpnet nye muligheter for både politisk inflytelse og tydeliggjøring av partiets 

politikk utad . Gruppa har i perioden hatt en viktig posisjon i Stortinget, hvor gruppens standpunkter 

i mange saker har vært avgjørende for utfallet. Ikke minst kan både statsbudsjett, revidert 

nasjonalbudsjett og en rekke forbedrede krisepakker trekkes frem med tydelige avtrykk av partiets 

politikk.   

 

Dette har vært et krevende år med mange utfordringer i forbindelse med korona-situasjonen. 

Det har vært utstrakt bruk av hjemmekontor for gruppens ansatte og det er tatt i bruk nye digitale 

løsninger i utstrakt møtevirksomhet både internt og eksternt. 

 

Stortingsgruppen har sterkt fokus på god kommunikasjon, involvering og samarbeid med partiet. 

Det er videreutviklet og implementert rutiner for dette både innenfor kommunikasjonsområdet og 

innenfor den politiske saksbehandlingen/-rådgivningen. Ikke minst har etableringen av en intern 

politisk avdeling i rådgiverstaben lagt til rette for å følge opp slike initiativer mer planmessig. 

 

Stortingsgruppen er også svært opptatt av å støtte arbeidet ute i organisasjonen fremover mot valget 

til til høsten. Gruppen er derfor innstilt på aktiviteter over hele landet sammen med fylkes- og 

lokallag, der dette er mulig med de til enhver tid gjeldene korona-restriksjoner. 

 

Stortingsgruppens arbeid preges av høy aktivitet, forbedret samarbeid og positive forventninger 

også til den kommende tiden, hvor Stortingsvalget til høsten vil være med på å prege arbeidet i 

tiden fremover.  

 

 


