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Til:   Pressen 
Fra:   Fremskrittspartiet 

 

Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 2021 
 
I alt 231 delegater samles til Fremskrittspartiets digitale landsmøte 8. – 9. mai. Landsmøtet er 
partiets høyeste organ. Landsmøtet diskuterer og vedtar Fremskrittspartiets politikk. I år skal 
forslaget til partiprogram for perioden 2021 – 2025 vedtas og det behandles resolusjoner. Det 
avholdes valg på partiets øverste ledelse og sentralstyre.  
 
Koronapandemien gjør at årets landsmøte avholdes digitalt. Den digitale sendingen kan følges på 
partiets nettside, partiets Facebook-side og partiets Youtube-kanal. 
 
Årets landsmøte blir dermed annerledes både for delegater og pressen som må følge møtet digitalt. 
Som arrangør skal vi forsøke å bidra med best mulig tilrettelegging underveis, slik at mediene kan 
følge og dekke landsmøtet. 
 
Dette heftet inneholder informasjon om kjøreplan og tilgjengelighet for intervjuer med 
partiledelsen, samt oppdateringer som vil bli gitt til mediene underveis i møtet.   
 
Dere finner også pressekontakter for landsmøtet, partiledelsen, stortingsrepresentantene og 
fylkeslagenes delegasjoner.  
 
Representanter for media som vil følge landsmøtet digitalt bes melde seg på til 
kjetil.loset@stortinget.no innen 5. mai.  
 
Under programbehandlingen og behandling av resolusjoner vil det bli satt opp et eget møte på 
Teams for pressen med mulighet for å stille praktiske spørsmål.  
 
Landsmøtedokumentene, innstillingen fra redaksjonskomiteen, forhåndsdefinerte talerlister og 
praktisk informasjon er tilgjengelig på partiets nettsider: https://www.frp.no/landsmote 
 
Frist for innsending av tidsaktuelle resolusjoner er onsdag 5. mai. Informasjon om dette legges ut på 
landsmøtesiden når redaksjonskomiteens innstilling sendes til delegatene. Frist for alternative 
kandidater til valg er onsdag 5. mai.  
 
Siste nytt fra Fremskrittspartiet finner du her: https://www.frp.no/nyhetsdogn. På frp.no finner du 
også mer dybdeinformasjon som er relevant for landsmøtet.  
 
Pressekontakter: 
Kommunikasjonssjef Kjetil Løset: Mobil: 414 23 317 – E-post: kjetil.loset@stortinget.no 
Øvrig mediekontakt landsmøtet: Lars Joakim Hanssen: Mobil: 9011 4233 – E-post: ljh@stortinget.no 
Øvrige henvendelser: Fremskrittspartiets pressetelefon 464 74 647  
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Dagsorden og timeplan for landsmøtet 2021 
 
Lørdag 8. mai: 
11:00 – 11:45  Partilederens tale  
11:45 – 12:15  Lunsj  
12:15 – 13:30  Konstituering av landsmøtet og formalia  
13:30 – 14:00  Endringer i partiets vedtekter  
14:00 – 14:30  Kaffepause 
14:30 – 16:30  Generell politisk debatt, partileder oppsummerer til slutt 
16.30 – 17:00 Pause 
17:00 – 18:00  Valg  
 
 
Søndag 9. mai: 
10:00 – 11:00  Innledning program for 2021 – 2025 ved leder av programkomiteen Sylvi Listhaug 
11:00 – 11:30  Pause  
11:30 – 14:00  Debatt og votering programforslag  
14:00 – 14:30  Lunsj 
14:30 – 16:00  Resolusjonsbehandling  
16:00   Avslutning  
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Partiledelsen og pressetilgjengelighet underveis i møtet 
 
Den digitale produksjonen av landsmøtet vil foregå på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, 
Gardermoen. Partileders tale lørdag vil bli holdt fra hotellet. Det samme gjelder innledningen til 
programkomiteens leder Sylvi Listhaug søndag. 
 
Det vil ikke være arbeidsrom for pressen eller generell adgang til arealene vi disponerer på hotellet. 
Adgang vil kun bli gitt til anviste områder for utvalgte medier og kun etter avtale om både tid og 
sted. Alle henvendelser om tilgang til møtesal eller området rundt denne vil bli avvist av hensyn til 
oppfølgingen av smittevernet, dette også av hensyn til ansatte og innleid teknisk personell.  
 
Forespørsel om separate intervjuavtaler med ledelsen kan gjøres til kommunikasjonssjef Kjetil 
Løset. 
 
Fremskrittspartiets pressesenter under landsmøtet vil sende ut oppdateringer og informasjon 
underveis. Vedtak vil også bli tilgjengelige på https://www.frp.no/landsmote så snart vi har 
anledning til å publisere dem.  
 
På følgende tidspunkt vil det være mulig å avtale intervjuer med partiledelsen digitalt der 
ikke annet er avtalt i særlige tilfeller: 
 
Lørdag formiddag med partileder Siv Jensen etter hennes siste landsmøtetale. 
 
Lørdag ca 18.00 etter møteslutt vil det bli sørget for fotografering av nyvalgt ledelse som 
tilgjengeliggjøres for pressen til fri bruk.  
 
Søndag kl. 11.00 med programkomiteens leder Sylvi Listhaug  
 
Søndag ca 16.00 med nyvalgt partiledelse ved landsmøtets slutt 
 
Kun NTBs fotograf slipper inn i selve produksjonslokalet for å ta bilder under taler og valg.  
Det åpnes for at NRK og TV 2 kan sende direkte fra anvist plass utenfor produksjonslokalet.  
Det kan gjøres separate intervjuer med andre medier på anvist sted og tid etter avtale. 
 
  



 

5 

Direkteoverføring, foto og teknisk kontaktperson 
Fremskrittspartiet produserer hele landsmøtet for TV og nett. Vår sending kan bygges inn på nett og 
finnes tilgjengelig: 
 
** FRP landsmøte 2021 *** Embed: 
<div style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><iframe  
src="https://vimeo.com/event/950481/embed" frameborder="0"  
allow="autoplay; fullscreen; picture-in-picture" allowfullscreen  
style="position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;"></iframe></div> 
 Lenke: https://vimeo.com/event/950481/embed 
 
 
*** FRP landsmøte 2021 Cleanfeed *** Embed: 
<div style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><iframe  
src="https://vimeo.com/event/950486/embed" frameborder="0"  
allow="autoplay; fullscreen; picture-in-picture" allowfullscreen  
style="position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;"></iframe></div> 
Lenke:  https://vimeo.com/event/950486/embed 
 
Kontaktperson om teknisk produksjon: Bjørn Inge Bergestuen bibben@frp.no  957 94 940 
NTBs fotodesk vil ta foto til pool fra det digitale arrangementet på Clarion Hotel & Congress Oslo 
Airport som vil være tilgjengelig for bruk for andre medier. I tillegg vil Fremskrittspartiet ta egne 
bilder som publiseres på https://www.frp.no/landsmote  
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Landsmøtet på nett og sosiale medier 
 
Landsmøtedokumentene publiseres på FrP.no. Deltagerliste og talerliste for den generelle debatten 
lørdag blir publisert umiddelbart etter konstituering lørdag. Talerlisten viser navn og rekkefølge på 
hvem som skal holde innlegg i den politiske debatten. Søndag er det ikke forhåndsplanlagt talerliste. 
Sendingen vil inneholde informasjon om navn og hvilket fylke de ulike talerne tilhører. 
Redaksjonskomiteens innstilling legges ut på landsmøtesiden når den er klar for utsending til 
delegatene. 
 
På fylkeslagene sine websider vil det også bli lagt ut informasjon der dette er relevant. Video av 
taler og delegaters innlegg publiseres løpende på partiets Youtube-kanal. 
 
Fremskrittspartiet tar bilder til fri bruk for pressen. Eventuelle krav til kreditering merkes.  
 
Nyheter fra landsmøtet vil man finne på frp.no og løpende på https://www.frp.no/nyhetsdogn 
 
Pressekontakter  
For partiledelsen er kommunikasjonssjef pressekontakt:   

Kjetil Løset     Mobil: 4142 3317  Epost: kjetil.loset@stortinget.no 
 
Kontaktperson øvrige henvendelser:  

Lars Joakim Hanssen   Mobil: 901 14 233 Epost: ljh@stortinget.no 
Pressetelefon    Mobil: 464 74 647 

 
Pressekontakt for delegasjonene fra regionale medier:  

Jostein Nissen Meyer   Mobil: 990 08 520  Epost: jostein.nissen-meyer@stortinget.no 
 
Pressekontakt FpU:  

Ola Buvik Skedsmo  Mobil: 474 47 702  Epost: obs@frp.no
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Programbehandling 
 
Landsmøtet skal behandle stortingsvalgprogram for perioden 2021 – 2025. Dokumentet finnes her:  
https://www.frp.no/files/Landsmote/2021/LM-sak-060021-Landsstyrets-innstilling-til-program-for-
2021-2025.pdf 
 
Det er i alt 20 dissenser som vil komme til votering på landsmøtet. Disse fremkommer av 
innholdsfortegnelsen i dokumentet. 
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Resolusjoner oversendt til behandling fra landsstyret 
	

1. Moms på alternativ behandling, samt kosmetisk kirurgi og behandling  
2. La 18 åringer servere alkohol over 22 %  
3. Bompengefinansiering av rassikring og trafikksikringsprosjekt. 
4. Befolkningsnedgang i distriktene -Bruk hyttene!  
5. Avskaff prøvetid for førerkort 
6. Reduksjon av skatt på aksjegevinst og utbytte 
7. Hjelp politiet  
8. En fremtidsrettet ambisiøs norsk romnæring 
9. Økt kompensasjon for heimevernssoldater ved oppdrag og øvelser  
10. Utbygging av en nasjonal Cell Broad Cast befolkningsvarsling 
11. Frivillige ressurser i redningstjenesten 

	
https://www.frp.no/files/Landsmote/2021/LM-sak-070021-Resolusjoner-videre-til-LM.pdf 
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Vedtektsendringer til behandling 
 
Det foreligger fire forslag til vedtektsendringer. Forslagene finnes i landsmøtedokumentene. 
 
https://www.frp.no/files/Landsmote/2021/LM-sak-030021-Forslag-til-endringer-i-
Fremskrittspartiets-vedtekter.pdf 
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Valg 
 
FrPs valgkomite for landsmøtet 2021 avga 29. mars 2021 følgende innstilling. 
  
Partileder    Sylvi Listhaug    ny 
Første nestleder   Ketil Solvik-Olsen    ny 
Andre nestleder   Terje Søviknes    gjenvalg 
Faste medlemmer av sentralstyret Christian Tybring-Gjedde   gjenvalg 

Per-Willy Amundsen    ny 
Pål Morten Borgli    ny 
Truls Gihlemoen    ny 

 
Varamedlemmer til sentralstyret i nummerert rekkefølge 

1. Torbjørn Klungeland   gjenvalg 
2. Kristoffer Harald Nagell-Dahl  gjenvalg 
3. Tom Staahle    gjenvalg 
4. Morten Stordalen    ny 

 
Revisor    RMS Norge AS    gjenvalg 
 
Revisjonskomite   Leder: Gustav Bahus    gjenvalg 

Dagfinn Olsen    gjenvalg 
Svein Erik Indbjo    gjenvalg 
Varamedlem: Morten Kolbjørnsen  gjenvalg 

 
 
Forslag til sammensetning av valgkomiteen 2022: 
Landsmøtets valgkomite 2022 skal bestå av fem medlemmer og to varamedlemmer. De fem 
medlemmene oppnevnes i de fem fylkeslagene som oppnådde best prosentvis oppslutning i 
stortingsvalgdistriktene ved stortingsvalget 2021. Det gis ett medlem per stortingsvalgdistrikt. 
Videre oppnevnes to varamedlemmer av de fylkeslagene som deretter oppnådde best prosentvis 
oppslutning. Generalsekretæren innkaller valgkomiteen til konstituerende møte. 
 

 

 




