
LM-6 Årsmelding 2019-2020 
for Norges Unge Venstre 

 



Introduksjon 

Denne årsmeldingen er en gjennomgang av arbeidet som har vært gjort i Unge 
Venstre siden det siste året. Sentralstyret tar utgangspunkt i politisk plattform og 
organisatorisk plattform vedtatt av landsmøtet, virksomhetsplanen vedtatt av 
landsstyret og handlingsplanen vedtatt av sentralstyret.  

 

1. Politikk 
Unge Venstres politiske arbeid tar utgangspunkt i den politiske plattformen 
vedtatt av landsmøtet, de uttalelser som landsstyret og sentralstyret vedtar i 
løpet av året og de politiske prioriteringene som er lagt i organisatorisk plattform.  
 

1.1 Hovedområder 
Landsmøtet vedtar i organisatorisk plattform de prioriterte politisk områdene for 
Unge Venstre. Hovedområdene skal prioriteres politisk og kommunikativt.  

 
Unge Venstres hovedområder 2019-2020 er: 

● Skole og utdanning 

● Klima og miljø 
● EU og internasjonalt samarbeid 

 
På alle hovedområdene har Unge Venstre fått betydelige gjennomslag i Venstre. 

Venstre sa på sitt landsmøtet ja til norsk EU-medlemskap, Unge Venstre har fått 
gjennomslag for at det skal gjennomføre en frihetsreform i videregående skole, og 
Venstre førsteutkast til stortingsvalgprogram går inn for å stanse oljeletingen. Det 

har vært jobbet godt og målrettet opp mot Venstre for å sikre gjennomslag for de 
politiske hovedområdene.  
 

1.2 Politiske uttalelser 
Unge Venstres landsstyre har vedtatt følgende uttalelser denne perioden: 

● Legg ned fylkeskommunen 
● En fri og ansvarlig pornoverden 

● Tog for fremtiden 
● Nei til oljeleting i Barentshavet 

 

Unge Venstres sentralstyre har vedtatt følgende uttalelser denne perioden: 
● En frihetsreform for elever og lærlinger 



● Ja til lakseskatt 

● Homofili er ingen sykdom 
 
Unge Venstres landsmøte vedtok følgende uttalelser i 2019: 

● Veien til nullutslippssamfunnet 

● En kamp mot fattigdom 
● Et barnevern som setter barna i sentrum 
● Klimakrise krever internasjonalt samarbeid 

● Unge Venstre støtter Hong Kongs kamp for frihet og demokrati 
 
 

1.3 Gjennomslag på Venstres landsmøte 
På Venstres landsmøte var prinsipprogrammet og politiske uttalelser til 
behandling. Unge Venstre fremmet tre politiske uttalelser: “Grønn vekst ut av 
krisen”, “En friere skole”, og “Fremtiden er fornybar”. De to første ble vedtatt med 

endringene som landsmøtet fremsatte.  
 
Under behandling av prinsipprogrammet sa landsmøtet ja til EU, nei til omtale av 

kristne tradisjoner,  ja til å utvide abortloven, ja til mer skatt på eiendom og 
grunnrente, ja til å avvikle monarkiet gjennom folkeavstemning. Landsmøtet 
endte på nei til eutanasi.  

 
1.4 Politisk arbeid i Unge Venstre 
Unge Venstres landsstyret satt ned en programkomité som skulle levere forslag til 
ny politisk plattform for organisasjonen. Komitéen bestod av Ane Breivik (leder), 

Ole Kristian Sandvik, Margit Martinsen, Marika Jensen, Viljar Sæbbe, Tarjei 
Svalbjørg og Hanna Lein-Mathisen. Utvalget leverte et førsteutkast og ba om 
tilbakemeldinger før de leverte endelig utkast som skal behandles på landsmøtet 

i 2020.  
 
 

 
2. Kommunikasjon 
I tillegg til å være et politisk verksted må Unge Venstre kommunisere med 
medlemmer og velgere for å rekruttere, engasjere og skape oppslutning om våre 
løsninger og idéer.  



2.1 Tradisjonelle medier 

Unge Venstre har hatt 1869 oppslag siden sist landsmøte, og Sondre har hatt 
28,3% av leserne blant ungdomspartilederne. Virksomhetsplanen setter som mål 
at Unge Venstre minst skal ha 1600 medieoppslag i løpet av året og målet er 
sådan nådd.  

 
Andel av artikler hvor det respektive ungdomspartiet er nevnt: 

 
Andel av antall lesere for ungdomspartilederne: 

 
 

2.2 Sosiale medier 
Sosiale medier blir stadig viktigere for Unge Venstre, og stillingen som 
organisasjonsrådgiver brukes stadig mer til produksjon av grafikk til sosiale 



medier. Facebook er vårt viktigste medium. Der har vi for tiden 7850 likes, en 

oppgang på 450 fra i fjor. På Twitter har vi 10 198 følgere, en oppgang på 226 
følgere fra i fjor. På Instagram har vi 2714, en oppgang fra 165 fra i fjor.  
 
2.3 Kampanjer 

Det har vært avholdt to kampanjer i år: en om norsk EU-medlemskap og en om 
personvern. EU-kampanjen skulle egentlig avholdes på vårparten opp mot 
Venstres landsmøte, men ble utsatt fordi korona. Vi avholdt i stedet for en sosiale 

medier-kampanje om personvern og digitalt grenseforsvar. Begge kampanjene 
fungerte godt og fikk gode tilbakemeldinger.  
 

 

3. Organisasjon 
Unge Venstre skal være en profesjonell og veldrevet organisasjon som setter 

fokus på trivsel og utvikling hos medlemmene. Vi er likevel en liten organisasjon 
med få ansattressurser sammenliknet med andre ungdomspartier og 
-organisasjoner. Vi er i veldig stor grad avhengig av alt det frivillige arbeidet som 

gjøres i organisasjonen; både når det kommer til utvikling av politikk og drift av 
organisasjon.  
 
3.1 Medlemstall 

Ved årsslutt i 2019 hadde Unge Venstre 1163 betalende medlemmer - en oppgang 
på 109 medlemmer fra 2018. Per 12. oktober 2020 har vi 831 betalende medlemmer 
og en betalingsprosent på 45% av den totale medlemsmassen. På samme 

tidspunkt i fjor hadde vi 834 betalende medlemmer var betalingsprosenten på 
41%. Vi ligger altså omtrent på samme antall betalende medlemmer som i fjor. 
Siden sist landsmøte har Unge Venstre fått 147 innmeldinger og 198 utmeldinger.  

 
Unge Venstre må jobbe for å få medlemsvekst i år. Den jobben må tillitsvalgte 
både på nasjonalt, regionalt og lokalt plan gjøre. Det er et felles ansvar å få 
organisasjonen til å vokse.  

 
3.2 Skoleringer 
Unge Venstres skoleringsplan vedtas av landsstyret og gir et fast skoleringstilbud 

til medlemmene. Skoleringsplanen definerer de såkalte “Akademiene” som skal 
tilbys eller søkes på av medlemmene våre. I tillegg til dette skoleringstilbudet 



arrangeres det temamøter, spillkvelder og debattmøter i hele organisasjonen. 

Sentralstyret har forsøkt å være behjelpelige med å reise rundt og avholde slike 
møter.  
 
Følgende “akademier” har vært avholdt: 

● Grunnakademiet, eller “Unge Venstre på 1-2-3” som det også kalles, har 
vært arrangert jevnlig rundt omkring i det veldige land 

● Regionalademiet har vært avholdt av de fleste fylkeslag, som oftest i 

samarbeid med hverandre 
● Nasjonalakademiet har vært avholdt mellom 30. september og 4. oktober i 

Ål, Viken.  

● Talentakademiet har vært avholdt mellom 24.-29. november på Stortinget 
● Lederakademiet har vært avholdt to ganger i forkant av landsstyremøter 

 
I tillegg kan det nevnes at Oslo Unge Venstre og Viken Unge Venstre arrangerte 

Kick-Off for hele organisasjonen i januar 2020.  
 
 

3.3 Sommerleir 
Sommerleir skulle avholdes mellom 13.-17. juli på Hove. Den 24. mai bestemte 
landsstyret seg for å avlyse sommerleir, og heller gi medlemmene et tilbud 

digitalt. Digital sommerleir gikk over 2 dager, og det var omkring 24 deltakere som 
dukket opp på digital sommerleir 
 
Utrolig nok gikk Sentralstyret nok en gang ut som vinnerne av fotballturneringen. 

Hele organisasjonen er svært imponerte over Sentralstyrets innsats og eleganse 
på banen, og mener at de er eksemplariske forbilder på godt lagspill og fair play. 
Kaptein Hansmark løftet laget til et sublimt nivå, og det er spesielt imponerende 

gitt den stygge skaden han fikk på fjorårets turnering.  
 
 

3.4 Lokal og fylkeslag 
Unge Venstre har 11 fylkeslag og 24 lokallag som enten har hatt årsmøte eller søkt 
om frifondsmidler siden landsmøtet 2019 

● Larvik og Sandefjord Unge Venstre 

● Drammen og omegn Unge Venstre 



● Kongsberg Unge Venstre 

● Hamar og Omegn Unge Venstre 
● Trondheim Unge Venstre 
● Nord-Jæren Unge Venstre 
● Oslo  Unge Venstre 

● Asker og Bærum Unge Venstre 
● Harstad og Kvæfjord Unge Venstre 
● Moss Unge Venstre 

● Bodø Unge Venstre 
● Kinn og Bremanger Unge Venstre 
● Askøy Unge Venstre 

● Gjøvik og Omegn Unge Venstre 
● Tromsø Unge Venstre 
● Ålesund Unge Venstre 
● Bergen Unge Venstre 

● Elverum Unge Venstre 
● Gloppen Unge Venstre 
● Stad Unge Venstre 

● Tønsberg Unge Venstre 
● Ringerike Unge Venstre 
● Romerike og Hole Unge Venstre 

● Øvre Romerike Unge Venstre 
 
3.5 Landsmøte 2019 
Unge Venstres landsmøte 2019 ble avholdt mellom 1.-3. november på Røde Kors 

konferansesenter i Oslo.  
 
3.6 Landsstyret 

Det har blitt avholdt tre fysiske landsstyremøter siden sist landsmøte: 
● 13.-15. desember 
● 21.-23. august 

● 16.-18. oktober 
 
I tillegg har det blitt avholdt en rekke digitale landsstyremøter.  
 



I henhold til vedtektene møter alle fylkesledere, sentralstyremedlemmer og 

direktevalgte på Unge Venstres landsstyremøter. I tillegg får fylker som har et 
medlemstall på over 100 få en ekstra representant i landsstyret. De direktevalgte 
har i denne perioden vært: 

● Viljar Sæbbe (leder av kunnskapspolitisk utvalg) 

● Marika Jensen (leder av klima- og miljøutvalget) 
● Emilie-Linnéa Bronder 
● Marcus André Holst-Pedersen 

● Maud Sørum Vestnes 
● Synne Hansmark 
● Einar Dåsnes (1. vara) 

● Alexander Johnsen (2. vara) 
 
 
3.7 Sentralstyret 

Det har blitt avholdt seks fysiske sentralstyremøter siden sist landsmøte:  
● 15.-17. november 
● 17.-19. januar 

● 21.-23. februar 
● 12.-14. juni 
● 7.-9. august 

● 9.-11. oktober 
 
I tillegg har det blitt avholdt en rekke digitale sentralstyremøter- 
 

Sentralstyret har det siste året bestått av: 
● Sondre Hansmark (leder) 
● Ane Breivik (1. nestleder) 

● Lars Brandsås (2. nestleder) 
● Idun Gulla Dyrnes (Internasjonal leder) 
● Amelia Aune (medlem) 

● Ole Kristian Sandvik (medlem) 
● Benedicte Bjørnås (medlem) 
● August Simonsen (medlem) 
● Timo Nikolaisen (medlem) 

● Johan Malvik (1. vara) 



● Simon Seland (2. vara) 

 
 
3.8 Koronakrisen 
I møte med koronakrisen har Unge Venstre måttet avlyse mange fysiske 

arrangementer og legge opp til mer digital deltakelse. En del sentralstyre- og 
landsstyremøter har blitt avlyst. Det ble også Unge Venstres sommerleir. På de 
arrangementene som har blitt avholdt har vi fulgt FHIs retningslinjer for å unngå 

smitte.  
 
Da samfunnet stengte ned i mars startet vi med digitale medlemsmøter som ble 

streamet fra Facebooksiden vår. Det var det stor interesse for begynnelsen, men 
den dalte ganske raskt. Det er ønskelig å avholde flere digitale temamøter i 
fremtiden, slik at medlemmer over hele landet kan få delta og lære mer om 
politikk. Vi vet enda ikke hvordan fremtiden ser ut og når Unge Venstre kan driftes 

som normalt, men vi ønsker både å forbedre måten vi driver organisasjonen 
digitalt og er klar til å drifte som normalt den dagen vi får lov til det.  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 



 

 


