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Helsepartiet ble registrert i Brønnøysundregisteret
10. januar 2017.
Den 8. februar avholdt vi vårt første årsmøte, på Lillestrøm,
med drøyt 20 stemmeberettigede medlemmer tilstede. Vårt
første sentralstyre ble valgt, og deretter hadde vi ukentlige
møter som driftet partiet fremover. Vi åpnet for medlemskap
og fikk flere hundre medlemmer i løpet av kort tid.

Første årsmøte

Innen 31. mars hadde vi haste-etablert fylkeslag og fått lister i alle 19 fylker.
I Møre og Romsdal lot vi være å levere inn listene, av lokalpolitiske hensyn, ergo stilte
vi til valg i 18 fylker.
I april inviterte vi alle fylkeslag til to seminarer i Oslo, for skolering og for å bli kjent
med vår politikk og med hverandre.
I mai arrangerte vi vårt første landsmøte, i Christiania Theater, med om lag 120
deltakere fra hele landet.
Vi avholdt verveaksjon i Spikersuppa, der vi møtte
velgere og delte ut flyers om Helsepartiet.
Mediedekningen av Norges nyeste parti var svært
god, med fem minutters innslag på Dagsrevyen som
utløste 300 nye medlemmer.

Første landsmøte

I juni åpnet sentralstyret for også å invitere med en representant fra hvert fylkeslag,
noe flere benyttet seg av, men ikke alle.
Etter landsmøtet begynte valgkampen for fullt.
I løpet av våren pusset partileder Lise Askvik m familie opp en gammel campingvogn,
malte den oransje, den fikk proff design (ved HPs designer Ragnhild Løvvold) og
laminering, slik at Helsepartiet ble svært synlig i trafikken. Denne rullet vi med hele
sommeren, primært innom campingplasser der folk hadde god tid og lyst til å slå av en
femminutters prat, men vi var også innom arrangementer, lokaldager og laget egne
aksjoner på gater og torg. Den første helgen i juli arrangerte Helsepartiet Østfold
Helsefestivalen på Halden festning, som var god på innhold, men som dessverre ble
dårlig besøkt. At gradestokken viste +30 hadde også innvirkning i et fylke langs en
fristende kyst. De viktigste arrangementene var de som fylkeslag og medlemmer drev
rundt omkring i landet, på sine hjemsteder. Det tar tid og innsats å gjøre vår politikk
kjent. Helsepartiets ledelse reiste så langt og så mye som økonomi, tid og helse tillot,
for å drive valgkamp – blant annet til Bergen, Kristiansand, Lillesand, Risør, Tønsberg,
Drammen, Trondheim, Verdal, Tromsø, Jessheim, Kløfta, Lillestrøm, samt mange
campingplasser i Østfold, Akershus, Buskerud, Telemark, Hedmark, Oppland og AustAgder. Et medlem fra HP Hordaland tok campingvogna til Vestlandet en uke og reiste
omkring med den.
I hovedstadens paradegate Karl Johan var Helsepartiet selvsagt representert
med den minste (og billigste) boden, men likevel hadde vi lengst åpningstid og en
svært entusiastisk bemanning. Hovedansvarlige Tove Pernille Kristoffersen nærmest
heltidsbemannet standen, sammen med Helsepartister fra store deler av landet. Tove
Pernille startet også opp Helsecafeen -et ukentlig tilbud, på søndager kl 18 på Asylet
Restaurant og bar i Oslo. For å skape engasjement, kunnskap og lyst til å engasjere seg
må vi lage arrangementer som medlemmene setter pris på.

Første valgkamp

Valgresultater, valg og valgkamp 2017
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Evaluering av valgkampen
Jens Johan Orning ledet et evalueringsutvalg som samlet inn erfaringer fra
valgkampmedarbeidere i alle fylker. Oslo, Akershus, Buskerud, Oppland,
Telemark, Aust-Agder og Sør-Trøndelag svarte på spørsmålene fra utvalget.
De viktigste tilbakemeldingene var: Få, men svært aktive
valgkampmedarbeidere/Tordenskiolds soldater, mye ad hoc – minimal
planlegging, gode løpesedler, men mangler standsmateriale forøvrig, at
enkeltpersoner og grupper saboterte valgkampen – og at det var svært
ødeleggende. Svak økonomi svekket aktiviteten.
Rundt i fylkene var det likevel relativt mye aktivitet. Det ble arrangert stands på
knutepunkter, delt ut løpesedler, klementiner og gulrøtter. Campingvogna,
som i løpet av sommeren fikk navnet «Lille Molte», har vært rundt i store deler
av landet. Helsepartiets valgbod i Oslo var betjent nesten hver dag i en hel
måned forut for stortingsvalget. Boden ble besøkt nesten like mye av turister
fra hele landet som av Osloinnbyggere, og var en viktig del av valgkampen.
Dekning av Helsepartiet på God Morgen Norge i TV2 midt i valgkampen var
viktig og gav kampanjen et oppsving.
Helsepartiet deltok også på Arendalsuka og partiet fikk være med i ganske
mange debatter, flere ble streamet og deltagelsen førte også til reportasjer både på NRK og i TV2.
Helsepartiet deltok på flere festivaler, markeder og så videre.
Helsepartiet var dyktige i sosiale medier og markerte seg godt der. Rundt i landet ble vi også invitert på mange
forskjellige debatter hvor lokale representanter stilte opp og markerte partiet. I Oppland deltok vi også i
skoledebatter.
Læringspunkter
•
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Planlegging sentralt og lokalt (fylke/kommune)
Starte tidligere med informasjon i postkassene
Få lokalpressen til å interessere seg for HPs saker
Flere planlagte leserinnlegg i lokalpressen
Flere partibannere/roll-ups
Styrke fylkeslagene
Bygge lokallag
Egne valgkamputvalg – sentralt, fylket, kommunen
Flere aktive medlemmer
Skolering

0

Medlemmer
31.12 2016 hadde Helsepartiet ingen medlemmer – 31.12.2017 hadde vi 1438 medlemmer, hvorav 1168 hadde
betalt kontingenten.
Medieoppslag var det som hadde størst betydning
for medlemsveksten og dekningen i Dagsrevyen
20. mai alene gav oss nesten 500 nye medlemmer.
Helsepartiet bruker nettsidene
www.helsepartiet.no til innmelding og utviklet i
løpet av valgkampen en enkel måte for
valgkamparbeidere å registrere nye medlemmer
via mobil. Dessverre ble denne ferdig bare helt på
slutten. I begynnelsen hadde Helsepartiet et
manuelt innmeldingssystem basert på manuell
fakturering av hvert enkelt medlem og manuell
oppfølging av innbetalinger samt purringer. I løpet
av juli gikk vi over til å bruke det norskutviklede
medlemssystemet Zubarus. Dette har lettet
arbeidsbyrden veldig, men samkjøringen av de to
systemene har likevel vært krevende. 2018 er alt
enklere.
Medlemmer i fylkene per 31.12.2017
Fylke

Totalt

Betalende

Akershus

275

215

Aust-Agder

30

23

Buskerud

106

78

Finnmark

20

13

Hedmark

38

33

Hordaland

75

66

Møre og Romsdal

64

47

Nord-Trøndelag

46

41

Nordland

61

36

Oppland

61

54

Oslo

210

195

Rogaland

61

50

Sogn og Fjordane

13

11

Sør-Trøndelag

56

47

Telemark

49

40

Troms

44

33

Vest-Agder

35

25

Vestfold

72

65

Østfold

122

96

Sentralstyret
Det første sentralstyret ble valgt på ekstraordinært årsmøte 8. februar 2017. I perioden frem mot landsmøtet i
mai ble det avholdt nesten ukentlig møter på Musikk- og Scenehuset i Oslo.
På Helsepartiets første landsmøtet ble det valgt ytterligere medlemmer til sentralstyret, slik at sentralstyret etter
dette bestod av 12 medlemmer, som er det maksimale antallet som kan velges direkte til sentralstyret. I tillegg
kan sentralstyret vedta å utvide med medlemmer fra fylkeslag og sideorganisasjoner som fylkeslagene og
sideorganisasjonene velger selv. Etter landsmøtet avholdt mange av fylkeslagene ekstraordinære årsmøter der
sentralstyrerepresentanter ble valgt.
Akershus, Buskerud, Oppland, Hedmark, Aust-Agder, Hordaland, Hedmark, Oslo, Vest-Agder, Sør-Trøndelag,
Telemark og Østfold avholdt årsmøter og valget representanter til sentralstyret.
På våren og sommeren fortsatte den hyppige møtevirksomheten og 5. august ble det første møte i utvidet
sentralstyre avholdt på Lillestrøm. Samtidig ble det arrangert kampanjeseminar som forberedelse til valgkampen
med godt fremmøte. På dette møtet ble det valgt et arbeidsutvalg som skulle stå for den daglige driften av
Helsepartiet.
Sentralstyret hadde to møter etter valget. I likhet med endel andre, nystartede og
sårbare organisasjoner ble Helsepartiet i oppstartsåret utsatt for sabotører som ikke
hadde helsepolitikken som mål for sin deltakelse. Et enstemmig sentralstyre
ekskluderte ti medlemmer, i tillegg til de tre vi ekskluderte i juni 2017. I oktober
arrangerte sentralstyret et to-dagers seminar på Lillestrøm der stiftelse av lokallag,
gjennomføring av årsmøter i fylkeslag, sosiale medier, evaluering av valgkampen,
varslervern og borgerlønn stod på agendaen

Politiske utvalg
Landsmøtet vedtok at Helsepartiet skulle sette ned to politiske utvalg som skulle se på to viktige politiske saker:
varslervern og borgerlønn. Valgkomiteen fikk i oppdrag i løpet av sommeren å finne medlemmer til de to
utvalgene. Erling Steen ble valgt som leder for utvalget som jobbet med varslervern og Kåre Grebstad for
utvalget for borgerlønn. Begge utvalgene jobbet grundig med sakene og arbeidet resulterte i to grundige
bakgrunnsnotater. Arbeidet i varslerverngruppen resulterte også i et resolusjonsforslag som ble sendt ut på
høring til alle medlemmer og som flere av fylkeslagene har behandlet på sine årsmøter. Den meget grundige
resolusjonen er oversendt til landsmøtet 2018 for behandling. Utvalget som arbeidet med borgerlønn kom frem
til at det ikke var grunnlag for å fremme et resolusjonsforslag, da utvalgets medlemmer ikke ville gå inn for
borgerlønn i Norge. Utvalget har presentert sitt arbeid og sine konklusjoner ved flere anledninger og det synes å
være bred enighet om dette.

Etisk utvalg
Allerede 5. august besluttet sentralstyret å nedsette et utvalg som skulle utarbeide etiske retningslinjer for
Helsepartiets medlemmer og tillitsvalgte (før #metoo). Utvalget har jobbet med reglene i flere måneder og har
presentert utkast for sentralstyret. Det etiske retningslinjene skal behandles på Helsepartiets landsmøtet 2018

Arbeidsutvalget
Arbeidsutvalget har siden det ble opprettet hatt ukentlige møter. Arbeidsutvalget forstår på delegert myndighet
fra sentralstyret daglig drift. Arbeidsutvalget har blant annet forberedt sentralstyremøter, bistått fylkeslagene
med gjennomføring av årsmøter og andre ting, utarbeidet forslag til budsjetter og årsplaner og utarbeidet
regnskap i samarbeid med regnskapsfører og revisor. Regnskapsfører for Helsepartiets hovedorganisasjon er
autorisert regnskapsfører, Robert Henden. Revisor Vibeke Lunde fra Mazar Revisjon ble valgt som revisor av
landsmøtet i 2017. Arbeidsutvalget har hatt flere møter med begge. Arbeidsutvalget tar seg av ajourføring og
vedlikehold av medlemssystemet og medlemsansvarlig er Anne-Lise Juul.
Arbeidsutvalget har i 2017 hatt følgende medlemmer: Lise Askvik, Lene Haug, Vibeke Jarness – som er
selvskrevne som leder og nestledere. (Partisekretær er også selvskreven og Anita Borgvang satt i AU frem til hun
gikk av som partisekretær i oktober. Det ble ikke konstituert ny partisekretær i 2017). Sentralstyret valgte i
tillegg Anne-Lise Juul, Ragnhild Løvvold og Jens Johan Orning til arbeidsutvalget. I tillegg til medlemmene har
arbeidsutvalgets sekretær Lisbeth Andersen deltatt på møtene.

Helsepartiet UNG
HP Ung ble stiftet i september 2017. For at Helsepartiet skal utvikle klok
politikk for yngre mennesker, med god demokratisk forankring, er en
ungdomsorganisasjon nødvendig. Det tar tid å bygge både moderparti
og ungdomslag, men med øvre aldersgrense 35 år tror vi at dette
partileddet kan favne både unge og unge voksne. HP Ungs leder var
Elisabeth Andresen.

Media og sosiale medier
Å være synlig i media er helt essensielt for et nytt parti og Helsepartiet
har jobbet målrettet mot media. Per dags dato er Helsepartiet omtalt 535 ganger i media. Det er det grunn til å
være fornøyde med. Det skyldes jevnlige utsendelser av pressemeldinger, kontakt med journalister, god politikk
og at Helsepartiets medlemmer har vært flinke til å skrive kronikker og debattinnlegg. Helsepartiet har et eget
medieutvalg som arbeider med profilering både i «egne medier» og i andres medier. Kyrre Dahl har blant annet
jobbet med pressemeldinger og Helene Spro har opprettet en egen Helsepartiblogg. I tillegg har vi gode
nettsider på www.helsepartiet.no som det har vært jobbet mye med. Vi er også svært aktive både på Twitter og
Facebook og har laget en del videoer som er publisert på YouTube og delt i mange kanaler. Ole Haug lagde blant
annet en del videoer som forklarer Helsepartiets politikk, som ble flittig delt. Ragnhild Løvvolds design og
kampanjeplakater for sosiale medier har også vært en suksess.

Helsepartiet videre
Helsepartiet satser frem mot lokalvalget i 2019 og skal i løpet
av 2018 og første kvartal 2019 bygge lokallag rundet i
kommunene for å stille lister både til fylkestings- og
kommunestyrevalg på så mange steder som mulig.
Vi jobber med å sette helsepolitikk på dagsorden og med
konkrete saker under veis. Vi bidrar til å sette søkelys på
områder der helse- og omsorgstjenestene svikter og har tatt
på oss rollen som vaktbikkje som bjeffer høylytt og biter de
etablerte partiene i buksebeina så de ikke sovner. Vi skal si
tydelig ifra og engasjere oss i konkrete saker der vi kan bidra
til en forskjell. Vi søker samarbeid og allianser fra sak til sak og
skal levere resultater til våre 10.300 velgere fra vårt første
stortingsvalg.
Helsepartiet er og skal være en grasrotbevegelse.
I 2018 skal vi dessuten arbeide med å utvikle masse ny politikk
på mange forskjellige samfunnsområder, vi skal skolere våre
medlemmer og tillitsvalgte og ruste oss til valgkampen i 2019.
En viktig del av arbeidet vil være å verve nye medlemmer og vi
oppfordrer alle våre medlemmer til hele tiden forsøke å verve
nye medlemmer. Husk alltid å spørre. «Har du lyst til å bli
medlem?»

