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Av Håvard Rørtveit
Redaktør

Leder
Velkommen (tilbake) til Bergen

Kjære leser, 

Etter 2 år med pandemi starter nå det første helt 
coronafrie studieåret på 3 år. I løpet av det siste 
tre årene tok studentlivet en liten pause for å så 
blitt vekket til live igjen, nå forhåpentligvis bedre 
en noen gang! Selv med opp og nedturer i akti-
vitet og smittetall har Høyres Studenterforening 
i Bergen det siste året hatt et helt fantastisk år. 
I vinter ble vi Høyres Studenters største lokal-
forening og på landsmøtet nå rett før sommeren 
var HSB den delegasjonen som var mest aktiv 
på talerstolen og fikk flest gjennomslag når det 
ble behandlet politikk på hva Høyres Studenter 
skal mene fremover.

Nå kjære leser skal foreningen se fremover, mot 
et til studieår fullt av aktivitet, pils og politikk og 
mot det kommende kommune- og fylkestings-
valget i 2023! Vi skal være med å forme politiske 
talenter som skal forme byen og landet vårt. 
Viktigst av alt skal vi ha det sykt gøy sammen. 
Dersom du som leser enda ikke er medlem og er 
på let etter et sosialt fellesskap som tar vare på 
og utvikler hverandre, da er Høyres Studenter-
forening i Bergen virkelig noe for deg.

Denne utgaven av Reform handler om vår kjære 
studieby Bergen, du vil kunne lese om hvordan 
HSB skal være med å påvirke Bergenspolitikken 
og være med å vinne valget. Du kan lese om 
hvordan Bergen Høyres byrådslederkandidat 
Christine Meyer ønsker at Høyre skal være på 
parti med studentene, om tidligere ungdomskan-
didat Lise-May Sæle sin første uke som møtende 
vara på stortinget og kort fra Høyres Studenters 
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nye leder Erlend Uthaug om hvorfor det er så lurt 
å engasjere seg i HS.
I tillegg finner du Reform klassikere som Kon-
servatismens Hall of Fame, denne gangen 
skrevet av vår organisatoriske nestleder Martin 
Bang-Jareg, en hilsning fra Moderat Liste UiBs 
leder Fredrik Brogstad og en spennende quiz 
fra husets quizmastere Sjur Oskar Korsæth og 
undertegnende.

Takk til alle som har bidratt til denne fantastiske 
utgaven av Reform og som sikret at den er fersk 
av pressene og klar til årets høydepunkt, nemlig 
fadderuka 2022.

Til alle nye (og gamle) studenter, nyt studiestart 
og gled dere til et nytt fantastisk år med Høyres 
Studenterforening i Bergen.
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Studenter blir igjen nedprioritert av en rød-
grønn regjering
Av Johannes Banggren
Leder av Høyres Studenterforening i Bergen

For 10 år siden skrev daværende formann av 
Høyres Studenterforening i Bergen, Kristina 
Smedsvig, om at universitets- og høyskolesekto-
ren var nedprioritert av Stoltenberg-regjeringen. 
 
Etter økt satsning i åtte år med Erna Solberg 
som kaptein - er vi dessverre her igjen. En rød-
grønn regjering styrer igjen landet vårt. Forskjel-
len er at mannen ved roret heter Jonas Gahr 
Støre, og mannskapet består av et Senterparti, 
med Trygve Slagsvold Vedum og Ola Borten 
Moe, som kan virke allergisk mot både kunnskap 
og kompetanse. 
 
Det kan se ut til at kuttene i universitets- og høy-
skolesektoren er kommet for å bli. Valgløftene 
er for lengst lagt på is, og det ser ut til at det blir 
vanskelig å få de tint opp igjen.
 
Ja, denne regjeringen har fått mange kriser i fan-
get sitt. Russlands invasjon av Ukraina, pande-
mioppblomstring og usedvanlig høye bensin- og 
dieselpriser. For ordens skyld: 
Kriser har de også laget selv. De tidligere stats-
rådene vet selv godt hvem de er. 
 
Allikevel er jeg irritert, og det med god grunn - 
mener jeg. Løfter etter løfter, men svært lite god 
studentpolitikk å se. Heller tvert om. 
 
Høyre-folk vet at kunnskap og kompetanse er 
bærebjelken til ethvert bærekraftig samfunn. 
Utdanning er nøkkelen til å finne nye, gode løs-
ninger til nåtidens og fremtidens utfordringer. 
Samtidig krever samfunnet at studentene er mer 
fleksible. Vi trenger at studenter jobber, at stu-
denter får flere barn, og alt dette samtidig som 
man utdanner seg.
 
Sannheten er slik: I dag er det ikke lagt godt nok 
til rette for dette. 
Hvis studenter virkelig skal ønske å få barn 
samtidig som man studerer trenger man særlig 
to ting:

Trygghet og stabilitet. 
For å få til dette trenger studenter med barn 
langt bedre økonomisk handlingsrom. 12 måne-
ders studiestøtte er ett svar på dette. Ola Borten 
Moe lovte dette før statsbudsjettet skulle legges 
frem fjor høst. Det eneste vi fikk var et stort nei 
til økt studiestøtte til alle studenter!
 
”Heltidsstudenten” er mer eller mindre blitt en 
myte, og i lys av perspektivmeldingen ser man at 
utsiktene for å utelukkende være student blir et 
utopi. Så – hvorfor skal hardtarbeidende stu-
denter, både i form av studier og jobb, møte en 
grense for hvor mye man kan tjene og eie, samti-
dig som man mottar studiestøtte. Dagens inn-
tekts- og formuesgrense slår forferdelig dårlig ut 
for de hardtarbeidende studentene som ønsker 
og klarer å jobbe samtidig som de studerer. 
 
Kjære leser. Nå må studentene stå opp for 
samfunnsutviklingen. Det er studentene som er 
morgendagens arbeidsgivere og arbeidstakere. 
Det er vi som skal bære dette fantastiske skipet 
av et velferdssamfunn videre. 
 
Da trenger vi at Støre-regjeringen åpner øynene, 
og selvfølgelig: Erna tilbake som kaptein på sku-
ta etter neste valg.
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Den 15. juni ble Christine Meyer valgt til å være Bergen
Høyres byrådslederkandidat. Vi i Høyres Studenter-
forening i Bergen gleder oss over at vi nå har en kan-
didat med så god kjennskap til  studentenes hverdag 
på studieinsitusjonene og gleder oss til å stå på i den 
kommende valgkampen.

Jeg har sagt ja til å forlate akademia for tredje gang 
for å gå inn i politikken, denne gangen som byrådsle-
derkandidat for Høyre. Hver gang jeg har vært borte 
fra akademia er det spesielt en ting jeg savner, og det 
er å ha kontakt med studentene. Det finnes ikke noe 
mer givende og inspirerende enn å veilede, undervi-
se og være omringet av studenter og jeg vil ta med 
meg denne inspirasjonen inn i politikken og jobbe for 
studentene som Høyres byrådsleder. 
 
Bergen er en studentby og studentene preger hele 
bybildet og gjør Bergen til en levende by fylt av unge 
mennesker. Dette må vi ta vare på og videreutvikle. 
Det betyr å ha et tett samarbeid med utdanningsin-
stitusjonene og fremme Bergen som utdanningsby 
både innenfor og utenfor Norges grenser. Bergen har 
alltid hatt ansiktet mot omverden og vi har mulighet 
til å tiltrekke oss de beste hodene fra inn- og utland 
i en fin blanding med ektefødte bergensere. Som 
kommune må vi legge til rette for gode boforhold 
til studentene og gjøre vårt for at det bygges flere 
studentboliger. Vi må samarbeide med utdannings-
stedene for å utvikle studietilbudene, og ikke minst 
sørge for at studenter har alle de tjenestene de tren-
ger fra kommunen når de velger å studere i Bergen. I 
tillegg har Bergen en viktig rolle i å legge til rette for et 
spennende kultur- og uteliv.
 
Selv om det hadde vært ideelt å konsentrere seg full 
og helt om studiene, er det dessverre slik for de aller 
fleste studentene at det er nødvendig å spe på inn-
tekten gjennom å jobbe. Og studentenes arbeidskraft 
er et svært viktig bidrag til verdiskapningen i byen vår.  
Vi kan også invitere flere studenter inn til å bli kjent 
med og arbeide med de offentlige tjenestene som 
Bergen kommune gir til alle bergenserne og jeg vet at 
mange studenter allerede har deltidsstillinger i Ber-
gen kommune, for eksempel i hjemmesykepleien, på 

boliger for utviklingshemmede og på sykehjemmene. 
Og vi kommer til å trenge dere fortsatt.  
 
En utfordring jeg ser og som jeg deler med Erna Sol-
berg, er å få dere til å ha lyst til det å bli i Bergen etter 
endt studietid. Vi ønsker at vi skal bli flere bergen-
sere, men det skjer ikke av seg selv. Vi vet at mange 
studenter drar over fjellet etter endt studieløp og at 
det er lettere å finne relevant jobb i Oslo. Jeg støtte 
selv på dette problemet da jeg var konkurransedi-
rektør og søkte etter nye medarbeidere for Konkur-
ransetilsynet. Vi fant mange gode kandidater, men 
mange var i etableringsfasen og var også avhengig 
av at partneren fikk seg jobb. Partnerens jobb ble ofte 
spikeren i kisten som førte til at de sammen valgte 
hovedstaden. 
 
For å få dette til må samarbeide med næringslivet og 
se på hvordan Bergen kommune kan legge til rette 
for at det skapes flere attraktive arbeidsplasser i Ber-
gen. Bergen har mange spennende arbeidsplasser i 
grønne og blå næringer, og i næringer som er frem-
tidsrettet. TV2 for eksempel har hatt mange knopp-
skytninger som i dag leverer tjenester til de fremste 
globale selskapene. Vi må heller ikke glemme at 
Bergen også rommer mange statlige høykompetan-
se-arbeidsplasser, enten vi snakker om universitets- 

På parti med studentene
Av Christine Meyer
Byrådslederkandidat for Bergen Høyre

Kort om Bergen Høyres byrådslederkandidat

Utdannelse:
Siviløkonom ved Norges Handslshøyskole
Ph.D. ved Norges Handelshøyskole

Nåværende yrke:
Professor på Norges Handelshøyskole

Tidligere erfaring:
Statssekretær, Arbeids- og administrasjonsde-
partementet
Finansbyråd, Bergen kommune
Helsebyråd, Bergen kommune
Konkurransedirektør, Konkurransetilsynet
Administrerende direktør, Statistisk Sentralbyrå
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På parti med studentene

og høyskolesektoren, sykehusene eller andre statlige 
institusjoner. Dette er attraktive arbeidsplasser som 
både krever høy kompetanse og ofte en god porsjon 
med samfunnsengasjement. Bergen kommune må 
derfor spille på lag med alle de aktørene som kan til-
by og utvikle arbeidsplasser for fremtidens studenter.
 
Skal Bergen vokse i fremtiden og det er en klar ambi-
sjon som vi skal nå, så må vi også ha en boligpolitikk 
som prioriterer unge mennesker. Unge mennesker 
ønsker ofte å bo i bykjernen, og både Oslo og Bergen 
sliter med høye boligpriser og utfordringer for unge 
mennesker å komme inn på boligmarkedet. Dette 
må vi gjøre noe med. Det må legges til rette for flere 
boliger som unge mennesker har råd til å leie og eie 
og det må skje nær bykjernen.
 

Det siste året har jeg skrevet en bok om hvordan 
etablerte virksomheter kan bli mer innovative og vår 
forskning viser at det er mange veier til målet. En ting 
som går igjen er imidlertid verdien av mangfold, av 
mennesker som kommer fra ulike kulturer og steder 
og fra ulike profesjoner, som samles og utvikler nye 
konsepter, ny teknologi og nye tjenester. Skal Bergen 
lykkes i å utvikle nye og spennende arbeidsplasser, er 
det også viktig å skape arenaer der unge mennesker 
fra ulike bakgrunner møtes.
 
Høyre ønsker at Bergen vokser og skal vi få det til 
må vi ha studentene med på laget. Vi håper at vi kan 
samarbeide om dette viktige prosjektet og gjøre Ber-
gen til den mest spennende, inkluderende og åpne 
studentbyen. 
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Ny i Bergen?
Her er 7 tips til ting å gjøre

Besøke KODE eller Universitetsmuseet.
Begge er blant Norges beste museer, KODE er Vestlandets største museum og huser flere 
flotte kunstverk fra en rekke norske og internasjonale kunstnere. Universitetsmuseet er 
forgjengeren til UiB og har en spennende naturvitenskapelig samling, dersom man er UiB 
student er det gratis inngang.

Pils i park
Når sola glimter til på våren og sommeren så er det ingenting som slår en eller to 
kalde pils i en av Bergens mange flotte parker, en “must do” under studietiden. De 
mest besøkte av disse er Nygårdsparken og Nordnesparken, som begge tidvis kan 
be på full ut “festivalstemning” når de fylles opp av studenter som koser seg i sola.

Gå vidden eller et av de syv fjell
De syv fjell er kanskje blant Bergens mest kjente attraksjoner og ligger spredt rundt 
om i byen, mest kjent er Fløyen og Ulriken som begge har helt fantastisk utsikt! Når 
man går vidden, går man mellom de to. På vinterstid er det en flott skitur.

Aktiviteter med venner
Det finnes mange gøyale aktiviteter rundt omkring i byen, eksempelvis kan 
man spille den nye folkesporten padel, på et bredt utvalg baner. Man kan 
klatre i Høyt og Lavt eller spille paintball nede i Fana, badeland eller curling 
på Vestkanten eller gocart på Sotra. Det er noe for enhver og mye og velge i!
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Utelivet
Bergen har et stort mangfold blant utelivet, likevel er det noen steder nå trekkes 
frem! De aller fleste studieinstitusjoner har en eller annen form for studentbar, dis-
se har som regel chill stemning og studentvenlige priser. Man har også Det Aka-
demiske Kvarter (Kvarteret) som har billig mat og drikke. I Håkonsgaten/Nygårds-
gaten finner man en stripe med mange spennende steder som Heidis, Brukbar, 
Legal, Hectors, Fincken og enda flere. På “andre siden” av Torgallmenningen finner 
man også flere spennende steder i Kong Oscars gate som Vinyl, Vågal og Dark & 
Stormy (som ligger vegg i vegg med Høyres Hus!). Sist men ikke minst er å dra på 
silent disco på Vaskeriet en obligatorisk aktivitet i løpet av studietiden!

Bli med på Høyres Studenterforening i Bergens arrangement!
HSB arrangerer jevnlig spennende arrangement av både faglig og sosial natur. Tidligere 
har foreningen arrangert vinsmaking, foredrag om diverse politiske temaer, workshops og 
skoleringer i nyttige ferdigheter. Denne høsten har vi planlagt HSB Kickoff fest 25. august 
og Konservativ Aften 8. september. Det planlegges også flere spennende arrangement før 
semesteret sluttes av med HSBs tradisjonelle julebord. Følg med på vår facebook side for å 
se kommende arrangement eller ta kontakt med en av våre tillitsvalgte om det er noe du lurer 
på!

Dra på Brannkamp!
Er det en ting som skaper god stemning er det å se bergens store sønner 
(og døtrer) på brann stadion. Det finnes rimelige studenetrabatter, og det kan 
garanteres mye sang på bergensk. Det er ekstra viktig å øve litt på nystemten i 
forkant. 
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Av Erlend Eikeland Uthaug
Leder av Høyres Studenter

Nyvalgt leder av Høyres Studenter

Høyres Studenter er Norges beste studentforening! I 
Høyres Studenter har vi et bredt tilbud både politisk, 
faglig og sosialt. I tillegg har vi et stort internasjonalt 
engasjement som du kan bli en del av. Høyres Stu-
denter arrangerer hyppige gjesteforelesninger rundt 
om i studiebyene med navn som Torbjørn Røe Isak-
sen, Bent Høie & Børge Brende og mange flere.
 
I Høyres Studenter får du venner for livet! Du møter 
likesinnede og skaffer deg et sosialt nettverk i stu-
diebyen din fra dag en. Å skape et godt nettverk er 
essensielt for veien videre etter studiene. Ikke minst 
er det viktig å være i et godt studentmiljø mens du 
studerer. Vi arrangerer alt fra pub & pils til skolerin-
ger rettet mot jobbsøking eller hvordan gjøre det 
best mulig på eksamen. Høstkonferansen til Høyres 
Studenter bør man også være på utkikk etter, dette er 
en av de største sosiale arrangementene som skjer 
i løpet av semesteret og noe du absolutt ikke bør gå 
glipp av. Da møtes medlemmer av Høyres Studenter 
på tvers av universitetsbyene, dette arrangeres en 
gang per semester. På våren heter det; Vårkonferan-
sen. 
 
Både på nasjonalt og lokalt nivå arrangeres det skole-
ringer og foredrag med faglig innhold. På skoleringe-
ne har medlemmer muligheten til å bli flinkere i alt fra 
tale og debatt, til eksamensskriving og privatøkono-
mi. Foredragene går inn på alle tenkelige tema, med 
mennesker fra organisasjon, politikk, og næringsliv, 
eller andre med spesiell kompetanse. Vi arrangerer 
også HS-Akademiet hvert år, som er den ypperste 
skoleringen vi tilbyr. 

Høyres Studenter inviterer medlemmer med på en 
rekke reiser gjennom året. For eksempel på Council 
Meetings til European Democratic Students, som 
avholdes rundt om i Europa. Send inn en søknad, og 
kanskje det er du som får bli med på neste reise. Vi 
drar også på studietur til utlandet, og har gjennom 
hele året fokus på internasjonal politikk.

Utenom i Bergen har Høyres Studenter har lokal-
foreninger i Oslo, Trondheim, Tromsø, Stavanger, 
Kristiansand, Bodø, Akershus og Kongsberg.
Dersom du har lyst å være med i en av den største 
nasjonale partipolitiske studentforeningen i Norge og 
være med å påvirke politikk som betyr noe for stu-
denter har jeg bare en oppfordring; BLI MED!

Høyres Studenters 57. Landsmøte ble avholdt 
den 11.-12. juni på Thon hotell Linne i Oslo. På 
årets landsmøte ble det vedtatt et barne- og fa-
miliepolitisk program og et næring- og finanspo-
litisk program og tre resolusjoner, samtlige av 
resolusjonene var innsendt fra HSB. Høyres 
Studenterforening i Bergens delegasjon marker-
te seg på landsmøtet som den best forberedte 
delegasjonen som tok de hardeste debattene og 
var mest oppe på talerstolen for å kjempe for vår 
vedtatte politikk.

I tillegg til utarbeidelse av ny politikk ble det også 
valgt et nytt arbeidsutvalg. Nyvalgt leder Erlend 
Uthaug får med seg vår egen Kaia Bergeland 
Kjos som 1. nestleder, Kaia var HSBs leder i 
2020 og har det siste året vært leder av Høyres 
Studenters kvinneforum. Resten av arbeids-
utvalget består av Emilie Nordstrøm, Mathias 
Bjørgung og Ivar Aulie. Gratulerer så masse til de 
nyvalgte, vi ønsker de lykke til i rollene de neste 
to årene.

HSB på Landsmøtet
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Kjære leser,

Jeg har det siste semesteret hatt gleden av å intro-
dusere meg selv som leder av Moderat Liste ved 
Universitetet i Bergen. Men hva betyr egentlig det  å 
være “moderat”? Jeg selv vender tankene mine mot 
ex.phil og derfor en av de fire kardinaldydene i gresk 
filosofi, nemlig måtehold. Måtehold representerer en 
evne og en vilje til å kontrollere sine drifter og lyster. 
Nettopp dette mener jeg kan oversettes i studentpo-
litisk kontekst. Gjennom å ha fulgt studentpolitikken 
det siste året, har jeg sett de andre studentpolitiske 
listene stadig be om mer og mer, uten at de helt ser 
konsekvensene der følger med.

Vi i Moderat Liste mener studentene er autonome 
individer som selv klarer å ta ansvar for sin egen 
hverdag og derfor er det viktig at Moderat Liste er 
representert i Studentparlamentet og viser måte-
hold når de andre listene krever eksempelvis gratis 
pensum og 10 kr frokost i alle kantiner. Vi ønsker 
heller å jobbe for gjennomførbare løsninger på reelle 
problemer som for eksempel flere og bedre praksis-
plasser for studentene, grundige tilbakemeldinger i 
vurderingssituasjoner og universell utforming av alle 
universitetsbygg. 
Kjenner du selv på at du har en politikerspire i deg, er 
studentpolitikken et av de beste stedene du kan be-
gynne. I Moderat Liste finner du stor takhøyde, hvor vi 

diskuterer løst og fast utfordringer studenter møter 
på og presenterer løsninger for beslutningstagere. 
En kjent myte ved oss er også at du må støtte Høyre 
for å være i Moderat Liste, dette er ikke tilfelle. Vi vil 
representere hele sentrum og høyre siden av det poli-
tiske spekteret. Kanskje også du bare er en realist og 
pragmatiker uten noe større politisk engasjement? 
Da kan vi også være listen for deg. Har du spørsmål 
eller bare ønsker å ta en samtale om Moderat Liste, 
ikke nøl med å ta kontakt med meg!

Kjære studenter lykke til med det nye studieåret!

Et moderat blikk på studentpolitikken!
Av Fredrik Brogstad
Leder av Moderat Liste UiB
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  Bergensstudenter fortjener bedre enn et 
Ap-byråd
Av Kaia Bergeland Kjos
1. nestleder i Høyres Studenter og medlem av programkomiteen til Bergen Høyre

Det er høst, og både nye og gamle studenter er kom-
met til Bergen. Da jeg flyttet hit for fire år siden hadde 
jeg mange forventninger. Jeg hadde hørt så mye bra 
om studietiden. Nye venner, ny by, nye hobbyer. Jeg 
visste ikke hva jeg gikk til, men jeg skjønte at det kom 
til å bli bra.
«Folkeregistrer deg her! Da får du mange fordeler 
som tilflyttet student,» ble jeg fortalt. Ja vel. Jeg 
folkeregistrerte meg i leiligheten i Sandviken med en 
gang. Fordelene så jeg aldri noe til. «I Bergen lønner 
det seg å være student! Du får rabatt på kollektiv-
transporten i hele regionen,» skrøt de. Så jeg kjøpte 
Skyss-billett på vei hjem fra mitt første vors i fad-
deruken. Den kostet like mye som voksen-billetten. 
Kanskje de forvekslet «student» med «senior»?
Dette er to av flere lovnader jeg fikk om hvor gode 
fordeler det er ved å studere i Bergen. De som styrer 
byen innfridde derimot aldri. Misforstå meg rett, stu-
dietiden i Bergen er fantastisk. Men det har jeg gode 
venner, studentforeninger og et godt studietilbud å 
takke for. Ikke Roger Valhammer.

Det gikk to dager før jeg møtte Høyres Studenterfore-
ning i Bergen på stand på Høyden. De var en morsom 
og uhøytidelig gjeng som inviterte meg på pils med 
en gang. Og de kunne bekrefte det inntrykket jeg 
hadde fått: Byrådet var man misfornøyd med. Ber-
gen, som er en viktig studieby med stort potensiale, 
prioriterer ikke studenter.
Jeg synes synd på dem som kom til Bergen som nye 
studenter under pandemien. For når man ikke får 
oppleve Bergens uteliv, studentforeninger og mulig-
heter for å møte nye venner på grunn av nedsteng-
ninger, så er det synd at man bare sitter man igjen 
med en ting: Et Ap-styrt byråd. Et byråd som kjøper 
veldrevne barnehager istedenfor å hjelpe Sammen 
bygge og oppgradere studentboliger. Et byråd som 
motarbeider næringslivet, og dermed lukker dører for 
våre karrieremuligheter i byen. 
Heldigvis gjelder ikke dette alle som har ambisjon 
om å styre byen. Bergen Høyre har en studentpolitikk 
som legger til rette for en studiestart og studietid 
som er enda bedre enn den jeg har hatt, og det skal 
en del til. For Bergen Høyre, med et sterkt Høyres 

Studenterlag i ryggen, vil forbedre leiemarkedet for 
studentene ved å bygge flere studentboliger i nærhe-
ten av sentrum. Vi ønsker også at det skal være nok 
studentboliger for studenter som har eller får barn 
mens de studerer. Høyre vil sørge for et tett samspill 
mellom kommunen, næringslivet og utdanningene, 
slik at vi får muligheter for praksisplasser og master-
skriveplasser hos mulige fremtidige arbeidsgivere. 
Høyre vil dessuten at det skal lønne seg å endre fol-
keregistrert adresse! Hvis du folkeregistrerer deg her 
så skal gevinsten for kommunen også komme deg 
til gode. For eksempel foreslår vi å redusere satsene 
på kollektivtransport ytterligere for studenter som 
gjør dette, i tillegg til å innføre lavere transportpriser 
for studenter. Og for de studentene som blir i Bergen 
(helst så mange som mulig!), skal det være enklere 
å etablere seg i byen. Vi oppnår dette ved å forenkle 
planprosesser slik at det bygges flere boliger, og ved 
å spille på lag med næringslivet for å sørge for flere 
attraktive arbeidsplasser.
Høyre mener at studentene tilføyer Bergen liv, kultur 
og fremtidige arbeidstakere av høy kvalitet. Derfor er 
studenter en gruppe som vi må prioritere og satse 
på. Så – jeg har to oppfordringer til deg som studerer 
i Bergen: Folkeregistrer deg her, og stem på Høyre 
neste høst!



Foto: Privat
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  Ei veke på Stortinget
Av Lise-May Sæle
Tidligare ungdomskandidat og vararepresentant til Stortinget

I stortingsvalkampen i 2021 var Lise-May Sæle ung-
domskandidat for Høgre i Hordaland valdistrikt. Det 
førte til at ho blei 2. vara representant til Stortinget. No 
i mars møtte ho på Stortinget for første gong. Redak-
sjonen har bede ho fortelja litt om opplevinga og kva 
ho gjorde i perioden ho møtte.

I mars i år fekk eg moglegheita til å møte som vara-
representant på Stortinget for Ove Trellevik i ei veke. 
Det var ekstremt stas og veldig kjekt! Både Charlotte 
Spurkeland og eg som er henholdsvis første og andre 
vara på Stortinget her i Hordaland valdistrikt var inne 
for Liv Kari Eskeland og Ove Trellevik. 
 
Eg var veldig spent på kva som møtte meg og kor-
leis det kom til å bli. Eg reiste direkte frå tre dagar 
med fylkesting i Sogndal til Oslo. Første møtedagen 
i Stortinget bestemte eg meg for å halde innlegg, 
Alfred Bjørlo frå næringskomiteen hadde fremja ein 
interpellasjon om utflytting av statlege arbeidsplass-
ar og korleis regjeringa ville følgje opp dette arbeidet. 
Eg heiv meg med i debatten og det var stort å gå 
opp på talarstolen for første gang. Dåverande kom-
munalminister Bjørn Arild Gram måtte møte i inter-
pellasjonsdebatten og svare på vegne av regjeringa. 
Det var kjekt å kunne utfordre regjeringa saman med 
representantar frå andre fylker på korleis vi kan flytte 
ut fleire arbeidsplassar frå Oslo og ikkje minst leggje 
kompetansen og arbeidsplassane tett på der verdia-
ne og ressursane ligg. Dette var midt under debat-
ten om at regjeringa hadde bestemt seg for å flytte 
eksportrådet frå Ålesund til Oslo, noko som er veldig 
merkeleg. 
 
Vidare var eg så heldig å få låne kontoret til Ove Trel-
levik og kontoret var ein del av ein større gang med 
mange av Høgre sine stortingsrepresentantar og 
rådgjevarar for dei ulike fraksjonane. Gode råd, hjelp 
og tips var aldri langt unna og det var kjekt å vere ein 
del av teamet i Oslo med så mange hyggelege og 
kunnskapsrike folk. Mitt andre innlegg i Stortingssa-
len handla om forsking og høgare utdanning der vi 
var tre Høgre-representantar som utfordra Ola Borten 
Moe. Kari Anne Jønnes hadde fremja ein interpella-
sjon om kva regjeringa gjer for å auke FoU-aktivite-
ten mellom akademia og næringslivet for at vi skal 

kome styrka ut frå åra med pandemi. Eg vektla i mitt 
innlegg at debatten rundt kva høgare utdanning skal 
vere ikkje berre kan handle om Nesna skal bestå eller 
ikkje, men at det handlar om langt større spørsmål 
enn som så. Eg utfordra Senterpartiet på alle dei 
viktige strategiske og internasjonale forskingssam-
arbeida vi deltek i, og kor vidt statsråden ville jobbe 
for å holde eit høgt trykk på dette framover. Det blei 
ein god debatt! Ellers var det spesielt å vere med 
på voteringane i Stortingssalen som hadde eit høgt 
tempo (eg stemte ikkje feil) og ikkje minst å få møte 
i energi- og miljøkomiteen for Ove Trellevik. I mars 
var det mange aktuelle saker rundt energi og miljø 
som blant anna kraftsituasjon og straumkrise, og det 
var stort å få sitte på sjølvaste Stortinget og få jobbe 
med dei politisk. 
 
Alt i alt ei veke eg aldri kjem til å gløyme, og for meg 
personleg må det vere ein av dei største opplevinga-
ne eg har hatt. Veldig glad og takknemleg for at eg 
fekk denne moglegheita! 



Foto: Fredrik Sæterstøl Mohn
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Høyres Studenters bystyrekandidat: 
Johannes Banggren
Av Johannes Banggren

Kjære alle medlemmer av Høyres Studenterfore-
ning i Bergen. Tusen takk for tilliten til å være 
foreningen sin kandidat til bystyret i Bergen!

Mitt navn er Johannes Banggren, 24 år og går 
2. året på lektorutdanningen ved Universitetet i 
Bergen.

Som bystyrekandidat til den største partipolitiske 
studentforeningen i Norge vil jeg kjempe for en 
rekke saker. 

Jeg ønsker å fremme god politikk innen barne-
hage, skole og arbeid. Jeg ønsker å jobbe for at 
Bergen skal bli landets beste studentby - og at 
studentene ikke bare ønsker å studere her, men 

også bli værende her etter studiet er over. Gjen-
nom gode politiske løsninger skal Høyre være 
med å stoppe hjerneflukten fra byen.

Det skal ikke være noen tvil om at når valglisten 
er endelig spikret, så skal Bergen Høyre være et 
samlet lag. Studentene i Høyre skal, sammen 
med Bergens Unge Høyre, kjempe for at flere 
unge kandidater blir satt høyt på valglisten og 
stemmes inn i bystyret i 2023. Da trenger vi et 
sterkt HSB som kan være med å skape Bergen 
Høyre på sitt beste.

Jeg gleder meg så ufattelig mye til arbeidet 
fremover mot nominasjonsprosessen i år, og 
valgkampen i 2023!



Foto: Lars Tynning
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QUIZ
Byen er Bergen

1. Hva heter de 7 fjell?
2. Hvilket år ble byparlamentarisme innført i Bergen?
3. Hvilket dyr er på logoen til Universitetet i Bergen?
4. Hva heter vannmassen som kobler Store Lunge-
gårdsvann med Byfjorden?
5. I hvilket år ble Norges Handelshøyskole etablert?
6. Hvilken studentforening er Bergens eldste?
7. Hvilke partier sitter i dagens byråd?
8. Hva er en stril?
9. Hvem er Høyres stortingsrepresentanter fra Hor-
daland-valgdistrikt?
10. Hva heter det kjente kunstmuseet i Bergen?

Godt og Blandet

11. Hva heter Pasientfokus sine ene Stortingsrepre-
sentant?
12. Hva heter Norges Sentralbanksjef?
13. I tillegg til Erna Solberg hadde et regjeringsmed-
lem samme posisjon alle åtte år fra 2013 til 2021. 
Hvem?
14. Sverige og Finland er på vei inn i NATO, hva var 
det forrige landet som ble medlem av alliansen?
15. Hvilket land er det eneste i verden uten firkantet 
flagg?
16. Christopher Hornsrud(Ap) er tidenes kortest 
sittende statsminister i Norge. Hvor lenge satt han?
17. Hvor mange statsministere har kommet fra det 
som i dag er Bergen?
18. Hva ble Høyres oppslutning i Stortingsvalget 
2021?
19. Hvor mange kommuner er det i Norge?
20. Hvor skal fotball-VM arrangeres mot slutten av 
året?

BONUS

21. Hvordan blir man medlem i Høyres Studenter-
forening i Bergen?

22. Hvem blir Bergens neste byrådsleder?

Av Sjur Oskar Korsæth og Håvard Rørtveit
Quizmastere
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”To be conservative ... is to prefer the fami-
liar to the unknown, to prefer the tried to the 
untried, fact to mystery, the actual to the pos-
sible, the limited to the unbounded, the near to 
the distant, the sufficient to the superabundant, 
the convenient to the perfect, present laughter 
to utopian bliss.”

Slik karakteriserer Michael Oakeshott, en av de 
sentrale konservative tenkerne på 1900-tallet, 
konservatisme. For Oakeshott var ikke konser-
vatisme en ideologi eller en knippe med ulike 
prinsipper en skulle leve etter. Han anså kon-
servatisme som en disposisjon, snarere enn et 
politisk standpunkt. Oakeshott pekte på hvordan 
individuell frihet trues når politikken blir en sø-
ken etter idealer, og var tidlig ute med å advare 
mot kommunismens og nazismens fremvekst 
i Europa på 1930- tallet. I tråd med konservativt 
tankegods, var han gjennomgående opptatt av 
det samfunnet som faktisk er, istedenfor å søke 
etter det utopiske samfunnet som kan være.

Oakeshott ble født i 1901 i England som sønn av 
Joseph Oakeshott – sosialist og medlem av den 
Fabianske ordenen.  Selv regnet Michael Oakes-
hott seg som sosialist i sine yngre dager, men 
utviklet etter hvert en kritisk holdning til ideolo-
gier på venstresiden. Når det er sagt, så forholdt 
han seg likevel positive til en liberal visjon om 
likhet og fellesskap i kombinasjon med individu-
alitet. Hva man enn velger å kalle han, så vil det 
likevel være vanskelig å plassere Oakeshott rent 
politisk, han engasjerte seg nemlig ikke i politikk. 
Oakeshott skal imidlertid ha uttalt at «Jeg er ikke 
medlem av noe politisk parti. Jeg stemmer, om 
jeg må stemme, på det partiet som trolig gjør 
minst skade. I den grad er jeg en tory.»

Da Frankrike ble angrep av Tyskland i 1940, 
besluttet Oakeshott å verve seg til den Britiske 

hæren. Ikke bare valgte han å verve seg – han 
kunne sluppet på grunn av alder – men han ver-
vet seg til enheten «special operations executi-
ve», forgjengeren til moderne kommandostyrker, 
hvor forventet levetid på det stadiet av krigen var 
seks uker. Heldigvis, for den videre utviklingen 
av hans ideer og for oss lesere i ettertid, ble han 
regnet for å være «too unmistakably English” til 
å kunne gjennomføre militære operasjoner bak 
fiendens linjer. 

Konservatismens Hall of Fame
Av Martin Bang-Jareg
Organisatorisk nestleder i Høyres Studenterforening i Bergen

Michael Oakeshott
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Etter krigen returnerte Oakeshott til Cambridge 
som foreleser. Ikke lenge etter, i 1947, startet han 
The Cambridge Journal, et høyt verdsatt tids-
skrift som anså og behandlet kultur og politikk 
som temaer som hørte til den siviliserte samtale 
fremfor ideologisk polemikk. En skal ikke se bort 
ifra at Oakeshott til tider ville blitt oppgitt over 
dagens debattklima. Tiden på Cambridge ble li-
kevel kortvarig, da han i 1951 ble han utpekt som 
professor i statsvitenskap ved London School of 
Economics. 

Omdømme som en konservativ tenker begynte 
med – og ble i stor grad formet av – hans tanker 
og essays om rasjonalitetens grenser i politikken 
utgitt samlet under tittelen «Rationalism in Po-
litics and Other Essays» i 1962. Her hevder han 
blant annet at «riktige svar» først og fremst fin-
nes i praktisk kunnskap. Praktiske spørsmål kan 

kun besvares – og politiske avgjørelser kan kun 
bli tatt – rasjonelt når de hviler på kunnskap som 
kan bevises i det som er. Han stilte seg kritisk til 
å utforme samfunn, institusjoner og politikk etter 
abstrakte prinsipper – prinsipper som ikke tar 
hensyn til tradisjon og kultur som allerede eksis-
terer. Den generelle skepsisen til det utopiske og 
rasjonalisme er hva som i stor grad kan sies og 
karakterisere det konservative forfatterskapet til 
Oakeshott.

Michael Oakeshott døde i 1990, 89 år gammel, 
og står igjen som en av de sentrale konservati-
ve tenkerne på 1900-tallet. Han fant sin plass i 
akademia, først som student og deretter som 
underviser. En mann som det kan være verdt å 
se til i vår tid – en tid hvor ideologisk overmot og 
ikke-siviliserte samtaler ofte preger den offentli-
ge debatten. 

Svar på Quiz

Byen er Bergen

1. Lyderhorn, Damsgprdsfjellet, Løvstakken, Ulriken, 
Fløyfjellet, Ryndemannen og Sandviksfjellet.
2. 2000
3. En ugle
4. Puddefjorden
5. 1936
6. Bergen teknikersamfund (BTS - Studentersamfun-
det ved HVL)
7. Arbeiderpartiet, Miljøpartiet de Grønne, Venstre og 
Kristelig folkeparti
8. En som kommer fra kommunene rundt Bergen
9. Erna Solberg, Ove Trellevik, Peter Christian Frølich, 
Liv Kari Eskeland
10. KODE

Godt og Blandet

11. Irene Ojala
12. Ida Wolden Bache
13. Bent Høie (han var helseminister)
14.Nord-Makedonia
15. Nepal
16. 18 dager
17. 4 (Erna Solberg, Johan Ludwig Mowinckel, Wol-
lert Konow og Christian Michelsen)
18. 20,35%
19. For mange (356)
20. Qatar

BONUS

21. https://hoyre.no/bli-med/bli-medlem/regis-
trer-medlemskap/
22. Christine Meyer



Vil du være med å utforme Reform?

Vi skal igang med å planlegge neste utgave av Reform og trenger redaksjonsmedlem-
mer. Har du lyst å være med å bidra til at Høyres Studenterforening i Bergen fortsetter 
å gi ut sitt eget tidsskrift, som (såvidt oss bekjent) eneste partipolitiske studentfore-
ning i landet? Da oppfordrer vi deg til å ta kontakt, vi er alltid på let etter engasjerte 
studenter som har lyst å bidra til foreningen.

Ta kontakt med oss ved å sende en melding til Høyres Studenterforening i Bergen sin 
facebook side, eller så kan du kontakte redaktør Håvard Rørtveit på messenger, +47 
940 56 676 eller på haavardroertveit@gmail.com. 

Mvh Redaksjonen

Takk til støtte fra: 

@hsbergenfacebook.com/
hsbergen

https://hsbergen.no

Inntil tippemonopolet fjernes har HSB blitt grasrotmotta-
ker. Ved å registrere HSB som din grasrotmottaker vil inntil 
7% av innsatsen i dine spill gå direkte til HSB.

Støtt derfor HSB i dag med din grasrotandel på en av 
følgende måter:

1) SMS: Send Grasrotandelen 995334895 til 6000

2) Internett: Registrer HSB som mottaker på grasrotande-
len.no eller via norsk-tipping.no

3) Kommisjonær: Registrer HSB som mottaker via vårt 
org. nummer 995334895


