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Til 

Geir Ugland Jacobsen 

 

 

Oslo 26.11.2020 

 

 

 

 

Organisasjonsutvalgets oppfølging av vedtak i sentralstyret om dine 

mulige brudd på vedtektenes § 3.2 

 

På bakgrunn av flere henvendelser fra tillitsvalgte i Fremskrittspartiet har Sentralstyret vedtatt å be 

Organisasjonsutvalget vurdere om uttalelser du har kommet med er i strid med partiets vedtekter, 

retningslinjer og vedtak. Det er to forhold Organisasjonsutvalget vil se nærmere på i sin oppfølging 

av Sentralstyrets vedtak. For det første om dine offentlige uttalelser er av en slik karakter at det bidrar 

til å skade partiet og/eller partimedlemmers omdømme på en slik måte at det er i strid med partiets 

regelverk. For det andre om dine uttalelser har vært forankret i vedtak i fylkesstyret i samsvar med 

partiets vedtekter og retningslinjer, eller om du i rollen som fylkesleder har gått ut over de fullmakter 

fylkeslederen har.  

Vi kommer nærmere inn på de konkrete forholdene under.  

For at Organisasjonsutvalget skal få nødvendig informasjon i saken er det viktig at du benytter deg av 

anledningen du har til å uttale deg i saken før vedtak fattes, jf. vedtektenes § 3-2.  

Av hensyn til sakens fremdrift ber vi om at dine merknader i saken sendes oss innen mandag 7. 

desember kl. 12.00 Uttalelsen sendes Organisasjonsutvalgets sekretær Øistein Lid på e-post 

oil@frp.no eller det kan leveres på partikontoret etter avtale med Lid.   

På bakgrunn av det mulige alvoret i saken ønsker Organisasjonsutvalget en samtale med deg om de 

forholdene som er gjenstand for vår sak. Du vil i tilfellet møte tre representanter fra utvalget. Du kan 

ha med deg én bisitter til møtet. Dersom du ønsker å ha med deg en bisitter på møtet, ber vi om at du 

opplyser om hvem du tar med deg.  

 

Aktuelle datoer for møtet er: 

Tirsdag 1. desember kl.17:00 Sted: partikontoret i Oslo 

Lørdag 5. desember kl.15:30 Sted: Quality Hotel Tønsberg (Oseberg) 

Vi ber om at du uten videre opphold gir tilbakemelding på om du vil delta på et møte med 

Organisasjonsutvalgets representanter og hvilken av de foreslåtte datoene som foretrekkes.  
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Grunnlaget for Organisasjonsutvalgets vurdering er følgende:  

 

Over tid har det vært en rekke utspill i media fra deg, som har generert sterk misnøye fra store deler 

av Fremskrittspartiets partiorganisasjon. Bakgrunnen for misnøyen er i første rekke at utspillene 

skaper inntrykk av at Fremskrittspartiet er et splittet parti med ulike fløyer, og at det ikke er krav til at 

partiets sentrale tillitsvalgte forholder seg lojalt til partiets vedtekter, retningslinjer, strategi og 

partiprogram.  

 

Med bakgrunn i dette er det mottatt flere henvendelser fra tillitsvalgte  

 

Få om noen av oppslagene kan så vidt Organisasjonsutvalget kan se, sies å ha bidratt til en styrking 

av Fremskrittspartiet profil og omdømme. Etter Organisasjonsutvalgets vurdering gir oppslagene et 

sterkt inntrykk av at Oslo FrP har en egen politisk agende som skal endre Fremskrittspartiet i strid 

med de vedtak et klart flertall har fattet. Det skapes også vedvarende usikkerhet om partiets leder, 

som ble enstemmig gjenvalgt på Fremskrittspartiets landsmøte i år, har tillit i eget fylkeslag.  

 

Formålet med denne typen oppslag synes å være å skape blest rundt deg selv og enkeltpersoner som 

du vil fremme, samt å undergrave posisjonen til partiets valgte leder. Dette anser 

organisasjonsutvalget som noe annet enn å bidra i en demokratisk kamp for å endre politikk eller 

persongalleri i partiets ledelse. Dette vurderer organisasjonsutvalget til å være sterkt kritikkverdig og 

bidrar til å skyve fokuset i partiorganisasjonen fra konstruktivt politisk og organisatorisk arbeid, over 

på negativt personfokus og usikkerhet rundt partiets valgte ledere uten at det er i forbindelse med et 

forestående valg til verv i partiet.  

 

Du som fylkesleder har et særlig ansvar for aktivt å følge opp partiets vedtatte strategi, program, 

vedtekter, nominasjonsreglement og organisatoriske og etiske retningslinjer. Du skal bidra til å skape 

sikkerhet om valgt ledelse samt bidra til å bygge opp organisasjonen, ikke ned.  

 

Som fylkesleder opptrer du på vegne av andre enn deg selv. Flere av dine utspill bærer sterkt preg av 

å handle mer om dine egne meninger og ambisjoner, enn om vedtak fattet av fylkesstyret.  

 

 

 

Eksempler på offentlige uttalelser og handlinger som kan vurderes å være i 

konflikt med partiets vedtekter og/eller etiske og organisatoriske retningslinjer.  

 
Vi legger her ved noen av dine uttalelser til presse og media i 2020 som organisasjonsutvalget mener 

kan ha skadet partiet og/eller partiets medlemmers omdømme og som vi ønsker dine 

tilbakemeldinger på: 

 

 

TV 2 

"Nå er Siv Jensen partileder, men siden landsmøtet er før nominasjonen i Oslo, så vil jeg gjerne ha 

frem andre kandidater. Det hadde vært hyggelig med flere kandidater, og det blir nord-koreansk for 

å si det stygt, sa fylkeslederen til TV 2." 
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Organisasjonsutvalget mener uttalelsen viser at du aktivt søker etter kandidater som skal utfordre 

partiets leder som førstekandidat på Oslo FrPs stortingsvalgsliste. Det var på det tidspunktet ingen 

lederdebatt med forslag til nye kandidater som ny partileder. Uttalelsen synes fremmet for å svekke 

partilederen i forkant av landsmøtet, og skape usikkerhet om partilederen har støtte i eget fylkeslag. 

Ved å henvise til nord-koreanske tilstander gis det også indikasjon på at partiet ikke har demokratiske 

prosesser.  

 

Organisasjonsutvalget ber om din kommentar til overstående. Dersom Oslo FrP mener at 

Fremskrittspartiet er best tjent med at andre enn partiets leder representerer dem på Stortinget, antas 

det at det er fattet vedtak om dette og at dette ikke er utrykk for dine personlige meninger. Vi ber 

derfor om henvisning til vedtak i fylkesstyret eller annen forankring i Fylkeslaget, som gir 

fylkeslederen dekning for å aktivt søke etter andre førstekandidater til Oslo FrPs liste enn partiets 

leder.   

 

 

TV2 

" Jeg er usikker på Siv. Hun har vært en god partileder, men når det gjelder politisk retning er vi ikke 

overlappende. Sånn sett sier jeg at hun kanskje står på førsteplass, og da kan hende hun fortsetter, 

men ingenting er avgjort sier fylkeslederen til TV2" 

 

Etter Organisasjonsutvalgets vurdering viser din uttalelse at du ikke er sikker på Fremskrittspartiets 

partileder, og at du ikke står bak partiets politiske linje. Hva din usikkerhet gjelder i forhold til 

partilederen fremkommer ikke. Denne typen uttalelser er etter Organisasjonsutvalget vurdering 

utelukkende til skade for partiet.  

 

Vi vil derfor vise til partiets vedtekter § 3.1 om at medlemmer i Fremskrittspartiet skal slutte opp om 

partiets formål, program og vedtekter.  

 

Organisasjonsutvalget ber om din kommentar til uttalelsen om at du ikke står bak partiets politikk, og 

vi ber om henvisning til vedtak i Fylkesstyret om at fylkeslaget du representerer står for en annen 

politikk enn partiet for øvrig. Vi ber deg også kommentere om dette etter din oppfatning er i samsvar 

med partiets vedtekter, jf. § 3.1.  

 

 

TV2 

"Sett fra eget politisk ståsted vil jeg foretrekke en fra den nasjonalliberale delen av partiet. Jeg kunne 

tenke meg en kandidat som er mer på linje med oss i Oslo."  

 

Uttalelsen viser at du aktivt arbeider for at Oslo FrP skal være noe annet enn Fremskrittspartiet er for 

øvrig. Den viser at du arbeider for å undergrave demokratisk fattede politiske vedtak i partiet. Det 

samme partiprogrammet gjelder for Oslo FrP som for resten av FrP.  

Organisasjonsutvalget ber om henvisning til vedtak fattet av Fylkesstyret som definerer Oslo FrP ut 

av partiets vedtatte politikk og gir fylkesleder fullmakt til å bidra til å motarbeide partiets vedtatte 

politikk og bygge opp under en svært uheldig form for fraksjonering mot vedtatt politikk. Vi 

understreker at vi anser dette som noe annet enn arbeid i forbindelse med politikkutvikling i partiet. 

Politikkutvikling skjer gjennom programarbeidet, og for de deler av politikken som ikke er dekket av 

programmet, gjennom resolusjoner i partiets organ.  
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TV2 

"Rent personlig så kunne jeg tenke meg flere kandidater, for da synes jeg vi har et reelt valg. 

 

Så du ville ikke stemme på Siv Jensen? 

Jo, det kan hende. Det kommer helt an på hvem som ellers måtte stille. At man har flere kandidater, 

kan da umulig være noe problem" 

 

Organisasjonsutvalget mener uttalelsen understreker at det er tvil om Oslo FrP har tillit til partiets 

leder. Organisasjonsutvalget har over bedt om konkretisering av hvilken dekning du har for denne 

uttalelsen i eget fylkeslag.  

 

 

Dagbladet 

"Det hun sier gjør meg urolig. Ikke på egne vegne, men partiets. Jeg håper virkelig ikke hun mener 

det er uakseptabelt at det skal være flere kandidater. Hvorfor ikke ha flere kandidater? Jeg vil ikke 

ha en fryktkultur der man er redd for å flagge det man står for eller at man har lyst på et verv. Jeg er 

en sann Frp-er. Jeg er liberalist - og litt mer. Det å ikke akseptere motkandidater er i hvert fall ikke 

liberalisme." 

 

Organisasjonsutvalget mener uttalelsen skaper inntrykk av at partiets leder er mot demokrati i partiet. 

Vi går ut fra at du er kjent med at partiet ville komme i en umulig posisjon dersom partilederen ikke 

ble valgt inn på Stortinget. Istedenfor å bygge opp under partiorganisasjonens soleklare interesse, 

skaper du gjennom dine uttalelser tvil om hvorvidt fylkespartiet ønsker at partilederen skal 

representere dem på Stortinget.  

 

Dette fremstår etter Organisasjonsutvalgets vurdering som et meget klart signal fra Oslo FrP om at de 

ikke anser det som påkrevet at partiets leder er den som representerer fylkeslaget på Stortinget i neste 

periode. Dette er et brudd med partiets klare interesse, fordi en i praksis ikke vil kunne fungere som 

partileder uten å være innvalgt på Stortinget.  

 

Det bes om din kommentar til overstående, og vi henviser til at vi over har bedt om dokumentasjon 

på at dine uttalelser er forankret i Fylkesstyret.  

 

 

NrK 

Reaksjonen fra andre fylkeslag høres rimelig panisk ut. Det henger ikke på greip i det hele tatt. Det 

er mulig de tror jeg vil bli kvitt Siv. Det har jeg aldri sagt. 

 

Jacobsen sier han etterlyser holdningene han kjenner fra næringslivet, der konkurranse ønskes 

velkommen 

 

Det er et veldig legitimt utspill jeg kommer med, egentlig er det kun en bisetning i et sommerintervju. 

Jeg ønsker meg et mer reelt partidemokrati, der ikke alt er avgjort på forhånd. 
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Organisasjonsutvalget mener uttalelsen viser at du er uenig i at det foreligger et reelt partidemokrati i 

FrP, hvilket i tilfellet er en anklage mot partiet for å bryte partiets vedtekter og retningslinjer. 

Påstanden fremmes udokumentert. Uttalelsen skader Fremskrittspartiet.  

 

Vi ber om din kommentar til overstående, samt henvisning til vedtak i fylkesstyret som forankrer din 

uttalelse om at Fremskrittspartiet ikke er et demokratisk parti. 

 

 

TV2 

Hva syns du om at Jensen avviser at det er aktuelt med et veivalg? 

– Det høres ikke så veldig demokratisk ut, men jeg vil gjerne diskutere det med Siv internt når det blir 
tid til det. Jeg syns det er litt trist at dette har blitt en polemikk i media, det burde det ikke ha blitt, 
sier Ugland Jacobsen. 

Organisasjonsutvalget mener uttalelsen gir inntrykk av at Fremskrittspartiets partileder er 

udemokratisk. Uttalelsen skader partiets omdømme og rammer partilederen som partiets fremste 

representant direkte.  

 

Vi ber om din kommentar til overstående. 

 

 

TV2 

Glem nominasjonskomiteen, jeg har nettopp spilt Hagen inn igjen gjennom et benkeforslag, sier 

Jacobsen til TV2» 

 

Organisasjonsutvalget vurderer dette utsagnet som en sterk diskreditering av Oslo FrPs 

nominasjonskomite og nominasjonsprosess. Fylkesstyret har det overordnede ansvaret for at 

fylkeslagets nominasjonsprosess og nominasjonskomite fungerer etter vedtekter og reglement for 

nominasjonsprosessen. Det er en alvorlig rolleblanding av en fylkesleder å blande seg inn i arbeidet 

til nominasjonskomiteen på denne måten. Uttalelsen svekker tilliten til partidemokratiet og 

nominasjonsprosessen. Det er et brudd på partiets retningslinjer for nominasjonen.  

 

Vi ber om at du henviser til vedtak i fylkesstyret som gir fylkesleder fullmakt til å angripe 

nominasjonskomiteens arbeid på tvers av det ansvar fylkesstyret har for nominasjonsprosessen.  

 

 

Sluttvurdering 
Det er fullt legitimt å kjempe for egne politiske meninger, retninger og valg i Fremskrittspartiet under 

program- og valgprosesser. Dette gjøres best internt og gjennom partiets organer, ihht partiets 

vedtekter og retningslinjer. Mange av dine offentlige uttalelser er etter Organisasjonsutvalgets 

vurdering en ren diskreditering av partiets vedtatte og gjeldende politiske retning og partiets ledelse. 

Gjennom dine uttalelser til presse og media ser det ut til at du ikke stiller deg bak partiets vedtatte 

politikk og ledelse.  

 

Organisasjonsutvalget mener at uttalelsene fra deg viser et mønster som rammer Fremskrittspartiet på 

en svært negativ måte. Det skaper usikkerhet rundt Fremskrittspartiets politikk og vedtatte strategi. 
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Organisasjonsutvalgets vurdering er at du gjennom dine uttalelser til media, sosiale medier og 

partikollegaer har brutt med partiets vedtekter og retningslinjer på en slik måte at det er nødvendig å 

vurdere sanksjoner i henhold til vedtektenes § 3.2.  

 

Det er også spørsmål om det foreligger alvorlige og vedvarende brudd på Fremskrittspartiets 

vedtekter i din utøvelse av vervet som fylkesleder. Det er strenge krav til at fylkeslederen i sin 

opptreden på partiets vegne opptrer på fylkeslagets vegne. Det er tvil om det foreligger nødvendige 

vedtak og forankring i fylkesstyret for de konklusjonene fylkeslederen uttrykker på vegne av sitt 

fylkeslag. Vi regner med at din redegjørelse kan bidra til å oppklare dette.  

 

 

Vi minner om at vi ber om  at dine merknader i saken sendes oss innen mandag 7. desember kl. 

12.00, og at det gis tilbakemelding på om og når du vil møte representanter fra 

Organisasjonsutvalget.  

 

 

 

 

Med vennlig hilsen for organisasjonsutvalget 

 

 

Alf Erik Andersen 

Leder organisasjonsutvalget 

 


