
Innstilling fra resolusjonskomiteen 
 
Kjære alle delegater! 
 
Nedenfor finner dere innstillingen fra resolusjonskomiteen til KrFs landsmøte 2021. 
Komiteen ble oppnevnt av landsstyret i mars i år og har bestått av Øyvind Håbrekke, 
Charlotte Veland Hoven, Jørgen Kristiansen, Anders Tyvand, Hadle Rasmus Bjuland (KrFU), 
Bente Groven-Syversen (KrF Kvinner) og Torill Selsvold Nyborg (stortingsgruppa), i tillegg til 
meg selv, Olaug Vervik Bollestad, som har vært leder for komiteen. 
 
Jeg hadde gledet meg enormt til å treffe dere alle sammen, men landsmøtet vårt er en av 
mange ting som blir annerledes nå. Det kjedeligste er at vi ikke får møtt hverandre, men en 
digital gjennomføring setter også noen helt andre krav til saksbehandlingen for at vi skal 
komme igjennom og alle skal ha muligheten til å bli hørt.  
 
Vi i resolusjonskomiteen har sett på ulike muligheter, og landet på et opplegg jeg håper vil 
fungere så godt som mulig når situasjonen er som den er. Det er fordeler og ulemper med 
alle løsninger her, men jeg tror vi har funnet en løsning som gjør at vi kan behandle 
resolusjoner på landsmøtet, og også kunne åpne for debatt knyttet til resolusjonene.  
 
Det kom inn i alt 38 resolusjonsforslag fra delegasjonene til landsmøtet. Som følge av at det 
er programbehandling på dette landsmøtet, og at det er digitalt og kortet ned i tid, har 
komiteen måttet prioritere hardt mellom resolusjonene for å komme ned i et håndterlig antall.  
 
Programbehandlingen er det viktigste på dette landsmøtet. I forbindelse med denne er det 
flere viktige temaer som vil bli diskutert på landsmøtet og som kan brukes for å skape 
oppmerksomhet rundt viktig KrF-politikk utad. 
 
Komiteen har valgt å innstille i alt sju resolusjoner som er basert på en eller flere av de 
innsendte forslagene. Alle de innkomne resolusjonsforslagene som ikke er foreslått 
realitetsbehandlet, blir videresendt til sentralstyret for videre vurdering og evt. oppfølging der.  
 
De sju anbefalte resolusjonene er følgende: 
A – Gode vilkår for friskolene! 
Basert på innsendte resolusjonsforslag 28 (Rogaland KrF), 29 (Oslo KrF) og 30 (Viken KrF) 
 
B – KrF vil styrke kvinnehelsen med kvinnehjerteforskning og nasjonalt senter for 
endometriose  
Basert på innsendte resolusjonsforslag 7 (KrF Kvinner) og 8 (Troms og Finnmark KrF) 
 
C – Busetjing og verdiskaping i heile Noreg 
Basert på innsende resolusjonsframlegg 15 (Trøndelag KrF) og 16 (Vestland KrF) 
 
D – Klimakamp mot sult! 
Basert på innsendt resolusjonsforslag 18 (Viken KrF) 



 
E – Unge ut av koronakrisa 
Basert på innsendte resolusjonsforslag 1 (Innlandet KrF) og 4 (KrFU) 
 
F – KrF vil ha et milliardløft for psykisk helse 
Basert på innsendt resolusjonsforslag 5 (Dag Inge Ulstein) 
 
G – KrF vil styrke familienes økonomi 
Likelydende med innsendt resolusjonsforslag 11 (Ingelin Noresjø) 
 
Komiteen har prøvd å finne en bredde i temaer som er viktige for KrF, og resolusjoner som 
kan utfylle programbehandlingen på en god måte. Flere av komiteens omarbeidede forslag 
har hentet elementer fra flere ulike av de innsendte resolusjonsforslagene.  
 
Komiteen har lagt vekt på å utarbeide forslag til resolusjoner som vil utfylle og ikke stride mot 
nytt program. Komiteen har også jobbet for å unngå omkamper fra programprosessen 
gjennom å unngå resolusjoner om politikk som tidligere har blitt vurdert, men avvist av 
partiorganisasjonen i løpet av programprosessen vi har vært gjennom. 
 
I og med at det er et digitalt landsmøte i år som også er kortere enn vanlig, er det 
hensiktsmessig å få best mulig oversikt over ulike forslag i forkant av selve landsmøtet. Det 
legges derfor opp til at videre prosedyre for behandling av resolusjonene blir slik: 

• Innen tirsdag 27. april kl. 23.59 skal evt. forslag om følgende leveres: 
o Forslag om et annet antall resolusjoner enn det komiteen har innstilt på. 
o Forslag om andre resolusjoner som ønskes realitetsbehandlet på landsmøtet. 

Dersom en resolusjon skal erstatte en av de innstilte resolusjonene som er 
innstilt fra komiteen, må det opplyses hvilken resolusjon som skal erstattes. 

o Endringsforslag til de sju resolusjonene som er innstilt fra resolusjonskomiteen 
 

• I landsmøtet torsdag kveld vil det stemmes over både antall resolusjoner og hvilke 
resolusjoner landsmøtet ønsker å realitetsbehandle. Dersom landsmøtet velger å 
behandle andre resolusjoner enn de som er innstilt fra resolusjonskomiteen, vil det 
være mulig å levere endringsforslag til disse torsdag 29. april kl. 22.00. 

 
• Alle forslag i forbindelse med resolusjonsbehandlingen sendes til landsmote@krf.no. 

 
Norge trenger KrF! Selv om vi ikke får truffet hverandre fysisk, gleder jeg meg til gode dager 
med dere der vi sammen skal meisle ut viktig og god KrF-politikk for årene framover. 

 
 
Vennlig hilsen 
 
Olaug Vervik Bollestad, leder av resolusjonskomiteen 
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