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Velkommen! 

Velkommen til ekstraordinært landsmøte 
2021. Valgkampen 2021 viste hvor stort 
engasjement som finnes i KrF. Vi nådde 
ikke målet, men vi stod sammen og 
kjempet som aldri før for KrF. Den 
innsatsen betyr noe, og den skal vi ta med 
oss videre.

Nå skal vi se fremover mot 2023 og 2025. 
Vi har tre fantastiske og motiverte 
stortingsrepresentanter, alle med erfaring 
som statsråder. Og vi har et fantastisk lag 
av folkevalgte, tillitvalgte og ansatte både 
lokalt og sentralt.

Vi går nå inn i en spennende helg, med ekstraordinært landsmøte og landskonferanse. 
Etter måneder med koronarestriksjoner skal vi endelig møtes igjen. 

Jeg gleder meg til å møte dere alle. Godt landsmøte! 

Geir Morten Nilsen 
generalsekretær 

Sakspapirer 



Saksliste 
ekstraordinært landsmøte 2021 

1. Konstituering
a) Valg av 2 dirigenter
b) Valg av fullmaktskomité
c) Valg av to protokollunderskrivere
d) Valg av to referenter
e) Valg av to tellekorps
f) Godkjenning av sakslisten
g) Godkjenning av landsmøtereglementet

2. Valg
a) Valg av leder
b) Eventuelt supplerende valg



Ekstraordinært landmøte 2021 
Program 

Lørdag 13. november

Kl 10.00

Kl 11.00 

Kl 13.00 

Registrering åpner

Ekstraordinært landsmøte

Slutt

Sakspapirer 



  

Sak 1. Forslag til konstituering 
 

Tillitsvalgte 
 
a. Dirigenter 

1. Hans Olav Syversen (hoveddirigent) 
2. Hanne Sether Lilleberg 

 
b. Fullmaktskomité 

1. Trude Brossvik 
2. Rune Andre Frustøl 
3. Olav Moe 

 
c. To protokollunderskrivere 

Astrid Aarhus Byrknes 
Jonas A. Sayed 

 
d. To referenter 

Tone H. Strat 
Rolf Harald Endal 

 
e. To tellekorps  

1. Kari Lindtveit (leder) 
Charlotte Beckmann Finnestad  
Daniel Kollerud Overskott  
Terje Hofstad  
2. Kasy Galgalo (leder) 
Ingvild Paddon 
Eirik Lundstein 
Liv Grete Karlstrøm  
 
Reserver  
Aashild Olsen  
Anne Karin Imeland  

    
 
Tillitsvalgte utenom dirigenter er ikke forespurt, men vil bli kontaktet før det 
ekstraordinære landsmøtet. Eventuelle endringer og suppleringer gjøres av 
sentralstyret i forkant av møtet. 



Forslag til landsmøtereglement 2021 
 
1. Møtets forhandlinger er offentlige. 
 
2. a. Følgende har tale-, forslags- og stemmerett: 

• medlemmer av KrFs sentralstyre og stortingsgruppe 
• utsendinger med fullmakt fra fylkeslagene 
• 12 utsendinger med fullmakt fra KrFU 
• 12 utsendinger med fullmakt fra KrF Kvinner 
• KrFs regjeringsmedlemmer 

 
 b. Følgende har tale- og forslagsrett: 

• fast tilsatte i landspartiet, fylkessekretærer, 
stortingssekretariatet, statssekretærer, KrFU og KrF Kvinner. 

• de ansattes 2 representanter har i tillegg stemmerett, unntatt 
i politiske saker. 

• KrFs gruppeleder i KS 
  
 c. Følgende har talerett: 

• æresmedlemmer 
• ledere av KrFs faste utvalg (pt seniorutvalg og internasjonalt 

utvalg) 
• representanter fra nordiske søsterpartier 
• andre inviterte internasjonale gjester 
• tidligere stortingsrepresentanter i vertsfylket 

   
3. Innlevering av fullmakter skjer ved møtets begynnelse. 
 
4. Til å lede forhandlingene velges 2 dirigenter. Inntil disse 
 er valgt, ledes landsmøtet av generalsekretæren. 
 
5. Øvrige valg under konstitueringen: 

a) 2 referenter til å føre protokollen 
b) 2 utsendinger til å undertegne protokollen 
c) 2 tellekorps 
d) fullmaktskomité 

 
6. Føring av protokoll 

I protokollen innføres bare hva saken gjelder, forslag og avstemninger, 
samt de vedtak som er fattet. Landsmøteprotokollen oversendes 
stortingsgruppen, fylkeslagene og sideorganisasjonene umiddelbart etter 
at den er undertegnet av protokollunderskriverne. 
 

7. Forretningsorden 
Til forretningsorden og dagsorden får delegatene ordet bare én gang og 
høyst ett minutt i hver sak. 

 
8. Forslag 

Forslag må leveres skriftlig til dirigenten undertegnet av forslagsstilleren. 
Etter at det er satt strek for inntegnede talere, kan det ikke fremsettes nye 
forslag. 

  



 
9. Avstemninger 

Alle beslutninger avgjøres ved alminnelig flertall. Avstemning skjer skriftlig 
der det er naturlig, eller dersom minst 5 medlemmer krever det, for øvrig 
ved stemmetegn. 

 
10. Valg 

Hvis det ved valgene finnes flere enn to kandidater til ett og samme verv, 
voteres det i flere omganger, inntil en av kandidatene har fått mer enn 50 
% av stemmene.  

11. Dersom et spørsmål ikke er regulert i dette reglement, gjelder vanlig 
 forhandlingspraksis. Dirigentene skal i siste instans fortolke slik praksis. 

Reglementet vedtas med alminnelig flertall, mens fravik fra det vedtatte 
reglement krever 2/3 flertall. 



Valgkomiteens innstilling  
 
 
Partileder:  Olaug V. Bollestad (Rogaland) 
1. nestleder: Dag Inge Ulstein (Vestland) 

 
 
Presentasjon av kandidatene: 
 

Partileder 
 

Olaug V. Bollestad   
 
59 år 
 
Utdanning 
Sykepleier 
Videreutdanning i intensiv sykepleie 
Videreutdanning i administrasjon og ledelse 
innen helse  
 
Yrke/stilling  
Stortingsrepresentant fra Rogaland  
 
Annen yrkeserfaring 
Stortingsrepresentant, medlem og leder av 
helse- og omsorgskomiteen 
Offentlig godkjent sykepleier på vanlig post og i akuttmottak 
Intensivsykepleier 
Leder av akuttmottak og leder av hjerteutredningen ved Stavanger 
Universitetssykehus 
Barne- og ungdomsarbeider i Ryfylke og Jæren Indremisjon 
Familiearbeider i Ryfylke og Jæren Indremisjon 
 
 
3 viktige verv i eller for KrF 
Første nestleder i KrF 2015-dd.  
Stortingsrepresentant 2013-dd. 
Ordfører i Gjesdal kommune 2007 til 2013  
 
Annen relevant styrekompetanse 
Medlem av styret i Brannvesenet Rogaland 
Styreleder i Ipark Jæren 
Styreleder i Jæren Produktutvikling og andre foretak og styrer 
 
 
 



Selvpresentasjon: 
Jeg er gift med Jan Frode og har fire flotte barn. Liker godt å drive med baking 
og håndarbeid. Jeg er overbevist om at Norge trenger et sterkt KrF mer enn 
noen gang. Det trengs et parti som står fast på at alle mennesker har en 
uendelig verdi hele livet. Det trengs et parti som vil bygge samfunnet på kristne 
verdier med rom for frivillighet og lokale initiativ som skaper inkluderende 
fellesskap. Og det trengs et parti som er tydelig på at vi som nasjon ikke må bli 
oss selv nok, men at vi også har et ansvar for fattige og forfulgte ute i verden. 
Jeg er veldig takknemlig over å få være en del av KrF-laget, og vil gjøre det jeg 
kan for at KrF skal spille en viktig rolle i norsk politikk framover.  

 
 
 
Første nestleder  
 
Dag Inge Ulstein  
 
40 år 
 
Utdanning 
Studier innen teologi, samt arbeids- og 
organisasjonspsykologi. 
 
Yrke/stilling 
Stortingsrepresentant 

 
 
Annen yrkeserfaring 
Utviklingsminister, Byråd for finans, innovasjon og eiendom, Byråd for sosial, 
bolig og inkludering (Bergen Kommune), Utviklingssjef - Haraldsplass Diakonale 
Stiftelse. Daglig leder Haraldsplass Samtalesenter. 

 
 
3 viktige verv i eller for KrF 
Bistands- og utviklingsminister  
Finansbyråd i Bergen 
Stortingsrepresentant  

 
Annen relevant styrekompetanse 
Ledet WHOs ACT-A initiativ – for å mobilisere politisk og økonomisk støtte til den 
internasjonale covidresponsen.  Tidl. styremedlem i Ban Ki-moon ledede Global 
Center on Adaptation, som koordinere den globale innsatsen for klimatilpasning i 
klimarammede utviklingsland. Medlem av styret i Verdensbanken(Ex-Officio). 

 



Har i tillegg hatt ulike verv og engasjement i flere lokale lag og organisasjoner, 
fungert som generalforsamling for viktige regionale selskap som BKK, BIR, VTA-
bedriftene i Bergen Kommune, samt medlem i ResQs beredskapsteam på 
Vestlandet. 

 

Ledet KrFs Nasjonale utvalg for omstilling og velferd: Det kristendemokratiske 
velferdssamfunnet, Styremedlem Bergenhus KrF, Haraldsplass Barnevern og 
representantskapet til Bergen Diakonissehjem. I tillegg til andre verv og frivillig 
engasjement både i KrF og kristent barne- og ungdomsarbeid. 

 
 
Selvpresentasjon 
 
Gift med Ingjerd og har fire barn. Oppvokst i Solavågen, Sula kommune på 
Sunnmøre. Bosatt i Bergen.  

Jeg har alltid vært opptatt av internasjonal rettferdighet, klima og miljø. Ønsker 
å være med på laget som virkelig tar kampen for å bekjempe fattigdom - både i 
Norge og i verden. Som leder an i arbeidet med å kutte i klimautslippene. Gir de 
beste oppvekstsvilkårene for barn og unge, gjennom god familiepolitikk, gode 
barnehager og en skole med høy lærertetthet. Står opp i kampen mot 
utenforskap, og ikke minst satser på tidligere- og tettere oppfølging for unge 
som trenger hjelp for sin psykiske helse. Vi trenger en eldreomsorg som 
kjennetegnes av kunnskap, omsorg og aktivitet. At vi står opp for trosfriheten og 
legger til rette for frivilligheten. Og en god næringspolitikk – arbeid til alle! Den 
nødvendige grønne omstillingen er en mulighet vi ikke må la gå fra oss. Norge er 
bedre rustet til å håndtere- og utnytte denne overgangen enn de fleste andre. 
Dersom vi våger! 
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