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Lover for 

Buskerud Kristelig Folkeparti 
  

  
§ 1  FORMÅL 

Buskerud Kristelig Folkepartis formål er å fremme en 
kristendemokratisk politikk bygget på det kristne menneskesynet, 

nestekjærligheten og forvalteransvaret. KrFs verdigrunnlag er hentet 
fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende 

menneskerettigheter.  
 

 
§ 2  TILLITSVERV 

Alle tillitsvalgte og folkevalgte for KrF er forpliktet på og skal arbeide 
for partiets kristne verdigrunnlag slik det er definert i § 1.  

 

 
§ 3  ORGANISASJON 

Fylkeslaget står tilsluttet Kristelig Folkepartis hovedorganisasjon.  
Fylkeslaget består av lokallag og sideorganisasjonene KrF Kvinner  

og Kristelig Folkepartis Ungdom.  
 

 
§ 4  MEDLEMSKAP 

Partiet er åpent for medlemskap for alle kvinner og menn over 13 år 
som er enig i partiets formål og grunnsyn. Dersom medlem- met 

ønsker det, kan det være organisert gjennom sideorganisasjonens 
lokal- eller fylkeslag. Disse medlemmer betaler bare en kontingent og 

har de samme rettigheter og plikter som andre KrF-medlemmer. I 
nominasjonsprosessen utøver medlemmer som har fylt/ fyller 18 år i 

valgåret sine medlemsrettigheter gjennom KrF-lagets møter. Et 

medlem er normalt medlem av lokallaget i den kommune/ bydel 
vedkommende bor.  Dersom det ikke er lokallag på medlemmets 

hjemsted, kan medlemmet organiseres direkte under fylkeslaget.  I 
spesielle situasjoner kan medlemmet organisere sitt medlemskap 

direkte til landspartiet. Medlemskap skal administreres slik det er 
fastlagt i "Lover for Kristelig Folkeparti" § 10 og "Vedtekter for 

medlemskontingent og registrering av medlemskap i Kristelig 
Folkeparti".  

 
KrFs fylkeslag er ansvarlig for at det gjennom avtaler, lover og 

vedtak i fylket etableres ordninger som sikrer at KrFs lokallag og 
sideorganisasjonens fylkeslag får sin andel av kontingenten for KrFU 

og KrF Kvinner som står som direkte medlemmer i side-
organisasjonens fylkeslag. 
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      § 5 FYLKESÅRSMØTET 
A) Fylkesårsmøtet består av:  

    1) fylkesstyret  

    2) fylkestingsgruppen 
    3) 1 representant fra kommunestyregruppen 

        1 representant fra lokallaget pr. 100 medlem  
        (KRFU og KrF Kvinner medregnet)        

        1 representant i tillegg pr 250 stemmer 
    4) lokale lag av KrF Kvinner og KrFU kan sende utsending hver 

    5) 3 representanter fra KrFUs fylkeslag 
    6) 3 representanter fra KrF Kvinner i fylket 

    7) KrFs stortingsrepresentant(er) fra fylket 
     Fylkessekretæren, KrFs æresmedlemmer og statsråder fra  

     fylket deltar med tale- og forslagsrett.  
     KrFs medlemmer i fylket har adgang uten tale- og forslagsrett.   

     Fylkesårsmøtet vedtar selv sin forretningsorden. 
     Fylkesårsmøtets vedtak fattes med simpelt flertall av de  

     fremmøtte representanter med fullmakt, dog unntatt  

     lovendringsvedtak som krever 2/3 flertall jfr. § 11. 
 

B) Fylkesårsmøtet er fylkeslagets øverste myndighet.    
     Fylkesstyret skal legge fram bl.a. følgende saker til behandling: 

     1) Årsmelding m/vedlagt rapport fra fylkestingsgruppa,  
         KrF Kvinner og KrFU 

     2) Regnskap 
     3) Årsplan m/budsjett 

     4) Fylkesprogrammet (foran fylkestingsvalg) 
     5) Lovendringsforslag og andre saker som er fremmet for    

         fylkesstyret senest 2 måneder før fylkesårsmøtet 
     6) Nominasjonsreglement hvert mellomvalgår 

     7) Valg 
   a) fylkesleder og 1. og 2. nestleder velges for to år 

  b) to varamedlemmer for nestlederne for to år 

   c) fem medlemmer til valgkomité for to år 
  - tre medlemmer det ene året og to det neste 

  - leder velges blant de fem medlemmene for ett år 
  - to varamedlemmer for ett år 

  d) Kvinnepolitisk leder for to år valgt av kvinnene på fylkes- 
             årsmøtet 

   e) nominasjonskomité, jfr. § 8 (hvert mellomvalgår) 
   f) programkomité (året før fylkestingsvalg) 

   g) utsendinger til KrFs landsmøte 
   h) valg av to revisorer for to år 

  
 Valgkomiteen foreslår kandidater til alle verv. 

  
 Ingen kan gjenvelges til samme verv mer enn to ganger. Dette 

gjelder ikke ved valg av revisor. 
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Fylkesårsmøtet innkalles skriftlig med minst 1 måneds varsel. 

Saker som er fremmet i rett tid gjennom organer som ifølge 

denne paragraf oppnevner representanter til fylkesårsmøtet, 
har krav på å bli behandlet. Fylkesårsmøtet kan vedta at et 

fylkesrådsmøte (jfr § 7) ferdigbehandler ett eller flere av 
ovenfor-nevnte saker, dog ikke saker som gjelder lovendringer 

eller valg (pkt 5 og 6). Ekstraordinært årsmøte kan bli innkalt 
når styret finner det nødvendig, eller når minst 1/3 av 

lokallagene krever det. Innkalling til ekstraordinært årsmøte 
skjer på samme måte som til vanlig årsmøte. 

 
 

§ 6  Fylkesstyret 
 A) Fylkesstyret består av: 

      1) fylkesleder 
      2) 1. og 2. nestleder 

      3) alle lokallagsledere 

      4) gruppeleder i fylkestinget 
      5) Kvinnepolitisk leder 

      6) leder av KrFUs fylkeslag 
 

Varamedlemmer innkalles ved forfall.  
 

Varamedlemmer til lokallagslederne er fortrinnsvis nestleder i 
lokallaget eller et annet styremedlem. 

Fylkestingsgruppen/ KrFU/ KrF Kvinner oppnevner selv sine 
vararepresentanter under A 4 - 6.   

Fylkets faste stortingsrepresentant(er) har møte- og talerett i 
fylkesstyret. Vararepresentant(er) møter kun i perioder vedkom-

mende vikarierer på Stortinget. 
 

B) Fylkesstyret står ansvarlig overfor fylkesårsmøtet og leder 

fylkespartiets arbeid fram til nytt styre er valgt.  
    Fylkesstyret skal bl.a.:  

    1) forberede, gjennomføre og følge opp fylkesårsmøtets vedtak 
    2) ta initiativ til konstituerende møte og etablering av gode  

        Samarbeidsrutiner for fylkestingsgruppa og gi denne råd og  
        innspill underveis 

    3) bidra til politisk debatt gjennom bl.a. politiske utspill, utredning  
        av politiske spørsmål og gjennomføring av politiske konferanser 

 4) oppnevne minst 3 medlemmer til kvinneutvalget i fylket 
    5) holde god kontakt med lokallagene og deres representanter i  

        kommunestyret og arbeide for aktive lag i alle kommuner 
    6) gi folkevalgte og tillitsvalgte på kommune- og fylkesplan tilbud  

        om opplæring og individuell rådgivning, i samarbeid med KrFs  
        Skolering 

    7) bidra til å ajourføre ett medlemsregister som er felles for alle  
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        ledd i partiet i tråd med landsstyrets vedtekter om registrering  
        av partimedlemskap m.v. (Jfr. Lover for Kristelig Folkeparti  

        § 10, 3. ledd) 

    8) avsette lønnsmidler til faglige og administrative ressurser 
    9) sørge for regnskapsføring og økonomistyring 

    10) organisere planlegging, gjennomføring og evaluering av 
        Fylkeslagets valgkamp 

  11) behandle saker som oversendes fra sentralstyret 
  12) yte støtte til KrFU og KrF Kvinners arbeid i fylket 

 
C) Fylkesstyret har møte så ofte lederen finner det nødvendig eller  

     når minst 3 styremedlemmer ønsker det. Fylkesstyrets vedtak  
     fattes med simpelt flertall, og styret er beslutningsdyktig når mer  

     enn halvparten er tilstede. Ved stemmelikhet har lederen  
     dobbeltstemme. 

 
     Fylkesstyrets vedtak iverksettes av fylkesleder i samarbeid  

     med nestlederne og fylkessekretær. Fylkesstyret oppnevner  

     fortrinnsvis en av lederne som gis ansvar for opplæring og  
     rekruttering av folkevalgte og tillitsvalgte, og som sammen  

     med fylkessekretæren ivaretar kontakten med KrFs  
     Studieforbund.   

     Fylkesstyret avgjør i hvor stor grad også øvrig fylkesstyremed-  
     lemmer deltar i iverksettelsen av ulike vedtak i fylkesstyret. 

 
    Fylkesstyret oppnevner de utvalg som de mener er nødvendige  

    for arbeidet.  Oppretter fylkesstyret arbeidsutvalg, skal dette  
    bestå av fylkesleder, fylkets to nestledere, KrFU-leder og  

    Kvinnepolitisk leder, med anledning for gruppeleder til å møte,  
    for å ta seg av mindre avgjørelser.   

    Fylkesstyret gir instrukser om hva slags saker arbeidsutvalget  
    skal behandle.  Arbeidsutvalgets vedtak skal fremlegges for  

    fylkesstyret.   

 
 

§ 7  Fylkesrådsmøter 
Fylkesrådsmøter består av: 

1) fylkesstyret i KrF 
2) fylkestingsgruppen 

3) gruppeleder fra hver kommune, evt. deres vararepresentanter 
4) 3 representanter fra KrF Kvinner i fylket 

5) 3 representanter fra KrFUs fylkeslag 
6) stortingsrepresentant(er) fra fylket 

 
Fylkessekretæren deltar i møtet med tale- og forslagsrett. 

Fylkesrådsmøter er rådgivende organ for fylkesstyret i 
organisatoriske og politiske spørsmål, og behandler de saker som 

fylkesstyret legger fram for det.  Fylkesrådsmøter kan fatte bindende 
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vedtak i saker som fylkesårsmøtet har ført over til behandling.  
Fylkesrådsmøtets vedtak fattes med simpelt flertall. Rådsmøtet bør 

avholdes minst en gang hvert år, og ellers når styret finner det 

nødvendig. 
 

           § 8 NOMINASJON FOR FYLKESTINGS- OG STORTINGSVALG 
Nominasjon for fylkes- og stortingsvalg gjennomføres etter vedtatt 

nominasjonsreglement. Reglementet skal inneholde antall høringer, 
hvem som skal høres m.m. Følgende instanser skal alltid være med i 

høringene: KrFUs fylkeslag, kvinneutvalget i fylket og alle KrFs 
lokallag (jfr. landspartiets lover § 8). Reglementet vedtas på 

fylkesårsmøtet i mellomvalgår. 
 

Fylkesstyret innkaller til nominasjonsmøtet og setter møtet. Forslag 
til fylkestingsliste/stortingsvalgsliste legges fram av nominasjons-

komitéen som består av 7 årsmøteoppnevnte personer, inklusiv en 
representant hver foreslått fra KrFU og kvinneutvalget. 

 

Endelig listeforslag settes opp i samsvar med ”Lov om valg til 
storting, fylkesting og kommunestyrer (valgloven) av 2002”, og 

oversendes til valgstyret innen 31. mars i valgåret, undertegnet av to 
styremedlemmer. 

 
 

§ 9 Kjønnslikevekt ved valg  
Ved valg til politiske og organisasjonsmessige fora skal det sikres 

mest mulig lik representasjon av kvinner og menn.  
Stemmetillegg av alle valg/ oppnevninger til partiets politiske og 

organisasjonsmessige organer med flere enn tre medlemmer skal så 
langt det er praktisk mulig, gjennomføres slik at resultatet får minst 

40 % representasjon av hvert kjønn. 
 

 

§ 10  Lokallagslover 
Lokallagene vedtar selv sine lover og eventuelle lovendringer, på 

basis av normallover utarbeidet av sentralstyret.  Lovene er ikke 
gyldige før de er godkjent av fylkesstyret med hjemmel i § 9 i "Lover 

for Kristelig Folkeparti". 
 

 
§ 11  Lovendring 

Disse lovene kan, med unntak av § 1, 2 og 4*), endres av 
fylkesårsmøtet når minst 2/3 av årsmøtets medlemmer stemmer for 

et forslag som er fremmet av de organer og innen den frist som er 
fastsatt i § 5.  Lovendringene må være godkjent av sentralstyret, før 

disse kan tre i kraft.    
 

Endret på fylkesårsmøtet 18.02.2017 


