
Lovendringer

Landsmøtet 2023
Kristelig Folkeparti 
Scandic Hamar 21. - 23. april 2023



1 
 

Sak 5.  KrFs lover, endringsforslag 
 
Bakgrunn: 

KrFs lover har vært gjenstand for mindre endringer i flere omganger, sist ved landsmøtet 
i 2019.  

Partiets administrasjon og styrende organer har hatt en gjennomgang hvor det anbefales 
redaksjonelle endringer i §10,2, §10-3, 4. avsnitt, §10,5 og §11,2. 

I tillegg foreslås det endringer knyttet til §4 om landsmøtets sammensetting samt 
presisering av valg av valgkomité på landsmøtet. 

 

1. Redaksjonelle endringer av lovene 

De redaksjonelle endringene gjelder: 
• § 10.2 – paragrafen foreslås endres fra «Medlemskapet er gyldig inntil 

vedkommende melder seg ut, og medlemskontingent er betalt» til «Medlemskapet 
er gyldig når medlemskontingent er betalt og gyldig inntil vedkommende melder 
seg ut.» 

o Begrunnelse: En naturlig tolkning av medlemskapets gyldighet.  
 

• § 10-3, 4. avsnitt foreslås tas ut: «Medlemmer med medlemskap i et lokallag i en 
kommune de ikke er bosatt i har alle rettigheter og er valgbare til partiets organer 
og møter, men kan ikke delta i nominasjonsprosessen».  

o Begrunnelse: Det kan leses som at man kan være medlem i to lokallag. 
Intensjonen ivaretas i § 10.5 
 

• § 10-5, punkt 2: arbeider politisk legges til i setningen, slik: «er tillitsvalgt, 
folkevalgt eller arbeider politisk for et annet politisk parti.» 
 

• § 11, 2. avsnitt: forhåndskumulering byttes ut med stemmetillegg.  
o Begrunnelse: Valgloven er endret og kumulering er erstattet med 

stemmetillegg. 
 
 
 

2. Endring av §4 Landsmøtets sammensetting: 

Sentralstyret nedsatte en arbeidsgruppe i oktober 2022, som skulle se på landsmøtets og 
landsstyrets sammensetning. 
 
Bakgrunnen var at stortingsgruppen og fylkenes delegasjoner er redusert på grunn av 
lavere oppslutning og redusert medlemstall. Samtidig har KrFU og KrF Kvinner hatt 
uendret antall delegater.  
 
Landsstyrets sammensetning. 
Både utvalget og landsstyret konkluderte med uendret sammensetning av landsstyret. 
Det foreligger derfor ikke endringsforslag knyttet til dette. 
 
Landsmøtets sammensetning.  
Arbeidsgruppens forslag ble behandlet i Sentralstyret i desember 2022 og Sentralstyrets 
innstilling ble behandlet av landsstyret i mars 2023.  
 

https://krf.no/ressursbank/lover-og-retningslinjer/krfs-lover/
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KrFs lover gjeldende fra 2019: 

 
 

Forslag til endring. 
 
Vedtaket fra landsstyret. 
§ 4a-d Landsmøtets sammensetning foreslås endret til:  
 

§4 Landsmøtet er sammensatt av: 

- Stortingsgruppens medlemmer 
- Eventuelle regjeringsmedlemmer 

«§ 4        LANDSMØTET 
 
Landsmøtet er sammensatt av: 
a) Sentralstyret, stortingsgruppen, eventuelle regjeringsmedlemmer. 
b) Delegater fra fylkeslagene, beregnet etter stortingsvalgkretsene, valgt 
etter følgende regler: 
 
Fylkesleder   
1                –              500 medlemmer 2 delegater   
501           –              1000 medlemmer 3 delegater   
1001         –              1500 medlemmer 4 delegater   
1501         –              2000 medlemmer 5 delegater   
2001         –              2500 medlemmer 6 delegater     
2501         –              3000 medlemmer 7 delegater   
3001         –              4000 medlemmer 8 delegater 
utover dette 1 utsending for hvert påbegynt 1000 medlemmer 
 
I tillegg kan fylkeslagene sende: 
 
1 delegat for          1 –  2000 stemmer ved siste stortingsvalg   
2 delegater for 2001 –   5000 stemmer ved siste stortingsvalg   
3 delegater for 5001 –   9000 stemmer ved siste stortingsvalg   
4 delegater for 9001 – 14000 stemmer ved siste stortingsvalg 
utover dette 1 utsending for hvert påbegynt 5000 stemmer 
 
c) 12 utsendinger valgt av KrF Kvinner 
d) 12 utsendinger valgt av KrFU. 
 
En representant fra Svalbard KrF gis tale- og forslagsrett i landsmøtet. 
 
De ansatte har 2 representanter med fulle rettigheter i behandling av alle 
saker, bortsett fra i politiske saker. Programkomiteen har talerett under 
drøftingene av valgprogrammet. 
 

Medlemmer av Kristelig Folkeparti har adgang til landsmøtet uten tale- og 
forslagsrett. Fast ansatte i landspartiet, stortingsgruppen, KrF Kvinner, KrFU, 
fylkessekretærer og eventuelle statssekretærer har tale- og forslagsrett, unntatt i 
politiske saker.» 
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- 200 delegater 
o 50 av delegatene velges av fylkene basert på antall stemmer i 

stortingsvalgkretsen ved sist stortingsvalg 
o 150 delegatene fordeles slik: 

• Sentralstyrets medlemmer  
• 12 delegater valgt av KrF Kvinner 
• 12 delegater valgt av KrFU 
• Fylkeslederne og to til fra hvert av KrFs fylkeslag  
• 2 delegater fra de ansatte 

 De resterende delegater velges på fylkenes årsmøter basert på 
antall medlemmer i fylkeslagene» 

 
Det påfølgende første og siste avsnittet i § 4 som omhandler repr. fra Svalbard, om 
ansattes og programkomiteens rettigheter samt medlemmers rett til å møte på 
landsmøte foreslås uendret. 
Til det andre påfølgende avsnittet foreslår Landsstyret et tillegg vedrørende partiets faste 
utvalg. Se pkt 3 under. 
 

3. Tale- og forslagsrett til partiets faste utvalg. 

Slik lovene er utformet pr. i dag har ikke de sentralt etablerte utvalgene lovfestet tale- 
og forslagsrett på landsmøtet. Partiet har p.t. tre faste utvalg: Internasjonalt utvalg, 
Seniorutvalget og Flerkulturelt nettverk. I vedlagt landsmøtereglementet er det foreslått 
at disse tre utvalgslederne tale- og forslagsrett.  
 
Landsstyret anbefaler å lovfeste utvalgsledernes tale- og forslagsrett i §4, hvor en 
foreslår følgende tillegg til følgende avsnitt: 

 
De ansatte har 2 representanter med fulle rettigheter i behandling av alle saker, 
bortsett fra i politiske saker. Programkomiteen har talerett under drøftingene av 
valgprogrammet. (lover fra 2019) 

Tillegg: 
Lederen av KrFs Internasjonalt utvalg, Seniorutvalget og Flerkulturelt nettverk har 
tale- og forslagsrett på landsmøtet. 

 
 

4. Presisering av § 4, a Landsmøtet skal:  

Nåværende lovtekst lyder slik: 
 

«Velge en valgkomité på 9 medlemmer. Valgkomiteen skal til neste landsmøte 
komme med forslag på leder, 1. nestleder, 2. nestleder, 5 medlemmer med 4 
varamedlemmer til sentralstyret, revisor, kontrollkomité og ny valgkomité.» 

 
Dagens lover sier at det skal velges en valgkomité på 9 medlemmer. Det presise er at 
komiteen består av 9 medlemmer, hvorav 6 av medlemmene velges på landsmøtet. 
 
Lovteksten §4, a om landsmøtet anbefales delt opp i 2 punkter, og det anbefales 
følgende tekst: 

 
§4, a til:  
«Velge leder og fem medlemmer til valgkomité, som i tillegg til disse består av ett 
medlem oppnevnt av KrFU, ett medlem oppnevnt av KrF Kvinner, samt ett 
medlem oppnevnt av stortingsgruppen.» 
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Ny §4, b: 
«Valgkomiteen skal til neste landsmøte komme med forslag på leder, 1. nestleder, 
2. nestleder, 5 medlemmer med 4 varamedlemmer til sentralstyret, revisor, 
kontrollkomité og ny valgkomité. Landsstyret kan vedta retningslinjer for 
valgkomiteens arbeid.» 

  
Eksisterende lover §4, b – f endre nummeringen slik at §4, b blir ny §4, c osv.                    
 
 

5. Oversikt over hvordan forslag til ny paragraf 4 i lovene til KrF vil se 
ut: 

«§ 4        LANDSMØTET 
 
Landsmøtet er sammensatt av: 

a) Stortingsgruppens medlemmer 
b) Eventuelle regjeringsmedlemmer 
c) 200 delegater 

- 50 av delegatene velges av fylkene basert på antall stemmer i 
stortingsvalgkretsen ved sist stortingsvalg 

- 150 delegatene fordeles slik: 
o Sentralstyrets medlemmer  
o 12 delegater valgt av KrF Kvinner 
o 12 delegater valgt av KrFU 
o Fylkeslederne og to til fra hvert av KrFs fylkeslag  
o 2 delegater fra de ansatte 
o De resterende delegater velges på fylkenes årsmøter basert 

på antall medlemmer i fylkeslagene 
 
En representant fra Svalbard KrF gis tale- og forslagsrett i landsmøtet. 
 
De ansatte har 2 representanter med fulle rettigheter i behandling av alle saker, 
bortsett fra i politiske saker. Programkomiteen har talerett under drøftingene av 
valgprogrammet. 
 
Medlemmer av Kristelig Folkeparti har adgang til landsmøtet uten tale- og 
forslagsrett. Fast ansatte i landspartiet, stortingsgruppen, KrF Kvinner, KrFU, 
fylkessekretærer og eventuelle statssekretærer har tale- og forslagsrett, unntatt i 
politiske saker. 
 
Lederen av KrFs Internasjonalt utvalg, Seniorutvalget og Flerkulturelt nettverk har 
tale- og forslagsrett på landsmøtet. 

Landsmøtet skal: 

a) Velge leder og fem medlemmer til valgkomité, som i tillegg til disse består 
av ett medlem oppnevnt av KrFU, ett medlem oppnevnt av KrF Kvinner, 
samt ett medlem oppnevnt av stortingsgruppen. 

b) Valgkomiteen skal til neste landsmøte komme med forslag på leder, 1. 
nestleder, 2. nestleder, 5 medlemmer med 4 varamedlemmer til 
sentralstyret, revisor, kontrollkomité og ny valgkomité. Landsstyret kan 
vedta retningslinjer for valgkomiteens arbeid. 

c) Godkjenne årsmeldingen. 
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d) Velge leder, 2 nestledere, 5 medlemmer med 4 varamedlemmer til 
sentralstyret, revisor som skal være statsautorisert og kontrollkomité på 2 
medlemmer. 

e) Behandle de saker som landsstyret eller sentralstyret legger fram. 
f) Det landsmøtet som blir holdt i stortingsvalgåret, skal vedta 

valgprogrammet. 
g) Det landsmøtet som blir holdt i lokalvalgår skal vedta prinsipprogram. 

Ønsker fylkeslag, lokallag og enkelte medlemmer av partiet å fremme en sak for 
landsmøtet, må saken sendes til sentralstyret senest 2 måneder før landsmøtet. 
Sentralstyret gir sin innstilling til forslaget. Forslag som ikke er sendt innen 
fristen, kan ikke legges fram for landsmøtet uten at et flertall i sentralstyret eller 
2/3 flertall på landsmøtet er for at sakene skal fremmes. I alle andre saker, 
unntatt lovendring etter § 12 og endringer av partiets prinsipprogram 
(programmets ideologikapittel), som begge krever 2/3 flertall, blir vedtak gjort 
med vanlig flertall. 
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