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Landmøte 2023   
Scandic Hamar, Hamar   
Program 
   

www.krf.no/lm 
   

 
 
Fredag 21. april 
 
Kl 11.00 Landsmøteåpning  
 
Kl 11.15 Leders tale 
 Partileder Olaug V. Bollestad 
 
Kl 12.00 Lunsj 
 
Kl 13.00 Konstituering, valg av dirigenter 
  
 Debatt etter leders tale 
 
Kl 16.00 Kaffe 
 
Kl 16.30 Debatten fortsetter 
 
Kl 17.30 KrFs prinsipprogram  

Innledning ved leder av 
programkomiteen  

 
 Prinsipprogrambehandling 
  
Kl 19.30 Middag 
  
 
 
Lørdag 22. april 
 
Kl 08.30 Ord for dagen  
 
Kl 08.45 Pause 
 
Kl 09.00 Resolusjonsbehandling  

Innledning ved leder i 
resolusjonskomiteen 
 
Resolusjonsbehandling 

 
Kl 10.30 Kaffe  
 
Kl 11.00 Valg 

Innledning ved valgkomiteens 
leder 
 

Kl 12.30 Lunsj (Lunsjpakke for 
deltakerne) 

 Presselunsj 
 
Kl. 13:00 Utadrettet arrangement/ 

Valgkampåpning 
 
kl 14.45 Kaffe 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Kl 15.00 Hilsener 
 
 Prinsipprogrambehandling 

 
Lovendringer 
 
Resolusjonsbehandling 

  
Hilsen fra KrFUs og KrF Kvinners 
leder 
 

   
Kl 19.30 Landsmøtefest med middag 
 
 
 
Søndag 23. april  
 
Kl 08.30 Ord for dagen 
 
Kl 08.45 Pause  
 
Kl 09.00 Resolusjonsbehandling 
 
 Hilsener 
 

Rapport om 
stortingsgruppens arbeid  
 
Årsmelding for 2021 og 2022 
Innledning ved generalsekretær  

  
 Felles spørsmål/kommentarer 
 
 Landsmøtesaker 
 
Kl 12.45 Avslutning  
   
Kl 13.00 Slutt 
 
 
 

http://www.krf.no/lm


Saksliste KrFs landsmøte 2023 

1. Konstituering
a) Valg av 3 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. Leders tale

3. Valg
a) leder
b) 1. nestleder
c) 2. nestleder
d) 5 sentralstyremedlemmer
e) 4 varamedlemmer til sentralstyret
f) valgkomité med 9 medlemmer og 4 varamedlemmer
g) 2 medlemmer til kontrollkomité
h) revisor

4. KrFs prinsipprogram

5. Lovendringer

6. Årsmelding 2021 - 2022

7. Resolusjoner



  

Sak 1. Forslag til konstituering 
 

Tillitsvalgte 
 

a) Dirigenter 
1) Jonas Andersen Sayed (hoveddirigent) 
2) Trude Brosvik 
3) Hans Fredrik Grøvan 

 
b) Fullmaktskomité 

1) Brit Egeland Gulbrandsen 
2) Dagfinn Kristian Arntsen 
3) Charlotte V. Hoven 

 
c) To protokollunderskrivere 

1) Linda Helen Haukland 
2) Oluf Maurud 

 
d) To referenter 

1) Linn Tjernsbekk Haaland 
2) Mathias Slettholm 

 
e) To tellekorps 

 
1) Tor Andre Ljosland (leder) 

Edvard Kunzendorf  
Jon Steinar Kjøllesdal 
Solveig Ege Tengesdal 

  
2) Ragnhild Aadland Høen (leder) 

Ylva Bang 
Mikal Valland Nordli 
Aud Grethe Sæther  

 
Reserve:  
Liv Grete Karlstrøm 
Linn Cathrine Berg 
Thea Myhr 

 
 
     



Forslag til landsmøtereglement 2023 
 
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 

 
 b. Følgende har tale- og forslagsrett: 

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

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

• ledere av KrFs faste utvalg (pt seniorutvalg, internasjonalt utvalg og 
flerkulturelt nettverk) 

• KrFs gruppeleder i KS 
  
 c. Følgende har talerett: 

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

   
3. Innlevering av fullmakter skjer ved møtets begynnelse. Det er antall delegater  
 som er i salen til enhver tid som legges til grunn ved avstemminger. 
 
4. Til å lede forhandlingene velges 3 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. Taletid 

• Taletiden etter leders tale er fordelt på delegasjonene etter vedtak i 
landsstyret. Delegasjonen utpeker selv den/de i delegasjonen som skal delta i 
debatten. Dirigenten kan ordne talerlisten med tanke på jevn fordeling mellom 
delegasjonene fra sentralstyret, stortingsgruppen, fylkeslagene og 
sideorganisasjonene. Dirigenten kan åpne for adgang til replikker. 

• Taletiden under de øvrige debattene fordeles på delegatene under debattene. 
Dirigentene fremsetter forslag om taletid og om det skal gis adgang for 
replikker. Dirigenten kan tildele ordet med tanke på fordeling mellom 
delegasjonene fra sentralstyret, stortingsgruppen, fylkeslagene, KrFU og KrF 
Kvinner. 

 

  



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

 
9. 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. 

 
10. Resolusjonsdebatt 

• De resolusjonsforslag som ble sendt landskontoret innen fristen 29. mars 
kl. 12.00, blir tatt opp til vurdering. 

• Resolusjonskomiteen oppnevnt av landsstyret har gjennomgått de 
innkomne forslagene og fremmer innstilling på hvilke som skal behandles, 
eventuelt samordner innkomne resolusjonsforslag. 

• Komiteen legger fram alle innkomne forslag, eventuelt bearbeidede forslag 
og komiteens eventuelle egne forslag, og redegjør for forslagene og 
begrunnelsen for sin innstilling. Oversikten over forslagene skal gjøres 
tilgjengelig for landsmøtedelegasjonene samtidig.  

• Landsmøtet avgjør hvilke uttalelser som skal realitetsbehandles.  
• Ved realitetsbehandling gis forslagsstiller ordet først. Endringsforslag til de 

resolusjonene som er til behandling skal leveres skriftlig i det 
endringsforslaget fremsettes. 

• Det åpnes for at dagsaktuelle saker kan tas opp til resolusjonsbehandling 
selv om fristen 29. mars ikke overholdes. 

 
11. 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. 
 

12. Prinsipprogrambehandling 
Landsmøtets vedtak om endringer i prinsipprogrammet krever 2/3 flertall av de 
stemmeberettigede for at forslaget skal vedtas. Landsmøtet stemmer over selve 
endringsforslagene, ikke landsstyrets innstilling som ved behandling av 
stortingsvalgprogram. 
 

13. 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. Ved valg til sentralstyret, må det på hver valgseddel oppføres det 
antall medlemmer som skal velges.  Stemmesedler med færre eller flere navn 
forkastes. 
 
KrF ønsker at hvert kjønn er representert med minst 40 %. I valg av sentralstyre 
beregnes representasjonen ut fra de 8 landsmøtevalgte 
sentralstyrerepresentantene, det vil si at det skal være fire kvinner og fire menn. 
Det antall menn og kvinner som har fått flest stemmer for å gi en kjønnsmessig 
riktig representasjon anses som valgt.  
 

14. 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. 

 



Fordeling av taletid etter leders tale 
 

Fem delegater eller mer gir to innlegg. Hver delegasjons hovedinnlegg er på tre minutter, mens det 
neste er på to minutter. Sammenslåtte fylker får et ekstra innlegg på to minutter. Nestleder, 
parlamentarisk leder, KrFUs leder, KrF Kvinners leder og representanten for æresmedlemmene får 
tre minutter hver. 

    
Delegasjon Delegater Antall innlegg Antall min 
Østfold 7 2 5 
Akershus 7 2 5 
Buskerud 5 2 5 
Oslo 7 2 5 
Vestfold og Telemark 11 3 7 
Innlandet 7 3 7 
Agder 17 3 7 
Rogaland 15 2 5 
Vestland 17 3 7 
Møre og Romsdal 8 2 5 
Trøndelag 9 3 7 
Nordland 5 2 5 
Troms og Finnmark 8 3 7 
Sentralstyret 6 1 3 
Nestleder 1 1 3 
Parlamentarisk leder 1 1 3 
KrFU leder 1 1 3 
KrF Kvinner leder 1 1 3 
Ansattes representanter 2 1 3 
Stortingsgruppen 0 1 2 
KrF Kvinner 12 1 2 
KrFU 12 1 2 
Repr. æresmedlemmer   1 3 
Leder seniorutvalget   1 3 
Leder flerkulturelt nettverk  1 3 
Leder internasjonalt utvalg   1 3 
Sum innlegg    113 
Replikker + evt. tidstap     22 
Oppsummering leder     15 
Totalt tid:     150 
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