
Velkommen til Kristelig Folkepartis landsmøte 2023 
 
KrFs landsmøte avholdes 21. april til 23. april 2023. Landsmøtet åpnes fredag 
21. april kl. 11:00, og det forventes å være ferdig søndag 23. april kl. 13:00.  
 
Landsmøtet avholdes på Scandic Hamar hotell.  
 
Sakspapirer og fullmaktsskjema til landsmøtet blir lagt ut forløpende på 
krf.no/lm. Denne siden vil oppdateres med praktisk informasjon frem mot 
landsmøtet. 
 
 
Landsmøtedelegater 
Det er § 4 i Kristelig Folkepartis lover som regulerer sammensetningen av 
landsmøtet, som består av sentralstyret, stortingsgruppen, 12 utsendinger fra 
KrF Kvinner, 12 utsendinger fra KrFU og utsendinger fra fylkeslagene. Det heter 
blant annet i § 4: 
 

§ 4 LANDSMØTET 
Landsmøtet er sammensatt av: 
a. Sentralstyret, stortingsgruppen, eventuelle regjeringsmedlemmer. 

 
b. Utsendinger fra fylkeslagene, 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 1 000 medlemmer 
  
  I tillegg kan fylkeslagene sende: 
 1 utsending for inntil 2 000 stemmer ved siste stortingsvalg 
 2 utsendinger for 2001-5000 stemmer ved siste stortingsvalg 
 3 utsendinger for 5001-9000 stemmer ved siste stortingsvalg 
 4 utsendinger for 9001-14000 stemmer ved siste stortingsvalg  
 utover dette 1 utsending for hvert påbegynt 5 000 stemmer ved 

siste stortingsvalg. 
c. 12 utsendinger valgt av kvinneorganisasjonen  

(KrF Kvinner) 
d. 12 utsendinger valgt av ungdomsorganisasjonen (KrFU) 

 
Det er medlemstallet pr 01.01.23 i KrFs sentrale medlemsregister og 
stortingstingsvalget i 2021 som avgjør beregningene av antall utsendinger. 
Tallene som er lagt til grunn fremgår av vedlegget. Fylkeslagene velger/ har 
valgt sine utsendinger under fylkeslagenes årsmøter i 2023. Delegasjonene 
anbefales å sette opp reserver på fullmaktsskjemaene som tas med og leveres 
landsmøtesekretariatet før landsmøtet åpner.  
 

mailto:https://www.scandichotels.no/hotell/norge/hamar/scandic-hamar?&cmpid=ppc_BH2d&s_kwcid=AL!7589!3!483970517676!e!!g!!scandic%20hamar&gclid=Cj0KCQjw2cWgBhDYARIsALggUhoWTCPzWoEKcRlDF9cfPOQxrupZdlT5I_ItvazSIc8tZQvllBTNli4aAl6GEALw_wcB&gclsrc=aw.ds


Andre deltakere med rettigheter i landsmøtet 
Det heter videre i § 4 at de to ansattes representanter gis fulle rettigheter i 
behandling av alle saker, unntatt i politiske saker hvor de har tale- og 
forslagsrett. I tillegg har faste ansatte i landspartiet, stortingsgruppen, KrF 
Kvinner og KrFU tale- og forslagsrett. I landsmøtereglementet anbefales det at 
ledere av KrFs faste utvalg får tale- og forslagsrett, for tiden seniorutvalget, 
internasjonalt utvalg og flerkulturelt nettverk. 
 
Medlemmer og andre gjester 
Medlemmer av Kristelig Folkeparti har adgang til landsmøtet uten tale- og 
forslagsrett. Deltakere som ønsker adgangstegn til landsmøtesalen må sende 
påmelding til landskontoret innen 29. mars 2023.  
 
Landsmøtefesten 
Lørdag kveld arrangeres det landsmøtefest. På landsmøtefesten vil det være 
anledning til å delta også for personer som ikke er delegater på selve 
landsmøtet. Frist for påmelding til festen for disse er 29. mars 2023. Prisen er 
750,-. Vi ser fram til en spennende og hyggelig kveld, og anbefaler 
landsmøtefesten også for øvrige medlemmer. 
 
Hotell 
Vi vil innkvartere alle delegatene på landsmøtehotellet Scandic Hamar.  
 
Priser 
Landsmøte m/enkeltrom (helpensjon)   kr 5 900 
Landsmøte m/dobbeltrom (helpensjon)  kr 5 500 
Landsmøte u/overnatting (helpensjon ex frokost) kr 4 200 
Overnatting fra torsdag til fredag (tilleggsdøgn) kr 1 150 
 
Reise 
Scandic Hamar har en sentral beliggenhet i Hamar. Det tar rundt 10 minutt og gå 
fra Hamar stasjon til hotellet (Vangsveien 121). Det tar 50 minutt med tog fra 
Gardermoen til Hamar. Stort sett går det tog hver time til/ fra Hamar 
(www.vy.no). Hotellet har gode parkeringsmuligheter for de som kommer med 
bil.  
 
Resolusjonsfrist 
I tråd med praksis de siste landsmøtene har landsstyret oppnevnt en 
resolusjonskomité som skal utarbeide sin innstilling før landsmøtet starter. Frist 
for innsending av resolusjonsforslag settes til onsdag 29. mars kl. 12.00. 
Resolusjonsforslag sendes til landsmote@krf.no. Merk at det skal stå 
Resolusjonskomiteen i emnefeltet. Det oppfordres til at resolusjonene er 
konkrete, korte og helst innenfor en ramme på 1500 tegn med mellomrom. 
Resolusjoner som overskrider dette må en regne med blir gjenstand for 
redigering fra resolusjonskomiteens side.  
 
 
Vi ser frem til inspirerende innlegg og spennende diskusjoner.  
Velkommen til landsmøtet 2023! 
 

http://www.vy.no/
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