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Konstituering - Forretningsorden

Landsstyrets innstilling til forretningsorden for landsmøte 2022
1.0

Om debattens generelle avvikling:
1.1

Talerne retter sine innlegg til dirigenten.

1.2

Taletiden beregnes til tre minutter pr. innlegg bortsett fra oppsatte hovedinnledere og
følgende:
Partiets leder
Første nestleder
Andre nestleder
Formann i FpU

1.3

Det tillates en replikk til hvert innlegg. Replikken skal være rettet til det foregående
innlegg og munne ut i et spørsmål til taleren. Replikk og svarreplikk skal ikke vare
mer enn ett minutt.
Dirigenten gir replikk til den som ber om det først.

1.4

Dirigentene avgjør om begrenset taletid skal benyttes, og når strek skal settes.
Dirigentene må sørge for at de oppstilte tidsrammer for debattene overholdes.
Debattene avsluttes iht. vedtatt timeplan. Gjenstående talere får ikke ordet.
Hovedinnleder gis anledning til et siste innlegg.

1.5

Alle innlegg, bortsett fra dirigentens, foretas fra talerstolen.

1.6

Talerne regnes for kun å gi uttrykk for personlige oppfatninger så lenge det ikke klart
kommer frem at de taler på vegne av et angitt organ, en komité eller én eller flere
fylkesdelegasjoner.

1.7

Dirigentene kan legge til grunn endringer og presiseringer i forretningsorden for
debattens avvikling dersom landsmøtet avvikles som digitalt møte eller i flere
møterom.
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2.0

Om debattene:
Tidsrammene for debatter i tråd med timeplan.
Partiets leder, første og annen nestleder, samt formann i FpU har anledning til å ta ordet i
alle debatter, og da med en taletid inntil 5 minutter.
Talerliste fra delegasjonene til generell politisk debatt skal innleveres til sekretariatet innen
onsdag 27. april kl. 15:00. Landsmøtes dirigenter fastsetter talerlisten.

3.0

4.0

Om forslag:
3.1

Alle forslag som fremsettes til votering skal være behandlet i Landsstyrets møte 12.
og 13. mars 2022 eller innsendt innen de frister som Landsstyret har vedtatt. Mindre
redaksjonelle endringsforslag, som fremsettes muntlig eller skriftlig ved avslutningen
av et innlegg, skal leveres skriftlig før ev. votering.

3.2

Muntlige forslag som f.eks. begrensning av taletiden eller setting av "strek" for
talerlisten, kan settes under votering dersom dirigenten gir sin tilslutning til dette.

3.3

Forslag til valg skal fremmes innen onsdag 27. april k. 15:00

3.3

Sekretariatet tar hånd om distribuering av forslag.

Om uttalelser og resolusjoner
4.1

Det er delegasjonene og redaksjonskomiteen som har anledning til å fremme forslag
til tidsaktuelle resolusjoner. Referat fra delegasjonsmøtet som vedtok å fremme
resolusjonen vedlegges når resolusjonen oversendes eller overleveres sekretariatet.

4.2

Hensikten med uttalelser og resolusjoner er å fastlegge partiets holdning og politikk
til konkrete saker, som ikke entydig dekkes i programmet. Se ellers
redaksjonskomiteens mandat for nærmere bestemmelser om resolusjoner.

4.3

Forslag til resolusjoner være behandlet på landsstyrets møte 12. og 13. mars 2022.
Forslag som har fått tilslutning av minst 1/3 av de stemmeberettigede i landsstyret,
vil fremmes til votering i Landsmøtet. Landsstyrets innstillinger til resolusjoner og
skal sendes til landsmøtedeltakerne på forhånd.

4.4

Landsmøtevalgt redaksjonskomité kan vedta å ta til behandling forslag til uttalelser
og resolusjoner som er innlevert etter bestemmelsene i punkt 4.3, dersom forslaget er
direkte relatert til hendelser som ikke var kjent pr. 13. mars 2021. Slike forslag skal
være innlevert før onsdag 27. april 2022 kl. 15:00. Redaksjonskomiteen fremmer
endelig innstilling i tråd med fristene i redaksjonskomiteens mandat.

2

Landsmøtevalgt redaksjonskomité avgjør om et resolusjonsforslag innlevert etter 13.
mars 2022 skal tas til behandling eller ikke, og om de fremmes for Landsmøtet i
plenum.
Redaksjonskomiteen kan selv fremme forslag til resolusjoner for landsmøtets
behandling. Dette inkluderer forslag til resolusjoner om politiske saker som oppstår
frem til landsmøtets møtestart og andre saker.
4.5

5.0

Sekretariatet tar hånd om distribuering av forslag og innstilling.

Om votering:
5.1

Dirigenten foreslår voteringsorden og landsmøtet fastsetter denne før hver votering
når det gjelder saker hvor ikke vedtektene fastsetter voteringsprosedyre.
Endringsforslag skal settes opp mot landsstyrets eller redaksjonskomiteens
innstilling og de som støtter endringsforslagene skal vise dette ved stemmetegn.
Votering skal tidsmessig skje i tilknytning til behandlingen av den enkelte sak.

6.0

5.2

I saker som egner seg for det, kan det foretas prøvevotering.

5.3

Når flere alternative forslag foreligger, voteres det først over de mest ytterliggående,
og til slutt alternativ votering mellom de siste to forslag, så lenge ingen forlanger
separat votering.

5.4

Ved personvalg følges valgprosedyren iht. § 17 i partiets vedtekter.

Om dirigentenes arbeid:
6.1

Dirigentene har til oppgave å styre debattene etter forretningsordenen og timeplanen.
Dirigentene avgjør om begrenset taletid skal benyttes og når strek skal settes. Utover
dette har dirigentene ingen selvstendig myndighet, men skal foreslå for landsmøtet
de ordninger de mener bør gjelde. Imidlertid må dirigentene sørge for at debattene
gjennomføres innenfor de oppstilte rammer.

6.2

Alle forslag om endringer i dagsorden og kjøreplan må drøftes med
sekretariatsledelsen og de berørte av en endring.

6.3

Dirigentene foreslår prosedyre for egenpresentasjon og støttetalere før personvalg.

6.4

Dirigentene avgjør prosedyrer for bruk av digitale systemer for votering og / eller
talelistepåmelding.
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