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Utvalg:  Landsmøtet 

Saksnummer: 1.7/21 

Sak: Konstituering – Redaksjonskomiteens sammensetning og mandat 

 

 

Landsstyrets innstilling til redaksjonskomite og dens mandat 

 

1.0 Sammensetning:  

Sylvi Listhaug, leder 
Truls Gihlemoen 
Liv Gustavsen 
Dagfinn Olsen 
Frode Hestnes 
Margrete Dysjaland 
Eivind Stene 
Hans Andreas Limi, Stortingsgruppen 
Andreas Brännstöm, FpU 
 

2.0  Mandat: 

Landsstyret legger til grunn for sin innstilling at de foreslåtte kan gjøre forberedende arbeid frem til 
Landsmøtets votering over redaksjonskomiteens sammensetning og mandat. Det må i denne 
sammenheng tas hensyn til at det er Landsmøtets endelige valg av redaksjonskomité som gjør 
endelig innstilling.  
 
Det legges til grunn at innstilt komite legger frem foreløpig innstilling før landsmøtestart.  
 
Hensikten med resolusjoner fra Landsmøtet er å klargjøre partiets politikk på områder som ikke 
entydig er dekket av partiprogrammet, eller å endre partiprogrammet på punkter der Landsmøtets 
flertall finner dette ønskelig. Redaksjonskomiteen skal i denne sammenheng ta hensyn til at det på 
Landsmøtet skal behandles nytt partiprogram for perioden 2021 – 2025. Videre skal resolusjoner 
bidra til å sette aktuelle politiske saker av allmenn interesse på Landsmøtets dagsorden, slik at det 
kan gis en meningsytring i saken. 
 
Resolusjoner som ikke oppfyller disse kriteriene skal avvises, og ev. henvises til behandling i 
programbehandlingen.  
 
Redaksjonskomiteen skal behandle og avgi uttalelse til alle forslag som foreligger til Landsmøtets 
behandling iht. retningslinjene og fristene i Landsmøtets forretningsorden. I samarbeid med 
forslagsstiller skal redaksjonskomiteen søke å koordinere, redigere og sy sammen alle forslag til 
resolusjoner og partiprogram som omhandler samme tema. Komiteen kan også gjennomføre 
drøftelser med forslagsstilleren.  
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Fristen for innlevering av forslag til resolusjoner og partiprogram kommer frem av landsmøtets 
forretningsorden.  
 
Komiteen er suveren i å avgjøre om et resolusjonsforslag innlevert etter bestemmelsene om 
tidsaktuelle forslag skal tas til behandling eller ikke. Redaksjonskomiteen kan selv fremme forslag 
til resolusjoner og program for Landsmøtets behandling. Dette inkluderer forslag til resolusjoner og 
program om politiske saker som oppstår frem til Landsmøtets møtestart og andre saker. 
 
Redaksjonskomiteen fremlegger sin innstilling til: 
a)  Hvilke forslag som bør vedtas. 
b) Hvilke forslag som bør forkastes. 
c) Hvilke forslag som bør oversendes til andre fora i partiet, uten realitetsbehandling i   
            Landsmøtet.  
 
Komiteens innstilling til foreslåtte resolusjoner og uttalelser, samt programforslag omdeles senest i 
løpet av kvelden før sakene er satt til behandling.  

 


