
 
 

INNKALLING TIL ORDINÆRT LANDSMØTE I HELSEPARTIET – 2018 
 
Du innkalles herved til landsmøte i Helsepartiet 26. og 27. mai 2018  i Teatersalen til BUL, 
Rosenkrantzgate 8, i Oslo 
 
Forslag til dagsorden 
 

1. Konstituering 
a. Godkjenning av innkalling 
b. Godkjenning av dagsorden 
c. Godkjenning av forretningsorden 
d. Valg av dirigenter 
e. Valg av referent 
f. Valg av tellekorps 
g. Valg av redaksjonskomité 

2. Sentralstyrets årsberetning for 2017 
3. Helsepartiets leder Lise Askviks landsmøtetale 
4. Behandling av rammeprogrammer 

a. Rammeprogram for fylker 
b. Rammeprogram for kommuner 

5. Resolusjonsbehandling 
6. Behandling av regnskaps- og revisjonsberetning 
7. Kontingentvedtak 
8. Helsepartiets etiske retningslinjer 
9. Lovendringer 
10. Valg 

a. Partisekretær 
b. Medlemmer til sentralstyret 
c. Varamedlemmer til valgkomiteen 
d. Resolusjonskomite 

11. Innkomne forslag 
 
Forslag som ønskes behandlet på Helsepartiets landsmøte må sendes arbeidsutvalget senest 
4. mai innen midnatt. Forslag sendes partisekretær Lisbeth Andersen 
 
Vennlig hilsen 
Sentralstyret i Helsepartiet 



 
 
SENTRALSTYRETS FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN 
 
1. Frister 
I følge Helsepartiets lover skal landsmøtet innkalles med fire ukers varsel. Saker som ønskes 
behandlet må være sendt sentralstyret senest 3 uker før møtet. Forslag som er innkommet 
etter fristen kan likevel besluttes behandlet av landsmøtet med simpelt flertall. 
Lovendringsforslag må være sendt sentralstyret innen to måneder før landsmøtet. 
Lovendringsforslag må vedtas med 2/3 flertall blant de fremmøtte med stemmerett på 
landsmøtet.  
 
2. Stemmerett 
Nye medlemmer har stemmerett på landsmøte dersom de har meldt seg inn og betalt 
kontingent senest 3 uker før landsmøtet. I 2018 er fristen 4. mai ved midnatt. Medlemmer 
som er innmeldt før 4. mai har stemmerett dersom medlemskontingenten er betalt inne 
landsmøtets start og dette kan dokumenteres. 
 
3. Sakspapirer og saksliste 
Sentralstyrets forslag til saksliste sendes sammen med landsmøtedokumentene 
til organisasjonsleddene og påmeldte delegater med stemmerett to uker før landsmøtet. I 
2018 sendes saksdokumenter og forslag til saksliste 12. mai.  
 
AUs innstilling til innkomne endringsforslag til rammeprogrammene – Helsepartiets 
rammeprogram for kommunlag og Helsepartiets rammeprogram for fylkeslag sendes ut 
senest 19. mai. 
 
4. Resolusjoner og rammeprogrammer 
- Politikkutvalgets forslag til rammeprogrammer sendes ut 1. mai 
- Endringsforslag til forslagene til rammeprogrammer må sendes arbeidsutvalgene 6. 
mai innen klokken 1400. Endringsforslag MÅ legges inn i spesielle endringsskjemaer som 
sendes sammen med forslagene. Endringsforslag sendes arbeidsutvalget ved partisekretær 
Lisbeth Andersen på lisbeth.andersen@helsepartiet.no 
- Arbeidsutvalgets innstilling til endringsforslagene sendes med sakspapirer 12. mai 
- Alle resolusjonsforslag som har innkommet innen fristen sendes organisasjonsledd og alle 
medlemmer. 
- Poltiikkutvalget behandler resolusjonsforslagene og sender oversikt over resolusjoner som 
anbefales behandlet av landsmøtet sendes organisasjonsledd og påmeldte delegater 9. mai 
Arbeidsutvalget behandler endringsforslag til resolusjonene  



 
 
– frist for å sende endringsforslag til resolusjoner er 14. mai ved midnatt. Endringsforslag 
sendes arbeidsutvalget ved partisekretær Lisbeth Andersen på 
lisbeth.andersen@helsepartiet.no 
 
2. Taletid 
a) Dirigentene skal søke å få disponert Landsmøtets samlede taletid, slik at alle punkter på 
sakslisten skal få likeverdig behandling, selv om dette skal innebære begrensninger i 
taletiden allerede fra møtestart.  
b) Ved behandling av programmer og resolusjoner skal dirigentene på samme måte tilstrebe 
en likeverdig behandling av alle deler, uansett behandlingsrekkefølge. 
c) Som innledning til hver behandling av hver resolusjon gis resolusjonsforfatter eller en 
ekstern gjest som forfatteren har invitert til presentere resolusjonen adgang til en innledning 
på 5-10 minutter. Dirigentene kan bestemme at taletiden begrenses til 5 minutter ved 
behov. 
d) Landsmøtedelegatene kan tegne seg til debatten under innledningene til hver seksjon. 
Dirigentene gir beskjed om når det er anledning til å tegne seg til debatten før 
behandlingssak. 
e) Normalt skal intet debatt innlegg overskride 2 minutter, men i spesielle tilfelle kan 
dirigentene innvilge utvidet taletid. 
f) Dirigentene kan forkorte taletiden ved behov. 
g) Det gjennomføres en ordning med replikkadgang på Helsepartiets landsmøte. 
Replikkordningen kan gjennomføres gjennom hele landsmøtet, dersom det oppstår behov 
for å begrense tidsbruken skal såkalte separate debatter prioriteres. Det åpnes for to 
replikker til hvert innlegg, hver på ett minutt og mulighet for ett svar per replikk. Lengden på 
den del av debatten som innebærer replikkadgang fastsettes ut fra den totale tidsplan for 
landsmøtet. Dirigentene har Landsmøtets fullmakt til å bestemme talerlisten og derved 
fastsette hvem som får holde hovedinnlegg i debatten. 
 
3. Voteringsreglement 
a) Ved en votering over lovforslag avgis først stemmer mot forslaget. Dersom antall stemmer 
mot er større enn 1/3, er lovforslaget falt. Dersom antall stemmer mot er mindre enn dette, 
avgis stemmer for forslaget. Dersom antall stemmer for 
forslaget er dobbelt så høyt som antall stemmer mot, eller høyere, konstaterer dirigentene 
at om 2/3 flertall er oppfylt. 
c) Før lovforslaget erklæres vedtatt eller forkastet spør dirigenten om det er protester mot 
voteringen. Fremkommer ingen protest erklæres lovgivningen gyldig fra landsmøtets 
avslutning. 



 
d) Dersom det fremkommer protest mot voteringen, avgjør Landsmøtet etter forslag fra 
dirigenten ved alminnelig flertall om det skal holdes ny votering. Dersom det fattes vedtak 
om ny votering, foretas denne straks. 
e) Ingen stemmeberettigede delegater må komme inn i eller forlate møtesalen etter at 
dirigenten har tatt en lovsak opp til votering, før dirigenten har erklært saken for avgjort. 
f) Andre forslag vedtas med alminnelig flertall. Dirigentene vurderer behovet for 
kontravoteringer. Dersom det fremmes krav om det, skal kontravotering alltid foretas. 
g) Saksvoteringer foretas i alminnelighet ved opprekning av delegatskilt  
som dersom dirigenten finner det nødvendig blir talt av det oppnevnte tellekorpset. 
h) Når det blir krevet skriftlig avstemning har tellekorpset ansvar for innsamling og 
opptelling av stemmeseddelene. 
 
Valg 
a) Ved personvalg gjelder Helsepartiets lover §5. Valgprosedyrene gjelder for alle valg i på 
alle plan i Helsepartiet.  
b) Skriftlig/hemmelig valg skal gjennomføres: Når det er flere kandidater enn verv.  
Når minst ett betalende medlem krever det.  
c) Valgprosedyrer ved skriftlig og hemmelig valg  
Der flere enn én kandidat skal velges: skal det føres opp like mange navn som det 
antallet som skal velges. De kandidatene som har fått flest stemmer, anses som valgt. 
Ved stemmelikhet mellom to eller flere kandidater, foretas omvalg mellom disse. Ved 
fortsatt stemmelikhet, foretas loddtrekning. Der kun en skal velges men der det er to 
eller flere kandidater: Den som oppnår flere enn halvparten av de avgitte stemmene blir 
valgt. Blank stemme regnes ikke som avgitt stemme. Dersom ingen kandidat i første 
valgomgang oppnår flere enn halvparten av de avgitte stemmene, foretas omvalg. Er det 
flere enn to kandidater, strykes kandidatene med minst antall stemmer helt til den 
gjenværende kandidaten med flest antall stemmer har over 50 prosent av de avgitte 
stemmene. Ved stemmelikhet i siste omgang avgjøres valget ved loddtrekning.  
 
 
 


