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Innkalling til ekstraordinært landsmøte i 
Helsepartiet 

 
Lørdag 5. september kl. 1000 

 
Røde kors-huset i Lillestrøm, Skedsmo gate 3c 

og på Teams 
 
 
Som vedtatt på ordinært landsmøtet 6. juni innkaller sentralstyret til ekstraordinært landsmøte for å 
vedta ny politikk. Påmelding både for dere som vil delta i Lillestrøm og dere som vil delta på Teams 
skjer via Wufoo. På denne lenken: https://helsepartiet.wufoo.com/forms/velkommen-pa-
ekstraordinart-landsmate-5-september/. Påmelding må skje senest mandag 31. august. 
 
Registreringen åpner kl. 0900 både i Lillestrøm og på Teams. Vi ber dere som skal delta via Teams 
spesielt om å være tidlig ute. 
 
Dagsorden 
Følgende saker er til behandling 
 

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

2. Behandling av innkomne resolusjonsforslag 
3. Behandling av forslag til ny politikk etter innstilling fra programkomiteen. 

 
 
I henhold til Helsepartiets lover behandler ekstraordinært landsmøte kun saker som står 
innkallingen. Det er således ikke anledning til å sende inn forslag til behandling av andre saker. 
Se forslag til forretningsorden på neste side for mer informasjon og frister i forbindelse med 
resolusjoner og forslag til ny politikk. (NB! Det er korte frister – så sjekk dem nøye) 
 
Hjertelig velkommen til et spennende ekstraordinært landsmøte 5. september – vi gleder oss til å 
vedta masse ny politikk sammen. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Arbeidsutvalget på vegne av sentralstyret og programkomiteen. 
 
 
Lise Askvik 



 
Helsepartiet – ekstraordinært landsmøte 5. september 2020 
 

2 

 
Forslag til forretningsorden på ekstraordinært landsmøte i Helsepartiet 5. 
september 
 
1. Frister 

• 15. august – Frist for forslag til resolusjoner. Resolusjonsforslag sendes programkomiteens 
leder Lene Haug på lene.haug@helsepartiet.no innen midnatt. 

• 15. august – Frist for innspill til programkomiteen om ny politikk som ønskes behandlet 5. 
september.   

20. august vil programkomiteen sende ut sin innstilling – både til ny politikk som det skal stemmes 
over og behandling av resolusjoner. 

• 27. august – Frist for innsendelse av endringsforslag til forslag som skal behandles. 

29. august – Voteringshefte med innstilling sendes ut.  Programkomiteen foreslås som 
redaksjonskomité. 

2. Stemmerett  
Nye medlemmer har stemmerett på landsmøte dersom de har meldt seg inn og betalt 
kontingent senest 3 uker før landsmøtet. Fristen er 15. august. Øvrige medlemmer har 
stemmerett dersom de har betalt kontingent innen landsmøtets start.  

3. Resolusjoner 
Det vil kun bli behandlet et lite antall resolusjoner på dette landsmøtet. Det er ikke foreslått noe 
bestemt antall, men programkomiteen antyder rundt fem korte resolusjoner avhengig av hvilke 
forslag som kommer inn.  Det vil kun være resolusjoner knyttet til dagsaktuelle temaer som det 
haster med å vedta som skal behandles i tillegg til resolusjon om demokrati var til behandling på 
ordinært landsmøte 6. juni som ble vedtatt utsatt. 

4. Programkomiteens forslag til ny politikk  
Programkomiteen vil sende ut innstilling på ny politikk på områder som Helsepartiet tidligere ikke har 
hatt politikk på og som er av prinsipiell art. Dette er ikke ferdige programtekster – men prinsipper 
som skal tas med i komiteens forslag til Stortingsprogram. Førsteutkastet til Stortingsprogram sendes 
alle medlemmer 15. september, da med vedtakene fra landsmøtet 5. september innarbeidet. 

5. Taletid  

i. 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. 

ii. Ved behandling av resolusjoner skal dirigentene på samme måte tilstrebe en 
likeverdig behandling av alle deler, uansett behandlingsrekkefølge.  

iii. Som innledning til hver behandling hver sak gis forslagsstiller adgang til en 
innledning på 5-15 minutter. Dirigentene kan bestemme at taletiden begrenses 
til 5 minutter ved behov. 

iv. Landsmøtedelegatene kan tegne seg til debatten under innledningene til hver 
sak. Dirigentene gir beskjed om når det er anledning til å tegne seg til debatten 
før behandlingssak. 

v. Normalt skal intet debattinnlegg overskride 2 minutter, men i spesielle tilfelle 
kan dirigentene innvilge utvidet taletid. 
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vi. Dirigentene kan forkorte taletiden ved behov. 
vii. 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 talelisten og derved 
fastsette hvem som får holde hovedinnlegg i debatten.  

6. Voteringsreglement 

Saksvoteringer foretas i alminnelighet ved opprekking av delegatskilt som, dersom 
dirigenten finner det nødvendig, blir talt av det oppnevnte tellekorpset. Dirigentene vurderer 
behovet for kontravoteringer. Deltagere på Teams får satt opp en egen poll i Teams og stemmer ved 
å krysse av dere. 

Dersom det fremmes krav om det, skal kontravotering alltid foretas. 
Skriftlig avstemming kan kreves av et hvert medlem med stemmerett som ønsker det. Dersom det 
kommer krav om skriftlig vil deltagerne på Teams måtte stemme via e-post. Dette for å sikre at 
avstemmingen er hemmelig slik som hensikten er ved skriftlig avstemming. 

Dersom det blir krevet skriftlig avstemning har tellekorpset ansvar for innsamling og opptelling av 
stemmesedlene.  
 

Om den videre programprosessen til informasjon 

Alle medlemmer, lokallag og fylkeslag oppfordres til å sende innspill til programkomiteen.Det er ikke 
satt noen frister i forhold til førsteutkastet – men det skal være ferdig og sendes alle medlemmer 15. 
september – og derfor er det større sjanse for å få gjennomslag for forslagene og innspillene jo 
tidligere de kommer. 

15. september – 20. oktober er førsteutkastet på bred høring hos medlemmer, i lokallag, fylkeslag og 
hos eksterne organisasjoner og andre interessenter. Lokalforeningene oppfordres til å arrangere 
debattmøter og møter med lokale aktører for å få innspill og reaksjoner. Frist for å sende inn 
endringsforslag er ved midnatt 20. oktober. 

Andreutkastet 
Programkomiteens andreutkast til program, som er komiteens endelige forslag sendes medlemmene 
og media 31. oktober. Programkomiteen er da ferdig med sin jobb. Nå starter arbeidet for alvor i 
lokal- og fylkeslagene som oppfordres til å behandle programmet på årsmøter og medlemsmøter og 
sende sine endringsforslag til redaksjonskomtieen. 

Redaksjonskomiteen 
Sentralstyret har satt ned en egen redaksjonskomité for Stortingsprogrammet bestående av Kyrre 
Dahl (Vestfold og Telemark), Erna Marie Storenes (Agder) og Anne Beth Moslet (Viken). 
Endringsforslag skal sendes redaksjonskomiteen innen 15. januar 2021. Til slutt vedtas programmet 
på landsmøtet 26. og 27. februar 2021. 


