
  1 

PARTIET DE KRISTNES VEDTEKTER 
 
§ 1 FORMÅL 
 
Partiet De Kristne vil føre en politikk som bygger på det kristne livssyn og som verner om 
de kristne grunnverdiene.  Partiet De Kristne vil arbeide for et samfunn som fremmer 
personlig frihet og trygghet, medbestemmelse og eiendomsrett, samt sosialt ansvar. 
 

 
§ 2 TILLITSVERV 
 
Ingen kan velges, eller oppnevnes, til verv som representanter for Partiet De Kristne uten 
å være bekjennende kristne som er enige i partiets grunnsyn.  
 
 
§ 3 REPRESENTASJON 
 
a. De som i offentlig sammenheng representerer Partiet De Kristne, plikter i sin 

kommunikasjon å formidle de verdiene som ligger i partiets program, grunnsyn og 
ideologi. 

b. Valgkamp skal ha fokus på partiets politikk, og tillitsvalgte sammen med 
valgkampmedarbeidere har et spesielt ansvar for å promotere Partiet De Kristne  på en 
måte som fremmer partiets program og anseelse. 

c. Partiet De Kristnes politikk/program skal ikke frontes sammen med kommersiell 
virksomhet av noe slag. Ved tvilstilfeller innhentes klarering fra de/den instans som til 
enhver tid leder partiet i henhold til disse gitte vedtekter. 

 
 
§ 4 ORGANISASJON  
 
Partiet De Kristne bygger på lokallag i kommunene, fylkeslag, og Partiet De Kristnes 
sentrale organisasjon. Egne lag for De Kristnes Ungdom etableres organisatorisk etter 
samme mal. 
 
 
§ 5 LANDSMØTET 
 
Partiets øverste myndighet er Landsmøtet som blir besluttet innkalt av Landsstyret. 
Partiets sekretariat foretar innkalling med minst tre måneders varsel. Det skal holdes minst 
to Landsmøter i valgperioden (hvert annet år), og ellers når Landsstyret bestemmer. 
Landsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av delegatene er til stede. De 
delegertes fullmakter skal godkjennes av Landsmøtet. 
 
Landsmøtet er sammensatt av: 
a. Sentralstyret samt eventuelle stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer. 
b. Utsendinger fra fylkeslagene, valgt etter følgende regler: 
c. Fylkesleder 
d. 1 utsending inntil 250 medlemmer 
e. 2 utsendinger inntil 500 medlemmer 
f. 3 utsendinger inntil 1000 medlemmer 
g. 1 utsending for hver påbegynt 1000 medlemmer 
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I tillegg kan fylkeslagene sende: 
1 utsending for inntil 2000 stemmer ved siste stortingsvalg 
2 utsendinger for inntil 5000 stemmer ved siste stortingsvalg 
3 utsendinger for inntil 9000 stemmer ved siste stortingsvalg 
4 utsendinger for inntil 15000 stemmer ved siste stortingsvalg 
5 utsendinger valgt av De Kristnes Ungdom 
 
En representant for Partiet De Kristne Svalbard, samt leder for Partiet De Kristne i 
Sametinget, gis tale- og forslagsrett i Landsmøtet. 
 
De ansatte har 1 representant med fulle rettigheter i behandling av alle saker, bortsett fra i 
politiske saker hvor de har tale og forslagsrett. Programkomiteen har talerett under 
drøftingene av valgprogrammet. 
 
Sentralstyret kan gi medlemmer av komiteer og utvalg, kommunestyre- og 
fylkestingsrepresentanter samt kandidater på valglister adgang til Landsmøtet som 
tilhørere. En eller flere av disse kan gis talerett i spesielle saker dersom Sentralstyret 
ønsker dette. 
 
Landsmøtedelegatenes ektefeller har også adgang til Landsmøtet som tilhørere. 
 
Landsmøtet skal: 
a.                        5-7 medlemmer. Valgkomiteen skal til nest landsmøte komme 

med forslag på Partileder, nestleder nr. 1, nestleder nr.     -                      -
                                                    -                        . 
Forslagene skal være tilpasset hvilke funksjoner som er på valg.  

b. Godkjenne årsberetningen. 
c. I forhold til hvem som er på valg, velge Partileder, 2 nestledere, 4-6 medlemmer med 4 

vara-medlemmer til sentralstyret, revisor                      2 medlemmer. 
d. Behandle de saker som landsstyret eller sentralstyret legger frem. 
e. Vedta partiets programmer og vedtekter. 
 
Ønsker fylkeslag, lokallag og enkelte medlemmer av partiet å fremme en sak for 
landsmøtet, må saken sendes til Sentralstyret senest to måneder før landsmøtet. 
Sentralstyret gir sin innstilling til forslaget. Forslag som ikke er sendt innen fristen, kan ikke 
legges frem for landsmøtet uten at et flertall i sentralstyret eller 2/3 flertall på landsmøtet er 
for at sakene skal fremmes. I alle andre saker, unntatt vedtekts-endring etter § 13, blir 
vedtak gjort med vanlig flertall. 

 
 
§ 6 LANDSSTYRET 

 
Landsstyret er sammensatt av: 
a. Sentralstyrets medlemmer 
b. Lederne i fylkeslagene (maks 19 medlemmer) 
c. Inntil 3 representanter fra Stortingsgruppen 
d. 1 representant for de ansatte (partisekretæren kan ikke representere de ansatte) 
 



  3 

Dersom en person har flere enn ett verv som nevnt i punkt a-d, skal han/hun møte i kraft 
av det verv som har høyest rang etter oppregningen i punkt a-d. Det/de verv som derved 
blir ubesatt, skal fylles av andre representanter fra Partiet De Kristnes fylkeslag. For 
fylkeslagenes vedkommende (b) gjelder dette nest-lederne i fylkeslagene. 
 
Varamedlemmene for sentralstyremedlemmene er også vara-medlemmer for disse i 
landsstyret. Nestlederne i fylkes-lagene er varamedlemmer for fylkeslederne, dersom nest-
lederne i fylkeslagene ikke er faste medlemmer av lands-styret i samsvar med 
bestemmelsene i foregående ledd. I så fall utpeker fylkeslagene varamedlemmer til 
landsstyret blant styremedlemmene i fylkeslagene. Stortingsgruppen og De Kristnes 
Ungdom skal selv velge like mange varamedlemmer som de har medlemmer i landsstyret. 
 
Partisekretæren møter i landsstyret med tale og forslagsrett, men uten stemmerett. De 
ansattes representant gis fulle rettigheter i behandling av alle saker, unntatt i politiske 
saker hvor han/hun har tale- og forslagsrett. For øvrig møter de som i henhold til tjeneste-
instruks eller landsstyrevedtak har rett til å møte. 
 
Minst halvparten av landsstyret må være til stede dersom det skal være beslutningsdyktig. 
Sentralstyret kaller inn lands-styret minst 1 gang om året eller når minst 1/3 av lands-styret 
krever det. Mellom landsmøtene er landsstyret partiets øverste myndighet. Landsstyret 
ledes av Partileder.  Landsstyret avgjør selv sin forretnings-orden, men som underlagt 
Landsmøtet plikter de å føre tilsyn med at landsmøtevedtak gjennomføres. 
 
Landsstyret skal: 
a. Behandle sentralstyrets melding om den politiske og organisasjonsmessige 

virksomhet. 
b. Godkjenne revidert regnskap, budsjett og finansieringsplan for partiets virksomhet. 
c. Behandle andre saker sentralstyret legger frem. 
d. Behandle andre saker landsstyret krever tatt opp. 
e. I god tid før valget vedta forslag til program eller retningslinjer for kommune- og/eller 

fylkespolitikken, dersom sentralstyret fremmer slike forslag. 
 
 
§ 7 SENTRALSTYRET 
 
Sentralstyret er sammensatt av: 
a. Leder og 2 nestledere valgt av landsmøtet 
b. 4-6 medlemmer valgt av landsmøtet 
c. Leder i De Kristnes Ungdom  
d. Stortingsgruppens leder (så fort denne er valgt) 
 
Av de som av landsmøtet velges som medlemmer til sentralstyret, skal minst halvparten 
velges for 2 år om gangen.  
Sentralstyrets medlemmer valgt av landsmøtet (gjelder ikke leder og nestledere) kan bare 
gjenvelges 2 ganger til samme verv, men senere velges inn igjen. 
 
Dersom samme person innehar flere enn ett av de i punkt a-d nevnte verv, skal han/hun 
møte i kraft av det verv som etter oppregningen i punkt a-d har høyest rang. Det/de verv 
nevnt i punkt c og d som da blir ubesatt, skal fylles av nestleder i Partiet De Kristnes 
Ungdom/stortingsgruppen. 
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Landsmøtet skal velge 4 varamedlemmer for de faste medlemmene av sentralstyret som 
er valgt av landsmøtet. 
 
Dersom fylkesleder blir valgt inn i Sentralstyret, må denne umiddelbart trekke seg som 
fylkesleder. Landsstyret kan med simpelt flertall gi dispensasjon fra denne regelen frem til 
kommende Fylkesårsmøte hvis særlige forhold tilsier det. 
 
Partisekretæren møter i sentralstyret med tale og forslagsrett, men uten stemmerett. De 
ansattes representant gis fulle rettigheter i behandling av alle saker, unntatt i politiske 
saker hvor han/hun har tale- og forslagsrett. 
 
For øvrig møter de som i henhold til tjenesteinstruks eller sentralstyrevedtak har rett til å 
møte. 
 
Sentralstyret er partiets øverste myndighet mellom landsstyremøtene. Sentralstyrets leder 
(Partilederen) skal sammen med partisekretæren oppdatere og fremme forslag til 
sentralstyret som ivaretar at landsstyrets vedtak blir fulgt. Mellom sentralstyremøtene er 
det partileder som står ansvarlig for det politiske og organisatoriske arbeidet, og sammen 
med Partisekretæren forvalter økonomien etter de retningslinjer som landsstyret har 
godkjent. 
 
Sentralstyret tilsetter Partisekretær og fastsetter arbeids-instruks, lønns- og arbeidsvilkår 
for han/hun, Partisekretæren skal forestå den daglige ledelse av partiets sekretariat, og er 
ansvarlig for å iverksette alle vedtak som gjelder partiorganisasjonen og dens arbeid, fattet 
av Landsmøtet, Landsstyret eller Sentralstyret. Øvrige ansatte i partiet tilsettes av 
Partisekretæren etter at stillingen er godkjent/opprettet av sentralstyret.  

Sentralstyret bør ha minst 5 møter i året og ellers så ofte lederen anser det nødvendig, 
eller når minst 4 medlemmer av styret krever det. Minst 2/3 av medlemmene må være til 
stede om sentralstyret skal være beslutningsdyktig. Ved lederens fravær, ledes møtet av 
en av nestlederne etter valgt rekkefølge. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme. 
Sentralstyret kan gi arbeidsutvalget fullmakt til å gjøre vedtak i visse saker.  

Før hvert stortingsvalg velger sentralstyret en program-komité som kommer med utkast til 
handlingsprogram for stortingsperioden. Sentralstyret skal drøfte handlingsprogrammet og 
sende utkastet til fylkeslagene. Sentralstyret vurderer innkomne merknader og sender et 
vedtatt utkast til fylkene v/dets leder.  

 
§ 8  ARBEIDS- OG STRATEGI UTVALG  

Sentralstyret er ansvarlig for å nedsette et Arbeids / Strategiutvalg som skal være 
sammensatt av 7-9 personer. Minst tre av disse skal være valgte medlemmer av 
sentralstyret. Dersom partiet har stortingsrepresentanter skal minst en av disse være med 
i utvalget. Partisekretæren møter i utvalget .  

Arbeidsutvalget fremmer forslag i de saker sentralstyret har tildelt. Det føres protokoll over 
de sakene som arbeidsutvalget behandler. Protokollen skal godkjennes av sentralstyret.  

Sentralstyret kan beslutte å dele Arbeids- og Strategiutvalget i to separate utvalg dersom 
styret mener dette vil være hensiktsmessig.  
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§ 9  VEDTEKTER FOR FYLKESLAGENE  

Sentralstyret utarbeider normal-vedtekter for fylkes-lagene. Fylkeslagene vedtar selv sine 
vedtekter og eventuelle vedtekts-endringer. Disse vedtektene er ikke gyldige før de er 
godkjent av sentral-styret. §§ 1, 2, 9 og 11 i vedtekter for Partiet De Kristne skal gjelde for 
alle fylkeslag, og disse bestemmelser kan ikke fravikes. Det skal videre fremgå av 
fylkeslagenes vedtekter at Partiet De Kristnes lokallag og De Kristnes Ungdoms 
fylkesstyre er høringsinstans for fylkes-lagenes nominasjonskomiteer.  

 

§ 10  VEDTEKTER FOR LOKALLAGENE  

Sentralstyret utarbeider normalvedtekter for lokallagene. Lokallagene vedtar selv sine 
vedtekter og eventuelle vedtekts-endringer. Disse vedtektene er ikke gyldige før de er 
godkjent av fylkesstyret. §§ 1, 2, 10 og 11 i vedtekter for Partiet De Kristne skal under 
enhver omstendighet gjelde for alle lokallag, og disse bestemmelser kan ikke fravikes.  

 

§ 11  MEDLEMSKAP  
 
Partiorganisasjonen bygger på individuelt medlemskap og er åpent for medlemskap for 
alle over 14 år som er enig i partiets formål og grunnsyn. Dersom medlemmer ønsker det, 
kan de være organisert gjennom De Kristne Ungdoms lokal- eller fylkeslag. Disse 
medlemmene betaler bare en kontingent og har de samme rettigheter og plikter som andre 
Partiet De Kristnes medlemmer. I nominasjons-prosessen har alle medlemmer som har 
fylt/fyller 18 år i valgåret sine medlemsrettigheter gjennom Partiet De Kristne lokallag sine 
møter.  
Et medlem er normalt medlem av lokallaget i den kommune/bydel vedkommende bor. 
Dersom det ikke er lokallag på medlemmets hjemsted, kan medlemmet organiseres 
direkte under fylkeslaget. De Kristne Ungdom plikter å informere det lokale laget om navn 
og adresse på sine medlemmer. I spesielle situasjoner kan medlemmet organisere sitt 
medlemskap direkte til landspartiet.  
 
Partiet De Kristne på Svalbard organiseres som eget lokallag direkte under landspartiet.  
 
Medlemskontingenten vedtas av landsstyret hvert år og gjelder for hele landet. 
Landsstyret har fullmakt til ved vedtekter å gi nærmere bestemmelser for kontingentsatser, 
registrering av partimedlemskap med videre. Endringer trer i kraft fra den dato landsstyret 
bestemmer. 
  
Eksklusjon av medlemskap kan besluttes av Sentralstyret ved 2/3 flertall. De/den som til 
enhver tid leder partiet kan i påvente av behandling i Sentralstyret beslutte suspensjon av 
tillitsvalgte og ansatte i Partiet De Kristne i tilfeller der det med overveiende sannsynlighet 
foreligger alvorlig brudd etter § 2. Suspendering, i påvente av en mer omfattende 
behandling i sentralstyret, anses som en så vidt alvorlig inngripen at Partiet De Kristne`s 
øverste ledelse må være enige (partileder, minst en av nestlederne, og partisekretæren). 
Avdekkes lovbrudd, som en kan anta vil medføre straffeforfølgelse, blant 
tillitsvalgte/medarbeidere i Partiet De Kristne,  skal disse anmeldes til politiet. 
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Slike saker skal vurderes av partiledelsen, og det er partileder, eller den partileder 
delegerer til, som besørger selve anmeldelsen. 
 
 
§ 12  KJØNNSKVOTERING VED VALG MED MER  
 
I politiske og organisasjonsmessige verv skal det sikres mest mulig lik representasjon av 
kvinner og menn. 
  
Forhånds kumulering og alle valg/oppnevninger til partiets politiske og 
organisasjonsmessige organer med flere enn tre medlemmer skal, så langt det er praktisk 
mulig, gjennom-føres slik at resultatet gir minst 40% representasjon av hvert kjønn.  
 
Bestemmelsene i denne paragraf tas inn i normal-vedtektene for fylkes- og lokallagene. 

 

§ 13  VEDTEKTSENDRING  

Disse vedtektene kan endres på et landsmøte når minst 2/3 av landsmøtets medlemmer 
stemmer for det. I § 1 og 2 kan det bare gjøres språklige endringer. Forslag til vedtekts-
endringer som er kommet sentralstyret i hende minst 3 måneder før landsmøtet, har krav 
på behandling. Landsstyret skal før landsmøtet gi innstilling på de forslag til vedtekts-
endringer som er kommet til behandling på landsmøtet.  

 


