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INSTRUKS FOR LANDSSTYRET 

Instruks for Landsstyret er utarbeidet i henhold til vedtektenes §10 Landsstyret. 

 

1. Landsstyret 
a) Landsstyret er Pensjonistpartiets høyeste myndighet mellom landsmøtene 

 

2. Landsstyrets sammensetning  
a) Landsstyret skal bestå av 31 medlemmer: 
b) Sentralstyrets medlemmer. 
c) 11 fylkesrepresentanter valgt av fylkenes årsmøter 

Dersom det ikke er organisert fylkespartier i ett eller flere fylker, går 
representantene til gruppen av utjevningsmandater fordelt på fylkene etter 
oddetallsmetoden i henhold til stemmetall ved siste kommune-, fylkestings- og 
stortingsvalg. De velges på fylkenes årsmøter 

d)  
e) 2 stortingsrepresentanter  

Dersom partiet ikke har stortingsrepresentanter, reduseres antallet medlemmer 
i Landsstyret til 29. 

f) Partileder leder møtene i Landsstyret  
g) Partisekretæren har møteplikt med talerett i landsstyremøtene 
h) Landsstyret er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene er til stede 

 

3. Landsstyrets oppgaver 
a) Landsstyret har ansvar for at partiets arbeid drives i samsvar med vedtektenes 

og instruksenes bestemmelser 
b) Landsstyret er Pensjonistpartiets tankesmie for politiske ideer og utspill 
c) Andre oppgaver  

i) Sørge for at vedtak som fattes av Landsmøtet blir gjennomført 
ii) Godkjenne Sentralstyrets regnskap 

Sentralstyret har ikke stemmerett ved godkjenning av regnskap. 
iii) Vedta partiets budsjett innen desember hvert år 
iv) Vedta revidert budsjett våren hvert år. I år med Landsmøte skjer revisjon av 

budsjettet i september 
v) Velge og konstituere de komiteene som instruksene gir Landsstyret ansvar 

for 
vi) Vedta og redigere instrukser i henhold til vedtektene 
vii) Behandle saker som legges fram av  

(1) Sentralstyret  
(2) Fylkespartiene 

4. Styret kan fatte gyldige vedtak når minst halvparten av medlemmene er til stede. 
5. Det kreves simpelt flertall i alle saker hvis ikke annet er angitt i vedtektene eller i 

denne instruksen. 
 
 

6. Landsstyrets møter 
a) Ordinære landsstyremøter holdes minst 2 ganger i året. 
b) I tillegg kan Sentralstyret innkalle til møte når  

i) Sentralstyret finner det nødvendig,  
ii) Fylkespartier som samlet representerer minst 40% av medlemsmassen, 

krever det. 
iii) Tid og sted for møtene fastsettes av Sentralstyret som også har ansvar for 

forberedelse og innkalling.  
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c) Innkallingen til hastemøter skal skje så raskt som mulig etter at det er satt fram 
krav om møte. 
 
 

7. Innkalling og saksliste  
a) Sentralstyret v/partileder sender ut varsel om møtene 2 måneder før møtedato. 

Varselet skal inneholde 
i) Tid og sted for møtet 
ii) Hvilke saker som skal tas opp 
iii) Frist for innsending av saker fra styremedlemmene 

Fristen skal til vanlig være 3 uker før møtedato 
 

b) Innkalling til møtet skal skje senest 2 uker før møtedato 
 

c) Innkalling til møtene skal inneholde 
i) Tid og sted for møtet 
ii) Hvem som er innkalt 
iii) Sakspapirer til hver enkelt sak 
iv) Innstilling til vedtak 

 
d) Saker som skal behandles på hvert møte: 

i) Formalia (Godkjenning av saksliste og dagsorden osv.) 
ii) Rapport fra leder vedr. sentralorganisasjonens arbeid og resultater 
iii) Rapport fra kasserer vedr. partiets økonomi 
iv) Rapporter fra fylkespartiene vedr. aktivitet, medlemstall og økonomi 
v) Rapporter og saker fra komiteer og utvalg 
vi) Saker framlagt av Sentralstyret 

 

e) Periodiske saker 
i) Revidering av budsjett 
ii) Behandle regnskap 
iii) Revidering av vedtekter og instrukser 
iv) Valg som skal foretas av Landsstyret 
 

f) Dersom noen på møtet ber om at andre saker blir tatt opp, skal dette 
godkjennes med minst 50% flertall 
 

g) Forslag i møtet skal skje skriftlig 
 
 

8. Protokoll 
a) Protokollen er Landsstyrets dokumentasjon på de vedtakene styret har fattet 

og danner grunnlag for videre arbeid i Sentralstyret og underliggende organ.  
Der det er nødvendig for forståelsen av vedtakene, skal sakspapirene følge 
protokollen, eller de skal være tilgjengelig digitalt. 

b) Protokollen skal påføres tid og sted, hvilke saker som er behandlet, hvem som 
har deltatt på møtet og hvilke vedtak som er gjort. 

c) Hver sak skal ha eget saksnummer og vedtaket skal vise hvor mange som har 
stemt for og imot 

d) Saker kan merkes fortrolig. I protokollen skal disse sakene kun benevnes som 
B-saker og innholdet anonymiseres med «Personalsak», «Intern 
organisasjonssak» osv.  
I tillegg skrives B-protokoll som sendes ut til de som vedtaket omfatter og de 
som eventuelt skal behandle saken videre. De er da bundet av taushetsplikt.  
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e) Protokollen skal til vanlig underskrives i møtet av partileder, 1. nestleder samt 
to av de øvrige møtedeltakerne. 

f) Protokollen sendes møtedeltakerne og andre adressater senest 1 uke etter 
møtedato. 

g) Innsigelser til protokollen vår være kommet inn til Sentralstyret innen 1 uke 
etter at den er sendt ut 

h) I kurante saker (enstemmige vedtak) kan Sentralstyret og underliggende organ 
begynne å arbeide etter vedtak i protokollen straks den er underskrevet. I 
kontroversielle saker med stort mindretall, skal en vente til innsigelsesfristen er 
over før vedtaket følges opp. 
 
 

9. Valg  
a) Landsstyret skal etter innstilling fra Sentralstyret velge: 

i) Programkomite 
Programkomiteen skal ha 3-4 medlemmer og ett varamedlem 
1. nestleder i partiet skal til vanlig velges som leder for komiteen. 
Komiteen rapporterer direkte til Sentralstyret og Landsstyret 
Sentralstyret har ansvar for at komiteen blir konstituert   

ii) Valgkomite 
Valgkomiteen skal ha 3 medlemmer og ett varamedlem 
Valgkomiteen skal ha god geografisk spredning og arbeide etter utarbeidet 
instruks. 
Komiteen rapporterer direkte til Sentralstyret og Landsstyret 
Sentralstyret har ansvar for at komiteen blir konstituert 

b) Ad hoc-utvalg 
i) Landsstyret kan fra sak til sak utnevne ad hoc-utvalg med klart mandat for 

arbeidet. Det kan hentes inn medlemmer som ikke har plass i landsstyret. 
 
 

10. Uravstemning 
Landsstyret kan i viktige politiske og/eller organisatoriske saker vedta at en sak 
skal sendes medlemmene til rådgivende uravstemning før endelig vedtak fattes.  
Sentralstyret har ansvaret for den praktiske gjennomføringen 
 
 

11. Diverse bestemmelser 
a) Landsstyret kan vedta endringer i eller tillegg til instruksen med 2/3 flertall. 

Endringer og/eller tillegg må ikke være i strid med vedtektene 
b) Instruksen vedtas 1. gang på Ekstraordinært landsmøte september 2919 
c) Instruksen iverksettes fra og med 01.10.19  

 

 

 

 


