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Mandat for redaksjonskomite for uttalelser 

 

Antall uttalelser 

Det er i forretningsorden for fylkesårsmøtet innstilt på at det skal være inntil 8 uttalelser. 

Redaksjonskomiteen foreslår videre behandling også av øvrige forslag til uttalelser. 

 

Behandling av forslag  
Redaksjonskomiteen lytter til debatten og tar med alle innspill og endringsforslag i behandlingen av 

alle forslag som er levert innen fristen. Redaksjonskomiteen vurderer om innleverte forslag kan slås 

sammen eller om et forslag kan ansees ivaretatt av en alternativ uttalelse. 

 

Det vil være flere kategorier forslag som til slutt legges frem for årsmøtet, og alle kategorier forslag 

vil være behandla av årsmøtet. 

 

1. Forslag som skal sendes til media Disse skal tilstrebes å være lettlest og skal være korte. 

Dette bør være innspill til dagsaktuelle saker, politiske markeringer som svarer opp debatter 

som går nå. Det er her viktig at komiteen vurderer relevansen for leserne/velgerne og 

hvordan budskapet er formulert. 

 

2. Forslag som skal videresendes til fylkesstyret (evt. representantskapet) Dette kan være 

uttalelser på politiske områder som er viktige for årsmøtet at blir løfta frem, men som 

fylkesstyret kan vedta å sende til media på et senere tidspunkt. Siden representantskapet 

bare har tre møter i året vil et forslag bli raskere håndtert om det evt. videresendes til 

fylkesstyret. 

 

Disse to til sammen er det som skal være inntil 8 uttalelser. 

 

3. Forslag som skal videresendes til fylkestingsgruppa, stortingsgruppa eller partiet sentralt 

Uttalelser/innspill på politiske saker som er viktige og politikkutviklende på saker som er 

relevante for hhv. fylkestingsgruppa eller partiet sentralt, men som ikke er relevant å sende 

som uttalelse til media. 

 

4. Forslag som skal videresendes til arbeidsprogramkomiteen Uttalelser/innspill på politiske 

saker som er av mer overordna, prinsipiell og fremtidsretta karakter, og som ikke er relevant 

å sende som uttalelse til media. 

 

 

 

 


