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LANDSMØTE GARDERMOEN 25.-26. AUGUST 2022 – VALG AV VALGKOMITE 

1 LANDSSTYRET INNSTILLER PÅ VALGKOMITE 

Landsstyret innstiller på medlemmer til ny valgkomite, herunder også valgkomiteens leder og nestleder, jf. 
vedtektene § 10.2, tredje avsnitt. 

2 VALGKOMITEENS OPPGAVER 

Valgkomiteens oppgaver innebærer å fremme forslag for landsmøtet på valg av leder, landsstyre-
medlemmer med vara og å fremme forslag for landsstyret på valg av nestleder og arbeidsutvalg, jf. § 10.2.   

3 VALGKOMITEEN I DAG 

Valgkomiteen består av fem medlemmer og velges for 2 år, jf. § 10.1.  
 
Valgkomiteen består i dag av følgende faste medlemmer: 
 

• Anved Johan Tveit (Sp), leder, Vestland 
• Berit Kittelsen (Ap), nestleder, Agder 
• Ole Gustav Narud (Sp), Innlandet 
• Siv Anita Brekke (Ap), Nordland 
• Jan Arild Ellingsen (Frp), Nordland 

 
Varamedlemmer til valgkomiteen er: 
 

• Lilly Gunn Nyheim (Ap), Møre og Romsdal  
• Hilde Søraa (Ap), Troms og Finnmark  
• Trygve Westgård (Ap), Viken 
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4 LANDSSTYRETS INNSTILLING PÅ VALGKOMITE 

4.1 Innledning  

Det er landsmøtet samlet som velger valgkomite basert på landsstyrets innstilling, jf. § 10.1. 

Det er vedtektsfestet at blant valgkomiteens medlemmer skal begge kjønn være representert, jf. § 10.1. 
Videre følger det av vedtektene § 10.1 at minst tre av medlemmene av valgkomiteen må velges utenfor 
landsstyret. Valgkomiteens leder kan ikke være medlem av landsstyret.  

I tillegg vektlegger landsstyret en bred partipolitisk sammensetning, erfaring fra LVK, og at valgkomiteens 
medlemmer skal være aktive politikere. Landsstyrets forslag for landsmøtet oppfyller dette. 

4.2 Innstilling til ny valgkomite 

Landsstyret innstiller på følgende valgkomite: 

• Berit Kittelsen (Ap), leder, Agder
• Ole Gustav Narud (Sp), nestleder, Innlandet
• Jan Arild Ellingsen (Frp), Nordland
• Erik Unaas (Høyre), Viken
• Gerd Helen Bø (SP), Rogaland

4.3 Innstilling til varamedlemmer i valgkomiteen 

Landsstyret innstiller på følgende varamedlemmer i valgkomite: 

• Ola Helstad, kommunedirektør, Innlandet
• Anita H. Pedersen (Uavhengig), Troms og Finnmark
• Torfinn Opheim (Ap), Rogaland

Landsstyret vil orientere nærmere om sitt arbeid for et samlet landsmøte på Gardermoen 

Med vennlig hilsen 
På vegne av LVK Landsstyret 

Torfinn Opheim 
leder 
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