
LILLESTORTINGET 2022 

PROGRAM 

Tid  Torsdag 17.mars 

 

08.10 

S 

 

Åpningen av LilleStortinget 2022 i LilleStortingssalen  

Kl. 08.10-08.15 Velkommen ønskes av programleder 

Kl. 08.15-08.20  Rektor Øivind Sørlies hilsen 

Kl. 08.20-08.40            Åpningstalen av stortingsrepresentant Tone Wilhelmsen Trøen fra Høyre.  

Kl. 08.40-08.50            Pause 

Kl. 08.50-09.05  LilleStortingets president konstituerer LilleStortinget 

Kl. 09.05-09.20 Statsminister Sondre Klokkerud Hella holder trontalen  

                                       LilleStortinget begynner arbeidet i partigruppene sine. 

09.20 

 

Partiledere og parlamentarisk ledere møtes på BK21 (De andre møter på partirommene og jobber 

med proposisjoner).  

09.20- 

09.40 S 

Intervju med statsminister og finansminister om LilleStortinget i debattstudio.  

09.30 Møte i partigrupper  

Agenda:  

- Bli enige om standpunkter til proposisjoner (hvilke saker er viktige for partiet, hvilke må dere få             

igjennom eller ikke, hvilke kan dere forhandle bort)  

- Fordele tid til trontaledebatten  

- Lage spørsmål til spørretimen  

10.15- 

10.30 

Komiteledere + komitereferenter møter på. (De andre tar pause) 

10.00- 

10.30 

S 

Duell med partiledere i debattstudio 

Rekkefølgen:  

1 Høyre og Ap – 5 minutter. 

2 FrP og Sp – 5 minutter. 

3. SV og V – 5 minutter. 

4. R og Pasientfokus – 5 minutter. 

5. Mdg og Krf – 5 minutter 

 



10.30 Fagkomitemøter 

Agenda:  

Presentere standpunkter for ditt parti  

Diskutere proposisjonene 

11.15 Møte i partigrupper  

Agenda:  

Fordele tid til trontaledebatten  

Lage spørsmål til spørretimen 

Diskutere partiets standpunkter til proposisjoner.  

Partiledere: Lever oversikt over talere til trontaledebatten under teamet LilleStorting 2022 – filer 

– mappe Trontaledebatt senest kl. 11.45.  

11.45 Pause 

12.15 Møte i partigrupper 

Agenda:  

Lage spørsmål til spørretimen 

Forberede innlegg til trontaledebatten 

Diskutere partiets standpunkter til proposisjoner.  

12.15 

S 

Intervju med klimaministeren og olje- og energiministeren i studio 

Hva legger regjeringen vekt på i klimasaken og energiproduksjonen i Norge – Valget mellom 

klimahensyn og oljeproduksjon? 

12.45- 

13.45 S 

Trontaledebatt i LilleStortingssalen 

14.05 Fagkomitemøter 

Agenda:  

Presentere standpunkter for ditt parti  

Diskutere proposisjonene 

14.35 Møter i partigrupper 

Agenda:  

Representanter gir tilbakemeldinger fra komitearbeid og det diskuteres hvordan sakene ligger an.  

Partileder: Lever spørsmål til spørretimen i teamet Lillestorting 2022 – filer – mappe Spørretimen 

senest kl. 16.00. 

15.00 – 

15.30 

S 

Partilederdebatt i tv-studio i aulaen 

Partilederne møtes til debatt  



 

Tid Fredag 18. mars 

 

08.10   

 

Møter i partigruppene 

Agenda:  

Forberede dere til spørretimen 

08.45 – 

09.45 S 

Spørretimen i LilleStortingssalen 

Alle representanter må være på plass i salen i god tid. Spørretimen starter presis. 

09.45 Fagkomitémøter 

Agenda:  

Votere over proposisjonene 

Forbered innlegg til plenumsdebatten 

Komiteleder: Lever komiteinnstillingene i teamet Lillestorting 2022 – filer – mappe 

Plenumsdebatt SENEST kl. 10.15.  

09.45 S Intervju med statsministeren rett før plenumsdebatten, og med partilederne for Høyre og SV. 

10.20 Møter i partigrupper 

Agenda:  

Forbered dere til plenumsdebatten  

Sikre at alle representanter vet hva de skal stemme i alle sakene 

11.15 S Plenumsdebatt og votering i LilleStortingssalen. 

12.00 Lunsj 

12.30 S Plenumsdebatt og votering fortsetter i LilleStortingssalen. 

15.20 

S 

Avslutning av LilleStortinget 2022. Programleder avslutter LilleStortinget og takker alle for 

innsatsen. 

15.25 

 

 

15.35 

Heder til regjeringen, predentskap, partiledere, komiteleder, leder i MK, arbeidsgruppe og alle 

andre som deltok i LilleStortinget 2022.  

Arbeidsgruppe: Alle hjelper til med å rydde vekk bord og stoler. 

 

Mingling og musikalsk innslag ved programlederne 

 


