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BERETNING

1. Innledning
Beretningen beskriver landsstyrets arbeid i perioden 2019-2021 med utgangspunkt i strategien for 20192025 og handlingsplanen for perioden 2019-2021. Beretninga legger vekt på hvordan sentralstyret har
fulgt dette opp. Rødt har også et stort aktivitetsnivå og allsidig arbeid rundt om i landet. Mye av dette ligger
utenfor beretningens intensjon å drøfte.
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2. Politisk arbeid

Handlingsplanen er Rødts styringsdokument. Den angir partiets viktigste arbeidsområder og
prioriteringer den kommende perioden. Planen skal ikke bare gjelde for ledelsen, men gi retning til hele
partiorganisasjonen.
Politiske hovedsaker i strategien for 2019- 2025 er:
• Kampen mot forskjells-Norge
• Arbeidsliv
• Økonomisk politikk
• Rettferdig miljøpolitikk
• Feminisme
• Antirasisme
• Aktiv distrikts- og næringspolitikk
• Internasjonal solidaritet
Kampen mot forskjells-Norge har vært hovedramme for det politiske arbeidet i Rødt. Det vil si at det er
hovedlinja når vi jobber med
• faglige rettigheter og når vi støtter streikende, som f.eks. heismontører i kamp, streikende vektere, bussjåfører, helsearbeidere og sykkelmatbudene i Foodora
• når vi laget de alternative statsbudsjettene for 2020 og 2021 (se rødt.no/budsjett2020 og rødt.no/budsjett2021). Dette er budsjetter for mer rettferdig skattepolitikk og miljøpolitikk, og for velferdsreformer.
Budsjettet for 2021 å sikre inntekta til alle som har mistet jobben i krisa, et budsjett for å skape flere
arbeidsplasser og for økonomisk utjevning.
• Kampen mot forskjells-Norge ble vedtatt som ramme for de politiske hovedsakene i valget i 2019 og i
2021.
• Forskjells-Norge var tema på flere aksjonsdager i perioden.
Se for øvrig beretning fra de politiske utvalgene og arbeidet på Stortinget.
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3. Partiledelsen og det sentrale
apparatet

3.1 Landsstyret

3.1.1 Landsstyrets sammensetning
Sentralstyret (se egen oversikt 3.2)
Finnmark:
Vilde Hirsti Danielsen
1.vara Jonas Mohammad (trukket seg i perioden)
2.vara Synnøve Thomassen
Troms:
Bendik H. Woie (trukket seg i perioden)
1.vara Ingrid KLein Hedlund
2.vara Frode Bygdenes
Nordland
Hanne Bjerkvik (trukket seg i perioden)
1.vara Fatima Zozan Kaya
2.vara Thomas Linder Aspen
Nord-Trøndelag
Hanne Lise Fahsing
1.vara Tor Helge Rimul
2.vara Stian Haukø Skarstad
Sør-Trøndelag
Roald Arentz
1.
Vara: Stine Hjerpbakk
2.
Vara: Ivar Espås Vangen
Møre og Romsdal
Stein Kristiansen
1.
Vara: Malena Strømmen Malakzadeh
2.
Vara: Mattis Himo
Sogn og Fjordane
Ingunn Kandal
1.
Vara Anders Hamre Sveen
2.
Vara Bente Øien Hauge
Hordaland
Nils Bjarte Sæle
1.
Vara Torill Jørgensen Frøise
2.
Vara Jeanette Syversen
Rogaland: Pål Asle Pettersen
1.
Vara Kjellaug Bjerkli Haarberg
2.
Vara Ingeborg Jakobsen
Vest Agder
Lisbeth Reed
1.
Vara Helle Qvale Ringeide
2.
Vara Yngve Kronstad Johansen
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Aust-Agder
Kristian Engenes Pedersen
1. vara Ragni Nygaard Bakkland
2. vara Jonny Ingebrigtsen
Vestfold: Ole Marcus Mærøe
1.vara Maren Njøs Kurdøl
2.vara Fay Kristin Tegnander Stenvoll
Telemark
Ottar Flatland
1.
Vara Gitte Slåtta
2.
Vara Soubhi Thaher
Buskerud
Magnhild Nilsen
1.
Vara Ragnhild Gudrun Vikesland
2.
Vara Reidun Nylehn
Akershus
Marie Ekeberg
1.vara Geir Christensen
2.vara Hanne Høiås
Oslo
Siavash Mobasheri
1.vara Jorun Folkvord
2.vara Raquel Dagar Ellingsen
Oslo
Sofia Rana
1.
Vara Ylva Holm Thorsteinson
2.
Vara Mari Riise Knudsen
Østfold
Lars Tveiten
1.vara Sol Skipnes
2.vara Jan Petter Bruun Bastøe
Oppland
Maria Nilsen Aksberg
1.vara Øyvin Aamodt
2.vara Mia Nestaker
Hedmark
Ronny Bekken Larsen
1.vara Svein Ørsnes
2.vara Torunn Arnesen
Samisk representant:
Erica Restoften (trukket seg i perioden)
1.vara Aud Karin Bjørn
2.vara August Sjøvoll

3.1.2 Landsstyremøter

Landsstyret har hatt totalt åtte møter i løpet av perioden, sju ordinære og ett ekstraordinært:
15.- 16. juni 2019, 2.- 3. november 2019, 8.- 9. februar 2020, 9. mai 2020, 6. juni 2020, 12.- 13. september
2020, 5.- 6. desember 2020 og 23.- 24. januar (ekstraordinært for å innstille på forslag til arbeidsprogram).
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3.1.3 Landsstyrets uttalelser

Landsstyret har i perioden vedtatt disse uttalelsene:
Juni 2019:
Forsvar desentralisert utdanning
Ja til pensjon fra første krone i helseforetakene
La Abbasi- familien bli
Et helhetlig og verdig helsetilbud til psykisk syke
Gjenopprett den statlege arbeidsmarknadsetaten
Ny kurs for mineralutvinning - nei til sjødeponi
Rødt krever oppdaterte helsetjenester for transpersoner
Norge trenger en handlingsplan mot muslimhat
November 2019:
Nord-Norgebanen
Rødt sier nei til norsk medlemskap i FNs sikkerhetsråd
Rødt støtter befolkningen i Kashmir sin kamp for frigjøring
Tyrkia ut av Nord-Syria – Solidaritet med Rojava!
Løslat politiske fanger fra Vest-Sahara!
Februar 2020:
Nei til North Connect-konsesjon!
70 millioner mennesker på flukt
Et solidarisk samfunn kan redde liv
Juni 2020:
Rødt støtter protestene i USA
Rødt krever aktiv industripolitikk
Ny politikk for farlig uorganisk avfall
September 2020:
Opprydding av gruveforurensning fra Folldal Gruver
Ekskluderende språkkrav til statsborgerskap
Evakuer flyktninger fra Morialeiren nå – 50 er skammelig lavt!
Nei til subsidiering av multinasjonale selskapers datasentre
Desember 2020:
Taxislipp gir løsarbeidere
Omorganiser og styrk NRK
Norge mangler 20 000 vernepleiere

3.2 Sentralstyret

Sentralstyret (SST) har i perioden bestått av:
Arbeidsutvalget (se egen oversikt i kapittel 3.3)
Charlotte Therkelsen
Rose Maiken Flatmo
Marie Sørhaug (permisjon fra oktober- desember 2020)
Sissel Hallem
Mariette Lobo
Berit Mortensen
Per-Gunnar Skotåm
Espen Myhr Grandalsmo
Synne Høyforsslett Bjørbæk
Aled Dilwyn Fisher
Nora Uvsbakk
SST har hatt møter ca. en gang i måneden gjennom hele perioden.
Det er også gjennomført seminarer der også ansatte på partikontoret og stortingssekretariatet har deltatt.
BERETNING
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3.3 Arbeidsutvalget
Arbeidsutvalget (AU) har i perioden bestått av:
• Bjørnar Moxnes, partileder
• Marie Sneve Martinussen, 1. nestleder
• Silje Josten Kjosbakken, 2. nestleder
• Benedikte Pryneid Hansen, partisekretær (permisjon fra 1. juni- 31. oktober 2019)
• Finn Olav Rolijordet, økonomiansvarlig
• Markus Hansen, faglig leder (permisjon fra mars- september 2020)
• Leder av Rød Ungdom, Tobias Drevland Lund (til 18. mars 2020) og Alberte Bekkhus (fra 18. mars 2020),
har også hatt fast plass i arbeidsutvalget.
I perioden har
• Bjørnar Moxnes har vært stortingsrepresentant
• Silje Kjosbakken og Benedikte Pryneid Hansen vært frikjøpt i 100 % stillinger
• Marie Sneve Martinussen vært frikjøpt i 50% som nestleder og er 50% ansatt som finanspolitisk rådgiver i stortingssekretariatet
• Finn Olav Rolijordet og Markus Hansen vært frikjøpt i 20- 60 % stilling
AU har hatt møter én gang i uka gjennom hele perioden. AU har fulgt opp den daglige driften av partiet
mellom SST-møter.

3.4 Utvalg
3.4.1 Faglig utvalg

Faglig utvalg (FU) har i perioden bestått av:
• Markus Hansen, faglig leder, Oslo.
• Jorunn Folkvord, Oslo.
• Maren Oddvang, Oslo.
• Thomas Jørgensen, Oslo.
• Vivian Jacobsen, Kristiansand.
• Joachim Espe, Oslo.
• Morten Svendsen, Oslo.
• Rose Maiken Flatmo, Stord.
• Halvor Fjermeros, Kristiansand.
• Marie Ekeberg, Akershus(trakk seg i perioden)
• Emil Mikkelsen, Ru´s rep
FU hadde 7 møter i 2020 og 6 møter i 2019. Faglig leder har vært representert ukentlig på møtene i AU
med unntak av mars-sep 20´ grunnet permisjon. Rødt sin oppslutning i fagbevegelsen i perioden har
tilsynelatende vært stigende; 9% av LO sine medlemmer stemte Rødt i kommunevalget 2019(opp fra 6% i
2015)
Utvalget har jobbet med mange tema og aktuelle problemstillinger gjennom perioden 2019-2021.
Uttalelser i perioden: Foodorastreiken, Sykehusstreiken, Jernbanepakke 4, Tariffoppgjøret, Støtt
bussjåførene, Støtt vekterne og Wizz Air(Og trolig flere støtteerklæringer)
Strategi i fagbevegelsen
FU har diskutert over flere møter hva den faglige strategien skal være for partiet for å avsløre «Den Norske
Modellen» og vinne oppslutning om ei kamplinje i fagbevegelsen. Det kan se ut som dette må være
gjenstand for en konferanse, evt kursserie i fremtiden da dette vil bli omfattende. Mye av en slik strategi vil
være å finne igjen i både vedtatt strategi og prinsipprogram i partiet. Strategi bør være en del av en større
diskusjon i partiet
Tariffoppgjøret
Koronaåret 2020 har vært et unntak men Rødt har likevel støttet opp om de fagforbund/fagforeninger som
har gått til streik, og de som har vurdert streik.
Angrep på tillitsvalgte
FU har gjennom flere møter diskutert ulike måter for arbeidsgivere å angripe tillitsvalgte. Vi kan nevne
blant annet situasjon på elektrobedriften Lefdal hvor bedrifter utdelte advarsler til klubbleder for å ha ytret
8
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sine meninger. På heisbedriften Schindler ble en tillitsvalgt avskjediget og en annen fikk oppsigelse. Den
konflikten pågår fremdeles. En annen sak som også er prinsipiell viktig er Offshore Supply Nord og deres
rumenske klubbleder som etter å ha organisert samtlige, får tariffavtale – så blir han sparket. Den saken skal
opp i rettsvesenet snart. Oftere og oftere kan det se ut som fagforeningsknusing er kommet for å bli.
Oljeskatt/verftindustrien
Våren 2020 ble det diskutert i FU om Rødt som parti kunne støtte en krisepakke til denne industrien.
Flertallet i FU ønsket å gi støtte for at verftindustrien skulle komme seg igjennom krisa.
EØS og bemanningsbransjen
Det var knyttet stor spenning til Fellesforbundets landsmøte, spesielt etter deres største avd(5) gikk ut
som motstander av avtalen. Dessverre så viste det seg på landsmøte at man landet på et kompromiss på
å utforske alternativer, etter at avd 5. hadde snudd kappa etter vinden. Trolig vil neste LO-kongress vedta
noe lignende i 2022(ble utsatt grunnet pandemi). Faglig utvalg har ikke fått satt seg godt nok inn i Brexitavtalen til å kunne uttale seg noe om den. Fellesforbundet vedtok også å avvikle bemanningsbransjen i sin
nåværende form, det er iallefall en start!
Faglig utvalgs kursserie
Faglig utvalg har fremdeles planer om å gjennomføre kursserie, når det åpnes opp mer for å møtes igjen.
3.4.2 Kvinnepolitisk utvalg
Utvalgets medlemmer i perioden:
• Nora Uvsbakk, Rælingen, leder
• Camilla Tranås Kristiansen, Vega
• Frida Borstad, Trondheim
• Kari Kristensen, Trondheim (til september 2020)
• Camilla Lexander, Bergen
• Marte Sandland, Kristiansand
• Magnhild Nilsen, Drammen
• Helle Borgen, Oslo
• Trude Koksvik Nilsen, Oslo
• Gerd Inger Polden, Oslo
• Aud Karin Bjørn, Oslo
• Alberte Bekkhus, Rød Ungdom (til april 2020)
• Selma Flo-Munch, Rød Ungdom (april-juli 2020)
• Solveig Hagen Strand, Rød Ungdom (fra juli 2020)
Utvalget blei konstituert på første landsstyremøte etter valget i 2019, og startet arbeidet skikkelig da,
Kari Kristensen gikk ut av utvalget etter hun meldte seg ut av Rødt i september 2020. Grunnet korona og
omorganisering av landsmøtet til Rød Ungdom har vi vært så heldige å ha 3 representanter innom utvalget
gjennom perioden. Utvalget har hatt møter relativt jevnt gjennom perioden og har jobba med ei rekke ulike
temaer.
Grunnmur
På organisasjonskonferansen Grunnmur i februar 2020, holdt utvalget et eget spor for de som var
kvinnepolitisk ansvarlige i lokallag. Det ble et vellykka opplegg med ca 10 engasjerte deltakere fra hele
landet. Både organisatoriske og politiske temaer ble diskutert.
Eggdonasjon
I forbindelse med at en rekke endringer i bioteknologiloven skulle opp til behandling i Stortinget i mai 2020,
jobba utvalget en god del med eggdonasjon, både internt i utvalget, opp mot resten av partiledelsen og med
stortingsgruppa. Vi skreiv også en kronikk om temaet som blei publisert på det feministiske bloggkollektivet
Maddam, og fikk god spredning. Arbeidet i utvalget var medvirkende til at partiet stemte som vi gjorde i
Stortinget.
Utvalget har også samarbeida med og gitt råd til stortingsgruppa på flere andre temaer som abort og vold
mot kvinner.
Deltakelse på eksterne arrangement
Medlemmer av utvalget har gjennom perioden deltatt på en rekke eksterne arrangementer. Blant
arrangementene vi har deltatt på kan nevnes nasjonal likestillingskonferanse, MiRA-senterets
BERETNING
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jubileumskonferanse og -fest, innspillsmøter i departement, og OXLO-konferansen.
8. mars
Hovedtema for 8. mars 2020 var mange steder i landet sjølbestemt abort og fjerning av nemndene. Selv om
en enkelte steder måtte avlyse arrangementet pga. starten på koronakrisa, blei det også dette året arrangert
både tog, torgarrangement, demonstrasjoner, kafemøter, debatter og lignende over hele landet. Rødtkvinner deltar i 8. marsarbeidet stort sett alle steder det finnes Rødt-kvinner, og partiet har vært en tydelig
del av 8. mars-bevegelsen også i denne landsmøteperioden.
Internt arbeid
Dette er et utdrag av det kvinnepolitisk utvalg har gjort internt i Rødt i perioden:
• Deltakelse på temamøte i Rødt Oppland i september 2019, hvor medlemmer i deres nyoppstarta kvinnenettverk også deltok.
• Holdt innledning på fylkesstyremøte i Rødt Nordland november 2019
• Deltok og holdt innledning på kvinnesamling med Rødt Vestfold og Telemark i desember 2020
• Jobba med forslag til nytt arbeidsprogram, i flere omganger. Det har - som for resten av partiet - vært et
tidkrevende arbeid, men samtidig veldig lærerikt.
• I tillegg har utvalget bidratt til skolering i kvinnesak med innledning for flere lokallag gjennom perioden.
Korona-påvirkning
Selv om utvalget har hatt relativt jevn møteaktivitet og har fått gjort en del arbeid i perioden er det ikke
til å komme bort fra at perioden også for oss har vært svært prega av pandemi og koronakrise. Det er ei
rekke tiltak vi hadde begynt å planlegge som rett og slett ikke lot seg gjennomføre pga restriksjoner og
smittevernhensyn. Det er synd, men vi håper og tror at neste periodes kvinnepolitiske utvalg får sjansen til
å plukke opp tråden både med bøllekurs og flere regionale og nasjonale kvinnesamlinger nå som vi alle har
begynt å venne oss til en digital møtehverdag.

3.4.3 Internasjonalt utvalg

Utvalget har i perioden bestått av:
• Marie Sørhaug (permisjon fra oktober- desember 2020)
• Marianne Gulli (ledet utvalget i Marie Sørhaugs permisjon)
• Arnljot Ask
• Aslak Storaker
• Berit Mortensen (måtte trekke seg grunnet arbeid med helsepolitisk utvalg)
• Ellen Engelstad
• Ida Madslien
• Ivar Espås Vangen
• Kine Skogås Fristad
• Olaf Svorstøl
• RUs representant
• Nuwar Salman ble supplert inn i utvalget i mai 2020, men måtte dessverre trekke seg etter kort tid pga.
endret arbeidssituasjon.
Vi har gjennomført utvalgsmøter hver måned, med unntak av juli (og desember), i snitt 10 møter i løpet av året
I løpet av perioden har vi deltatt på følgende internasjonale forum
• April 2019 - Plan B, Stockholm
• September 2019 – ManiFiesta, Belgia
• November 2019 European Left forum, Brussel
I tillegg har vi vært til stede / møtt:
• HDP, Enhedslisten, SV og Vänsterpartiet for å diskutere nordisk samarbeid med HDP (juni 2019)
• under rettshøringen i saken Demirtas vs Tyrkia i ECHR, Strasbourg (September 2019)
• på Rojava-konferansen i Brussel (Desember 2019)
• på HDPs kongress i Ankara (januar 2020)
I 2020 hadde vi planer om å delta som observatører under valget i Bolivia, på Syriza sin kongress, og feire
Newroz i Kurdistan, men korona satte en effektiv stopper for disse planene. European forum 2020 ble
heldigital
• Vi har gjenoppretta kontakt mellom Rødt og Nepal Communist Party (en fusjon av tidligere Maoist Unified
Party Nepal og Unified Marxist leninist Party Nepal) som nå er regjeringspartiet i Nepal, så vel som med
10
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•
•

CPI(ml) Liberation.
Oppretta dialog med det relativt nyoppretta partiet Aotearoa i New Zealand som ønsker å lære av Rødts
erfaringer
Vi har samarbeidet med Bloco de esquerda (Portugal) for å innhente informasjon om høyreekstreme
partier i Norge og Portugal og koblinger dem imellom

Rødt er aktive i flere solidaritetskomiteer og organisasjoner som Latin-Amerikagruppene, Palestinakomiteen,
Solidaritet med Hellas, Solidaritet med Kurdistan, Solidaritet med Nepal. Vi kan blant annet nevne at:
• Vi sitter i representantskapet til Fellesutvalget mot Palestina
• Deltok på Palestina-komiteens Nord-Norgekonferanse i Tromsø (oktober 2019)
• Vi gjennomførte et møte i samarbeid med Latin-Amerikagruppene i Norge, om den politiske situasjonen i
regionen
• Solidaritet med Hellas trapper opp innsatsen høsten 2020 som følge av at Hellas er på vei inn i en forsterka krise som følge av den økonomiske krisa i EU og covid-19 pandemien.
• I tillegg til løpende kommunikasjon med organisasjoner, diasporamiljøer og andre om spesifikke politiske
situasjoner.
• Deltatt i lanseringsdebatt for Vardøger-tidsskriftet (februar 2020)
Tema vi har jobbet med i perioden
• Forsvarspolitikk: 28. september arrangerte vi et forsvarspolitisk seminar i lokalene til OsloMet i Pilestredet, med hensikten om å få intern skolering og debatt om forsvarsrelaterte spørsmål. Det ble holdt
innledninger fra militære, fredsaktivister og forskere, i tillegg til fra representanter fra partiet, og en livlig
debatt. Etter tilbakemeldingene å dømme blei det et godt og lærerikt, om enn kanskje litt vel langt, ordskifte for de rundt 50 deltakerne som møtte opp. Analyser og informasjon har også blitt brukt i IUs videre
arbeid. Imidlertid blei det aldri gjort en skikkelig oppsummering i skriftlig form som kunne vært delt videre
i partiet.
• Valgkamp: Utvalget utarbeidet et ressurshefte til kommunevalgkampen med flere tips om hvordan drive
internasjonalt arbeid fra kommune(styre)ne landet rundt
• Statsbudsjettet: Utvalget har jobbet i tett samarbeid med ledelse/stortingssekretariat i forbindelse med
statsbudsjett og utarbeidelse av vårt eget
• Støttemarkeringer: Vi har og holdt appeller under flere støttemarkeringer, blant annet Kashmir, Afrin, m.fl
Media/Leserinnlegg
191009 «Si stopp, Søreide» i Klassekampen
200127 «En selvstendig norsk utenrikspolitikk» i Dagbladet
200203 «Rødt for fred, folkeretten og samarbeid» i Dagbladet
200604 «Hvor er du statsråd, Søreide» i Klassekampen
Kommer: Intervju i «Die Freiheitsliebe» Nettsted posisjonert på venstresida i tyskland (med uformelle
koblinger til Die Linke)
Blogginnlegg
191009 «Si stopp, Søreide» - om Tyrkias invasjon av Syria
191126 «Fordøm prestestyrets voldsbruk»
191203 «70 år med NATO er nok»
200604 «Hvor er du, Statsråd Søreide» - om politivold i USA
200608 «Nei til amerikansk leiesoldatinvasjon av Venezuela»
201027 «Vi må forhindre ny storkrig i Kaukasus»

3.4.4 Miljø- og næringspolitisk utvalg
Utvalgets sammensetning
• Aled-Dilwyn Fisher (leder av utvalget, medlem av Sentralstyret)
• Tale Hammerø Ellingsvåg
• Mailiss Solheim
• Thomas Nygreen
• Hallgeir Opdal
• Marie Sneve Martinussen
• Håkon Edøy Hanssen
• Jeanette Syversen
• Ragni Nygaard Bakkland
• Geir Jørgensen
BERETNING
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•
•

Elin Volder Rutle
Tirill Vold Hansen/Sondre Østensen-Landvik/Selma Flo-Munch, RU-representanter

Utvalgets arbeid
• Industriplan
Etter klimastreikene og økende engasjement for en rettferdig, grønn omstilling i fagbevegelsen og andre
bevegelser, har konkurranse økt over hvilket parti ha den beste og mest troverdige planen for en grønn
omstilling i Norge. Regjeringen har forsinket denne nødvendige og påtrengende omstillingen i altfor mange
år, noe som utsetter norske arbeidsplasser så vel som verdens klima.
Utvalget har derfor jobbet med å utvikle en mer detaljert «industriplan» som utdyper Rødts politikk på
dette området og viser til de mange spennende eksemplene av initiativer for en rettferdig omstilling blant
annet i miljø- og fagbevegelsen. Utviklingen av en slik plan bygger på utvalgets tidligere arbeid, særlig
publikasjonen Oljefri (2015) om hvordan petroleumsindustrien kan omstilles samtidig som eksisterende og
nye grønne næringer bygges opp med arbeidsplasser i hele landet. I tillegg har Enhedslistens klimaplan for
siste parlamentariske valg i Danmark vært en kilde til inspirasjon.
Som en del av denne prosessen har utvalget hatt flere innspillsmøter med fagforeninger,
miljøorganisasjoner, tenketanker og andre om hvilke prioriteringer Rødt bør ha i en mer detaljert plan for en
grønn, rettferdig omstilling. Industriplanen lanseres etter landsmøtet slik at det kan oppdateres i tråd med
partiets vedtatte og oppdaterte politikk på miljø- og næringsspørsmål.
Parallelt jobber utvalget med innspill til partiets klimaplan, som skal svare regjeringens forsinkete og svært
manglende Klimamelding. Klimameldingen skal være en omfattende plan for oppfyllelse av Norges klimamål
mot 2030, men dekker bare «ikke-kvotepliktig sektor» (ca. halvparten av norske utslipp), har ingen tiltak for
Norges største utslippskilde (olje- og gassnæringen) og overser store prosjekter som truer utslippskutt for
Norges nest største utslippskilde (transport), og avhenger av tekniske løsninger som overfører ansvaret
for omstilling til næringsliv og individer. Rødts plan skal vise at vi ikke overfører ansvaret for omstilling til
markedet eller andre land, og kommer heller med konkrete tiltak for hvordan staten og det offentlige kan
spille en mye mer aktiv rolle i «det grønne skiftet».
• Nasjonal aksjonsdag for rettferdig miljøpolitikk 25. april 2020
Aksjonsdagen ble først planlagt som en fysisk aksjonsdag, og utvalget fikk innvilget økonomisk støtte til å
trykke materiell (løpesedler og plakater) og i tillegg dekke bestillingskostnadene for lag med dårlig økonomi.
Men grunnet koronapandemien ble aksjonsdagen heldigital og gjennomført gjennom en uke heller enn
en enkelt dag. Vi hadde delebilder som ble delt fra sentralt og delt med lagene for deling på lokale sider,
utformet en løpeseddel, forslag til leserbrev med lokale vinklinger og forslag til miljøforslag folkevalgte kan
fremme i kommunestyrer og fylkesting. Materiellet ble delt i AiR og folkevalgtgruppe på Facebook, samt
via lagslederbrev. Det ble utformet en egen side på nettsiden (rødt.no/rettferdigmiljo) med Marie Sneve
Martinussen. Resultatet av aksjonsdagen var større fokus på miljøpolitikk i lagene og stor synlighet rundt
våre miljø- og klimaløsninger.
I oktober laget utvalget også en minikampanje til sosiale medier med fokus på plast/plastfri. Dette var i
mindre skala, men gav også økt synlighet.
• Korona, natur og klima
Koronapandemien har selvsagt vært en hinder og utfordring for utvalgets arbeid. Samtidig har utvalget
jobbet med koblingen mellom korona-, natur- og klimakrisene.
På vegne av utvalget skrev Mailiss Solheim en kronikk «Unngå vi ‘norsk syke’?» som ble trykket i Vårt Land
1. juni 2020. Hun diskuterte hvordan økende smitte mellom dyr og mennesker til miljøødeleggelsene
skyldes kapitalismens vekstbehov, og koblet dette til regjeringens koronarespons, krisepakken for oljeog gassnæringen og behovet for en grønn omstart og omstilling, med forslag om blant annet en grønn
jobbgaranti som veien ut av disse sammenkoblete krisene.
• Innspill til arbeidsprogrammet og alternative statsbudsjetter
Utvalget har jobbet mye med omfattende forsalg til arbeidsprogram på ulike temaer innenfor miljø- og
næringspolitikk. Flere av innspill har blitt tatt inn i innstillingen, men utvalget har også kommet med flere
endringsforslag i den andre runden med innspill.
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I tillegg har utvalget kommet med mange innspill til Rødts alternative statsbudsjetter, utarbeidet av
stortingssekretariat i høst 2019 og 2020. I forbindelse med dette jobbet utvalget med Rødt Oslo på en
respons til regjeringens plan for karbonfangst og -lagring (såkalt «CCS»), som manglet finansiering for et
CCS-anlegg ved søppelhåndteringsanlegget på Klemetsrud i Oslo.
• Vindkraft
Klima- og naturkrisene må løses i fellesskap. Ingen utvikling viser hva som skjer når markedet får råde i
miljøpolitikken bedre enn det som har skjedd flere steder over hele landet med landbasert vindkraft. Uten en
overordnet plan og med fraværende hensikt til miljøfaglige råd og lokale behov, har mange vindkraftparker
blitt bygget i sårbare naturområder, reinområder og andre steder hvor natur eller lokale aktiviteter ikke har
blitt verdsatt.
Utvalgets ledelse jobbet med partikontoret på partiets respons til regjeringens nasjonale rammeplan for
vindkraft, som også fikk mye kritikk fra miljøorganisasjoner og lokale kampanjer mot vindkraft rundt hele
Norge. Rødt har blitt svært synlig i motstanden mot naturødeleggende vindkraftprosjekter og er det partiet
som har vært mest konsekvent i vanskelige vindkraftspørsmål.

3.4.5 Antirasistisk og minoritetspolitisk utvalg
Utvalget har bestått av:
• Sofia Rana (leder)
• Mariette Lobo (SST)
• Odd Arild Viste
• Maaz Ahmad
• Ayat Majbel Saeid
• Jonas Svendsen
• Linn Iren Oland
• Ask Ebeltoft
• Linn Victoria Sirnes.
• Ali Mirahmadi (fram til desember 2020)
I løpet av året 2020 har utvalget hatt 7 møter hvorav et var fysisk, resten av møtene foregikk digitalt på grunn
av pandemien.
Utvalget utarbeidet og jobbet med et antirasistisk manifest som ble vedtatt på landsmøtet i februar
2020. Manifestet skal brukes til intern og også ekstern skolering. Her presenteres Rødt sin partilinjene på
antirasisme og asyl og flyktningpolitikk.
Utvalget har også hatt stort fokus på flyktningene i Moria leiren og har i forkant av hvert landsstyremøte i
perioden fremmet forslag om at Rødt skal markere seg i denne saken og presse regjeringen til handling.
Personer i utvalget har også vært i kontakt med Kommunenes Sentralforbund og innhentet informasjon om
kommunenes kapasitet. Utvalget har brukt mye tid på Moria saken og er glade partiet har foreslått en luftbro
fra Hellas, og tallfestet hvor mange vi vil at Norge skal ta imot.
Utvalget har bidratt til Rødts temauker om rasisme i perioden 16-29. mars 2020, med tekster og delebilder
på sosiale medier. På FNs internasjonale dag mot rasediskriminering, den 21. mars ble det vanskelig å holde
fysiske markeringer så vi kjørte en online kampanje som spredte seg ganske bra i ulike lag og fylkeslag, men
også utenfor partiet. Utvalget samarbeidet med World Against Racism som er et nettverk av organisasjoner
og bevegelser mot rasisme.
Medlemmer i utvalget har i løpet av perioden vært aktive med å skive kronikker og innlegg i nasjonale og
regionale aviser på temaer som omhandler vårt arbeidsområde. Vi har også bidratt med skriving av offisielle
uttalelser fra partiet. Medlemmer i utvalget holder også kurs og foredrag for andre lokallag og fylkeslag i
partiet. Ikke minst har utvalget fungert som «rådgivere» for stortingsgruppa, av og til på kort varsel, men vi
har oftest fått det til. Vi har hjulpet til med rømming av forslag og gitt tilbakemeldinger på voteringer på saker
andre partier har fremmet.
I mai ble George Floyd drept av en politimann i Minneapolis i USA, og rasisme var på agendaen overalt.
Det gjorde utvalgets arbeid enklere med å synliggjøre Rødt som et skikkelig antirasistisk parti. Utvalget har
naturlig nok samarbeidet en del med Rødt Oslo Solidaritet da Sofia Rana er leder i både utvalget og laget.
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Arbeidet i løpet av perioden har til tider vært hektisk og spontant. Den 9/12 hadde utvalget et
evalueringsmøte og kom frem til at vi skal bli flinkere til å planlegge møter i god tid og heller kansellere hvis
det er få som kan. Alle i utvalget kombinerer jobb og andre forpliktelser med dette arbeidet, men føler vi
allikevel har klart oss ganske ok. Utvalget har holdt alt for få møter, det har tidvis vært dårlig organisert og
utvalget kunne med fordel ha jobbet mer effektivt med eksempelvis å skrive flere debattinnlegg, men det er
et av målene våre for 2020. Vi vil også benytte oss mer av Rødt bloggen for å få ut uttalelser så raskt som
mulig.
Vi vil også fokusere mer på nasjonale minoriteter og utarbeide en skoleringspakke i løpet av våren 2021.

3.4.6 Helsepolitisk utvalg

Utvalget har i perioden bestått av følgende medlemmer:
• Berit Mortensen, leder
• Dag Johansen
• Rebekka Alne
• Hanne Pernille Ryel
• Joanna Rzadkowska
• Elisabet Sausjord
• Silje Chanette Bergan
• Finn Olav Rolijordet fra februar som sekretær (delt lønn med leder)
• RUs representant har vært Sigrid Grundt Leine, Martine Amsrud Dietz og er nå Tobias Fausko
I perioden har disse medlemmene sluttet i utvalget, alle i 2020: Gunnvald Lindseth i februar, Bente Ø. Hauge
i juni, Svein Haugsgjerd i september.
Etter landsmøtet hadde utvalget to fysiske møter i 2019. I 2020 har det vært ett fysisk møte og etter
12.mars’ innføring av smittevern, en hektisk digital møteaktivitet med til sammen 11 møter og mye
e-postkorrespondanse.
Vi har i hovedsak gjort følgende:
Planlagt et stortingsseminar om alternativ til foretaksmodellen. Et gjennomarbeidet program var klart
til 23. mars, men seminaret måtte avlyses i siste liten, på grunn av utviklingen av koronapandemien og
smittevernreglene. Arbeidet med seminaret er gjenopptatt i november 2020 og ble gjennomført digitalt 5.
februar 2021.
Arbeidet med forslag til arbeidsprogrammet. Et helhetlig forslag til kapittel om helse ble sent inn fra utvalget
innen fristen i mai. Nye forslag/endringer til komiteens innstilling ble utarbeidet og sendt inn til fristen i
november. Dette krevde mye tid og tett konstruktivt samarbeid i utvalget. Utvalget mener en hovedsak
må være å få fjernet foretaksmodellen og utforme politikk for en alternativ og god offentlig spesialist- og
primærhelsetjeneste.
Utarbeidet forslag til uttalelse om psykisk helse, Et solidarisk samfunn kan redde liv, som ble vedtatt av
landsstyret
Skrevet intern uttalelse mot innføring det digitale journalsystemet «Akson» som ble omtalt i Rødt Nytt.
Uttalelsen ble også sendt ut i partiet på ulike plattformer.
Kovid-pandemien har vært mye diskutert og innspill er gitt i sentralstyret gjennom hele perioden fra 12.marsnedstengingen.
Eldreomsorg, helsetjenester for psykisk syke, brukerstyrt personlig assistanse, funksjonshemmede og
pårørendes behov har også vært diskutert mye i utvalget.
Sykehuskamp. Flere av utvalgets medlemmer er engasjert i ulike lokale kamper for å opprettholde
lokalsykehus og fødetilbud (Ullevål/Aker, Helgelandssykehuset og sykehuset Innlandet. Dette har flere
ganger vært diskutert og oppe som egen sak i utvalget.)
Utvalget har også samarbeidet med stortingsgruppens Seher Aydar og gjennom sentralstyret for innspill til
Rødts forslag til Statsbudsjett.
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Utvalget har kommet med innspill til kommunikasjonsansvarlig i Rødt for gjennomføring av helsepolitiske
utspill i sosiale medier.
Flere i utvalget har deltatt med debattinnlegg i både lokale og landsdekkende aviser. Et innslag i EKKO Ekko
tok opp fødselsomsorgens problemer med finansieringssystemet i foretaksmodellen.
To kronikker om fødselsomsorgen ble publisert i VG: 19.mai, 2019 19.mai 2019 og etter tilsvar fra
Helseministeren 18.juni, 1919 https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/AdJd05/en-foedselsomsorg-i-revers .

3.4.7 Skeivt utvalg

Medlemmer i utvalget:
• Anne-Marith Rasmussen (leder), Harstad
• Torill Jørgensen Frøise, Askøy
• Rina Wesenberg, Oslo
• Lukas Gulliksen, Tromsø/Røyken
• Stine Albæk Christensen, Lyngdal
• Marit Halse, Oslo
• Morten Walløe Tvedt, Molde
• Benedikte Pryneid Hansen, Oslo
• Per-Karsten Nordhaug, Oslo (fra februar 2020)
• Shana Emilie Lehn, Fauske (fra februar 2020)
Skeivt utvalg ble nedsatt av landsstyret i juni 2019, og fikk følgende mandat:
Rødt skal være det tydeligste partiet i Norge på politikk som angår lesbiske, homofile, bifile, transpersoner
og interkjønnede, heretter omtalt som skeive. For å kunne analysere Forskjells-Norge trenger Rødt en
forståelse av kjønn og seksualitet som går ut over tradisjonelle forståelser av maktulikhetene mellom menn
og kvinner. Her vil utvalget bidra. Utvalget skal i perioden videreutvikle partiets politikk på feltet frem mot
Stortingsvalget i 2021, landsmøtet 2021 og i prosessen mot nytt arbeidsprogram.
Møter i perioden:
Utvalget har hatt tre møtehelger og 9 møter. Det var kun oppstartshelgen vi møttes fysisk.
Flere av møtene har vært arbeidsmøter. Referatene fra møtene har vi sendt til AU/SST, og de har blitt delt i
facebookgruppa «Skeivt nettverk i Rødt».
Skeivt grunnkurs
Utvalget har sett behovet for å spre mer kunnskap internt i partiet, både om situasjonen for skeive i Norge i
dag, og om Rødts skeive politikk. For at Rødt skal bli det tydeligste partiet på skeiv politikk, må lokallagene ha
kunnskap og engasjement. Vi utvikla derfor det vi kaller «Skeivt grunnkurs» som går gjennom skeiv historie,
levekår for skeive i dag, begrepsbruk/språk, og Rødts skeive politikk.
Vi kjørte en pilot av grunnkurset i Rødt Tromsø i forbindelse med Arctic pride i 2019, og hadde det første
digitale grunnkurset i prideuka for Oslo i juni 2020 med ca 30 deltakere. Invitasjoner var sendt ut til alle
medlemmer gjennom medlemsmail, samt annonsert på Facebook. Utvalget vil utvikle grunnkurset videre.
Pride
Utvalget har utarbeida en ressursnettside for lokallag som vil markere Pride, der man blant annet kan finne
tips til måter å markere pride på, oversikt over materiell, løpeseddelmal m.v. Vi har fordelt regionene mellom
oss i utvalgene, slik at vi prøver å være oppdatert på når det er pride ulike steder, og kan minne lokallagene
på dette og at vi evt kan bistå.
Til Pride House under Oslo Pride i 2020 hadde vi utarbeida et temamøte med tittelen «Skeiv i ForskjellsNorge». Fredrik Langeland fra Likestillingssenteret KUN skulle innlede om funnene i rapportene Skeive
livsløp (2019), og Levekår blant skeive med innvandrerbakgrunn (2018) for å bidra til forståelse av skeives
levekår og livskvalitet. Planen var å særlig vektlegge sammensatte identiteter med interseksjonelle
diskrimineringserfaringer, og på sosial ekskludering av skeive med innvandrerbakgrunn. Pride House ble
dessverre avlyst pga korona.
Sosiale medier
Utvalget har oppdatert både den lukkede Facebook-gruppa og den åpne Facebook-sida til Skeivt nettverk i
Rødt for å informere om interne og eksterne saker. I den lukkede gruppa har vi lagt ut våre innspill til program
og alle referater, samt andre interne saker som kan være interessante for andre enn oss i utvalget. På siden
har vi lagt ut nyhetssaker og informasjon om arrangementer og andre saker som kan være interessante
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og lærerike for de som følger oss på Facebook. Facebook-sida har ca 600 følgere, og gruppa har ca 300
medlemmer.
Samarbeid
Eksternt:
Utvalget har hatt representanter fra Foreningen FRI, Skeiv Verden, Pasientforeningen for kjønnsinkongruens
og PolyNorge til å innlede for oss. På den måten har vi knyttet kontakter med viktige aktører og
grasrotorganisasjoner når det gjelder skeiv politikk, og vi er oppdatert på viktige politikkområder.
Vi har også samarbeidet med disse foreningene og flere til både for å kunne gi innspill til alternativt
statsbudsjett, og i arbeidet med arbeidsprogrammet.
Internt:
Seher Aydar har innledet for oss om stortingsgruppas arbeid.
Marie Sørhaug ga oss innblikk i hvordan Internasjonalt utvalg jobber, og vi diskuterte et mulig samarbeid om
situasjonen i Øst-Europa/Polen.
Utvalget v/Per-Karsten Nordhaug informerte om arbeidet vårt og den skeive politikken i Rødt på Glamkveld i
regi av Rødt Sarpsborg og Foreningen FRI i august 2020.
Arbeidsprogram
Vi har lagt ned et stort arbeid for å tydeliggjøre og utvide Rødts skeive politikk i det kommende
arbeidsprogrammet. Vi kjørte en liten «høringsrunde» for å få innspill fra skeive organisasjoner, og vi har også
fått innspill fra og posta arbeidet vårt i Skeivt nettverk-gruppa på Facebook. Før siste endringsrunde hadde
vi møte med Mailiss Solheim i programkomiteen for å bli bedre kjent med prosessen.
Kontakt med Stortingsgruppa
Leder for utvalget har blitt kontakta av stortingsgruppa for å få innspill i skeive saker én gang.
Vi hadde et fint møte med Seher Aydar i april 2020, og har siden sendt kopi av innkallinger og referater til
henne. Vi kunne ønske at vi hadde klart å være mer frampå i kontakten med Stortingsgruppa, og vi kunne
ønske et større engasjement fra deres side.
I 2019 sendte vi inn våre forslag til alternativt statsbudsjett, men vi har i liten grad erfaring med slikt arbeid fra
før og kunne trengt mer kompetanse.
Kontakt med Rødt sentralt
Vi har i hovedsak hatt kontakt med Rødt sentralt gjennom partisekretær Benedikte som også sitter i utvalget.
Vi har ikke alltid følt oss oppdatert, for eksempel var Benedikte i permisjon en periode, og vi fikk ikke referater
og innkallinger fra møter som vi burde fått.
Utvalget har i liten grad tatt kontakt med AU og LS for å foreslå politikkutspill, noe vi ønsker å bli bedre på
etter denne etableringsfasen.
Kronikker/innlegg
Anne-Marith Rasmussen hadde kronikken “Biologi som ideologi” på trykk i Klassekampen 25.07.20, fulgt opp
av innlegget «Inkludering av transkvinner» 01.08.20.
Oppsummering
Vi har i denne perioden brukt mye krefter på å etablere oss som utvalg, og å gjøre oss kjent med hverandre
og mandatet vårt. Vi er særlig fornøyd med at vi nå er i gang med intern skolering, og at vi har jobba så
grundig med arbeidsprogrammet. Vi mener vi har styrka det skeive nettverket i Rødt, lokallagenes mulighet
til å fremme skeiv politikk, og at vi har gjort Rødt mer profilert som parti for skeive. Samtidig har Rødt et godt
stykke igjen før vi er det tydeligste partiet på skeiv politikk, og før alle i Rødt tenker at skeive erfaringer og
perspektiver er viktige for å forstå Forskjells-Norge.
Vi kunne ønske at Skeivt utvalg i framtida fikk et mye tettere samarbeid med Stortingsgruppa og AU/LS, og at
vi fikk mer ressurser både i form av frikjøp og driftsmidler.

3.4.8 Ressurs- og distriktspolitisk utvalg
Utvalgets medlemmer har vært:
• Synne Bjørbæk, leder, Bodø + SST
• Mira Bolsøy Aasjord, Steigen
• Per Anton Nesjan, Vega
• Rose Maiken Flatmo, Stord + SST
• Einar Rysjedal, Høyanger
• Elisabet Anethe Olsen, Narvik
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Ivar Hellesnes, Trondheim
Helle Qvale Ringereid, Lyngdal
Ragnhild Gudrun Vikesland, Kongsberg
Ottar Flatland, Telemark
Bendik Hugstmyr Woie, Tromsø
Mimir Kristjanson, Stavanger
Svein Ørsnes, Hedmark

Distrikts og ressurspolitisk utvalg ble opprettet i 2020 og hadde sitt første møte på partikontoret 24 februar
2020. Utvalget har i perioden bestått av 13 personer. På de aller fleste utvalgsmøtene har det vært bra
oppmøte. De fleste møtene har blitt gjennomført over Zoom pga. covid 19-situasjonen. Det har blitt holdt
8 møter i perioden, hvorav 1 av disse har vært et fysisk møte. Vi har hatt planer om å delta i ulike aksjoner og
gjennomføre flere fysiske møter, men dette har ikke latt seg gjennomfør grunnet smittevernhensyn.
• Kvotemeldinga
I forbindelse med Stortingets behandling av kvotemeldinga har utvalget bidratt til å synliggjøre Rødts
fiskeripolitikk. Utvalget har bistått Stortingsgruppa i forbindelse med behandlinga i Stortinget.
• Arbeidsprogrammet og uttalelsesforslag
Utvalget har levert flere enkeltforslag, samt helhetlige kapittelforslag til arbeidsprogrammet på følgende
tema: energi og klima, distrikter, landbruk, fiskeoppdrett, fiskeri, arbeidsmarkedspolitikk. Utvalget har også
levert uttalelsesforslag til behandling i Landsstyret.
• Kontakt med organisasjoner og aksjoner
Utvalget har hatt kontakt med Kystfiskarlaget, Norges Fiskarlag og Motvind og møte med Torfinn Opheim fra
Landssammenslutninga for vassdragskommuner (LVK) til å innlede om vannkraftas historie og situasjonen i
dag. Diskusjoner og innledning om vannkraft og vindkraft på land og til havs.
• Medieutspill og leserinnlegg
Utvalget har bidratt til å sette fiskeri, oppdrett, vindkraftmotstand og distriktspolitikk på dagsorden.
Vi har hatt på trykk følgende leserinnlegg og avisutspill :
Utsett kvotemeldinga! –

Lofotposten

Synne Bjørbæk

Tildekking, skjønnmaling og lureri
i fiskeripolitikken - hvem bør anklages?

Nordlys

Synne Bjørbæk
Bjørnar Moxnes

Fisken eies av folket

Nordlys

Synne Bjørbæk
Frode Bygdnes
Morten Walløe Tvedt
Helge Meyer Ryeng
Jens Ingvald Olsen
Thina Johanne Nordfjellmark
Rainer Svartrapmo
Elisabeth Anethe Olsen

Utsett behandlinga av kvotemeldinga til høsten 2020

Vesterålens avis

Synne Bjørbæk

Utsett kvotemeldinga!
Fisken eies av folket

Klassekampen
Nationen

Synne Bjørbæk

Utsett meldinga

Klassekampen

Synne Bjørbæk

Privatiseringsbløffen av fiskeriene
er avslørt for lengst
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Radikal Portal
Klassekampen

Synne Bjørbæk
Frode Bygdnes
Morten Walløe Tvedt
Helge Meyer Ryeng
Jens Ingvald Olsen
Thina Johanne Nordfjellmark
Rainer Svartrapmo
Elisabeth Anethe Olsen
Synne Bjørbæk
Bjørnar Moxnes
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Fiskeressursene hasteprivatiseres Kyst og Fjord
under koronakrisen

Synne Bjørbæk
Thina Johanne Nordfjellmark,
Morten Walløe Tvedt
Jens Ingvald Olsen
Frode Bygdnes
Elisabeth Anethe Olsen

Se deg i speilet, Nilsen

Klassekampen

Sutrer kommunene?

Avisa Nordland

Hvem eier vinden?

Nationen

Synne Bjørbæk

Hvem eier grunnrenta fra norsk
natur, og hvem eier de norske-fjordene?

Fiskeribladet

Per Anton Nesjan
Elisabeth Anete Olsen

Synne og partiet hardt ut mot Odd Avisa Nordland
Emil: – Nok er nok!
Hvem eier vinden?

Dagsavisen

Hvem eier de norske fjordene?

Nationen

Et ran av kysten

Avisa Nordland

Lakseoppdrett- alt vel?

Klassekampen

Synne Bjørbæk
Bjørnar Moxnes
Synne Bjørbæk
Synne Bjørbæk

Synne Bjørbæk

Per Anton Nesjan
Elisabeth Anete Olsen
Synne Bjørbæk
Linda Forsvik
Monica Tangen
Ivar Hellesnes
Synne Bjørbæk

3.4.9 Kommunalpolitisk utvalg

Utvalget avholdt konstituerende møte i januar 2020, og har bestått av følgende medlemmer i perioden:
• Eirik Tveiten
• Jeanette Syvertsen
• Hans Petter de Fine
• Ragna Vorkinnslien
• Morten Halvorsen
• Anka Ødegaardshaugen
• Charlotte Therkelsen Sætersdal (leder)
Tobias Drevland Lund (valgt av LS våren 2020)
Fra Rødtkontoret har utvalget vært beriket med Reidar Strisland og Kristoffer Lia Lerstang
Ragna Vorkinnslien trådte ut av utvalget i perioden som følge av utmelding fra partiet.Hennes utmelding
og LS valg å supplere utvalget med Tobias Drevland Lund har forrykket kjønnsbalansen i utvalget. Man har
i 2020 jobbet med å få inn representanter fra midt og nord i landet uten å lykkes, og man har heller ikke fått
oppnevnt nytt medlem fra RU etter deres landsmøte. Disse skjevhetene ventes å rettes opp etter LM 2021.
Kommunalpolitisk utvalg ble vedtatt opprettet av Landsstyret høsten 2019.
Utvalgets arbeid
Kommunalpolitisk utvalg har avholdt 6 møter i 2020, i tillegg til at medlemmene har jobbet selvstendig
og med kommunikasjon på e-post etter gitt arbeidsfordeling. Pandemien har gjort at vår aktivitet nesten
utelukkende har vært nettbasert.
Hovedfokus for 2020 har vært å skaffe oversikt over hvilke behov våre folkevalgte har for bistand til og
skolering i praktisk folkevalgtarbeid og finne metoder for å svare opp noen av utfordringene spesielt våre nye
folkevalgte møter.
Dette har resultert i følgende aktiviteter:
• Forslag til oppussing av folkevalgtmateriell oversendt organisasjonsutvalget
• Forslag til vedtektsendringer oversendt LM
• Forsøksvis kampanje om barnetrygd og sosialhjelp (stoppet av nedstenging og overskygget av pandemi
dessverre)
• Utarbeidelse av lokalpolitisk årshjul
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Bistand fra utvalgsmedlemmer til nettsamling for fylkestingsrepresentanter og opprettelse av epostliste
for folkevalgte på fylkesnivå.
Nedsettelse av ressursgruppe til hjelp i lokalt budsjettarbeid
Nettkurs: “Hvordan fremme et forslag”
Nettkurs: “Hvordan få politisk gjennomslag”
Nettsamling: “Lavterskelsamtale om folkevalgtarbeid”
Nettkurs: “Hvordan skrive leserinnlegg”
Nettkurs: “Budsjett for nybegynnere”
Nettkurs: “Tips til budsjettarbeid”

Utvalgsleder og medlemmer i utvalget har opplevd en tidvis relativt stor etterspørsel etter bistand til
konkrete lokalpolitiske problemstillinger, noe som er gledelig da det betyr at utvalget så smått blir kjent i
organisasjonen og at det er et behov for et nav for folkevalgtarbeid der ute. Etterfølgende nedstengningen
12.mars møtte både nye og erfarne folkevalgte på helt nye lokalpolitiske utfordringer og behovet for bistand
og noen felles strategier økte mange steder. Dette i noen grad som en konsekvens av at møteaktiviteten
ble flyttet til digitale plattformer, men ikke minst som følge av ulike grader av myndighetsoverføringer
mellom ulike folkevalgte nivåer i kommuner og fylker hjemlet i kriselovgivning og andre koronarelaterte
problemstillinger. Utvalget bistod så godt man kunne i denne nye situasjonen.
Utvalget har høsten 2020 levert innspill til alternativt statsbudsjett til stortingsgruppa, samt endrings og
tilleggsforslag til arbeidsprogrammet.

3.4.10 Samisk politisk utvalg

Utvalget har bestått av:
• Randi Nymo
• Jon-Arne Jørstad
• Ronja Vaara
• Tor Bjørnar Henriksen
• Astri Dankertsen
• Pierra Jovna Somby
• Aud Karin Bjørn
• Ane Margrethe Ugelvik
• Frank-Robert Estilrønningen
• August Sjøvoll
• Benedikte Pryneid Hansen (sentralstyret)
Aud Karin Bjørn har signalisert at hun vil trekke seg, noe vi selvsagt beklager, men respekterer. Vår leder
Erica Restoften trakk seg som kjent da vi var ferdige med første utkast til arbeidsprogrammet.
Samepolitisk utvalg (SU) ble etablert i Januar 2020 etter forslag fra Aud Karin Bjørn på landsmøtet. Det ble
jobbet møysommelig over vinteren fra vår samiske representant Erica Restoften med å få på plass et mandat
for SU.
Møter
Vi har hatt 6 møter i 2020, alle på Zoom. Dette har fungert, men ikke optimalt.
Erica Restoften ledet utvalget og var samisk representant i landsstyret fram til hun trakk seg fra begge verv.
Tor Bjørnar Henriksen ble konstituert som ny leder på LS-møtet i februar 2020.
Utvalget har brukt våren på å komme i gang med organisering av arbeidet. Vår kommunikasjon
og møtestruktur kom på plass, men vi ble som mange andre sterkt preget av nedstenging p.g.a
pandemiutbruddet, noe som har forsinket en del viktige prosesser.
Arbeid i utvalget
• Finne formen gjennom diskusjoner og drøftinger rundt en rekke samiske utfordringer i storsamfunnet.
Vi satte ned en arbeidsgruppe på tre medlemmer som skulle jobbe med urfolksrettigheter/samepolitikk
over sommeren.
• Skolering av utvalget:
• Vindkraftutbyggingen i Vefsn fra Gunnvald Lindset fra Ruoksat Nordland, og konsekvenser for naturen og
den samiske befolkninga i området
• Samiske rettigheter ved Randi Nymo
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Reindriftas utfordringer, sjøsamiske utfordringer, satsing på samisk språk i hele Sápmi
Forslag til arbeidsprogrammet: En arbeidsgruppe i utvalget arbeidet i flere runder og utvalget kom med
tilbakemeldinger. Arbeidsgruppa har hatt kontakt ukentlig gjennom sommeren og jobbet fram et lengre
programforslag. Det ble senere avklart at det ikke var rom for å komme med et så omgangsrikt forslag.
Dette arbeidet tas med videre mot et ønskelig samepolitisk program. I tillegg til enkeltforslag fra utvalget,
har også utvalget foreslått et eget kapittel i programmet om samene som urfolk (altså atskilt fra arbeidet
med og for nasjonale minoriteter).

Utvalget har også hatt to aviskronikker
• Det samiske Narvik- ny kommune, nye muligheter. Fremover 2020
• Vindkraft og samisk reindrift. Ságat - Samisk avis 2020

3.4.11 Organisasjonsutvalget

Utvalgets sammensetning:
• Benedikte Pryneid Hansen
• Jokke Fjeldstad
• Kristoffer Lia Leerstang
• Jostein Greibrokk
• Turid Kjernlie
• Marte Bastøe
• Linn- Elise Øhn Mehlen
• Tobias Handeland var RU sin representant fram til deres landsmøte
• Sigrid Grundt Leine, etter RU sitt landsmøte
Dan André Syversen supplert inn i desember, i tråd med LS-vedtak om at utvalget har mandat til å supplere
med et medlem til.
Utvalgets arbeid
OU har avholdt 7 møter i perioden. Utvalgets mandat har vært å lede arbeidet med å følge opp strategi og
handlingsplan innenfor området organisasjonsbygging, overordnet ansvar for skolering og studiearbeid, og å
bistå ledelsen i vanskelige organisasjonssaker og vedtektstolkninger.
Å utvikle retningslinjer for behandling av personkonflikter har vært en stor sak for utvalget i perioden.
Retningslinjene skulle vedtas av LS i desember 2020, men skal tilbake til sentralstyret for ny behandling.
Utvalget håper arbeidet som er gjort blir en nyttig ressurs for partiet i årene framover.
Utvalget har bidratt til flere viktige skoleringstiltak som revidering av studieheftet Forstå og forandre,
konferansen Grunnmur og arrangør av Rødt-skolen. Utvalget har påbegynt en revidering av
organisasjonsboka til Rødt som vi håper er klar i løpet av 2021.
Utvalget har vinteren 2020/21 gjennomføre en undersøkelse blant nye Rødt-medlemmer.
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4. Rødt på Stortinget

I stortingsvalget 2017 fikk Rødt 70.522 stemmer og Bjørnar Moxnes er den første stortingsrepresentanten
i partiets historie. Han er medlem av finanskomiteen, den utvidete utenriks- og forsvarskomiteen og
fullmaktskomiteen. Siden 16. mars 2020 har han også vært medlem av Stortingets særskilte komité for
å behandle spesielle saker vedrørende korona-krisen, som består av de parlamentariske lederne og
stortingspresidenten. I tillegg er han medlem av brukerrådet for representantordninger.
Rødt oppnår viktige resultater, selv med kun én representant i et storting med borgerlig flertall.

Forslagene:

I 2020 rammet koronapandemien Norge, og utløste en dypere systemkrise. Rødt kjemper for krisepakker
som sikrer arbeidsplasser og de som rammes av krisa, ikke utbyttefest for velstående aksjonærer,
bedriftseiere og banker.
Da koronakrisa rammet og store deler av samfunnet – næringsliv, skoler og barnehager – ble stengt ned
mars 2020 deltok Rødt i forhandlinger og inngikk en politisk enighet som favnet alle partier på Stortinget om
de første krisetiltakene. Rødt var tidlig ute med å peke på at regjeringa prøve å sende regninga for krisa til
arbeidsfolk, og stilte krav for arbeidsfolk som ble rammet, som økte dagpenger, spesielt for lavtlønte. Vi holdt
tett kontakt med ulike deler av fagbevegelsen for å fange opp bekymringer og få innspill til og forankre tiltak.
Dette fulgte vi opp i forhandlinger. Slik sikret vi at lærlingene ble omfattet av krisepakka og bidro til at det økte
dagpengenivået, spesielt for lavtlønte, ble høyere enn det ellers ville blitt.
Rødt deltok også i behandlingen av en koronalov, som fikk forhindret at regjeringa fikk unødvendige
krisefullmakter og gav Stortinget mulighet til å gripe inn i den korte perioden loven gjaldt.
Etter den første behandlingen av krisetiltak ble Rødt holdt utenfor videre forhandlinger, hvor regjeringa
fikk legge stadig tyngre premisser og Frp avgjøre hvor grensa gikk. Men selv om vi ble kastet ut av
forhandlingsrommet, kastet vi ikke inn håndkledet. Vi presset på videre, og fikk avklart at dagpengeøkningen
gjaldt for alle som ble arbeidsledige etter 20. mars, ikke bare de permitterte. Dette hadde vi også kjempet
for i forhandlinger. Vi fikk et samlet storting med på å slå fast som premiss at rentekutt fra bankene «raskt
kommer kundene til gode», etter at Norges Bank flere ganger hadde satt ned styringsrenta.
Som et alternativ til regjeringa og stortingsflertallets krisepakker og revidert nasjonalbudsjett la Rødt også
fram et eget koronaprogram: «Jobb, inntekt og velferd til alle. En mer rettferdig og kortreist vei ut av krisa.».
Det trengs et kriseprogram for arbeid, miljøvennlig verdiskaping og en mer rettferdig økonomi. Venstresida
kan ikke nøye seg med å forhandle med høyresida om krisepakker.
Rødt foreslo også tiltak for norsk industri: Tilbakekjøp av aksjer i Equinor, med mål om å oppnå fullt eierskap,
avvikle utenlandssatsingen og bygge opp selskapet som et industrilokomotiv for verdiskaping i Norge. En
ny samfunnskontrakt mellom staten, industrien og fagbevegelsen, som grunnlag for kraftfulle krisetiltak og
offentlig bevilgninger, hvor staten forplikter seg til å erstatte tapte oljeinvesteringer, sikre jobb og inntekt
for alle i oljerelaterte næringer og aktivt bruke eierskap for å opprettholde og hente tilbake innenlands
industrivirksomhet i hele Norge, bedriftene forplikter seg til utbyttestans for private investorer, forrang til
miljøvennlige, langsiktige investeringer og oppdrag til norske underleverandører etter norske og bransjevise
standarder for lønns og arbeidsvilkår.
Siden 2018 har Rødt lagt fram helhetlige alternative statsbudsjett. Dette er samlinger av gjennomregna,
gjennomtenkte og gjennomførbare tiltak, som viser at en annen retning er mulig, hvis Rødt får gjennomslag
for vår politikk. Høsten 2019 la vi fram Rødts alternative statsbudsjett «Det er mulig 2020» og høsten 2020 la
vi fram «Rødt 2021 – Fordi det er mulig».
Etter 1. februar 2019 fremmet Rødt i sesjonen 2018–2019 8 representantforslag (Dokument 8), alene eller
sammen med andre, om:
• en prøveordning som gir folk mulighet til å fremme borgerforslag for behandling i Stortinget
• rettferdige og sosiale alternativer til bompenger
• lik tilgang til kommunikasjonstjenester i hele landet
• statlig lederlønnskuttreform
• en ny industriell revolusjon – rettferdig og miljøvennlig
• å stanse NSBs navnebytte
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forbud mot innleie av arbeidskraft fra virksomheter som ikke er produksjonsbedrifter
strakstiltak mot farlige vogntog på norske veier

I tillegg har Rødt fremmet 42 løse forslag til behandlingen av andre saker i sesjonen 2018–2019, etter 1.
februar 2019:
• Uavhengig granskning av Politiets utlendingsenhets bruk av tvangsmidler i lys av tvangsretur av familier
og mindreårige til Afghanistan.
• Andøya flystasjon bevares som base for det norske forsvarets maritime overvåking.
• Stans utbyggingen av vindkraftparker i uberørt natur på land i Norge.
• Olje og gass funnet via letebrønnen Snadd Outer Outer/Black Vulture sørvest for Nornefeltet ved Helgelandskysten skal ikke utvinnes.
• Omdisponere den økte bevilgningen til det kapasitetsøkende motorveiprosjektet E18 Lysaker–Ramstadsletta, som vil øke en allerede høy bompengebelastning ytterligere, til kollektive utbyggingsprosjekter og
jernbaneprosjekter.
• Sikre luftambulanseberedskapen med nødvendige tiltak på kort og lang sikt, og annullere kontrakten hvis
Babcock ikke er i stand til å levere i tråd med inngått kontrakt og sikre forsvarlig drift og vedlikehold ved
operatørbytte.
• Be regjeringen trekke tilbake sin vurdering av at konsesjonsbehandlingen for NorthConnect skal utsettes, og avslå konsesjonssøknaden.
• Sikre at Ullevål-team, som er et tilbud til gravide og fødende med komplekse problemstillinger, ikke
mister en av to jordmorstillinger, og at svangerskapsomsorgen og jordmorstillinger ikke blir fjernet fra
ABC-enheten på Ullevål.
• Sikre bemanningen på fødeavdelingene og andre nødvendige tilbud for fødende kvinner i sommermånedene, med hensyn til at antallet fødsler ofte er høyere om sommeren enn ellers i året.
• Fotball-VM og fotball-EM for kvinner anses som begivenheter av vesentlig samfunnsmessig betydning,
på linje med andre tilsvarende idrettsarrangementer, og sikres vederlagsfri visning.
• Kutte godtgjørelsen for stortingsrepresentanter til 798 864 kroner per år (8 ganger grunnbeløpet i Folketrygden). Regjeringsmedlemmer: 998 580 kroner per år (10 ganger grunnbeløpet). Statsminister: 1 398
012 kroner per år (14 ganger grunnbeløpet i Folketrygden).
• Stortinget avvikler Lønnskommisjonen.
• Stortinget ber presidentskapet endre retningslinjene til Stortingets lønnskommisjon. Endringene skal
sikre at lønnskommisjonen ikke legger fram forslag om at stortingsrepresentanter skal få millionlønn.
• Økt elektrisitetsproduksjon fra havvind skal gå til å erstatte fossil energibruk innenlands, økt tilgang på
rimelig og ren energi som konkurransefortrinn for norsk industri og ivareta leveringssikkerheten til forbrukere. Det skal ikke legges til rette for eksport av ny kraftproduksjon fra havvind.
• Alle sykepleiere og apotekansatte, samt alle ansatte i staten skal omfattes av tjenestepensjonsordningen
uavhengig av stillingsprosent.
• Øke veksten i kommunesektorens samlede inntekter i 2020 med mellom 8 og 9 mrd. kroner ut over
regjeringens forslag.
• Overføringene til fylkeskommunene i 2020 til administrasjon av fylkesvegene skal ta utgangspunkt i hva
som faktisk er benyttet til sams vegadministrasjon i Statens vegvesen, samt dekning av nødvendige omstillingskostnader.
• Planlagt effektivisering av vedlikehold i Forsvaret skal ikke medføre ytterligere privatisering, nedbemanning, dårligere arbeidsvilkår eller tap av vedlikeholdskompetanse i Forsvaret.
• Foreldelse skal ikke brukes som grunnlag for å avvise søknader eller anker om erstatning for veteraner
med psykiske skader fra utenlandsoperasjoner.
• Tjenestebolig til stortingsrepresentanter skal ikke stilles vederlagsfritt til disposisjon for representanter
som eier mer enn en bolig fra før av, uten dokumentert særskilt behov.
• Representanter får ikke tjenestebolig til disposisjon uten dokumentert særskilt behov, dersom man fra
før av er i besittelse av annen bolig mindre enn 40 km kjørelengde fra Stortinget.
• Aktører som har oppdrag for det offentlige skal ha tariffavtale.
• Ved anbudsutsetting av offentlige tjenester skal det kreves pensjon på samme nivå som i det offentlige.
• Det offentlige avstår fra å kjøpe israelske varer produsert i okkuperte palestinske områder i strid med
folkeretten.
• Utarbeide en ordning for merking av israelske varer produsert på okkupert land i strid med folkeretten.
• Forby utbytte, konsernbidrag eller andre måter å overføre husleieinntekter fra kommunale boliger til andre deler av kommunens virksomhet.
• Garantitider og reklamasjonsfrister på klær, hvitevarer, brunevarer og elektronikk skal minst dobles for
å presse produsentene til å lage varer med økt levetid og kvalitet og på den måten bidra til redusert forbruk.
• Trappe opp klimafinansiering til utslippskutt, tilpasning og støtte for tap og skade til land i Sør basert på
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Norges rettferdige andel av de globale klimakostnadene, og eksisterende forslag til en opptrappingsplan
for norsk klimafinansiering fra flere norske miljø- og utviklingsorganisasjoner basert på rapporten ”Norway’s Fair Share of meeting the Paris Agreement” av Stockholm Environmental Institute.
Formålsparagrafene for norske statseide virksomheter som forvalter naturressurser skal fremheve ansvaret for å redusere klimagassutslipp og tap av biologisk mangfold, over formål om økonomisk avkastning.
Ratifikasjon av frihandelsavtalen mellom EFTA og Tyrkia utsettes til menneskerettighetssituasjonen i
Tyrkia er betydelig bedret.
Elektrifisering av tidligere byggetrinn på Johan Sverdrup skal skje ved utbygging av havvind, ikke gjennom elektrisk kraft fra land.
Ekstra utbetaling av bostøtte for å dekke høye strømutgifter skal ikke gå til fratrekk på andre ytelser.
Alle som hadde behov for bostøtte gjennom vinteren 2018/2019 skal likebehandles, og de som ikke kvalifiserte for bostøtte i februar 2019, men i minst en av de øvrige vintermånedene får utbetalt et tilsvarende
ekstra beløp.
Utrede differensiert elavgift, med lavere sats for normalt forbruk og høyere sats for luksusforbruk, innrettet på en måte som ikke blir en ekstra byrde for de med svak økonomi og dårlig isolerte hus og som tar
høyde for antall personer i husstanden.
Omfordel kvoter fra trålflåten til kystflåten slik at båter under 11 meter som er i merkeregisteret får minst
50 pst. andel av omfordelte kvoter.
Tilbudsplikt omgjøres til leveringsplikt inntil torsketrålkonsesjonene eventuelt er avviklet.
Bearbeidingsplikt opprettholdes inntil torsketrålkonsesjonene eventuelt er avviklet.
Fiskeflåten skal sikre stabil leveranse til fiskemottakene langs kysten slik at helårsdrift er mulig, blant
annet gjennom periodisering av kvoter.
Hovedtyngden av arbeidet i byggeprosjekter hvor Stortinget er byggherre og/eller leietaker skal utføres
av fast ansatte i minst 80 pst. stilling. Innleid arbeidskraft anses ikke som fast ansatte.
Innleid arbeidskraft i byggeprosjekter hvor Stortinget er byggherre og/eller leietaker teller som et ledd i
entreprenørkjeden.
Gjennomsnittsberegning av arbeidstid hvor Stortinget er byggherre og/eller leietaker søkes til byggherre.
Samtykke skal kun gis dersom arbeidsgiver dekker reisekostnader til/fra arbeidstakers reelle hjemsted
og sørger for kost og losji.
Stortingets retningslinjer for bruk av tilskudd fra Stortinget til stortingsgrupper og uavhengige skal oppdateres og inneholde et krav om økonomisk åpenhet om hvordan tilskuddene brukes, med retningslinjer
for innsyn i regnskapene tilsvarende annen bruk av offentlige midler. (Sammen med MDG)

I sesjonen 2019–2020 fremmet Rødt 17 representantforslag, om:
• en rettferdig fordeling av goder og byrder som følger av koronapandemien
• gjeninnføring av ferietillegget til dagpengene
• en nasjonal hørselsplan
• ansettelsen av leder for Oljefondet og Norges Banks omdømme
• forskudd til arbeidsledige som ikke har fått penger de har rett på
• rettmessig erstatning for norske veteraner med psykiske skader
• deltakelse på arrangementet «Back to University» fra offentlige institusjoner
• solidaritet med Hellas og hjelp til barn som er i flyktningleirer
• ratifikasjon av tillegg til Roma-vedtektene om straffeforfølgelse av folkerettsstridig angrepskrig og kriminalisering av folkerettsstridig angrepskrig i norsk straffelov
• offentliggjøring av ugradert informasjon fra Riksrevisjonens undersøkelse av infrastruktur og støttefunksjoner for kampflyvåpenets operative evne
• å reversere avgiftsøkninger på alkoholfrie drikkevarer og bevaring av arbeidsplasser i norsk næringsmiddelindustri og varehandel
• å fjerne avgiftsfritak på luksuselbiler og innføre miljøtiltak for folk flest i hele landet
• investeringer i en norsk industriell satsing på flytende havvind
• stanse krafteksportkabelen NorthConnect
• Nav-skandalen og mistillit til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie
• en rettferdig boligpolitikk gjennom ikke-kommersielle boliger
• ren energi til miljøvennlig industri gjennom å stoppe NorthConnect
• I tillegg fremmet Rødt 45 løse forslag til behandlingen av andre saker i sesjonen 2019–2020:
• Stortinget ber regjeringen stille utbygging av konsesjonsgitte vindkraftverk i bero i inntil Stortinget har
behandlet nytt konsesjonssystem for vindkraft på land.
• Stortinget ber regjeringen om å trekke tilbake lånebevilgningen til Nye Oslo universitetssykehus, fram til
gruppen som skal se på akuttmedisinsk beredskap i nye Oslo universitetssykehus har ferdigstilt arbeidet
sitt, og det er gjort en økonomisk vurdering av tilleggsbestillinger etter konseptutredelsen.
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Øke kommunesektorens inntekter med minimum 10-12 mrd. kroner ut over regjeringens forslag i 2021.
Gi kommunene mulighet til å kreve inn lavere eiendomskattesats for primærbolig enn for sekundær- og
fritidsboliger.
Forlenge ordningen med full lønnskompensasjon for lønn opp til ca. 600.000 i minimum 20 dager ved
permittering.
Sikre at beslutningen om å legge ned produksjonsanlegg i Sandnessjøen blir omgjort.
E-tjenesteloven: Utsette behandlingen og gjøre endringer som styrker kildevernet og befolkningens tillit
til staten, og som forebygger inngrep som har nedkjølende effekt på ytringsfriheten.
Tiltakspakke for jordbruket, for å sikre økt norsk sjølforsyning.
Utrede et topris-system for kraftfôr til husdyr i norsk jordbruk, etter modell fra den tidligere ordningen
med kraftfôrrabatt som ble avviklet i 1981.
Klargjøre i barnehageloven at alle offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen
til gode og at overskudd ikke skal kunne disponeres fritt.
Utrede innføring av en progressiv flypassasjeravgift. Utredningen skal inneholde en vurdering av hvordan
en slik avgift kan være høyere for reiser på første klasse/business, for mange utenlandsreiser årlig og
for reiser mellom de store byene i Norge med alternative, mer miljøvennlige reisemåter. Det skal også
legges til grunn at nødvendige flyreiser på kortbanenettet og i distriktene unntas avgift.
Gjennomføre en offentlig utredning for å kartlegge den tilgjengelige arbeidsstyrken i Norge, det langsiktige arbeidskraftsbehovet, hvilke kompetanseutviklende tiltak som er nødvendig og hvordan arbeidsformidlingen skal bygges opp med tanke på full sysselsetting, i samarbeid med partene i arbeidslivet.
Utrede hvordan en statlig bemanningspool for industrien kan opprettes, i samarbeid med partene i arbeidslivet.
Tillate eggdonasjon fra kvinner som gjennomgår IVF-behandling, og som samtykker til donasjon, med
samme strenge regler som for sæddonasjon. Donor skal være ukjent og ikke-anonym.
Gjennomgå de foreliggende planene for endret sykehusstruktur i hovedstadsområdet for å avklare om
smittevernhensyn er ivaretatt og om oppgavedelingen mellom sykehusene og dimensjonering av nye
bygg er egnede for å ivareta befolkningens helsetilbud ved framtidige pandemier og øvrige ekstraordinære hendelser som gir særskilt belastning i sykehusene. Scenariene utarbeidet av Folkehelseinstituttet
for koronapandemien skal vektlegges i arbeidet. Som ledd i arbeidet skal det gjøres risiko- og sårbarhetsanalyse av smittevern og funksjonsevnen under epidemier/pandemier for planene for Nye Oslo Universitetssykehus, og arbeidet skal bidra til å avklare om påstandene om at kompakte høyhus er mindre
egnede til å begrense smitteutbredelse i sykehusene enn andre bygningsløsninger. Representanter fra
smittevernmiljøet ved Oslo Universitetssykehus og ansattes organisasjoner skal medvirke i arbeidet.
Få på plass en beredskapsmodell for norsk produksjon av viktige legemidler, herunder antibiotika, og
komme tilbake til Stortinget med en sak om dette. (Sammen med Ap, Frp, Sp, SV og MDG)
Be utvalget som utreder Stortingets kontrollfunksjoner (Harberg-utvalget) om å vurdere og komme med
forslag som muliggjør offentlig innsyn og debatt rundt Riksrevisjonens undersøkelser.
Be utvalget som utreder Stortingets kontrollfunksjoner (Harberg-utvalget) om å vurdere og komme med
forslag til prosedyrer for å sikre Stortingets medvirkning og kontroll med norsk utenriks- og forsvarspolitikk.
Utrede konsekvensene av norsk fiskeripolitikk med grunnlag i Riksrevisjonens kritikk, og komme tilbake
til Stortinget med ny stortingsmelding som tar hensyn til dette.
Følge oppfordringen fra FNs generalsekretær om å inkludere beskyttelse av kvinner som del av tiltak mot
koronapandemien, og sikre ekstramidler til arbeid mot vold i nære relasjoner.
Sikre ekstra midler for å styrke bemanningen i barnehage og skole, samt sikre tilstrekkelig med renholdspersonale i forbindelse med gradvis gjenåpning av skoler og barnehager.
Gå i dialog med partene i arbeidslivet om lønnsutvikling i samfunnskritiske yrkesgrupper, spesielt kvinnedominerte og lavtlønte yrker, for å finne ut hva staten kan bidra med av bevilgninger for å sikre lønnsløft.
Godtgjørelser til stortingsrepresentanter, regjeringsmedlemmer og statsminister reduseres med 20
prosent med virkning fra 1. mai 2020 til 31. desember 2020.
Starte arbeidet med å etablere et statlig investeringsfond for flytende havvind med krav om at støtten
sikrer tilstrekkelig rask utvikling og utbygging av teknologi for flytende havvind som ny eksportindustri, at
partene i arbeidslivet inkluderes for å sikre ryddige arbeidsforhold og bygge på kunnskapen til arbeidere i
leverandør- og oljeindustrien, et helhetlig støtte- og skatteregime som sikrer at gunstige støtteordninger
i oppstartsfasen betales tilbake til fellesskapet, helhetlige planer og grundige konsesjonsprosesser som
sikrer at det ikke medfører betydelige negative miljøkonsekvenser og at energiproduksjonen fra flytende
havvind bidrar til et norsk lavutslippssamfunn og utvikling av ny, miljøvennlig fastlandsindustri.
En egen stortingsmelding om havvind som blant annet tar for seg industri- og næringsutvikling og hensynet til miljø og fiskeri.
Inkludere utvikling, produksjon og eksport av teknologi og industriprodukter for flytende havvind i arBERETNING
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beidet med tiltak for norsk leverandørindustri som følge av virkningene av korona-pandemien og fallet i
oljepris og etterspørsel.
Det startes et arbeid der Navs ulike fagforeninger og brukerne er direkte representert, med formål å sikre
at problemstillinger i førstelinje og internt i Nav blir fulgt opp, og at regjeringen kommer tilbake til Stortinget på egnet måte.
Forbud mot innleie av arbeidskraft fra virksomheter som ikke er produksjonsbedrifter. (Sammen med SV
og Sp)
Regjeringen må fremme forslag som bidrar til at organisasjonsgraden kan økes, som en anerkjennelse
av at det er viktig at mange arbeidstakere velger å være fagorganisert.
Medlemmer av regjeringen, statssekretærer og politiske rådgivere skal ikke gis etterlønn ved fratreden
som overgår 62,4 prosent av inntekt.
Anerkjenne Palestina som egen stat.
Avtaler om retur av flyktninger skal ikke brukes som betingelse for å motta bistand fra Norge.
Organisasjoner som har uttrykt støtte til BDS-kampanjen (boikott, desinvesteringer og sanksjoner) mot
Israels folkerettsbrudd, skal ikke ekskluderes fra støtteordninger for utvikling i Palestina.
Sette de fem ambulanseflyene tilhørende den tidligere operatøren, inn i luftambulansetjenesten, av hensyn til befolkningens liv og helse.
Gjennomføre en fullverdig utredning av å bevare Ullevål sykehus, slik at beslutningen om det framtidige
sykehuset skal ligge på Ullevål eller Gaustad er godt begrunnet og tilstrekkelig utredet.
Omgjøre vedtaket fra Helse Sør-Øst og sikre at sykehusutbyggingen i Oslo planlegges ut fra følgende
sykehusstruktur: Radiumhospitalet opprettholdes som spesialisert kreftsykehus. Ullevål sykehus bygges
ut som stort akuttsykehus med traumesenter. Aker sykehus blir nytt lokalsykehus for hele Groruddalen.
Rikshospitalet opprettholdes uforandret for lands- og regionsfunksjoner. I senere faser samles Rikshospitalets funksjoner på Ullevål. (Sammen med Sp og SV)
Arbeidet med å avklare mottakere av arbeidsavklaringspenger skal ikke bli skadelidende i oppryddinga
i forbindelse med den såkalte NAV-skandalen og komme tilbake til Stortinget ved behov for økte bevilgninger.
Forby kommersiell skoledrift, gjennom nye organisasjonsformer som tilrettelegger godt for ideell virksomhet og samtidig sikrer innsyn i skolenes pengebruk. (Sammen med SV)
Stanse nedbyggingsprosessen ved campus Nesna, og sørge for at studenter som er tatt opp på Nesna
får fortsette sin utdanning på Nesna uten avbrudd.
Nord universitet fratas ansvaret for høyere utdanning på Helgeland, og utdanningstilbudene gjenopprettes gjennom å gi ansvaret til et annet universitet.
Stillingen som Stortingets ombudsmann for forvaltningen utlyses på ny.
Sikre luftambulanseberedskapen med nødvendige tiltak på kort og lang sikt, og sørge for at tilgjengeligheten på alle landets offentlige ambulanseflybaser umiddelbart bringes opp til 98,4% slik kontrakten
forutsetter. Hvis operatøren ikke er i stand til å levere i tråd med inngått kontrakt, annulleres kontrakten
mellom Luftambulansetjenesten HF og Babcock Scandinavian Air Ambulance.
Stortinget ber regjeringen stille utbygging av konsesjonsgitte vindkraftverk i bero i påvente av politisk
behandling av nasjonal ramme for vindkraft.
Stortinget ber regjeringen utarbeide sektorvise handlingsplaner for utslippskutt fram mot 2030, og sørge
for at utslippskuttene gjøres på en sosialt rettferdig måte, eksempelvis gjennom progressive miljøavgifter
basert på økonomi, miljøbelastning og distriktshensyn.
Stortinget ber regjeringen om å registrere utviklingen av innleie fra bemanningsforetak og lage statistikk
etter næring og fylke, inkludert andelen korttidsopphold fra EUs medlemsland, og å legge fram forslag til
tiltak som forhindrer at utviklingen vi har sett i blant annet bygg- og anleggsbransjen sprer seg til andre
sektorer. (Sammen med Ap, Sp, SV og MDG)

Per 20. november 2020 har Rødt i sesjonen 2020–2021 fremmet 12 representantforslag, om:
• ny krisepakke for arbeidsfolk
• demokratisk forankring av Norges arbeid i FNs sikkerhetsråd
• barnehager for barna, ikke eiendomsspekulasjon
• lokaldemokrati, ikke kommersiell forkjørsrett
• barnevern for barnas beste, ikke privat profitt
• å forby bemanningsbyråer, fjerne den generelle tilgangen til midlertidig ansatte og skjerpe arbeidsgiveransvaret
• oppfølging og kontroll av regjeringens arbeid med kartlegging av pengestrømmer i offentlig finansierte
velferdstjenester
• skole uten profitt
• rettslige konsekvenser for velferdsprofitører ved lov-, regel- eller kontraktsbrudd
• å stoppe NorthConnect endelig
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evakuering av flyktninger fra Hellas, med bakgrunn i den kritiske Moria-situasjonen, i det omfang norske
kommuner har kapasitet til
å fjerne karenstiden for mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)

I tillegg har Rødt per 20. november 2020 fremmet 23 løse forslag til behandlingen av andre saker i
sesjonen 2020–2021:
• Stanse all eksport av våpen og forsvarsmateriell til Tyrkia inntil den væpnede konflikten mellom Armenia
og Aserbajdsjan er opphørt.
• Legge frem konkrete tiltak som har som mål å redusere ulikheten, som en konsekvens av at ulikheten i
Norge er for høy.
• En samlet gjennomgang av fordelingseffektene av endringer i skatte- og avgiftssystemet siden 2013.
• Stortingsmelding om avgiftspolitikken, som vurderer flere differensierte og progressive avgifter etter
økonomi og geografi.
• Helhetlige kartlegginger av ulikhetsutviklingen og den reelle fordelingen av formue og inntekt i Norge i
forbindelse med statsbudsjettet hvert år.
• Sørge for at kommuner holder hele barnetrygden utenfor inntektsgrunnlaget i beregning av sosialstønad,
og sette av midler til kompensasjon for dette.
• Beholde ordningen med tilleggspensjon til etterlatte («enkepensjonen»).
• Reversere kuttet i brillestøtte for barn og unge under 18 år.
• Sikre at skattefinansierte velferdstjenester drives av det offentlige og ideelle aktører, og legge fram en
plan for gradvis opptrapping av offentlig og ideelt eierskap og drift.
• Årlig stortingsmelding om utviklingen i organisasjonsgraden med tiltak for å styrke det organiserte arbeidslivet.
• Sikre at norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning gis forrang foran EUs regler.
• Gjennomføre en maktutredning med særlig vekt på strukturer og maktbalansen i arbeidslivet.
• Innføre et omfordelende øvre tak på skattefradraget på gjeldsrenter for boliglån.
• Utrede skattefradrag for leietakeres husleiekostnader til eget boligformål.
• Endringer i skattesystemet som ivaretar Stortingets historiske intensjon om et progressivt skattesystem
der gjennomsnittsskatten skal øke med økende inntekt, også for de rikeste 1%, for slik å sikre at alle skatteytere betaler skatt etter evne.
• Gjøre Norge til et foregangsland som står opp mot et internasjonalt skattekappløp mot bunn og gradvis
øke skatten på selskapsoverskudd.
• Innføre en mer progressiv formuesskatt med økt sats for store formuer og høyere bunnfradrag.
• Utrede en rettferdig og progressiv skatt for luksusarv, for å hindre at makt og enorme formuer skattefritt
går i arv.
• Fjerne muligheten for å ta ut skattefritt utbytte gjennom å fjerne skjermingsfradraget.
• Utrede alternativer til fritaksmetoden som sikrer at eierinntekt beskattes fortløpende.
• Forbud mot chartring av privatfly og bruk av private jetfly til transport som ikke er begrunnet i hensyn til liv,
helse og sikkerhet.
• Undersøke effekten bruk av anbud har på arbeidsvilkår og lønnsdannelsen, både for ansatte og ledere,
spesielt i kollektivtransport og jernbane.
• Sikre at Equinor stanser tilbakekjøpsprogrammet for egne aksjer permanent.
Gjennomslag:
Selv med bare én representant på Stortinget har Rødt også siden sist landsmøte satt dagsorden i en rekke
viktige saker og fått flertall for følgende av våre forslag:
• Fotball-VM og fotball-EM for kvinner skal likebehandles med VM og EM for menn, sånn at alle kan se alle
kampene gratis på tv.
• Etter Nav-skandalen fikk vi et samlet storting med på at det skulle startes et arbeid i Nav for å sikre at
problemer i førstelinja og innad i Nav blir fulgt opp, hvor fagforeningene og brukerne er representert.
• Utvalget som utreder Stortingets kontrollfunksjoner skal komme med forslag som muliggjør offentlig
innsyn og debatt rundt Riksrevisjonens undersøkelser og sikrer Stortingets medvirkning til- og kontroll
med norsk utenriks- og forsvarspolitikk
• I den første krisepakka våren 2020 var Rødt med på forhandlingene som fikk stanset regjeringas forsøk
på å velte regninga for krisa over på arbeidsfolk. Vi bidro til å øke dagpengene for de som ble arbeidsledige og Rødt fikk gjennomslag for at arbeidsledige lærlinger skulle sikres inntekt på nivå med lærlinglønna. Vi fikk også med Stortinget på å legge politisk press på bankene for raskere rentekutt for folk med
gjeld.
• Veteraner med psykiske skader skal ikke nektes erstatning på grunn av foreldelse. Rødt fikk også stanset
svekkelser av medisinske vurderinger og juridisk hjelp for veteranene.
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Spørsmål o.l.:

I sesjonen 2018–2019 etter 1. februar stilte Rødt 27 skriftlige spørsmål til besvarelse av regjeringen.
I sesjonen 2019–2020 stilte Rødt 71 skriftlige spørsmål til besvarelse av regjeringen.
Per 20. november 2020 har Rødt stilt 12 skriftlige spørsmål i sesjonen 2020–2021.
Etter en dragkamp med de etablerte partiene fikk Rødt og MDG slippe til med hovedspørsmål i den muntlige
spørretimen. Etter at Frp gikk ut av regjering i januar 2020 får vi stille hovedspørsmål når statsministeren
møter og bare oppfølgingsspørsmål til de andre statsrådene.
I den ordinære spørretimen kan vi sende inn spørsmål til alle statsråder. Her har Bjørnar Moxnes blant
annet tatt opp Riksrevisjonens kritikk av at det norske kvotesystemet ikke er i tråd med de fiskeripolitiske
prinsippene og at endringer ikke har blitt tilstrekkelig konsekvensutredet av departementet, med
fiskeriministeren. Dagen etter dette ble regjeringas kvotemelding behandlet, og Rødt stilte forslag
om å gjennomføre utredning basert på Riksrevisjonens kritikk og komme tilbake med en ny melding.
Rødts forslag fikk støtte fra de rødgrønne, og det ble vedtatt enstemmig at regjeringen måtte foreta en
konsekvensutredning før iverksettelse der dette manglet. En soleklar innrømmelse fra regjeringa og Frp.

Organiseringen av stortingsarbeidet:

Rødts arbeid på Stortinget er underlagt vedtak fra partiets nasjonale organer. Forholdet mellom Rødt
på Stortinget og partiorganisasjonen er behandlet i landsstyret. Sentralstyret behandler de politiske
prioriteringene i stortingsarbeidet og involveres i forvaltningen av stortingsgruppas økonomi, innenfor de
føringer som er lagt av Stortingets retningslinjer for gruppetilskuddet, og AU behandler saksstrategier for de
prioriterte hovedsakene.
I saker der det trengs avklaring ut over eksisterende politiske vedtak fra partiets nasjonale organ behandles
saken i AU, SST eller LS, avhengig av hvor prinsipiell den er og hva som er praktisk gjennomførbart.
Sekretariatet har et ukentlig koordineringsmøte (stabsmøte) hvor minst én AU-representant ut over de som
har arbeidsplass på Stortinget deltar for å sikre god informasjonsflyt, og at viktige saker tas videre til partiets
valgte organer. Motsvarende har landsstyret vedtatt at vararepresentant skal møte som observatør i AU, SST
og LS dersom vedkommende er innkalt over en lengre periode. Dette har så langt ikke vært aktuelt.
Stortinget er et nasjonalt folkevalgt organ, og Rødts stortingsrepresentant er en Rødt-representant for hele
landet. Samtidig er Oslo i en særstilling fordi vår ene stortingsplass er på Oslo-benken. Derfor forsøker
stortingssekretariatet å holde jevnlig kontakt med Osloorganisasjonen og bystyregruppa og være ekstra
oppmerksomme på å hente inn innspill i relevante og viktige saker. Det holdes samarbeidsmøter mellom
fylkesstyret, bystyregruppa og vararepresentanten fra Oslo, hvor også stortingsrepresentanten deltar etter
mulighet.
Organiseringen for perioden 2017–2021 er basert på en situasjon med kun én stortingsrepresentant. Med
flere representanter vil vi få en reell stortingsgruppe. Forberedelser til en slik organisering skal være godt i
gang og forankres før valget 2021, basert på erfaringer fra inneværende periode, partiets vedtekter og andre
relevante vedtak.

Sekretariatet:

Stortingssekretariatet er de ansatte i Rødts stortingsgruppe. Sekretariatet har i perioden bestått av:
• Seher Aydar, 1. vara til Stortinget og politisk rådgiver
• Anna Blix, politisk rådgiver
• Lars Gunnesdal, gruppesekretær og politisk rådgiver
• Julia Maliszewska, pressesekretær og politisk rådgiver
• Marie Sneve Martinussen, politisk rådgiver (50%)
• Fredrik V. Sand, sekretariatsleder
• Eirik Vold, politisk rådgiver/fung. kommunikasjonsansvarlig september 2020–februar 2021
• Iver Aastebøl, pressesekretær (50%)
I tillegg har andre vært ansatt i vikariater og kortere prosjektstillinger.

Møte- og lobbyregister:

For å bidra til åpenhet og innsyn i politiske prosesser offentliggjør vi oversikt over møter med organisasjoner
og andre profesjonelle aktører som ønsker å påvirke Rødt på Stortinget.
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Rødt (stortingsrepresentanten og/eller rådgivere) har hatt om lag 200 egne møter med ulike organisasjoner
o.l. i stortingsperioden, i tillegg til representanten og vararepresentantens deltakelse på debatter og andre
arrangementer.
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5. Partibygging

Handlingsplanen viser hvilke mål vi ønsker å nå med partibygginga og hvordan Rødt skal jobbe sammen for
å nå disse måla.
Medlemsveksten har fortsatt gjennom perioden og ved utgangen av 2020 kunne vi konstatere at Rødt
hadde vokst mest av alle partier, i absolutte tall, det siste året og i fireårsperioden. Arbeidet med å styrke
grunnmuren i partiet har vært viktig og det har vært satset på skolering. Dessverre ble dette arbeidet
vanskeliggjort når vi ikke kunne møtes fysisk. Her kreves det fortsatt mye arbeid når partiet vokser så raskt
som det gjør.
En større andel av medlemmene er støttemedlemmer. Vi må likevel styrke arbeidet med å nå ut til nye
medlemmer.
Etter landsmøtet 2019 brukte partiet mye krefter på å forberede et rekordhøyt antall listekandidater i et
rekordhøyt antall kommuner til valgkamp. Resultatet ble fremgang over hele landet, en fordobling av antall
folkevalgte og representasjon i alle fylkesting, i tråd med våre vedtatte målsettinger. Kort tid etter valget ble
det arrangert en folkevalgtsamling med mål om å skolere representantene og utveksle erfaringer.
Vi kommer ikke utenom å snakke om at vi har stått i en global pandemi halve denne landsmøteperioden.
Dette har påvirket aktiviteten i partiet. Det har vært utfordrende for alle nivå i partiet å holde i gang aktivitet
og engasjement. Alle har blitt flinkere til å bruke digitale verktøy og vi kan vise til gode erfaringer og
møtepunkter på disse flatene også, men situasjonen er utfordrende for en bevegelse som mobiliserer og
engasjerer gjennom å faktisk stå skulder ved skulder med våre søstre og kamerater.
Forberedelsene til det viktige valgåret 2021 har også preget høsten 2020. Alle 19 stortingsvalgkretsene
avholdt nominasjonsmøter før årsslutt og valgkampbudsjett og de geografisk prioriterte
stortingsvalgkretsene ble vedtatt av landsstyret i desember.

5.1 Medlemsutvikling

Partiet har totalt hatt en medlemsvekst på 39 prosent i 2019 og 9 prosent i 2020. Det tilsvarer en økning på
3606 medlemmer. Vi er et parti i vekst der 42 % av medlemmene har meldt seg inn etter 1. Januar 2019.
Handlingsplanens mål for medlemsvekst var å vokse til 10 000 i perioden. Det målet ble nådd i august 2020.
384 medlemmer har meldt seg aktivt ut i 2019, 15 medlemmer døde det året. 408 medlemmer har meldt seg
aktivt ut i 2020, 13 medlemmer døde det året.
2019 var enda et år med veldig høy medlemsvekst. Da korona nedstenging kom, og vi måtte redusere
partiets aktivitet, bremset også medlemsveksten betydelig ned. På høsten så vi igjen at medlemsinngangen
var tilbake på normalt nivå før andre den nedstenging. Med den fikk vi en ny nedbremsing i
medlemsinngangen.
5.1.1 Medlemstall
31.12.18: 6927 medlemmer
31.12.19: 9661 medlemmer
31.12.20: 10533 medlemmer
I 2019 hadde vi 40% medlemsøkning.
I 2020 hadde vi 9% medlemsøkning.
Vi har vokst mest av alle partiene i absolutte tall i 2020 og gjennom 4-årsperioden.
5.1.2 Lokallag
I perioden har det blitt startet opp flere nye lokallag.
31.12.18: 129
31.12.19: 175
31.12 .20: 190
I handlingsplanen hadde vi mål om å få 200 lokallag før landsmøtet 2021.
Nye lokallag i 2019:
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Hammerfest, Måsøy, Målselv, Salangen, Tromsø Studentlag, Balsfjord, Leirfjord, Hamarøy, Andøy, Dønna,
Nesna, Verdal, Levanger, Nærøysund, Ørland, Trondheim-Østbyen, Trondheim Helse og sosiallag,
Orkland, Røros, Melhus, Frøya, Molde, Luster, Vaksdal, Bjørnafjorden, Strand, Sola, Hå, Setesdal, Lillesand,
Tvedestrand, Flekkefjord, Åmli, Vennesla, Midt-Telemark, Østre-Toten, Vestre-Toten, Valdres, Gran, Løten,
Elverum, Modum, Øvre Eiker, Ås Studentlag, Lunner, Våler, Vestby og Råde
Nedlagte lag i 2019:
Nedre Eiker, Røyken og Hadeland
Nye lokallag i 2020:
Aurskog-Høland, Lillestrøm, Lørenskog, Oslo Stovner, Odal, Åsnes, Froland, Vegårdshei, Dalane, Time og
Klepp, Stavanger studentlag, Bergen Møhlenpris, Austrheim, Dalsfjorden, Gloppen, Sunndal, Ulstein, Ørsta,
Trondheim Ila, Skjervøy
Nedlagte lag i 2020:
Nedre Romerike, Vaksdal, Røros, Måsøy
Kjønnsfordeling på distrikts- og lagsledere:
Kvinnelige distriktslagsledere: 42,9%
Mannlige distriktslagsledere: 57,1%
Kvinnelige lagsledere: 37,4%
Mannlige lagsledere: 62,6%
5.1.3 Medlemssammensetning
Kjønnsfordeling
Menn: 52,5 %
Kvinner: 47,5 %
Aldersfordeling.
Generasjonen som er født på 90-tallet er nå like stor i partiet som både de født på 70 og 50 tallet. Det er et
godt tegn at vi klarer å få med nye og yngre generasjoner i partiet.

Generasjonsfordeling 2020
Etter 2000

1,77 %

1990 - 1999

17,59 %

1980 til 1989

25,91 %

1970 til 1979

17,76 %

1960 til 1969

12,91 %

1950 til 1959

17,01 %

1940 til 1949

6,42 %

1930 til 1939
før 1930
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6. Informasjonsarbeid
Handlingsplanen satte ikke opp egne mål for presse- og informasjonsarbeidet, men det er jobbet
systematisk med saken fra partikontoret og ledelsens side.

6.1 Presse- og informasjonsarbeid
Følgende rutiner for mediearbeid er fulgt:
Pressemøter (ukentlig): Ukentlige møter for administrativt ansatte som jobber med kommunikasjon,
dvs pressesekretær(er), kommunikasjonsansvarlig, ansvarlig for å følge opp kampanjer, nett og sosiale
medier og grafisk. Oppsummerer arbeidet for uka, planlegger framover, følger opp det langsiktige
kommunikasjonsarbeidet og idemyldrer på kampanjer, utspill og innhold til sosiale medier. Har begrenset
vedtaksmyndighet utover det rent administrative, saker av politisk betydning sendes videre til behandling i
AU.
Infomøter (daglig): Daglige møter kl 9 på stortingskontorene, for å avklare nyhetsbildet, hvilke saker vi tar
tak i og oppfølging av saker vi holder i. Holdes som del av morgenmøtet for sekretariatet på Stortinget, med
deltakelse via lyd fra minst en på partikontoret (som hovedregel 2. nestleder Silje Kjosbakken).
Langsiktige planer og overordnede diskusjoner knyttet til pressearbeidet tas opp i arbeidsutvalget og
sentralstyret ved behov. I tillegg bistår partikontoret sentralt i det lokale presse- og informasjonsarbeidet
etter kapasitet og behov.
Vi har også rutiner for oppfølging av pressesaker av ulik alvorlighetsgrad, for å sikre at vi har gode
retningslinjer for hvordan ulike saker håndteres. Disse ble revidert høsten 2020.
Presse/infogruppa har gjennomført følgende arrangementer i perioden:
• Oppsummerende sommerpressekonferanse 27. juni 2019
• Pressekonferanse i anledning revidert budsjett 3. juni 2020
• Oppsummerende sommerpressekonferanse 25. juni 2020
• Pressekonferanse i anledning komiteens forslag til nytt arbeidsprogram 21. september 2020
• Pressekonferanse i anledning budsjettlansering: 13. november 2020
Ressursbruk:
Utover partiets frikjøpte talspersoner har Iver Aastebøl vært ansatt som pressesekretær og
kommunikasjonsansvarlig delt mellom to 50 % stillinger på hhv Stortinget og partikontoret, Brage Aronsen
har vært tilknyttet pressearbeidet som kampanjesekretær, Julia Maliszewska har vært pressesekretær på
Stortinget (50 av 100 % stilling) og Ole Mjelstad har stått for grafisk design i en 40 % stilling som grafisk
designer i partiet (oppjusert til 80 % i forbindelse med valget i 2019 og oppkjøring til valget i 2021).
Iver Aastebøl er i fødselspermisjon fra september 2020 til mars 2021, i denne perioden har Eirik Vold vært
vikar som fungerende kommunikasjonsansvarlig. I tillegg bidrar rådgiverne i sekretariatet på Stortinget i
pressearbeid knytta til det Rødt gjør på Stortinget.
Talspersoner:
Partiet har hatt følgende hovedtalspersoner på nasjonalt plan:
Bjørnar Moxnes: Partileder og stortingsrepresentant
Marie Sneve: 1. nestleder
Silje Kjosbakken: 2. nestleder
Benedikte Pryneid Hansen: Partisekretær
Seher Aydar: 1. vara til Stortinget
Det er utviklet profilplaner for hver talsperson utover Bjørnar Moxnes, for å sikre systematisk arbeid med å
bygge dem opp som profiler. Talspersonene roterer på å delta på pressemøtene som “Ukas gjest”. Her får
talspersonen mulighet til å diskutere ideer til utspill og man planlegger framtidig profilering.
Sosiale medier og synlighet på nett:
Særlig Facebook er en viktig kanal for partiet, og vi har fortsatt å vokse der i perioden. Per 10. januar 2019
hadde vi 44 987 følgere på Facebook, per 3. desember 2020 har dette tallet økt til 61 379 (4. november).
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Vi har også prioritert opp arbeidet med partiets profil på Instagram, og lager en del eget innhold tilpasset
den. De øvrige plattformene som Twitter, YouTube og Instagram har hatt mindre prioritet, men det legges ut
innhold jevnlig.
Kommunikasjonsansvarlig, kampanjesekretær og grafisk designer har fellesskap sørget for å skape innhold
til sosiale medier. I perioden har vi fortsatt satsingen på video, i takt med den generelle tendensen til at
innholdet i sosiale medier beveger seg fra tekst og bilde til ulike varianter av bevegelige bilder. Vi har også
fortsatt satsingen på livestreaming av viktige debatter og spørretimen i Stortinget. Vi prioriterer også å tekste
og hente ut innlegg fra Stortinget.
I perioden har vi også bygget opp videoserier med Marie Sneve (Tid for tall) og Silje Kjosbakken (Kort
oppsummert), som et ledd i profilere disse talspersonene og å bygge opp eget videoinnhold til sosiale
medier. Det har i deler av perioden vært vanskelig å følge opp så tett som vi skulle ønsket, på grunn av
koronasituasjonen.

6.2 Rødt Nytt
Rødt Nytt har i perioden fortsatt å fungere som partiets eksternavis.
Avisa har, med unntak av 2020, kommet med seks utgaver i året. To av disse utgavene har blitt sendt til
alle medlemmer og abonnenter i posten, mens de øvrige kun har vært sendt digitalt. Det er fortsatt mulig å
abonnere på papirutgavene, men det tar vi nå betalt for.
I tillegg får rundt 120 kommisjonærer papiravisa tilsendt. Mange av Rødts lokallag deler også avisa
regelmessig ut på gater og torg. Særlig i Oslo er det mange lokallag som deler ut avisa jevnlig. Etter koronanedstengningen har enkelte lag gått over til å distribuere avisa i postkasser.
På grunn av underbudsjettering, og delvis på grunn av koronasituasjonen, ble antall utgaver redusert fra seks
til fire nummer i 2020.
Avisa har per desember 2020 269 betalende abonnenter i tillegg til faste givere. Rødt Nytt har i tillegg
gjennomført fire pengeinnsamlinger, og har fått inn:
2019: 86 120
2020: 100 470
Kort om avisa
Redaksjonen har, i tråd med mandatet, forsøkt å gjenspeile partiets prioriteringer og hovedsaker i avisa.
Samtidig har vi brukt folk i partiets omland som intervjuobjekter for å knytte disse miljøene tettere til partiet.
Vi har særlig prioritert kvinner og personer med minoritetsbakgrunn som intervjuobjekter i perioden.
Den faste spalten Rødt Norge rundt fungerer som en presseklippspalte for å synliggjøre partiet lokalt, og
har i hovedsak omhandla kommunestyre- og fylkestingsarbeid. I tillegg har vi knyttet til oss faste spaltister
som skriver om arbeidsliv (Markus Hansen, faglig leder i Rødt og leder i Heismontørenes fagforening),
feminisme (Seher Aydar, vara på Stortinget), økonomi (Lars Gunnesdal, rådgiver for Rødt på Stortinget) og
kommunepolitikk (Mímir Kristjánsson, gruppeleder for Rødt i Stavanger).
Hvert nummer har også vært utstyrt med en fast annonseseksjon på baksida, som brukes til å reklamere for
tidsskriftet Gnist sine utgivelser, samt arrangementer og initiativer fra ulike miljøer Rødt samarbeider med. Vi
har ikke prioritert å jobbe med å ta betalt for baksideannonsene denne perioden.
Redaksjonen
Redaksjonen har i perioden bestått av Brage Aronsen (redaktør), Åsne Hagen og Vegard T. Foseide. Ole
Mjelstad har hatt fast layoutansvar.
Statistikk
Redaksjonen tilstreber bredde både når det kommer til valg av temaer og valg av intervjuobjekter. Rødts
arbeid på Stortinget har av naturlige årsaker fått stor plass denne perioden, i tråd med redaksjonens mandat.
Redaksjonen jobber også målretta med å løfte fram kvinner og personer med minoritetsbakgrunn. En grov
gjennomgang av avisene fra #1 2019 - #4 2020 gir følgende tall:
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Antall saker som er skrevet av kvinner: 29
Antall saker som er skrevet av menn: 41
Antall kvinnelige intervjuobjekter: 50
Antall mannlige intervjuobjekter: 29
Kvinnesak og feminisme: 11
Arbeidsliv og faglig politikk: 9
Økonomi, skatt, budsjett og krisepolitikk: 8
Internasjonal solidaritet, flyktningepolitikk og antikrig: 4
Forskjells-norge: 7
Profittfri velferd og offentlig eierskap: 6
Egenomtale av Rødt og Rød Ungdom: 5
Internasjonal solidaritet og antikrig: 4
Antirasisme: 4
Sykehus og helse: 3
Kultur og kulturpolitikk: 3
Distriktspolitikk: 3
Miljøpolitikk: 2
Demokrati og åpenhet: 2
Ideologi: 2
Boligpolitikk: 1
EU og EØS: 1
Skolepolitikk og utdanning: 0
Skeiv politikk: 0
Nynorskandel: Om lag 20% av artiklene er skrevet på nynorsk.

6.3 Rødt Hjemmefra
Rødt Hjemmefra er en nyvinning som skriver seg fra valgkampen 2017. Konseptet er inspirert av valgkampen
til den radikale amerikanske senatoren Bernie Sanders, og består av korte programmer som blir sendt
direkte på Facebook og YouTube. Dette har blitt videreført også i denne perioden.
Målet med Rødt Hjemmefra har vært å skape en mer direkte kontakt med medlemmer, sympatisører og
omland, samtidig som man stimulerer til aktivitet og møtepunkter rundt om i landet. Det har også vært et
delmål å skolere medlemmer og omland. Konseptet avhenger av at lokallagene og andre vennlig innstilte
miljøer samles for å se programmene i fellesskap.
I perioden har vi byttet programleder for Rødt Hjemmefra, fra nestleder Marie Sneve til nestleder Silje
Kjosbakken. Første sending med Silje som programleder var valgkamp-kickoff 4. august 2019.
I perioden har vi hatt 13 sendinger. I 2019 hadde vi mye fokus på lokalvalget, før vi prøvde ut ulike
temasendinger etter valget. Våren 2020 hadde vi hyppige karantene-sendinger i perioden med lockdown.
Sendingene var:
Onsdag 13. februar 2019
Tema: Valg, 8. mars og Rosa Luxemburg. Gjester: valganalytiker Svein Tore Martinsen, listetoppene Hannah
og Bendik fra henholdsvis Fredrikstad og Tromsø, partisekretær Benedikte Pryneid Hansen og forfatter av en
ny biografi om Rosa Luxemburg, Ellen Engelstad.
Torsdag 23. mai 2019 - Myter og fakta om Rødt
Tema: Myter og fakta om Rødt. Gjester: illustratør og designer Jenny Jordahl og valgkampsekretær Reidar
Strisland
Søndag 4. august: Valgkamp-kickoff
Tema: Valg. Gjester: Rødts 1. kandidat i Bergen, Sofie Marhaug, samt valgkampsekretærer Reidar Strisland
og Ingrid Holland. I tillegg kom Rødt-leder Bjørnar Moxnes med en viktig melding, og vi sjekket hva folk på
gata tror er Rødts hovedsaker.
Mandag 12. august: Vorspiel før partilederdebatten
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Tema: Valg og valgdebatter på tv. Gjester: Tidligere RV-leder Aslak Sira Myhre og Rødt-kandidat,
fagforeningsaktivist og antirasist Sofia Rana.
Mandag 2. september: Valginnspurt 2019
Tema: Plan for valginnspurt, siste oppdatering på meninsmålinger og hvordan seerne kunne bidra i
innspurten. Gjester: Rødt-leder Bjørnar Moxnes.
Torsdag 17. oktober kl 20:00: Temasending om konspirasjonsteorier
Tema: Konspirasjonsteorier og Tyrkias krig mot Nord-Syria. Gjester: Terje Emberland, religionshistoriker
og forfatter av boka «Hva er konspirasjonsteorier», Ronny Kjelsberg, Universitetslektor ved NTNU og
styremedlem i Rødt Trøndelag og Seher Aydar, Rødts 1. vara til Stortinget.
Torsdag 13. februar kl 20:00: Temasending om robotisering
Tema: Automatisering av arbeidslivet og 8. mars. Gjester: Rødt-nestleder og samfunnsøkonom Marie Sneve
Martinussen, Karl Ruben Gaasø, tidligere leder av Industri Energi Ung og forfatter Linn Stalsberg som har
oversatt boka Feminism for the 99 %.
Mandag 16. mars kl 20:00: Karantene-spesial
Tema: Korona, valg i USA og Rødts korona-forslag. Gjester: Reidar Strisland, som akkurat hadde kommet
hjem fra USA der han har fulgt Bernie Sanders’ valgkamp og vara til Stortinget, Seher Aydar.
Tirsdag 24. mars kl 20:00: Karantene-spesial #2
Tema: Korona, økonomiske konsekvenser av viruset, rapport fra helsevesenet og forslaget til ny kriselov.
Gjester: Samfunnsøkonom og Rødt-nestleder Marie Sneve Martinussen, Ingeborg Steinholt, lege og
kommunestyrerepresentant i Alstahaug, Morten Walløe Tvedt, førsteamanuensis i jus ved Høgskolen i
Molde, seniorforsker på Fridtjof Nansens Institutt i Oslo og leder i Rødt Molde og Nasjonalbibliotekar Aslak
Sira Myhre.
Tirsdag 31. mars kl 20:00: Karantene-spesial #3
Tema: Korona, konsekvenser for kulturlivet, innblikk i korona-forhandlingene og konsekvenser for
arbeidslivet. Gjester: Musiker Marthe Valle, Bjørnar Moxnes og hotellansatte Terje Dahl og Ragnhild
Nyeggen, begge styremedlemmer i avdelingsstyret til Fellesforbundet avd. 10.
Torsdag 30. april kl 20:00: 1. mai-spesial
Tema: 1. mai. Gjester: Leder i AAP-aksjonen, Elisabeth Thoresen og forfatter Mímir Kristjánsson. Quiz med
leder av Rødt Moss, Lars Tveiten.
Torsdag 17. september kl 20:00: Planen for rekordvalg
Tema: Valgkampen 2021. Gjester: Rødt-leder Bjørnar Moxnes, nestleder Marie Sneve Martinussen,
partisekretær Benedikte Pryneid Hansen og valgkampsekretær Reidar Strisland.
Torsdag 26. november: Arbeidsliv i krisetid
Tema: Arbeidsliv og koronakrisa. Gjester: Harald Gleditsch (streikende bussjåfør), Tyra Lillegård (streikende
vekter), nestleder Marie Sneve Martinussen, valgkampsekretær Reidar Strisland og komiker Knut Nærum.
Rødt Hjemmefra har fungert som et verktøy for å nå ut til nye grupper og har bidratt til en større
fellesskapsfølelse i partiet. Seertallene viser imidlertid at vi ikke har nådd så bredt ut som vi ønsker. Vi tror
det ligger et uforløst potensiale i formatet, men må oppsummere at vi ikke har vært flinke nok til å mobilisere
lagene til å se sendingene i fellesskap. Vi tror nøkkelen ligger i fellesvisninger i lokallagene, og en mer
målrettet mobilisering retta mot nye medlemmer.
Arbeidsutvalget har vedtatt at partikontorets pressemøter fungerer som redaksjon, i samråd med
programleder Silje Kjosbakken.

6.4 Nettsider
Rødts nettsider er utviklet av Voy AS og kjører på systemet Sanity, et brukervennlig system som har
effektivisert den daglige driften av nettsidene. Vi disponerer domenene rødt.no, raudt.no, roedt.no,
fellesskapfungerer.no og fordifellesskapfungerer.no.
Nettsiden har som mål å legge bedre til rette for potensielle nye medlemmer og velgere som besøker siden
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for å finne ut av hva Rødt mener om aktuelle saker, og om de skal bli medlem av eller stemme på Rødt. Våre
hovedsaker og politiske standpunkt er løftet frem og gjort tydelig.
Per i dag består nettsidene av fire hovedsider:
1. Forsiden med aktuelle nyhetssaker, presseklipp og kampanjemoduler.
2. Undersiden Politikken, der en finner informasjon om Rødts hovedsaker, pluss et større saksregister.
3. Undersiden Partiet, der en finner oversikt over partiledelsen, folkevalgte, politiske utvalg og ansatte, samt
ressurser som grafisk profil, vedtekter, programmer og så videre.
4. Undersiden Bli medlem som inneholder innmeldingsskjema og informasjon om kontingent
Målet med saksregisteret er å kunne henvise folk som kontakter oss med spørsmål om partiets politikk til
nettsidene. Saksregisteret krever derfor stadig utvidelse og vedlikehold. Dette har av kapasitetsårsaker vært
noe underprioritert i perioden.
I tillegg finnes et stort nettverk av lokallagssider og kampanjesider. Målet er at lokallagssidene til enhver tid
minimum skal inneholde oppdatert kontaktinformasjon til den lokale partiledelsen, samt kontaktinformasjon
til eventuelle folkevalgte. Det er også utviklet en egen underside om Rødts arbeid på Stortinget.
Partikontoret har ansvaret for den daglige driften av nettsidene. Brage Aronsen har hovedansvar for de
sentrale nettsidene og Jokke Fjeldstad / Ole Mjelstad har ansvar for undersidene til lokallag.
Nynorskandelen på nettsiden er svært lav og her er det stort rom for forbedring.
Seksjonen Rødt i media oppdateres daglig, mens nyhetsseksjonen som regel oppdateres minimum en gang
i uka. Kampanjemodulene oppdateres etter behov, basert på hva som skjer ellers i partiorganisasjonen.
Før valgkampen 2021 ble nettsiden fellesskapfungerer.no skilt ut som en egen side, med tanke på å sette
opp enklere nettsider for å gi valgkampstøtte og melde seg som valgkampaktivist. Per november 2020 er
funksjonen for å gi valgkampstøtte oppe og går.

6.5 Interndebatt
Mye av interndebatten i partiet foregår i de viktigste kanalene for diskusjon, i de stadig voksende lokal- og
distriktslagene. De fleste lokallag og distriktslag og noen av utvalgene, har også facebook-grupper hvor det
foregår mye interndebatt.
For Rødt som helhet er facebook-gruppa Aktiv i Rødt den viktigste arenaen for å nå ut til mange Rødtmedlemmer og -støttespillere på en gang. Moderering og grupperegler har vært diskutert av AU i perioden.
Det er til tider en krevende jobb å moderere diskusjoner på internett og det er mange ulemper med å være
tilstede på facebook. I perioden har gruppa blitt frakoblet partimedlemskap av GDPR-hensyn. Det betyr at
gruppa er åpen for støttespillere som ikke er medlem i partiet.
Når Aktiv i Rødt fungerer som en mobiliserende og engasjerende plattform i forbindelse med kampanjer og
aksjonsdager er det en svært god plattform.
I handlingsplanen står det at sentralstyret skal konkretisere planene om en digital plattform for
interndemokrati og skolering og lete etter samarbeidsorganisasjoner. Dette arbeidet ble igangsatt med
hjelp av folk som jobber profesjonelt med kommunikasjon. Disse bisto Rødt pro bono. Dessverre kom ikke
arbeidet i havn i perioden. Det var ikke satt av budsjettmidler til å betale noen for å gjøre arbeidet for oss. Det
er rimelig å anta at det er et kostbart prosjekt.

6.6 Studier

Rødt har den siste perioden hatt stor medlemsvekst. Mange nye medlemmer tar med seg nye erfaringer inn
i partiet. Det har i inneværende periode og kommer til å være det framover et stort behov for felles studier i
paritet.
I perioden har det blitt prioritert i stor grad organisatoriske studier, gjennom folkevalgtkonferansen, sentrale
organisasjonskurs, Grunnmur, Skolering i strategi, kommunikasjon og ledelse, og valgkampkurs for
lokallagsstyrer, hypersyskurs og ringekurs. Kursene har vært svært populære og viser at det både er behov
for og ønske om mer skolering.
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Koronapandemien satte midt i perioden en stopper for fysiske samlinger. Dette har gjort at vi har måttet
gjennomføre mange av oppleggene digitalt. Digitale samlinger kan ikke erstatte fysiske. Men vi har gjennom
gjennomføringen fått mye erfaring med løsninger og ser at det også kan være et viktig supplement for
skoleringsarbeidet også etter Korona.
Studieboka Forstå for å forandre har blitt revidert i perioden og blitt brukt i mange lokallag.
Få partilag bruker studieforbundet vårt, Næring og samfunn, for å rapportere inn studievirksomheten og få
støtte.
Vi har fått kommet i gang med Rødt-skolen for unge partimedlemmer.

6.7 Tidsskriftet og forlaget Rødt!
Forlaget har gitt ut disse bøkene siden Rødts landsmøte: Abortboka (red. Jorun Gulbrandsen, 2019), Forstå
for å forandre, Rødts studiebok (ny versjon 2019), Norge i blått hvitt og blått (Ola Bog, dikt, 2019), Stein på
Stein (Ingjald Gaare, 2019), Gazas barn (Jan P. Hammervold, 2020), Krig og fred i Kurdistan (Abdullah Öcalan,
utgitt i samarbeid med UngKurd, 2020).
Bestselgeren er studieboka, Forstå for å forandre, med 1200 eksemplarer i opplag av den nye versjonen.
Det store prosjektet er oversettelsen av Karl Marx’ Kapitalen Bok 3 til norsk. Det blir en bok som er så tjukk
at den må trykkes i to bind. Planen er å trykke den vinteren 2021.Det er et stort økonomisk løft, og alt har
vært rettet inn på å sikre denne utgivelsen. Bok 2 oversatte vi og utga i 2018, og har en avtale med Forlaget
Oktober om at de også trykker og utgir vår versjon. Den er nå i deres sortiment, og vi håper på en tilsvarende
ordning med Bok 3. Da vil hele Kapitalen være lett tilgjengelig for alle.
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7. Rød Ungdom
I perioden har Rød Ungdom hatt to ulike ledelser. Tobias Drevland Lund var leder fram til mars 2020, da
Alberte Bekkhus ble valgt til ny leder for interim-sentralstyret, og så valgt til leder på digitalt landsmøte i RU i
juni 2020.
Fra Rødts landsmøte i 2019 til mars 2020 var det jevn aktivitet i hele organisasjonen og stor oppmerksomhet
i media. Dette endret seg i mars 2020 med covid-19. Dette var delvis da den nye ledelsen ikke fikk
vedtatt en strategi før november 2020. Det var også fordi Rød Ungdom er en organisasjon med betydelig
færre ressurser enn Rødt. Det har likevel blitt gjennomført digitale arrangementer og skoleringer, og
organisasjonen har hatt en “normalt” medlemsnivå, tilsvarende andre ikke-valgår.
Rød Ungdom har vært representert i mange organer og utvalg på nasjonalt plan, og har hatt representasjon
flere steder på lokalt plan.
RUs skolevalgkamp i 2019 ga 5% i skolevalget, og flere kommune- og fylkestingsrepresentanter.
Flere steder opplevde RU å føle seg ekskludert eller glemt i nominasjonsprosesser mot valget 2021.
Generelt har samarbeidet mellom Rødt og Rød Ungdom har vært svært varierende fra sted til sted.
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8. Valg 2019 og 2021
8.1 Lokalvalg 2019
Hovedkonklusjoner
Rødt gjorde et godt valg
Rødt stilte 139 kommunevalglister - samt sju felleslister med andre parti
Rødt stilte lister i alle fylker
Rødt stilte lister i alle bydeler
Nasjonalt valgresultat i kommunevalget var 3,8 prosent og 101 316 stemmer
Nasjonalt valgresultat i fylkestingsvalget var 3,9 prosent og 96 931 stemmer
Rødt fikk 237 folkevalgte, henholdsvis 198 kommunestyrerepresentanter, 20 fylkestingsrepresentanter og 19
bydelsrepresentanter.
Forskjells-Norge fungerte godt som overordna sak for valgkampen
Det tydelige målet om å klare fire prosent gav organisasjonen et felles mål å strekke seg etter
Rød Ungdoms innsats gjennom skolevalgkampen er viktig
Arbeidet med listestilling gjorde at planleggingen av den organisatoriske valgkampen var noe på etterskudd
Politiske prioriteringer i valgkampen
Landsstyret vedtok politisk valgkampstrategi i oktober 2018. Denne inkluderte “Kamp mot forskjells-Norge”
som hovedramme for valgkampen, og henholdsvis arbeidsliv, profittfri velferd, rettferdig miljøpolitikk og en
solidarisk og antirasistisk kommune som sidestilte hovedsaker.
Organisatorisk mål for valgkampen
Landsstyret vedtok organisatorisk valgkampstrategi i oktober 2018. Resultatmålene var som følger:
• Ha stilt dobbelt så mange kommunelister som i 2015: lister i 164 kommuner
• Ha stilt lister i alle 11 fylker og 15 bydeler
• Ha en oppslutning over 4% nasjonalt
• Ha 200 folkevalgte
• Ha posisjonert oss for å ta direktemandat i 2021
Gjennom å lykkes med resultatmålene ønsket vi å posisjonere oss for å:
• Være i stand til å slå tilbake velferdsprofitører i kommune-Norge
• Ha større kommunalpolitisk innflytelse
• Ha sterkere fylkeskommunal tilstedeværelse (gir politisk posisjon og bedre økonomi)
Geografiske prioriteringer
Ut ifra målene ble følgende kommuner, fylker og distrikt prioritert:
• Bergen og Hordaland
• Trondheim og Trøndelag
• Lillestrøm og Akershus
• Stavanger
• Drammen
• Fredrikstad
• Bodø
De prioriterte områdene fikk ekstra økonomiske midler, samt ekstra oppfølging underveis.
Skolering
• Kandidatskoleringer: Fem til sammen i henholdsvis Trondheim, Bergen, Kragerø og to i Oslo.
• Vi gjennomførte en lang rekke nettkurs for medlemmer
Satsinger i valgkampen
• Folketinget: Åpne møter over hele landet der kandidater ble presentert og interesserte fikk muligheten til
å stille spørsmål og utfordre Rødt. 44 slike møter ble holdt rundt omkring i landet.
• Rødt Hjemmefra: det ble produsert tre Rødt Hjemmefra-sendinger. Lokallag over hele landet brukte anledningene til å lage lokale samlinger der man fulgte med.
• 4. august: Rødt Hjemmefra // Valgkampstart
• 12. august: Rødt Hjemmefra // Vorspiel før partilederdebatt
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2. september: Valginnspurt
To utgaver av Rødt Nytt ble produsert og distribuert gjennom valgkampen
Nyhetsbrevet “Valgkamp hjemmefra” ble distribuert på e-post flere ganger i uken.
Gratis materiell til alle lokallag. Valgkampmateriell var tilgjengelig på nynorsk og bokmål.

Kjønnsfordeling på kandidatene
Kommunelister:
39,6% kvinnelige førstekandidater (55)
60,4% mannlige førstekandidater (84)
Fylkestingslister:
63,6% kvinnelige førstekandidater (7)
36,4% mannlige førstekandidater (4)
Totalt 41,3% (62) kvinner og 58,7% (88) menn.
Oppsummering
Valgkampen har både en politisk og organisasjonsmessig side.
Politisk:
Kamp mot Forskjells-Norge: De økende klasseskillene var gjennomgående i Rødts valgkamp. Vi var
ikke like høyt profilert på de økende geografiske forskjellene, men fikk tatt det opp i de avsluttende
partilederdebattene.
Profittfri velferd: I starten av den intensive valgkampen lyktes Rødt med å sette dagsorden i kampen for
profittfri velferd, spesielt med utspill om «haigapet» som viste hvordan regjeringa øker andelen kommersielle
barnehager på bekostning av ideelle (VG og duell med Erna Solberg i partilederdebatten på NRK 12.
august) og utfordring til Arbeiderpartiet om å svare tydelig på hva de mener om kommersielle aktører og
bruk av anbud i ulike velferdstjenester (Dagbladet 7. august). Høyre og Frp bidro gjennom å følge opp disse
spørsmålene og anklage Arbeiderpartiet for å følge etter Rødt. På tross av at de store partiene var villige til å
debattere denne saken i valgkampen, havnet den etter hvert i skyggen av andre konfliktsaker, og media gav,
med unntak av noen dueller, mindre plass til profitt i velferden i valgkampinnspurten.
Arbeidsliv: Arbeidsliv var et tema som ikke ble viet mye oppmerksomhet hverken i media eller
partilederdebatter. Vi fikk noen gode enkeltoppslag, blant annet om sosial dumping og ulovlig innleie på
byggeplasser i Oslo, og markerte tydelig støtte til streiken i Foodora.
Rettferdig miljøpolitikk: Selv om vi kom på med ulike utspill om miljøpolitikken i valgkampen, var det vanskelig
å få de store debattene til å handle om så mye annet enn bompenger og bilavgifter. Vi kunne også med
fordel gått inn i den debatten med en enda tydeligere og mer konkret posisjon fra starten av, selv om Rødts
posisjon må kombinere en kritikk av bompengesystemet og en politikk for å få ned biltrafikken i de store
byene. Først etter valgkampen ble det større diskusjoner om urettferdige konsekvenser av bompenger og
behovet for en rettferdig miljøpolitikk og aktiv næringspolitikk. Både Amazonas-brannen og klimaaksjonene
var tidvis framtredende i mediebildet, men det fikk i mindre grad konsekvenser for valgkampdekninga og
debattene.
En solidarisk og antirasistisk kommune: Tidlig i valgkampen ble det begått et høyreradikalt terrorangrep på
en moské i Bærum, utført av en mann som først hadde drept sin søster. I den politiske debatten i etterkant
var media stort sett interessert i Frps retorikk. Men Rødt brukte blant annet partitimen på Arendalsuka til å ta
opp muslimhat, SIAN og Alliansen, og tok til orde for solidariske og antirasistiske kommuner som motsvar. Vi
fikk også noe oppmerksomhet rundt kravet om kommunal boikott av Israel.
Organisasjon
For vår del bar valgkampen tegn om organisatorisk styrke. Partiet gjennomførte vi en solid bakkevalgkamp
over hele landet. I mange middels store byer hadde vi et større grunnfeste enn tidligere, og mange
mindre plasser var vi tilstede for første gang. Valgkampen bar likevel noe preg av at vi vokste raskere enn
organisasjonen kunne håndtere. Derfor var det et uforløst potensial i valgkampoperasjonen.

8.2 Forberedelser til valgkampen 2021
Partiorganisasjonen har aldri vært tidligere ute med å planlegge valgkamp. Samtlige valglister var på plass
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før jul, og for både partikontoret og resten av organisasjonen startet planleggingen av valgkampen allerede
på høsten 2020.
Selv om vi har vært tidligere ute med å legge planer enn tidligere, har hele koronapandemien gjort formen
på valgkampen høyst usikker. Vi har derfor måttet forberede oss på både en valgkamp der vanlig aktivitet
er lov, og for en valgkamp der vi må benytte oss av alternative løsninger for å nå ut til velgere. Arbeidet med
alternative aktiviteter har vært en prioritet.
En utfordring ved planlegging og gjennomføring av valgkampen har vært forholdet mellom fylker, egne
distriktsorganisasjoner og stortingsvalgdistrikt, som alle tre gis forskjellig uttrykk på Norgeskartet.
Listestilling og listekandidater
For første gang har vi gått inn i en valgkamp med over 10 000 medlemmer og der målinger over tid har vist
at partiet har gode sjanser til å komme over fire prosent. Det har gjort at førstekandidatene i alle fylker har
teoretisk mulighet for å bli valgt inn på Stortinget, enten gjennom direktevalg, eller som utjevningsmandat.
Derfor har nominasjonsprosessene vært omfattende, og vi har sett større interesse for å stå på listene enn
tidligere. Aldri før har partiet hatt så mange kampvoteringer landet rundt som i år. En utfordrende situasjon
som samtidig er et styrketegn som viser at vi vokser og blir viktigere som parti.
Av 19 førstekandidater er ti kvinner og ni menn. Kandidatene er som følger:
Finnmark: Lars Ivar Wæhre
Troms: Hanne Stenvaag
Nordland: Geir Jørgensen
Nord-Trøndelag: Hanne Lise Fahsing
Sør-Trøndelag: Hege Bae Nyholt
Møre og Romsdal: Stein Kristiansen
Sogn og Fjordane: Geir Oldeide
Hordaland: Sofie Marhaug
Rogaland: Mímir Kristjánsson
Vest-Agder: Kasper Bekkeli Espeland
Aust-Agder: Lætif Akbar
Telemark: Tobias Drevland Lund
Vestfold: Maren Kurdøl
Buskerud: Linn-Elise Øhn Mehlen
Oslo: Bjørnar Moxnes
Akershus: Marie Sneve Martinussen
Østfold: Hannah Berg
Hedmark: Svein Ørsnes
Oppland: Bjørn Christiansen
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9. Kommunestyrer og fylkesting
9.1 Representanter
Etter kommune- og fylkesvalget 2019 fikk Rødt 237 folkevalgte.
198 kommunestyrerepresentanter (hvor 6 sto på fellesliste), 20 fylkestingsrepresentanter og 19
bydelsrepresentanter. I ettertid har 5 kommunerepresentanter meldt seg ut, og 1 har flyttet til en annen
kommune.
Kommunestyrerepresentanter
Akershus

Asker

Bård Kjetil

Dahl

Rødt Asker

Akershus

Bærum

Stein

Stugu

Rødt Bærum

Frogn

Egil

Fredriksen

Rødt Frogn

Akershus

Akershus
Akershus
Akershus
Akershus
Akershus
Akershus
Akershus
Akershus
Akershus
Akershus
Akershus
Akershus
Akershus
Akershus
Akershus

Aust-Agder
Aust-Agder
Aust-Agder
Aust-Agder
Aust-Agder
Buskerud
Buskerud

Aurskog-Høland
Eidsvoll
Lørenskog
Lørenskog
Nesodden
Nesodden
Nesodden
Nesodden
Nittedal

Rælingen
Skedsmo
Ski

Ullensaker
Vestby
Ås

Arendal

Grimstad
Risør
Risør
Risør

Drammen
Ringerike

Buskerud

Ringerike

Finnmark

Alta

Finnmark
Finnmark
Finnmark
Finnmark
Finnmark
Finnmark
Hedmark
Hedmark
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Alta

Hammerfest
Hammerfest
Måsøy

Sør-Varanger
Vadsø

Folldal
Folldal

Silje

Helge
Marie

Vegard

Efthimios
Geir

Helge Ragnvald
Olga
Atle

Nora

Ole Magnus
Tore Bernt
Frøydis
Jan

Alexander Ruhs
Jonny

Rigmor Synnøve
Andrew
Frida

Knut Henning

Jørgen Harboe

Brit Helen Walbækken

Bergan

Hellevang
Ekeberg
Haave

Karantonis

Christensen

Seeser-Hoff
Papalexiou
Skift

Uvsbakk
Eide

Kristiansen
Myrhaug
Wollnick
Nilsson

Ingebrigtsen
Brox

Windtwood
Fred

Thygesen

Wilhelmsen
Bøhler

Rødt Nedre Romerike

Rødt Eidsvoll og Hurdal
Rødt Lørenskog
Rødt Lørenskog
Rødt Nesodden
Rødt Nesodden
Rødt Nesodden
Rødt Nesodden
Rødt Nittedal

Rødt Nedre Romerike
Rødt Lillestrøm

Rødt Nordre Follo
Ullensaker

Rødt Vestby
Rødt Ås

Rødt Arendal

Rødt Grimstad
Rødt Risør
Rødt Risør
Rødt Risør

Rødt Drammen
Rødt Ringerike

Nanna

Kristoffersen

Rødt Ringerike

Siss Mari

Solli

Rødt Alta

Britt Karin
Aud Marie
Lars Ivar
Jonas

Theresa Haabeth
Veronicha Angell
Marina

Ronny Bekken

Søvik

Tandberg
Wæhre

Muhammad
Holand
Bergli

Pettersen
Larsen

Rødt Alta

Rødt Hammerfest
Rødt Hammerfest
Rødt Måsøy

Rødt Sør-Varanger
Rødt Vadsø

Rødt Folldal
Rødt Folldal
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Hedmark

Kongsvinger

Torunn

Arnesen

Hedmark

Ringsaker

Lundsæter

Hedmark

Stange

Dyveke Irene Dufseth

Hordaland

Askøy

Kari Grinden

Lilleseth

Hedmark

Hordaland

Bergen

Kronstad

Rødt Stange

Inge

Abrahamsen

Rødt Askøy

Chiku

Ali

Bergen

Odd Arild

Viste

Hordaland

Bergen

Sofie

Marhaug

Hordaland

Øygarden

Nils Bjarte

Sæle

Hordaland

Odda

Andreas

Jacobsen

Hordaland
Hordaland
Hordaland
Hordaland

Møre og Romsdal
Møre og Romsdal
Møre og Romsdal
Møre og Romsdal
Møre og Romsdal
Møre og Romsdal
Møre og Romsdal
Nordland
Nordland
Nordland
Nordland
Nordland
Nordland
Nordland
Nordland
Nordland
Nordland
Nordland

Kvam
Odda

Radøy
Stord
Voss

Kristiansund
Kristiansund
Kristiansund
Kristiansund
Molde
Volda

Ålesund

Alstahaug
Alstahaug
Alstahaug
Alstahaug
Alstahaug
Bodø
Bodø
Bodø

Brønnøy
Brønnøy
Dønna

Nordland

Dønna

Nordland

Fauske

Nordland
Nordland
Nordland
Nordland
Nordland
Nordland
Nordland

Dønna

Fauske
Hadsel
Hadsel

Leirfjord
Narvik
Rana

Rødt Ringsaker

Unni Elisabeth

Hordaland

Hordaland
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Sør-Odal

Rødt Kongsvinger og omegn

Håvard
Terje

Hendrik

Tore Roth
Bridget
Kitty

Sidsel Holm
Sigve
Stein

Ivar Aasgaard
Gudrun Kløve

Malena Strømmen
Allan

Arnfinn

Eline Meek

Hanne Benedikte
Ingeborg Haug
Andreas
Astrid

Synne H

Marianne
Rune

Ingeborg Marie
Johansen

Gjerde

Kollbotn
Weber

Blokhus
Penny

Williams
Frøseth
Torland

Kristiansen
Røsand
Juuhl

Malakzadeh
Zvanut
Rørvik
Allern
Wiig

Steinholt
Tymi

Dankertsen
Bjørbæk
Nielsen

Brennvik
Wåde

Rødt Odal

Rødt Bergen - Kommuneorganisasjon
Rødt Bergen - Kommuneorganisasjon
Rødt Bergen - Kommuneorganisasjon
Rødt Øygarden
Raudt Kvam

Rødt Ullensvang
Rødt Ullensvang
Raudt Alver

Raudt Stord
Raudt Voss

Rødt Kristiansund
Rødt Kristiansund
Rødt Kristiansund
Rødt Kristiansund
Rødt Molde

Raudt Søre Sunnmøre
Rødt Ålesund

Rødt Alstahaug
Rødt Alstahaug
Rødt Alstahaug
Rødt Alstahaug
Rødt Alstahaug
Rødt Bodø
Rødt Bodø
Rødt Bodø

Rødt Brønnøy
Rødt Brønnøy
Rødt Dønna

Leonid

Rødsten

Rødt Dønna

Anne Helene

Godding

Rødt Fauske

Tom Kenneth
Per-Gunnar

Geir Jørgensen
Karen Hultgren
Anette Bøen
Lene

Alf Helge

Johansen
Skotåm

Kalsnes
Olsen

Hagen

Odlolien

Straumfors

Rødt Dønna

Rødt Fauske
Rødt Hadsel
Rødt Hadsel

Rødt Leirfjord
Rødt Narvik
Rødt Rana
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Nordland

Rana

Line

Ellingsen

Rødt Rana

Nordland

Saltdal

Olav

Eldøen

Rødt Saltdal

Nordland
Nordland
Nordland
Nordland
Nordland

Rana

Saltdal

Sortland
Sortland
Sortland

Nordland

Steigen

Nordland

Sørfold

Nordland
Nordland
Nordland
Nordland
Nordland
Nordland
Nordland
Nordland
Oppland
Oppland
Oppland
Oppland
Oppland
Oppland
Oppland
Oppland
Oppland
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo

Rogaland
Rogaland
Rogaland
Rogaland
Rogaland
Rogaland

Sogn og Fjordane
Sogn og Fjordane
Sogn og Fjordane
Sogn og Fjordane
Sogn og Fjordane
Sogn og Fjordane
Sogn og Fjordane
Sogn og Fjordane
Sogn og Fjordane
Telemark
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Sømna
Vefsn
Vefsn
Vefsn
Vega

Vestvågøy
Vågan
Vågan
Gjøvik
Gjøvik

Lillehammer
Lillehammer
Lillehammer
Lunner

Søndre Land
Vestre Toten
Østre Toten
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo

Haugesund
Rennesøy
Sandnes

Stavanger
Stavanger
Strand
Flora

Høyanger
Høyanger
Høyanger
Naustdal
Vågsøy
Vågsøy
Vågsøy
Årdal

Bamble

Maja Eline
Tone

Christoffer
Johnny

Kamilla Therese
Ravn

Røssvoll
Bakke

Ellingsen

Torgersen
Fossem

Rødt Rana

Rødt Saltdal

Rødt Sortland
Rødt Sortland
Rødt Sortland

Jacob Dybvald

Ludvigsen

Rødt Steigen

Hilde

Abelsen

Rødt Sørfold

Viktor

Gunnvald
Marion

Torbjørn

Per Anton
Paula

Gunnar

Laura Johanne
Finn Olav
Jorunn

Eva Marie
Oda

Øyvin

Victoria
Elin
Tor

Stein Trygve
Eivor

Maren

Siavash
Sofia

Stig Riise

Snorre Solheim
Ole Ronny
Mimir

Sara Nustad

Åsbjørn Fjelde
Marie Kronen
Einar

Ingunn
Randi

Magnar
Daniel
Geir

Sunniva

Stephan

Ana Isabel Taylor

Stein

Lindset

Lorentzen
Os

Nesjan

Lorentzen
Aarstein
Olsen

Rolijordet

Pedersen
Mathisen

Beer-Mølslett
Aamodt

Gaarder
Aarum

Sundheim
Stabekk

Evenrud
Rismyhr

Mobasheri
Rana

Pettersen
Sokn

Koldal

Kristjansson
Mauland
Kleven

Tveranger
Rysjedal
Kandal
Aven

Falkenstein
Henriksson
Oldeide
Oldeide
Øren

López

Rødt Sømna
Rødt Vefsn
Rødt Vefsn
Rødt Vefsn
Rødt Vega

Rødt Vestvågøy
Rødt Vågan
Rødt Vågan
Gjøvik
Gjøvik

Rødt Lillehammer
Rødt Lillehammer
Rødt Lillehammer
Rødt Lunner

Rødt Gjøvik og Land
Rødt Vestre Toten
Rødt Østre Toten
Rødt Oslo
Rødt Oslo
Rødt Oslo
Rødt Oslo

Rødt Haugaland
Rødt Stavanger
Rødt Sandnes

Rødt Stavanger
Rødt Stavanger
Rødt Strand
Raudt Kinn

Raudt Høyanger
Raudt Høyanger
Raudt Høyanger

Raudt Indre Sunnfjord
Raudt Kinn
Raudt Kinn
Raudt Kinn

Raudt Årdal

Rødt Bamble
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Telemark

Bamble

Ole Roger

Dyrkorn

Rødt Bamble

Telemark

Kragerø

Camilla Skjerven

Langlo

Rødt Kragerø

Kragerø

Håkon

Ljosland

Rødt Kragerø

Telemark

Telemark
Telemark
Telemark
Telemark
Telemark
Telemark
Telemark
Telemark
Telemark
Telemark
Telemark
Telemark
Troms
Troms
Troms
Troms
Troms

Trøndelag
Trøndelag
Trøndelag
Trøndelag
Trøndelag
Trøndelag
Trøndelag
Trøndelag
Trøndelag
Trøndelag
Trøndelag
Trøndelag

Kragerø
Kragerø

Notodden
Notodden
Notodden

Porsgrunn
Porsgrunn
Porsgrunn
Skien
Skien
Skien

Balsfjord
Harstad
Målselv
Tromsø
Tromsø
Frøya
Frøya
Hitra
Hitra

Levanger
Malvik

Melhus

Namsos
Orkdal

Steinkjer
Steinkjer
Steinkjer

Vidar

Charlotte
TERJE

Cecilie

Martin Lerstang
Morten

Fredrik Botnen
Gitte Anett
Pål

Fillip Rønning
Rune

Ørnulf

Rebecca Yvonn
Jørn

Mats Ivan

Bendik Hugstmyr
Jens Ingvald
Dordi

Steven

Guro-Karoline
JANN O.
Einar

Anna
Tina

Hanne Lise
Stine

Camilla
Finn

Håvard

Trøndelag

Stjørdal

Espen Myhr

Trøndelag

Trondheim

Arve

Trøndelag
Trøndelag
Trøndelag
Trøndelag
Trøndelag

Vest-Agder
Vest-Agder
Vest-Agder
Vest-Agder
Vest-Agder
Vestfold
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Midt-Telemark

Stjørdal

Trondheim
Trondheim
Trondheim
Verdal

Farsund

Flekkefjord

Kristiansand
Kristiansand
Lyngdal

Holmestrand

Tor Helge

Mia Småvik
Roald
Stine
Vidar

Øystein

Christopher
Ellen

Kasper Bekkeli
Marius

Lars Gunnar

Jørgensen

Therkelsen
MINDREBØ
Lerstang

Mikkelsen

Halvorsen
Nordahl
Slåtta

Berby

Jakobsen
Mathisen

Hjort-Sørensen
Rehnlund
Hjellnes
Larsen
Woie

Olsen

Hammer
Crozier

Aabakken

KRANGNES
Dahlum

Schärer

Knarbakk
Fahsing
Gangås
Bilstad

Rossing

Krogstad-Wiborg

Rødt Midt-Telemark

Rødt Kragerø
Rødt Kragerø

Rødt Notodden
Rødt Notodden
Rødt Notodden

Rødt Porsgrunn
Rødt Porsgrunn
Rødt Porsgrunn
Rødt Skien
Rødt Skien
Rødt Skien

Rødt Balsfjord
Rødt Harstad
Rødt Målselv
Rødt Tromsø
Rødt Tromsø
Rødt Hitra
Rødt Hitra
Rødt Hitra
Rødt Hitra

Rødt Levanger
Rødt Malvik

Rødt Melhus

Rødt Namsos
Rødt Orkland

Rødt Steinkjer
Rødt Steinkjer
Rødt Steinkjer

Grandalsmo

Rødt Stjørdal

Sletten

Trondheim - Kommuneorg

Rimul

Rørdal
Arentz

Hjerpbakk
Nordskag

Bekkevold
Wahl

Rudnes

Espeland

Thoresen
Lingås

Rødt Stjørdal

Trondheim - Kommuneorg
Trondheim - Kommuneorg
Trondheim - Kommuneorg
Rødt Verdal

Rødt Farsund

Rødt Flekkefjord

Rødt Kristiansand
Rødt Kristiansand
Rødt Lyngdal

Rødt Holmestrand
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Vestfold

Horten

Alf

Henriksen

Rødt Horten

Vestfold

Horten

Terje

Randem

Rødt Horten

Vestfold
Vestfold
Vestfold
Vestfold

Horten
Larvik

Tønsberg

Sandefjord

Østfold

Fredrikstad

Østfold

Fredrikstad

Østfold
Østfold

Fredrikstad
Halden

Sandra Michelle
Vinjar Sten Olav
Ole Marcus

Sondre Johan
Wikran

Moss

Østfold
Østfold
Østfold
Østfold

Moss

Sarpsborg
Sarpsborg

Larsen

Rødt Sandefjord

Rødt Fredrikstad

Østfold

Moss

Rødt Tønsberg og Færder

Dale

Erling

Hobøl

Østfold

Mærøe

Hermund Arntzen

Hannah

Østfold

Moss

Rødt Larvik

Rødt Fredrikstad

Jan Tore

Østfold

Rosendal

Syversen

Halden
Halden

Rødt Horten

Dan André

Østfold
Østfold

Kleven

Berg

Rødt Fredrikstad

Rennemo-Melsom

Rødt Halden

Harlyng

Rødt Halden

Romy

Rohmann

Rødt Indre Østfold

Eirik

Tveiten

Rødt Moss og omegn

Linn Elisabeth
Rokke
Ann May Noomi
Marita
Remi

Jan Petter Bruun
Marthe

Våler i Østfold Martin Werner

Andersen

Rødt Halden

Martinsen

Rødt Moss og omegn

Toverud

Rødt Moss og omegn

Sølvberg

Rødt Moss og omegn

Bastøe

Rødt Sarpsborg og omegn

Bastøe

Rødt Sarpsborg og omegn

Olsen

Rødt Våler i Østfold

Fylkestingsrepresentanter
Agder

Knut Henning

Thygesen

Innlandet

Maria Nilsen

Aksberg

Innlandet
Møre og Romsdal
Nordland
Nordland
Nordland

Rogaland

Troms og Finnmark
Troms og Finnmark
Trøndelag
Trøndelag
Trøndelag

Vestfold og Telemark
Vestfold og Telemark
Vestland
Vestland
Viken
Viken
Viken
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Ronny Bekken
Silje Alise
Synne H

Per-Gunnar

Geir Jørgensen
Bjørn Ove
Frode

Jens Ingvald
Estela

Hallgeir

Hege Bae
Tobias

Maren Njøs
Jeanette
Terje

Hans Petter de
Tobias Langås

Ann May Noomi

Larsen
Ness

Bjørbæk
Skotåm

Kalsnes
Hersdal

Bygdnes
Olsen

Andreetta
Opdal

Nyholt
Lund

Kurdøl

Syversen
Kollbotn
Fine

Handeland
Martinsen
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Bydelsrepresentanter i Oslo
Arne Herman

Rolijordet

Rødt Oslo Alna

Ingrid

Finkelsen

Rødt Oslo Østensjø

Erik

Ingrid Kvamme
Jon Werner
Jorge

Katherine
Laila

Mari Rise
Miriam
Olaf

Peder

Petter
Reza

Sammia Naz
Shahla

Steffen RM
Thomas

Trude Koksvik

Hollie

Fredriksen
Sandven
Soria

Joakimsen
Løchting
Knutsen
Mardan

Svorstøl
Østring

Færevaag
Rezaee
Zaeem

Sultani
Sørum

Nygreen
Nilsen

Rødt Oslo Nordstrand
Rødt Oslo Sagene
Rødt Oslo Bjerke

Rødt Oslo Søndre Nordstrand
Rødt Oslo Gamle Oslo
Rødt Oslo Alna

Rødt Oslo Grorud

Rødt Oslo Grünerløkka
Rødt Oslo Gamle Oslo
Rødt Oslo Vest

Rødt Oslo Nordre Aker
Rødt Oslo Sagene
Rødt Oslo Alna

Rødt Oslo Grorud

Rødt Oslo St. Hanshaugen
Rødt Oslo Grünerløkka

Rødt Oslo Søndre Nordstrand

Rødt har 44,7% kvinnelige folkevalgte og 55,3% mannlige folkevalgte.

9.2 Folkevalgtoppfølging
Folkevalgtkonferanse
5. -6. oktober 2019 ble det arrangert en folkevalgtkonferanse for alle folkevalgte etter valget 2019 på
Sundvolden Hotell i Hole Kommune. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe bestående av Silje Kjosbakken,
Reidar Strisland og Kristoffer Lia Lerstang til å arrangere konferansen. På samlingen deltok over 180
folkevalgte fra hele landet. Dette er den største folkevalgtsamlingen Rødt har arrangert til nå. Det var
program både lørdag og søndag, med flere parallelle programposter hvor deltagerne selv kunne velge hva
de ville delta på.
På programmet sto det bla. hvordan bekjempe forskjells-Norge i posisjon/opposisjon, kommunebudsjett,
samarbeidsavtaler med fagbevegelsen, rettferdig miljøpolitikk i kommunen, antirasisme og
inkluderingsarbeid i kommunen, oppsummering av valgkampen og presse og sosiale medier.
Det var panelsamtaler med eksterne gjester, gruppeoppgaver og delte samlinger. Det ble også lansert en
felleskampanje for profittfri velferd. Tilbakemeldingene er at samlingene har blitt et naturlig møtepunkt for de
folkevalgte og at det er nødvendig å samle alle de nye folkevalgte kjapt etter valget. Dette gir en ny giv for å
gå løs på folkevalgtoppgaven, samt essensielt for å dele erfaringer og tips folkevalgte imellom.
Koordinering av fylkestingsrepresentantene
Etter Rødt kom inn på alle fylkestingene over hele landet, har det etter initiativ fra fylkestingsgruppene vært
jobbet med å få på plass samordning mellom fylkestingsrepresentantene. Etter forslag fra representanter
i LS i november 2019, ble det gjort vedtak om at SST skulle følge opp saken og at kommunalpolitisk utvalg
skulle forberede en sak til LS-møtet i februar 2020. Rødts folkevalgtarbeid var en diskusjonssak i LS i
februar 2020, og det ble ikke gjort noe videre vedtak. Siden dette ikke har vært fulgt opp etter dette, har
samordningen vært fulgt opp av Rødt Vestland på eget initiativ, og det har vært arrangert tre samlinger
på Zoom for erfaringsutveksling og diskusjon om saker som skal behandles i alle fylkesting. De fleste
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fylkestingsgruppene har vært representert på disse samlingene. Arbeidet med å jobbe på tvers av
fylkestingsgrupper må utvikles videre og styrkes i neste landsmøteperiode, da det skjer mye viktig av både
politikkutvikling og erfaring med praktisk folkevalgtarbeid på fylkestingene rundt om i landet.
Se for øvrig beretning fra kommunalpolitisk utvalg om annet arbeid for å følge opp folkevalgte.
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10. Arrangementer og kampanjer
10.1 Popvenstre

Popvenstre var planlagt gjennomført for fjerde gang 29.08.2020, men ble dessverre avlyst av
koronasituasjonen i Norge. Arbeidet med festivalen ble koordinert av en egen arbeidsgruppe med frivillige
ledet av Brage Aronsen og Kristoffer Lia Lerstang. Hovedtema for festivalen 2020 skulle være miljø og klima.
Planleggingen av festivalen ble startet opp høsten 2019, men ble avsluttet i mars 2020, da myndighetene
gjorde vedtak på at større arrangementer ikke kunne bli gjennomført sommeren 2020.
Arbeidsgruppen hadde ferdigstilt alt at søknader, tillatelser og tekniske planer. Videre hadde det blitt
engasjert artister som Mikael Wiehe, Sløtface og Sandra Kolstad. Arbeidet med debatter, bokbad,
internasjonale gjester og barneprogram var også godt i gang. Det var laget nytt grafisk innhold og nye
nettsider. Billetter hadde blitt lagt ut for salg, men disse ble i sin helhet refundert.
Det var søkt om støtte fra Kulturrådet, Oslo Kommune, Fritt Ord og flere fagforeninger og forbund. Der det
ble innvilget støtte ble dette refundert.
Arbeidsgruppen ser det som synd at festivalen ikke ble gjennomført, da det var lagt ned mye arbeid i
forkant og at festivalen har blitt et naturlig samlingsted for Rødts medlemmer og de som er interessert i
skjæringspunktet mellom kultur og politikk, men slik smittesituasjonen var på tidspunktet lot dette seg ikke
gjøre. Popvenstres arbeidsgruppe ønsker å komme sterkere tilbake med en ny festival en annen gang

10.2 Folketinget

Våren og sommeren 2019 ble det arrangert 44 åpne folkemøter over hele landet under navnet Folketinget.
Målsetningen var å arrangere åpne møter hvor de lokale førstekandidatene til det kommende valget kunne
presentere seg selv og Rødts politikk. Møtene skulle være utadretta for å komme i kontakt nye velgere,
tiltrekke seg valgkampfrivillige, samt skaffe oppmerksomhet i lokal presse. Det ble utformet et felles konsept
som ble kalt Folketinget, en egen 1-2-3-guide på hvordan arrangere åpne møter, samt en helhetlig grafisk
profil. Dette for å gjøre arrangementene gjenkjennelig over hele landet. Fra partikontoret ble det bidratt
med hjelp til arrangement, SOME, presse, samt eget grafisk kart på nettsidene hvor publikum kunne finne
arrangementer. De forskjellige møtene fikk også besøk fra sentralt og det ble satt av 200 000,- som lagene
kunne søke på.

10.3 Grunnmur

Grunnmur – Rødts organisasjons- og skoleringskonferanse ble avholdt i Sandvika 15. og 16. februar 2020.

Konferansen samlet 170 deltagere fra hele landet.
Konferansen var organisert i 7 spor: Rødtskolen, Studiesirkelledelse, Møteledelse opg sekretærkurs,
2 lagsstyrekurs, kvinnepolitiskansvarligkurs og et kasserer kurs. I sporene var det presentasjoner fra
kursledere og mye gruppeoppgaver.
Vi fikk mange positive tilbakemeldinger på at det var lagt opp til mye gruppearbeid og presentasjoner i spor.
Plenumsinnledninger ved Benedikte Pryneid Hansen om organisasjonen Rødt, Tobias Handeland om Rød
Ungdom, Thina Nordfjellmark og Christioffer Ellingsen om erfaringer med organisasjonsbygging i Nordland
og Silje Kjosbakken om folkebevegelsen mot forskjells-Norge.
I en voksende bevegelse er det viktig at vi fortsetter med å gjøre slike investeringer i partiets kollektive
kunnskap om organisasjonsarbeid, som denne konferansen har vært.

10.4 Organisasjonskurs

Det er gjennomført et sentralt organisasjonskurs i perioden basert på kursmalen utviklet av
organisasjonsutvalget. I tillegg har en del fylker har gjennomført kurs basert på egne opplegg.
Våren 2020 ble det gjennomført et digitalt organisasjonskurs, grunnet Corona.
I november 2020 avholdt vi et digitalt valgkampkurs for lagsstyrer. Det var det stor interesse for.
Det gjennomføres webinarkurs i hypersys jevnlig. Etter valget 2019 innførte vi en prøve som en del av kurset.
Vi har hatt 167 deltagere som har fullført kurset med prøve.
Med at vi har fått det nye verktøyet Ringesentralen høsten 2020 har vi jevnlig hatt webinarkurs i bruk av dette.
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Det virker som det er stor interesse for diverse organisasjonskurs i organisasjonen. Dette bør vi fortsette og
videreutvikle framover.

10.5 Kvinnesamling

Lørdag 16. januar ble det gjennomført en digital kvinnesamling. Det var om lag 110 deltakere fra hele landet
på samlinga. I tillegg til politisk skolering var det organisatorisk kursing i partikultur, møteledelse og hvordan
ta ordet. Det var to gruppediskusjoner med små grupper, noe som viste seg å fungere bra for å aktivisere alle
deltakerne på en digital samling. Etter samlinga ble det arrangert flere lokale samlinger. Dette skal gjentas
før landsmøtet.

10.6 Aksjonsdager
Rettferdig miljøpolitikk 25. april 2020
Lørdag 25. april var det planlagt en nasjonal aksjonsdag om rettferdig miljøpolitikk. Denne ble avlyst på
grunn av koronapandemien. De ble i stedet opprettet en kampanjeside på rødt.no, det ble produsert video
og annet innhold til sosiale medier, og vi satt av en uke til ekstra fokus på rettferdig miljøpolitikk i våre kanaler.
Vi lykkes relativt godt med å spre budskapet om Rødts politikk på dette området til tross for at vi ikke kunne
gjennomføre aksjoner på gatenivå.
Aksjonsdag 19. september 2020: Koronakrisa / ett år til valget
Til tross for koronasituasjonen ble det gjennomført en aksjonsdag 19. september, i forbindelse med at det
da var rundt et år igjen til valget. Budskapet var retta inn mot koronakrisa, og at kriser øker klasseskillene.
105 av 185 lokallag var påmeldt, men bare 70 lag meldte fra om stands. Det ble distribuert 26 000 koronaløpesedler, 4 000 nynorsk korona-løpesedler, 30 000 nye generell løpesedler (35 000 restopplag til
kontoret), 6 000 nynorsk generell løpesedler og 1100 koronaprogram.
Vi hadde dessuten en Rødt Hjemmefra-sending to dager før aksjonsdagen. Det viste seg krevende å
gjennomføre både Rødt Hjemmefra og aksjonsdag så tett opp til hverandre. Vi ikke lykkes ikke så godt nok
med å spisse budskapet under aksjonsdagen. At aksjonsdagen og Rødt Hjemmefra hadde ulike temaer og
innretning var til hinder for vekselsvirkningen. I måneden etter aksjonsdagen fikk vi 189 nye medlemmer.
Alt materiell til aksjonsdagene ble utgitt på både nynorsk og bokmål.
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11. Økonomi
Økonomiarbeidet i perioden legges opp i tråd med Landsmøtets vedtak «Økonomiske retningslinjer for
perioden». Beretningsperioden gjelder partiets økonomi for årene 2019 og 2020, forskyvning ift LMvedtakene.
Hovedbildet når det gjelder partiets økonomi er at vi har god oversikt over inntektene og god kontroll på
utgiftene. Budsjettene settes opp etter en tradisjonell behandingsprosess der konkrete prioriteringer
med utgangspunkt i LM-vedtaket først drøftes i den daglige ledelsen og deretter legges forslag fram til
behandling i Arbeidsutvalget, Sentralstyret og Landsstyret. Vi balanserer budsjettene godt i forhold til behov
og økonomiske muligheter da vi har en god og sterk egenkapital. Vi disponerer midlene for å sikre politisk
aktivitet i hele partiet. En følge av lokal tariffavtale er at budsjettene fra og med 2021 også drøftes formelt
med HK-klubben.
2019
Rødt hadde et driftsresultat på -1.815.121 dette året. Det er kr 300.000 mer enn først budsjettert som
underskudd, men i tråd med vedtatt satsing i innspurten av kommunevalgkampen.
Hovedtrekk ved regnskapet dette året er at vi ikke når innsamlingsmålet, men dette blir mer enn kompensert
ved at vi får økte medlemsinntekter og har godt grep om arbeidet med stemmestøtte. Det vises ellers til
notene for dette årsregnskapet.

2020
For dette regnskapsåret ble det budsjettert med et driftsresultat på kr 38.000 – i praksis et budsjett i
balanse.
Lønnsutgiftene ble økt fra 9,5 millioner til 11 millioner, hovedsakelig som en følge av landsmøtets vedtak om
å ansette regionsekretærer. Det var satt av midler til kulturfestivalen «Popvenstre» og mere midler til kurs og
konferanser enn foregående år.
Da landet stengte ned 12.mars rammet det også det politiske arbeidet vårt. Flere tiltak ble avlyst, møter på
Zoom har ikke den samme kostnadsrammen som det å møtes fysisk. Vi fikk en situasjon der inntektene
stort sett fortsatte som før, mens utgiftene ble sterkt redusert. Ved halvårsregnskapet (+ 7,2 mill) så vi klart
at dersom vi ikke skulle gå på et helt unødvendig høyt årsresultat så måtte det tas initiativ til økt aktivitet i
partiet de siste 4 månedene. Budsjettrevideringen tok derfor sikte på å stille minst 3 millioner til disposisjon
til økt aktivitet på alle nivå i partiet.
Resultatregnskapet for 2020 pr 30. oktober viser et overskudd på i underkant av 5 millioner. Det antas
at årsresultat vil ligge på rundt 4 millioner og dette er «overført» till bruk i 2021 i forbindelse med
budsjettarbeidet i desember 2020. (Regnskap foreligger til LM.) En av forklaringene på at det høye resultatet
holder seg er at vi har gått på en ny nedstenging. Samtidig forventes at det som ble stilt til rådighet i
budsjettrevidering vil bli bokført på kostnadssida i november og desember.
Egenkapital
Rødt sin sterke egenkapital fremkommer i balanseregnskapene. Hva som kan disponeres av egenkapitalen
fremkommer ved at eiendom, anleggsmidler og gjeld trekkes fra totalsummen i balanseregnskapet. Ved
årsoppgjør 2020 forventes dette å øke i forhold til 2019 som en følge av driftsoverskudd og aksjegave.
Statlig støtte
Rødt sin økonomi er knyttet til valgresultatene. Etter at vi kom inn på Stortinget har vi mottat sentral
stemmestøtte og grunnstøtte. Stemmestøtte og grunnstøtte ved lokalvalg disponeres etter LM-vedtak av
partiet sentralt. Partiets mange kasserere og lagsledere legger ned en stor jobb i å rapportere regnskap
til SSB. Det skal registreres opplysninger om partilaget og det skal sendes inn årsregnskap, det er de to
kriteriene som må oppfylles for å få statlig støtte utbetalt. Informasjon om plikten og rutinene blir sendt ut i
organisasjonen og det er behandlet på kassererkurs og i kassererhåndboka. Vi begynner å få gode rutiner
på dette og det er nå lite støtte som går tapt fordi vi ikke rapporterer i Partiportalen.
Økonomi- og regnskapsarbeid
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Økonomi- og regnskapsarbeid blir stadig mer omfattende og kompetansekrevende, ikke minst med tanke
på at budsjettet er doblet etter at vi kom inn på Stortinget. I denne perioden har vi fått stabilitet i programvare
og rutiner. Det krever at regnskapssekretær holdes oppdatert og deltar på nødvendige kurs. Digitalisering av
bilag fases inn i 2020. Med de ressursene vi rår over så fører vi eget regnskap, regnskap for stortingsgruppa
og en del lag sine regnskap gjennom reskontrosystemet.
Rødt sitt sentrale regnskap revideres nå av Nitschke AS.
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12. Ansatte

Rødt har tariffavtale med Handel og Kontor innenfor overenskomstområdet for Arbeiderbevegelsens
Arbeidsgiverforening.
Politisk valgte/frikjøpte følger ikke denne tariffavtalen, men innplassering og lønn fastsettes etter vedtak i
Sentralstyret.
Rødt har avtale med Gjensidige om Obligatorisk Tjeneste Pensjon (OTP). Arbeidsgivers kostnad er 4 %
av brutto lønn. Det foretas ikke trekk fra ansatte. Rødt er også tilsluttet AFP-ordningen. Kostnaden for
arbeidsgiver er 2,5 % av brutto lønn.
Ved årsslutt 31.12.20 er dette de stillingene og stillingsprosentene vi har:
Kontorleder			1,0
Grafisk medarbeider		
0,8
Organisasjonssekretær (5)
4,2
Regnskapssekretær		
1,0
Pressesekretær		 0,5
Regionsekretær (5		
3,5
Ungdomsorganisasjon (4)
3,4
Utvalgssekretær (2)		
0,4
Lokalt ansatt (2)		
1,5
Totalt blir dette 16,3 årsverk.
Lønnskostnader til politisk tillitsvalgte utgjør totalt 4,2 årsverk.
Det er totalt 33 personer på ansatte-lista pr november 2020 inkludert inkludert de på permisjon. Antallet
vokser hvert år og viser at personalarbeidet i framtida vil kreve egne ressurser.
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13. Rødts eiendom
13.1 Dronningens gate 22

Våre kontorlokaler er en del av sameiet Dronningens gate 22/Prinsens gate 3A, med totalt 11 seksjoner,
en seksjon pr. etasje i de to gårdene. Rødt eier i dag to seksjoner, i 4. og 5. etasje i D22. 5. etasje ble kjøpt
av Prioritet Norge AS i desember 2013, og 4. etasje ble kjøpt i februar 2014 av De Facto. Lokalene ble tatt i
bruk sommeren 2014. Rød Ungdom og Rødt Oslo har kontor i 5. etasje. Rødt sentralt har kontorer i 4. etasje.
Resten av 5. etasje brukes som møterom.
D22 har foreløpig ikke innfridd ønsket om mindre kostnader enn vår forrige eiendom. D22 er en gammel
bygård og det er hvert år siden kjøpet avdekket behov for oppgraderinger i bygg og installasjoner. Den
største kostnaden nå er installering av ny heis. Det er drøftet uformelt om å vurdere andre lokaler, men dette
er lagt til side til etter stortingsvalget. Utfordringen er å finne lokaler som er universelt utformet, rimelige,
sentrale og aktivitetsvennlige.

13.2 P14 AS

AS Prinsensgate 14 er en treetasjes trebygning i Trondheim sentrum. Kontordelen brukes av Rødt og
RU lokalt. Det er i tillegg tre utleiehybler. Rødt eier hele selskapet. Styreleder: Helge Røsnåsbjørg og
styremedlem: Einar Spjelkavik. Daglig leder: Leidulf Husjord. Selskapet har noe svak likviditet og det er gitt
2 likviditetslån på til sammen kr 110.000. Selskapets regnskap føres av Abra Regnskap AS og revideres
av Orkla Revisjon AS. I forbindelse med årsoppgjør 2020 for Rødt vil det vurderes gjeldsslette/styrking av
aksjekapitalen.

13.3 Klassekampen AS

Rødt eier 19,64 % av avisa Klassekamepn. Vi har to styremedlemmer med vara – det er henholdsvis Mimir
Kristjansson og Anita Lie med vara Joakim Espe og Eivor Evenrud.
Av de største eierne er Klassekampens Venner eier 17,23 %, Fagforbundet 14,997 % og Fellesforbundet 5 %.
Opplaget var i 2019: 30 076 hvorav papiropplag 27 481
Det har ikke vært noen saker som har medført større diskusjoner i partiet eller partiets ledelse i perioden.
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Landsmøtets merknader til beretninga
Merknad til beretninga

Beretninga inneholder ei liste over alle folkevalgte som representerer Rødt - unntatt de som er valgt inn
via felleslister. Dette er kamerater som jobber for å fremme Rødt-politikk på lik linje med andre folkevalgte,
men som på grunn av særegne lokale forhold gjør det i ulike samarbeidskonstellasjoner med andre partier
og/eller uavhengige. I en del lokalsamfunn er slike felleslister viktige politiske aktører i folkelige kamper, og
felleslistenes arbeid bidrar til å skaffe Rødt stemmer i fylkestingsvalg og stortingsvalg. Landsmøtet mener
disse kameratene burde vært framheva på lik linje med de folkevalgte som representerer partiet direkte, og
ber LS gjøre det i beretninger som legges fram for framtidige landsmøter.

Merknad til beretninga

Både til dette landsmøtet og til det forrige har behandlinga av beretninga ikke vært god nok i forkant av
landsmøtet. Det er viktig at landsstyrets vurderinger av arbeidet i perioden er godt gjennomdiskutert. Til
neste landsmøte bør de politiske vurderingene legges fram for landsstyret i god tid før behandling, sånn at
beretninga reelt blir landsstyrets beretning, og ikke sentralstyret eller AU eller partisekretæren sin beretning.

54

BERETNING

BERETNING

55

