
 

 
 
 
 

Landsmøte 2023 
21.-23. april 2023 

1/7 

rødt.no 

1. Innkalling til Rødts landsmøte 2023 

 
Landsstyret i Rødt har vedtatt at landsmøtet i 2023 blir fra fredag 21. april til søndag 23. 
april 2023.  
 
Du mottar denne innkallinga fordi du er lagsleder, distriktstyreleder eller 
landsstyremedlem. Det er forventet at du deler denne informasjonen videre med ditt lag, 
distriktslag, utvalg osv. 
 

Innhold: 

 
I. Saksliste for landsmøtet 

II. Valg av delegat til landsmøtet 
III. Forslagsfrister 
IV. Forslagsrett 
V. Utsending av sakspapirer og frister fram mot landsmøtet 

VI. Forberedelse av saker 
VII. Observatører på landsmøtet 

VIII. Landsmøteforberedende komiteer 
 
 

Innkallingen kan også lastes ned her: http://rødt.no/landsmote-2023/ 

I. Saksliste for landsmøtet 

 
Landsstyret har vedtatt følgende saksliste for landsmøtet:  

1. Konstituering 
2. Beretning 
3. Regnskap 
4. Vedtekter 
5. Handlingsplan 
6. Retningslinjer for budsjett 
7. Uttalelser 
8. Valg av ledelse og revisorer 
 

Frist for andre forslag til saksliste er 11. september 2022. Etter dette er det ikke mulig å 
fremme nye forslag på saker. Eventuelle forslag sendes til roedt@roedt.no, emne på 
eposten skal være «Saksliste for landsmøte» 
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II. Valg av delegat til landsmøtet 

 
Partilaga skal velge delegat til landsmøtet i tråd med § 10 i vedtektene. Landsstyret har 
vedtatt følgende delegatnøkkel: 
 

Det settes et tak på 215 delegater fra Rødt-lag til landsmøtet. Når alle lag har fått en 
delegat hver fordeles de resterende delegatene på de største lagene etter 
medlemstall. Det gis maksimalt to delegater per lag. 

 
Alle lag har rett på delegat, enten valgt direkte fra laget eller sammen med andre lag hvis 
laget velger det. Hvis fellesvalg, fordeles delegatene etter delegatnøkkelen landsstyret har 
vedtatt.  
 
Delegatgrunnlaget 1. januar 2023 informeres om i egen utsending sammen med 
delegatnøkkel i januar 2023. 
 
Landsstyret oppfordrer lokallagene til å tenke kjønnsbalanse og representasjon i valget av 
delegater til landsmøtene. For å sikre en bredde når mange lag kun får én delegat, bør det 
oppfordres til samarbeid mellom lag, f.eks. regionvis eller i fylkene, slik at vi får et 
landsmøte hvor delegatene speiler bredden i partiet.  
 
Fristen for å melde seg på landsmøte og rapportere inn hvem som er valgt som delegat er 
10. februar. Det er mulig å velge delegater før jul hvis man vil. Gjør man det anbefaler vi at 
man velger en prioritert liste over delegater, da delegatgrunnlaget ikke er endelig før 1. 
januar. Minst annenhver person på lista skal være kvinne i tråd med Rødts vedtekter § 13. 
 
Rapportering om delegatvalgene sendes til roedt@roedt.no så raskt som mulig, 
og innen 10. februar. 
 
Alle delegater må registre seg elektronisk via skjemaet, som sendes ut med 2. innkallinga, 
innen 10. februar. 
 

III. Forslagsfrister 

De siste landsmøtene har vi hatt veldig mange forslag med til landsmøte, som ingen har 
argumentert for i landsmøtesalen. For at det skal bli mer overkommelig å sette seg inn i 
forslagene til landsmøtet, og for at utsendingene skal ha bedre forutsetninger til å ta 
stilling til de reelle uenighetene, så er det en opprettholdelse frist for forslag som er avvist 
av landsmøteforberedende komite i forkant av landsmøtet. 
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11. september er forslagfrist til saksliste til landsmøte. 
 
11. desember er forslagfrist for å levere forslag til landsmøte. 
 
10. februar er frist for å opprettholde forslag avvist av landsmøteforberedende 
komite/landsstyret. 
 
Under selve landsmøtet kan det kun stilles endrings-, stryknings- eller tilleggsforslag til 
allerede innleverte forslag, som er innstilt på at skal vedtas eller avviste forslag som er 
opprettholdt innen 10. februar. Forslagsfrist for endring, strykning eller tilleggsforslag på 
slike forslag er under landsmøtet.  
 
Det åpnes opp for å levere forslag først etter grunnlagsdokumenter er sendt ut. I andre 
innkallingen vil det bli gitt instruksjon på hvordan man skal levere forslag. 
 

IV. Forslagsrett 

 
Landsstyret har vedtatt:  
Forslag som skal behandles på landsmøtet i Rødt må være sendt inn av lokallag, 
distriktslag, landsstyret, sentralstyret, utvalg nedsatt av landsstyret, Rød Ungdoms 
sentralstyre eller landsstyre, eller landsmøteforberedende komiteer. 
 
Det kan fremmes forslag fra mindretallet i organ med forslagsrett i tråd med §4.2. i 
vedtektene. Mindretallsforslag kan sendes inn til landsmøte så framt de har støtte blant 
1/3 av forsamlingen i et organ med forslagsrett. 
 
Informasjon om praktisk forslagsstilling kommer i andre innkallingen til landsmøtet. 
 

V. Utsending av sakspapirer og frister fram mot landsmøtet 

 
2022 
12.- 13. februar: LS-møte 

• Vedta landsmøteprosessen (frister og forslagsrett) 

• Sette ned forberedende komité for vedtekter, og vedta mandat 
 
7.- 8. mai: LS-møte 

• Innstille på saksliste for landsmøtet 
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• Forslagsrett til landsmøtet 

• Vedta delegatnøkkel, og innstille på forslag til observatører 

• Sette ned forberedende komité for økonomiske retningslinjer og handlingsplan, og 
vedta mandat 

• Sette ned forberedende komité for uttalelser, og vedta mandat 

• Sette ned nominasjonskomité 
 
3. juni: 

• 1. innkalling til landsmøtet går ut, med førsteutkast til vedtekter og et 
diskusjonsopplegg til partiet 
 
21. august: 

• Frist for å komme med innspill til komiteens førsteutkast til vedtekter 
 
11. september: 

• Forslagsfrist til saksliste til landsmøte 
 
17.- 18. september: LS-møte 
 
20. september: 

• 2. innkalling ut, med forslag til økonomiske retningslinjer og handlingsplan, og 
andreutkastet til vedtekter 

 
3. desember: LS-møte 

• Vedta landsstyrets beretning 

• Gi SST fullmakt til å komme med forslag til ordstyrere, referenter, 
protokollunderskrivere, redaksjonskomiteer, forretningsorden og tidsplan. 

 
11. desember: 

• Forslagsfrist for alle saker 
 
2023 
 
15. Januar: 

• Frist for komiteene å levere sine innstillinger på forslag 
 
25. Januar:  

• Tredje innkalling sendes ut / forslag med innstillinger gjøres tilgjengelig 
 
10. februar: 
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• Frist for å opprettholde avviste forslag 

• Påmeldingsfrist 
 
1. mars: 

• Siste utsending til delegatene med oversikt over/tilgang til forslag til behandling 
 
21.-23. April: Landsmøte 
 

VI. Forberedelse av saker 

Hovedsak på landsmøte 2023 er vedtekter. Landsstyret har bedt vedtektskomiteen om å 
nyskrive vedtektene til Rødt. Eget diskusjonshefte og informasjon om prosessen finner 
dere her:  
 
Landsstyret ber alle distrikts- og lokallagene om å legge til rette for skolering og åpen 
debatt om landsmøtesakene for nye og gamle medlemmer. Begynn allerede nå å planlegge 
hvordan man legger opp landsmøteforberedelsene best mulig.  
 
Alle medlemmer bør informeres om den landsmøteforberedende prosessen i lokallaget de 
tilhører, eller i distriktslaget om de ikke har lokallag der de bor. Husk at sentralstyret står 
til disposisjon for de distirktslagene som ønsker besøk fra sentralt, og lokallagene 
oppfordres til å invitere distriktsstyret til å innlede på sine møter. 
 

VII. Observatører på landsmøte 

 
Ifølge Rødts vedtekter har sittende landsstyre observatørstatus på landsmøtet. Det vil si 
tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Lokallag opprettet etter 1. januar 2023 har 
også, ifølge vedtektene, rett til å stille med observatør på landsmøte. 
 
Landsstyret innstiller på at det i tillegg til det sittende landsstyret og nyoppretta lokallag 
gis observatørstatus til: 

• Nye innstilte kandidater til sentralstyret for neste periode. 

• Distriktsleder som ikke sitter i LS eller er valgt som delegat 

• Komitéleder forforberedende komitéer som ikke sitter i LS eller er valgt som 
delegat. 

• Internrevisorer valgt av landsmøtet i 2021 

• Stortingsrepresentanter for Rødt 
 
Det er ikke mulig for andre å være observatører (deltager med tale- og forslagsrett) på 
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landsmøtet. 

VIII. Landsmøteforberedende komiteer 

Landsstyret har nedsatt følgende landsmøteforberedende komiteer 
 
Landsmøteforberedende vedtektskomité: 
 
Leder: Sissel Hallem, sentralstyret 
Gyro Fjordheim Fjermedal 
Thomas Nygreen 
Magnhild Nilsen 
Rameen Sheikh 
Jens Ingvald Olsen 
Bjørn Kristiansen 
Ragnhild Kvifte 
Andreas Tymi 
Hannah Parschat 
Markus Amund Sæther, Rød Ungdom 
 
Landsmøteforberedende nominasjonskomité: 
 
1. Sofie Marhaug (leder), Hordaland 
Stortingsrepresentant, tidl. Bystyrerepresentant, litteraturviter 
2.Marthe Bastøe, Østfold  
Leder Rødt Sarpsborg, kommunestyrerepresentant 
3.Tor Helge Rimul, Trøndelag  
Fagarbeider i barneskolen, kommunestyrerepresentant 
4.Hanne Stenvaag, Troms 
Leder for Krisesenteret i Tromsø, førstekandidat i 2021, lang fartstid i kvinnebevegelsen 
5.Hanne Benedikte Wiig, Nordland 
Varaordfører i Alstadhaug, sykehusaksjonist, lærer 
6.Eivor Evenrud, Oslo 
Gruppeleder i bystyret, barnehagelærer 
7.Aram Zaheri, Oslo 
Styremedlem Rødt Oslo, palestinaaktivist 
8.Truls Drageset Dydland, Rogaland 
Kommunestyrerepresentant og aktivist i Rogaland, student 
9.Joachim Espe, Akershus 
Leder for Bygningsarbeidernes fagforening, faglig utvalg 
10.Geir Oldeide, Sogn og Fjordane 
Terminalsjef på fryselager, førstekandidat i 2021 
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11.RU 
 
Landsmøteforberedende uttalelsekomité: 
 
1.Mailiss Solheim-Åkerblom, SST (leder) 
2.Seher Aydar, SST 
3.Ronny Bekken Larsen, Innlandet 
LS, kulturarbeider, fylkestingsrepresentant  
4.Sofia Rana, Oslo 
LS, Kabinansatt, bystyrerepresentant, antirasistisk utvalg 
5.Rainer Svartrapmo, Trøndelag 
Fylkesleder, tillitsvalgt i Fagforbundet, faglig utvalg i Rødt 
6.Lætif Akber, Agder 
Sosialarbeider, afghansk flyktningbakgrunn, var førstekandidat i 2021 
7.Bendik Woie, Troms 
Kommunestyrerepresentant, miljøbevegelsen 
8.Linda Forsvik, Nordland 
Sykepleier, fylkesleder 
9.RU 
 
Landsmøteforberedende handlingsplan- og økonomikomité: 
 
1. Charlotte Therkelsen, SST 
2. Hannah Berg, Østfold 
Student, helsearbeider, gruppeleder 
3. Deniz Demirhan, Innlandet 
Lærer, kurdisk aktivist, lagsstyremedlem 
4. Ragni Bakkland Agder 
Yrkeshygieniker, tidl. regionsekretær, nestleder i Agder  
5. Sigve Torland Møre og Romsdal 
Lærer, fylkesleder 
6. Tobias Drevland Lund, Telemark 
Stortingsrepresentant, tidl. leder i RU 
7. Turid Thomassen, Innlandet 
Jobber på høgskole, tillitsvalgt, kommunestyremedlem 
8. Mads Opheim, Oslo 
Dataingeniør, fung. nestleder i Rødt Oslo, bakgrunn fra Nei til EU 
9. RU 
 
 
 


