
Folkevalgterklæring for 
kandidater til kommune og 

fylkestingsvalg 
Vedtatt av Rødts landsstyre 18. september 2022

Landsmøtet vedtok i 2019 at «Partiledelsen skal utvikle en standardavtale som klargjør betingelsene og som 
inngås mellom partiet og de folkevalgte i forkant av valg»

Erklæringen består av overordnede retningslinjer for den folkevalgte i sitt politiske virke og regulerer den 
folkevalgtes forhold til partiet. 

Erklæringen bygger på Rødts organisasjonsprinsipper nedfelt i vedtekter og økonomiske retningslinjer vedtatt 
av Landsmøtet. Da både vedtektene og de økonomiske retningslinjene er til revisjon på Landsmøtet 2023 tas 
det forbehold om endringer. Endringer i både vedtekter og retningslinjer vil gjelde fra 2024.

Om folkevalgtrollen
Rødts folkevalgte er ombudspersoner for velgerne våre, det vil si for helt vanlige folk og for dem som ikke har 
tydelige stemmer i offentligheten. Vår lojalitet ligger hos dem, ikke hos våre politikerkolleger fra andre partier.

Rødts folkevalgtrolle er utadrettet, vi samarbeider med fagbevegelsen, organisasjonslivet og interessegrupper 
og løfter folkebevegelsenes saker inn i de folkevalgte organene vi er valgt inn i. 

Rødts folkevalgte arbeider aktivt mot kameraderi og korrupsjon og stiller politisk og administrativ ledelse til 
ansvar når det er nødvendig.

Rødts folkevalgte bruker ikke offentlige midler og møtegodtgjørelser til å berike seg og bygge opp 
politikerprivilegier. Tvert imot vil vi jobbe for å sterkt redusere politikerlønninger- og privilegier og jobber for 
mer åpenhet, innsyn og medvirkning..

Rødts folkevalgte vil jobbe for og skal være kjent med Rødts vedtatte politikk og prinsipper. De folkevalgte skal 
følge nasjonale og lokale partiprogrammer, og plikter å holde løpende kontakt med partiorganisasjonen på det 
aktuelle nivået for sitt folkevalgtvirke. Den lokale partiorganisasjonen på sin side plikter å sette den folkevalgte 
i stand til å utøve sitt verv på egnet vis; tilrettelegging av møtetidspunkt, fordeling av arbeidsoppgaver, 
støttefunksjoner og nødvendige politiske avklaringer.



Om godtgjøring, lønn og partiskatt
Rødt arbeider aktivt mot politikerprivilegier og mener at økonomi i seg selv ikke skal være en motivasjon for 
å stille til valg. All inntekt fra politiske og folkevalgte oppgaver er i derfor utgangspunktet partiets kollektive 
eiendom slik det beskrives i Rødts vedtekter.

Det betyr:

At godgjøringer fra kommunestyre/fylkesting/utvalg betales inn til partiet sentralt (partiskatt) og føres tilbake til 
de ulike leddene i organisasjonen etter prinsippene i Rødts økonomiske retningslinjer. 

Fritak for innbetaling/redusert innbetaling av partiskatt skal avtales med økonomisk ansvarlig i Rødt etter 
dialog med sin respektive folkevalgtgruppe.

Fritaksgrunner/grunner til redusert innbetaling av partiskatt kan være:
• Stor belastning i vervet
• Utgifter tilknyttet vervet
• Tilrettelegging for politisk aktivitet, eksempelvis barnepass, reise til møter og tapt arbeidsfortjeneste
• Benyttelse av godtgjøring til frikjøp fra arbeid for den folkevalgte for å drive politisk virksomhet etter avtale 

med lokalorganisasjonen.
• Andre særegne forhold

Det gis automatisk fritak pga skattemessige forhold for disse situasjonene:
• Dersom man er arbeidsledig
• Dersom man er på AAP-ordningen
• Dersom man er student, trygdet eller offentlig AFP-pensjonist

Inntekt fra politiske verv i stillinger tilsvarende 50% eller mer med tilliggende ansvarsoppgaver (ordfører/
varaordfører/utvalgsleder/komiteleder o.l) med høye godtgjørelser reguleres etter samme prinsipper som 
Stortingsrepresentantene. Det vil si at partiskatten skal fastsettes utfra en absolutt grense oppad på inntekten 
fra politisk virksomhet tilsvarende gjennomsnittlig bruttolønn i Norge for heltidsansatte (basert på SSBs 
oversikt), og et tillegg på 20 % for tilgjengelighet, merarbeid, ugunstige og uforutsigbare arbeidstider. 

Sted:    Dato:   Underskrift:

Navn:       Kandidat #  for Rødt 

Erklæring for:

(Valgkrets)

Signatur, kandidat

Sted:    Dato:   Underskrift:

Signatur, leder

Sted:    Dato:   Underskrift:

Signatur, økonomiansvarlig
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