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2 NOTAT

Hva forventes det av en 
stortingsrepresentant for 

Rødt?
En stortingsrepresentant har et stort privilegium og et stort ansvar. 
Rødt jobber for at representanter skal kunne kombinere rollen som 
folkevalgt med familie, og at ikke alt av vanlig liv fortrenges av et liv som 
fulltidspolitiker. Allikevel er det ikke til å legge skjul på at rollen som 
stortingsrepresentant er svært omfangsrik og arbeidskrevende.

Stortingsrepresentanter har en trippel rolle, minst. De er både folkevalgte 
for Rødt som nasjonalt parti, valgt inn som representant for velgerne i sitt 
fylke og alle stortingsrepresentanter er medlem av fagkomiteer i Stortinget.
Representanter må delta og være tilstede i det daglige arbeidet på 
Stortinget. Møteprogram for Stortinget fastsettes ikke endelig før mot 
slutten av uka før, og tidspunkter for debatt i ulike saker er ikke fastsatt på 
forhånd, bare rekkefølge på dagsorden og anslått maksimal møtelengde. 
Som regel er det stortingsmøter tirsdag, onsdag og torsdag, men det kan 
variere. I perioder er det stortingsmøter hver eneste hverdag, og enkelte 
helgedager.

Selve stortingsmøtene kan vare i alt fra noen få timer til seint på kvelden. For 
tiden er det et prøveprosjekt med faste voteringstidspunkter, som gir noe 
mer, men langt i fra full forutsigbarhet for flere av representantene. Det er 
per nå ikke avklart om dette vil bli videreført i neste stortingsperiode. I tillegg 
kommer møter og annen aktivitet i Stortingets fagkomiteer, delegasjoner og 
oppnevnte utvalg.

I tillegg til det daglige stortingsarbeidet kommer andre arrangementer og 
møter, pressehenvendelser utenom ordinær arbeidstid og reiseaktivitet i 
fylket vedkommende representerer og knyttet til politiske ansvarsområder.

Les mer om reisedekning og eventuell pendlerbolig, hvor representanter 
også kan bo med familie, under «Stortingets retningslinjer».



NOTAT 3

Hva forventes det av en 
vararepresentant for Rødt?

Vararepresentanter, spesielt første vara, men også andre, tredje og i ytterste 
konsekvens fjerde vara, må være tilgjengelig og ha mulighet til å møte på 
Stortinget på kort varsel, i tilfelle sykdom eller annen gyldig fraværsgrunn 
for representanten (og varaer foran i rekken). Dette kan både gjelde for 
korte perioder og over lenger tid, ved f.eks. fødselspermisjon eller langvarig 
sykdom.

I noen sammenhenger kan dette planlegges for i god tid i forkant, men i 
mange tilfeller vil dette av naturlige grunner skje på kort varsel, potensielt fra 
en dag til den neste.

For å kunne komme raskt inn i rollen som møtende representant må 
vararepresentantene få oppdateringer fra stortingsgruppas arbeid. I tillegg 
har vedkommende selv et ansvar for å følge med på det som skjer på 
Stortinget, spesielt politiske saker som angår ens eget fylke.

En stortingsgruppe består formelt av de møtende stortingsrepresentantene, 
slik at vararepresentantene ikke vil ha noen formell rolle i gruppa, herunder 
adgang til gruppemøter, utover de eventuelle periodene vedkommende selv 
er innkalt til å møte.



4 NOTAT

Rødts retningslinjer
Rødts representanter er talerør for folks interesser. Vi stiller ikke til valg for å 
gjøre karriere eller oppnå økonomisk vinning. 

Godtgjørelse og andre ytelser: 
• Godtgjørelsen for stortingsrepresentanter fastsettes av partiet i forkant 

av valget. Det overskytende betales inn til partiet sentralt.
Som stortingsrepresentant forventes det i utgangspunktet kontinuerlig 
tilgjengelighet, og potensielt til alle døgnets tider. I dag får Rødts 
stortingsrepresentant og parlamentariske leder 691.704,- (før skatt). Dette 
er gjennomsnittlig lønn i Norge for heltidsansatte pluss *0,3 lagt til for 
ansvaret som partileder/parlamentarisk leder, overtid, kvelds- og nattarbeid. 
For stortingsrepresentanter uten det samme lederansvaret kan det antas 
at dette tillegget settes noe lavere. Vi legger til grunn at alle ordinære 
representanter i samme stortingsgruppe skal få samme godtgjørelse.
Som stortingsrepresentant skal det takkes nei til honorar eller annen inntekt 
fra andre, fordi virket som stortingsrepresentant skal man ha med seg i alt 
man gjør, alternativt skal tilsvarende ekstra betales inn til partiet.
§ 16.1 i Rødts vedtekter slår fast at all offentlig partistøtte til Rødt er 
Rødts kollektive eiendom. Herunder at «Medlemer som får utbetalt 
godtgjersle, pliktar å sende denne over til Raudt.». Per juni 2020 er den 
årlige godtgjørelsen Stortinget har vedtatt for alle representanter 987 
997 per år. Partiet fastsetter i forkant av valget nivå på godtgjørelse Rødts 
stortingsrepresentanter skal beholde. Det overskytende skal betales inn til 
partiet. Selv om våre stortingsrepresentanter er valgt inn fra ett fylke er de 
representanter for Rødts nasjonalt, og det kan dessuten være tilfeldigheter 
som avgjør hvilke fylker vi velges inn fra og ikke, og derfor tilfaller dette 
partiet sentralt.

• Andre ytelser, som feriepenger, pensjon, fratredelsesytelse og etterlønn, 
behandles tilsvarende som representantgodtgjørelsen, og representan-
ter skal få innvilget tillatelse fra partiet i forkant av eventuelle søknader 
om fratredelsesytelse/etterlønn.

Generelt gjelder det at representanter for Rødt forventes å forvalte 
skattebetalernes penger med nøkternhet. Stortinget eller partiet skal ikke 
belastes med overdådige telefonutgifter, unødvendig dyre valg i forbindelse 
med tjenestereiser og lignende.



NOTAT 5

Politiske avgjørelser: 
• Stortingsrepresentanter skal følge Rødts vedtak på nasjonalt nivå.
§ 4.3 i Rødts vedtekter sier at «Ved usemje om kva standpunkt partiet 
skal ta i saker som er til handsaming i folkevalde organ, avgjer partistyret 
på det aktuelle nivået. Dei folkevalde representantane har rett til å delta 
i drøftingane.» For Stortinget er partistyret på det aktuelle nivået hhv. 
landsstyret, sentralstyret og arbeidsutvalget.

Seksuelle krenkelser og overgrep: 
• Rødt har egne retningslinjer for håndtering av meldinger om seksuelle 

krenkelser og overgrep. Disse gjelder for alle medlemmer i Rødt, og det 
hviler et særlig ansvar på de som innehar ledende posisjoner.  
https://roedt.no/fil/6f8cf4fdc4cdf8e3fe3bc220b1173ee0fa074fb4.pdf

Offentlighet og lobbyisme: 
• Rødt har et eget register hvor alle møter med organisasjoner og andre 

profesjonelle aktører som ønsker å påvirke Rødt på Stortinget skal re-
gistreres. https://roedt.no/lobbyregister 

•  Det er umulig å jobbe for lobbyselskaper mens man er folkevalgt for 
Rødt eller tillitsvalgt i Rødt sitt sentralstyre. Det er også en uting å selge 
sine politiske nettverk og erfaring som folkevalgt gjennom overgang til 
byråer som driver med profesjonell lobbyisme.

Rødt er også for annen utvidet offentlighet og kontroll over politikeres 
virke og offentlig finansierte utgifter. Rødt er blant annet tilhenger av 
offentliggjøring av informasjon om stortingsrepresentanters tjenestereiser 
og pendlereiser.

Annet: 
• Alle representanter for Rødt skal ha jevnlige møtepunkter/kontakt med 

sin fylkesorganisasjon.
NB: Disse retningslinjene kan bli endret av partiets organer før valget eller 
underveis i valgperioden.
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Stortingets retningslinjer
Stortingsrepresentanter er ikke arbeidstakere, men valgt til sitt verv 
gjennom valg, og er derfor ikke omfattet av arbeidsmiljøloven.

Stortingsrepresentanter har etter grunnloven rett og plikt til å møte på 
Stortinget.  I motsetning til i mange andre møtesammenhenger er det derfor 
ikke bare å melde forfall på Stortinget av diverse grunner.

Permisjon: Gyldige forfallsgrunner kan være sykmelding, velferds- eller 
omsorgspermisjon, fødsel og adopsjon. Det gis ikke permisjon for 
deltakelse i fylkeskommunale og kommunale organer.

Én-dagspermisjoner skal også unngås, selv for sykdom o.l. Det betyr ikke at 
det ikke er lov å være syk, men at det i utgangspunktet ikke kan settes inn 
vara i slike tilfeller.

Reise: Stortingsrepresentanter som pendler får dekket reelle reiseutgifter 
for opp til en reise tur/retur til hjemmet per uke. I tillegg dekkes 
tjenestereiser etter dokumentasjon, mens tilhørende merkostnader til 
private ærend dekkes av representanten. https://www.stortinget.no/no/
Stortinget-og-demokratiet/Representantene/Okonomiske-rettigheter/
retningslinjer-om-reisedekning-for-stortingsrepresentanter/

Pendlerbolig: Stortingsrepresentanter som er folkeregistrert eller faktisk 
bosatt mer enn 40 km i kjørelengde fra Stortinget kan få tildelt en av 
Stortingets pendlerleiligheter til disposisjon. Det er et krav om at man selv 
bor der, i tillegg kan man også ha familiemedlemmer boende så lenge man 
selv bor der.

Register for verv, gaver og økonomiske interesser: Representanter 
og vararepresentanter som møter er pålagt å registrere sine verv og 
økonomiske interesser: https://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-
demokratiet/Representantene/Okonomiske-interesser/

Etisk veileder for stortingsrepresentantene: https://www.stortinget.
no/no/Stortinget-og-demokratiet/Representantene/Etisk-veileder-for-
stortingsrepresentantene/ 



NOTAT 7

Forretningsorden (regler for saksbehandlingen i Stortinget): https://www.
stortinget.no/Stortinget-og-demokratiet/Lover-og-instrukser/Stortingets-
forretningsorden/

NB: Disse retningslinjene kan bli endret av Stortinget før valget eller 
underveis i valgperioden.

Rødts arbeid på Stortinget:
Informasjon om Rødts arbeid på Stortinget og stortingssekretariat finner du 
her: https://roedt.no/stortinget 

Stortingsgruppene får et årlig tilskudd fra Stortinget. Disse forvaltes ikke 
av den enkelte representant, men går til å ha et politisk og administrativt 
støtteapparat for stortingsgruppene. Tilskuddet forvaltes etter strenge 
retningslinjer for gruppetilskudd fra Stortinget (https://www.stortinget.no/
no/Stortinget-og-demokratiet/Organene/Partigruppene/Arsregnskap-for-
stortingsgruppene/Bruk-av-tilskudd-til-partigruppene/), som utfylles av 
partiets økonomiske retningslinjer og årlige budsjett.

Dette notatet bygger på partiets og Stortingets gjeldende retningslinjer/
vedtak, utfylt med erfaringer fra arbeidet etter stortingsvalget i 2017.

Partiledelsen skal videre utvikle en standardavtale som klargjør betingelsene 
og som inngås mellom partiet og de folkevalgte i forkant av valg. Dette 
vil bli fulgt opp i løpet av de kommende månedene, og her vil deler av det 
ovennevnte bli klargjort ytterligere.

Rødts stortingsgruppe, juni 2020.




