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Innledning 
Medlemmene er Rødt sin viktigste ressurs, både økonomisk og som kilde til økt politisk aktivitet. 
Medlemmene i Rødt deltar i lokale aksjoner, landsomfattende folkebevegelser og i interesseorganisasjoner. 
I dette arbeidet sprer vi vår politikk på møter, gjennom aktivisme på gata, på sosiale medier, i kommune- og 
fylkestingsstyrer og fra Stortingets talerstol. 

Valgkampene annet hvert år samler aktivister og folkevalgte. Vi får spredd politikken vår, og oppslutningen i 
valg avgjør i stor grad hvilke midler vi har til rådighet for å bygge ut partiet. 

I Rødt er folkevalgte og aktivister/medlemmer like viktige. Økonomisk bidrar alle medlemmene med 
kontingent og i innsamlinger, og folkevalgte bidrar i tillegg med godtgjørelse fra folkevalgtarbeidet. 

I budsjettene fordeles inntektene fra offentlig støtte og fra medlemmene. Den offentlige støtten er basert på 
resultat i valg. Dette gjør at økonomien til Rødt kan svinge i løpet av hver valgperiode, og at partiets økonomi 
er avhengig av valgresultat og staten. 

Historisk sett har Rødt i dag høye inntekter, spesielt på grunn av stortingsmandatene. Økonomistyringen 
i Rødt må ta sikte på å fordele inntektene i hele partiet på en måte som bidrar til at partiet vokser. I tillegg 
må vi hele tiden jobbe med å øke egeninntektene for å redusere avhengigheten av offentlig støtte. Dette er 
utgangspunktet for den økonomiske strategien for de neste årene og de økonomiske retningslinjene som 
partiet skal styres etter. 

Om kontingenten i Rødt 
Følgende retningslinjer skal gjelde for kontingentarbeidet

1. Avtalegiro eller andre automatiske løsninger skal ikke erstatte årlig kontingent som standard, og betaling 
via avtalegiro gjøres ikke obligatorisk. 

2. Systemet med ulike kontingentsatser videreføres. 
3. Satsene opprettholdes på kr 150 – 450 – 950. Inntektsgrensene som er satt til hver sats justeres i tråd 

med lønnsutviklingen. 
4. Satsen holdes på kr 50 for medlemmer i Rød Ungdom

Følgende fordeling av ordinær kontingent og Rødrev skal gjelde: 20 % til organisasjonen sentralt, 30 % til 
distriktslag, og 50 % til lokallag. I kommuner uten lokallag, tilfaller 80 % distriktslaget. 

Rødrevkampanje 
(Rødrev er et navn vi bruker på ordningen med å betale kontingent månedlig på avtalegiro) 

1. Det skal gjennomføres en årlig rødrevkampanje. Denne legges på høsten i forkant av fornying av 
medlemskap slik at det er lettere for medlemmene som betaler årskontingent å gå over til avtalegiro. 

2. Rødrev-ordningen markedsføres som den foretrukne ordningen for betaling av medlemskapet. 
3. Rødrev-ordningen må presenteres på en offensiv og informativ måte. 

Om egenkapitalen 
På balansen pr 31.12.21 hadde Rødt en egenkapital mellom 6 og 7 millioner kroner. Nye tall vil foreligge i 
februar 2023. Deler av egenkapitalen sikres for å sikre drift av Rødts sentrale partikontor ved eventuelt 
bortfall av andre inntekter.

Følgende gjelder for disponering og bruk av egenkapital: 
• Laveste nivå på størrelsen på disponibel egenkapital settes til antatt minste kostnad på å drifte det 

sentrale partikontoret i 1 år. 

Tilgjengelig egenkapital kan brukes slik: 
• Budsjettene i valgkampår kan settes opp i underskudd. 
• Kulturfestivalen Popvenstre kan sikres driftsmidler. 
• Sikre sentrale og regionale konferanser og kurs med lav eller ingen deltakeravgifter. 
• Midlene kan brukes til å sikre møteplasser/kontorer regionalt og lokalt med betydelig leie- og driftsstøtte
• Landsmøtet bekrefter Landsstyrets vedtak fra mai 2022 om at partiet prinsipielt skal eie egne lokaler, 

men grunnet markedssituasjonen i Oslo er vi nå i leide lokaler. Det må bygges opp tilstrekkelig 
egenkapital til igjen å kunne eie egne lokaler.
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Om å skyve mer midler ut i partiet 
Følgende tiltak og prinsipper legges til grunn for det framtidige økonomiske arbeidet: 
• Ordningen med regionsekretærer videreføres og styrkes. Hele landet skal dekkes av region- eller 

fylkessekretærer, fortrinnsvis i hele stillinger. Finansieringen av stillingene kan være et spleiselag mellom  
distriktet og partiet sentralt. Heltids- eller deltidsstillinger avgjøres i hvert enkelt tilfelle. 

• Kommunale og fylkeskommunale bevilgninger beholdes lokalt.
• Statsstøtten (stemme-, gruppe- og representantstøtten) utbetalt fra Statsforvalter i Vestland skal 

disponeres sentralt.
• Alt valgmateriell og noe profileringsmateriell skal være gratis til lagene. 

Om offentlige godtgjørelser 
Rødts økonomi er basert på dugnad. Aktivister og folkevalgte gjør alle like viktig arbeid for partiet, men 
folkevalgte får godtgjørelser for sitt arbeid. Med godtgjørelser menes her: 
• Møtegodtgjørelse for møter i utvalg, komiteer, kommunestyre, fylkesting og lignende. 
• Frikjøp som formannskapsmedlem, i utvalg og lignende. 
• Honorar som styremedlem i kommunal bedrift og lignende. 

Hovedregelen for de godtgjørelsene som folkevalgte mottar er at inntektene tilfaller partiet (partiskatt). 
Alle slike midler disponeres av landsstyret og fordeles i partiet. Se vedtektenes bestemmelser om dette. 
Noen av våre folkevalgte kommer i posisjoner som medfører lønn eller frikjøp (stortingsrepresentant, 
varaordfører, gruppeleder, utvalgsleder og formannskapsmedlem). 

Lønn og godtgjørelse kan i slike tilfeller medføre at vedkommende får økt inntekt i forhold til inntekten i sin 
ordinære jobb. Denne økte lønna ser vi på som godtgjørelse som skal innbetales til partiet fratrukket skatt og 
eventuelle ekstra kostnader i vervet. 

Det kan beholdes noe godtgjørelse i tilfeller der folkevalgtarbeidet medfører en stor belastning og er 
omfattende, men kun etter dialog med økonomiansvarlig sentralt 

Godtgjørelsen som folkevalgte mottar, skal fortsatt trekkes inn sentralt og fordeles likt sentralt/lokalt. Det skal 
være en årlig oppgave for økonomiansvarlig i partiet å sikre at alle deltar. Fritaksordningen opprettholdes, 
med skriftlig søknad til og vedtak i Arbeidsutvalget. 

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

Statens inntekts- og skatteregler rammer enkelte grupper på en slik måte at fritak fra partiskatt er
nødvendig. Det gjelder de som er arbeidsledige eller går på arbeidsavklaringspenger, trygdede og
studenter, offentlige AFP-pensjonister. Når disse situasjonene endrer seg, inntrer partiskattplikten.
Det gis automatisk fritak på grunn av 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 
(stortingsrepresentant/ordfører/varaordfører/utvalgsleder/komiteleder o.l.) med høye godtgjørelser reguleres 
etter samme prinsipp for alle folkevalgte: Partiskatten skal fastsettes ut fra 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.

Beslutninger om hvilke stillinger i Rødt som skal være faste stillinger, frikjøp, prosjektstillinger eller annet 
anses ikke som å ligge under disse økonomiske retningslinjene og må derfor avgjøres i andre fora. 
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Om Rød Ungdom 
En sterk ungdomsorganisasjon er avgjørende for framtida. Den årlige bevilgningen er i 2022 på kr 2 mill. 
Endringer ut over justering i forhold til konsumprisindeksen må godkjennes av landsstyret i forbindelse med 
det årlige budsjettarbeidet.

Om økonomiarbeidet i lagene 
Lagskassereren er helt sentral i å få en velfungerende økonomi i partiet. Det er flere oppgaver som må løse 
og korrekt årlig innrapportering av regnskap til SSB er avgjørende. Kasserere må tilbys opplæring for å sikre 
dette: 
• Det tilbys en «startpakke» for nye lagskasserere med maler, innføring i oppgavene, forslag til 

regnskapsføringen mm. 
• Det skal avholdes kassererkurs hvert år i perioden. 

Nye lag i Rødt mottar kr. 10.000,- i oppstartstøtte fra sentralt og distriktene oppfordres til å bidra ytterligere 
der det viser seg nyttig. Økonomisk støtte utenfra kan være spesielt viktig for lag som ikke er representert i 
kommunestyrer. 

Om økonomiplaner 
Det innføres 4-års økonomiplanen som følger stortingsperiodene. Første 4-årsplan gjøres i forbindelse med 
budsjettarbeidet for 2022. Det gjøres en grundig revisjon etter 2 år. På disse tidspunktene vet partiet mye om 
inntektsgrunnlaget for de neste 

Langsiktig økonomiarbeid er vanskelig uten gode prognoser for inntektsutviklingen. Spesielt gjelder dette 
i forbindelse med valg, både lokalvalg og Stortingsvalg. Økonomiansvarlig må derfor legge fram prognoser 
over mulige konsekvenser ved ulike valgresultat. 

Driftskostnadene til det sentrale partikontoret øker de kommende årene som følge av at vi leier lokaler. 
Dersom disse økte kostnadene ikke kan dekkes inn av økte inntekter, må budsjettene i neste 4-års periode 
på den ene siden sikre sentral politisk aktivitet som utvalgene, kurs og konferanser og på den andre siden se 
mer helhetlig på partiets totale økonomi
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Innkomne forslag med innstilling:
Forslagsnummer: 6.Ø-6008 Forslagsstiller: Sentralstyret, Rødt
Fra linje: 1 Til linje: 150
Tittel: Helhetlig alternativ Forslagstype: modify
Forslaget: 
 
Økonomiske retningslinjer for årene 2024 og 2025 

Innledning

Økonomistyringen i Rødt må ta sikte på å disponere inntektene slik at fastsatte mål i 
handlingsplaner og strategiplaner blir sikret og ivaretatt. I tillegg må vi hele tiden jobbe med å 
øke egeninntektene for å redusere avhengigheten av offentlig støtte. Landsmøtets rolle er å 
legge et grunnlag for dette gjennom fastsetting av noen prinsipper og prioriteringer. Landsstyrets 
oppgave er å følge opp dette med konkretiseringer gjennom årlig behandling av budsjett og 
budsjettrevidering. Dette er utgangspunktet for den økonomiske strategien for de neste årene og 
vedtak om de økonomiske retningslinjene som partiet skal styres etter. Landsstyret skal rapportere 
regnskapene for perioden og avgi en vurdering om disponeringene er i tråd med retningslinjene. 

Økonomiplan

Det skal hvert år utarbeides en 4-årig økonomiplan med et rammebudsjett og underbudsjett for 
inntekter og utgifter for hvert aktivitetsområde. Fokus skal være på år 1 som er et bindende bud-
sjett, mens budsjettene for år 2, 3 og 4 år retningsgivende for vurdering av faste kostnader og bruk 
av egenkapital. Økonomiplanen skal være et verktøy for å ivareta to hensyn: å bygge egenkapital til 
kjøp av egne eide kontorlokaler og å kunne budsjettere med underskudd i valgår. 

Økonomiarbeidet i partiet

Landsstyret rolle i partiets økonomiarbeid er å sikre at alle lag og partiledd har en kasserer. Videre 
skal Landsstyret sikre at oppgavene som følger av Partiloven gjennomføres (rapportering til SSB 
mm) og at kompetansen om økonomien i partiet er slik at lagskassererne bidrar til en velfungeren-
de økonomi i partiet. Landsstyret skal lage en årlig plan for å sikre dette.

Disponering av inntektene

Det er Landsstyret som disponerer inntektene og har ansvar for å sette opp budsjett, gjøre opp 
regnskap og rapportere i tråd med disse retningslinjene. Landsstyret avgjør hvordan all offentlig 
inntekt (statlig støtte fra statsforvalter og kommunale bevilgninger) skal disponeres og fordeles i 
partiet.

Den største posten på utgiftssiden er personalkostnader. Landsmøtet vil understreke at det må 
være en god balanse mellom ansettelser ved det sentrale partikontoret og ute i organisasjonen. 
Det er en målsetning at alle fylker skal ha en sekretærressurs, disse skal være ansatt og finansiert 
fra partiet forutsatt at det er ressurser sentralt. Eventuelle ansettelser utover dette er et lokalt an-
svar.

Lønnsforholdene bestemmes av tariffavtalen mellom Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverorganisa-
sjon og Handel og Kontor. Administrativt ansatte i Rødt følger denne avtalen, mens frikjøpte tillits-
valgte skal følge oppgjøret i Staten.



6 ØKONOMISKE RETNINGSLINJER

Om kontingenten i Rødt 

Alle medlemmer i Rødt må betale kontingent. Kontingenten skal være en årskontingent og på 
ulike satser som reflekterer medlemmenes faktiske betalingsevne. I tillegg skal det være en frivillig 
ordning med månedlig kontingent (Rødreven). Landsstyret bestemmer hvert år påfølgende års 
kontingentsatser og fordeling av kontingenten mellom sentralt og lokalt.

Om godtgjørelser og partiskatt

Vedtektenes bestemmelser om at de godtgjørelser som Rødt sine folkevalgte mottar skal 
innbetales til partiet, skal følges opp av Landsstyret. Tidligere vedtak om praktisering av fritak, 
fordeling og inngåelse av avtaler om innbetaling, videreføres i denne perioden. Beskrivelsen av 
hvordan partiskattordningen praktiseres som er sendt ut i forslaget fra saksforberedende komite, 
oversendes Landsstyret for revidering. Beskrivelsen skal, etter eventuell revidering, inngå i 
Kassererhåndboka.

Om egenkapitalen 

Rødt sin egenkapital vil for perioden 2024 og 2025 være i bankinnskudd og er dermed fri 
egenkapital (kan disponeres) i motsetning til å være bundet til eiendom. Følgende gjelder for 
disponering og bruk av egenkapitalen: 

• Budsjettene i valgkampår kan settes opp i underskudd. 

• Landsmøtet bekrefter Landsstyrets vedtak fra mai 2022 om at partiet prinsipielt skal eie egne 
lokaler, men grunnet markedssituasjonen i Oslo er vi nå i leide lokaler. Det må bygges opp 
tilstrekkelig egenkapital til igjen å kunne eie egne lokaler. Netto salgssum fra salget av seksjonene i 
Dronningens gate 22 låses i bank.

Om Rød Ungdom

En sterk ungdomsorganisasjon er avgjørende for framtida. Den årlige bevilgningen skal være på 
minst 2 millioner kroner i perioden. 

Om Stortingsgruppa

Vår stortingsgruppe er finansiert av midler gitt av Stortinget og bundet av Stortingets regelverk. 
Ingen økonomiske midler kan overføres til partiets generelle arbeid. Men det er viktig at det alltid 
vurderes om hvordan gruppas arbeid kan formidles og brukes lokalt i partiet. Stortingsgruppas 
regnskap skal legges fram for Landsmøtet til orientering.

Begrunnelse:
Komiteens innstilling: avvises Komiteens forklaring:
Komiteens begrunnelse:

ikke oppgitt begrunnelse, komiteen synes det opprinnelige har bedre struktur
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Forslagsnummer: 6.Ø-6007 Forslagsstiller: Landsstyret, Rødt
Fra linje: 29 Til linje: 29
Tittel: Kontingentsatser Forslagstype: modify
Forslaget: 
 
«Landsstyret foreslår følgjande endring i forslaget til økonomiske retningsliner for perioden 2023–
2025:

Erstatte ”Satsene opprettholdes på kr 150 – 450 – 950” på linje 29 med ”Landsstyret fastsetter 
kontingentsatsene.”»

Begrunnelse:
Komiteens innstilling: Vedtas Komiteens forklaring:
Komiteens begrunnelse:

Forslagsnummer: 6.Ø-6002 Forslagsstiller: Rødt Bamble, Rødt Vestfold og 
Telemark

Fra linje: 62 Til linje: 62
Tittel: Bruka av stortingspengar utanfor stortin-
get

Forslagstype: add

Forslaget: 
 
Linje 62: Om å skyve mer midler ut i partiet. Rødt Bamble ber om at det vert vurdert korleis resursa-
ne til stortingsgruppa kan nyttast meir i partiorganisasjonen og særleg utvala.

Begrunnelse:

Det trengs meir resursar til å bygge partiorganisasjonen
Komiteens innstilling: avvises Komiteens forklaring:
Komiteens begrunnelse:

Stortingsgruppas midler kan ikke lovlig brukes til andre partiformål

Forslagsnummer: 6.Ø-6004 Forslagsstiller: Rødt Ullensaker og Nannestad, 
Rødt Akershus

Fra linje: 67 Til linje: 67
Tittel: Sikre at utvalg er reelle redskap Forslagstype: add
Forslaget: 
 
Nytt kulepunkt 2 under ”Om å skyve midler ut i partiet”

«De sentrale partiutvalgene må få tilført større ressurser for å kunne bli reelle redskaper for 
partiledelsen i den politiske og organisatoriske styrkinga av partiet»

Nåværende punkt 2 skyves nedover

Begrunnelse:

I en situasjon hvor Rødt får økte oppgaver og utfordringer parlamentarisk, er dette ekstra nødven-
dig for at partidemokratiet og medlemmenes innflytelse skal beholdes og utvikles, ikke bli under-
ordna de parlamentariske organene.
Komiteens innstilling: avvises Komiteens forklaring:

Avvist til fordel for 6006
Komiteens begrunnelse:
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Forslagsnummer: 6.Ø-6006 Forslagsstiller: Internasjonalt utvalg, Rødt
Fra linje: 67 Til linje: 67
Tittel: Skyve mer midler ut i partiet- de sentrale 
partiutvalgene må få tilført større ressurser

Forslagstype: add

Forslaget: 
 
Nytt kulepunkt, som nr. 2, i punktet om å skyve mer midler ut i partiet:

De sentrale partiutvalgene må få tilført større ressurser for å kunne bli reelle redskaper for partile-
delsen i den politiske og organisatoriske styrkinga av partiet. 

I en situasjon hvor Rødt får økte oppgaver og utfordringer parlamentarisk, er det ekstra påkrevd for 
at medlemmenes innflytelse og partidemokratiet skal beholdes og utvikles.

Begrunnelse:

Tilsvarende som vi ressursmessig styrker partiorganisasjonen på fylkes og regionsplan, er det også 
behov for at utvalg som skal bistå den sentrale ledelsen i kontakten med arbeidet på Stortinget 
også får tilført ressurser slik at de makter dette. Dette er en forutsetning for at Rødt skal makte å 
forbinde og utvikle sitt parlamentariske arbeide med arbeidet i grunnplansbevegelser i Norge og 
sitt internasjonale kontaktnett verden rundt. Unngå at partiet lider skjebnen som mange revolusjo-
nære sosialistiske partier med rask parlamentarisk vekst historisk har erfart, at partiorganisasjon 
og parlamentsgrupper skiller lag og partiet blir et ”utspillsparti” slik det politiske systemet i land 
som vårt uvergelig trekker i retning av.

Komiteens innstilling: Vedtas Komiteens forklaring:
Komiteens begrunnelse:

Forslagsnummer: 6.Ø-6001 Forslagsstiller: Rødt Levanger, Rødt Trøndelag
Fra linje: 71 Til linje: 71
Tittel: økonomisk støtte ved møte/kurs Forslagstype: add
Forslaget: 
 
Arrangør av møte/kurs med overnatting har et solidarisk ansvar for de som er med på møte/kurs. 
Derav kan alle som har behov melde til arrangøren for å motta kroner 250 pr reisedøgn.
Begrunnelse:

Det er flere som ikke har råd til å delta på det sosiale etter endt program, derav må vi legge til rette 
for at disse også skal kunne delta og at økonomi ikke skal være et hinder for å delta på arrange-
ment i Rødt.

Komiteens innstilling: Vedtas Komiteens forklaring:
Komiteens begrunnelse:
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Forslagsnummer: 6.Ø-6003 Forslagsstiller: Rødt Ørland, Rødt Trøndelag
Fra linje: 71 Til linje: 71
Tittel: Bruk av driftsmidler på lokalplan Forslagstype: add
Forslaget: 
 
Lokallagene kan maksimalt ha en egenkapital i balansen tilsvarende 35 % av regnskapsårets kon-
tingentinntekt og partistøtte. Fri egenkapital inntil 30 000 kroner berøres ikke av begrensningen. 
Det overskytende skal overføres til distriktslaget, og disponeres av distriktsstyret i samråd med 
lokallagsstyrene.

Begrunnelse:

Enkelte lokallag har over år hatt store inntekter i forhold til forbruket mens andre har hatt minimalt 
med økonomiske ressurser. Formålet med forslaget er å stimulere til bruk av driftsmidler i lokalla-
gene til relevante organisasjonsformål, samt mulighet til å omfordele overskuddsmidler til gode 
formål til beste for medlemmene. Lokallagene kan i år som ikke er valgår avsette midler til å drive 
valgkamp etterfølgende år.

Komiteens innstilling: avvises Komiteens forklaring:
Komiteens begrunnelse:

LS fordeler inntekter iflg vedtektene

Forslagsnummer: 6.Ø-6005 Forslagsstiller: Rødt Tønsberg og Færder, Rødt 
Vestfold og Telemark

Fra linje: 150 Til linje: 150
Tittel: Bevilgninger Forslagstype: add
Forslaget: 
 
Nytt kapittel: Bevilgninger.

75 000 kr. til Sosialtnyj Rukh

Rødt har hele veien støtta det ukrainske folkets rett til nasjonal sjølråderett – og motstandskampen 
mot det russiske Putin-regimets folkerettsstridige invasjon. Men vi støtter ikke oligarkenes makt i 
Ukraina, og ikke regimets innskrenking av faglige rettigheter. Sosialtnyj Rukh (Sosial bevegelse) er 
et sosialistisk lite parti som slutter opp om motstandskampen, men som også kjemper for faglige 
rettigheter, og som ikke ønsker at et frigjort Ukraina skal bli dominert av vestlig imperialisme.

På bakgrunn av dette bevilger landsmøtet 75 000 kr. som et handslag til Sosialtnyj Rukh.

Begrunnelse:

Vi trenger å markere kraftfult at vi mener noe med solidariteten med den ukrainske motstands-
kampen. Det vil bli lagt merke til om dette forslaget vedtas. Det vil også bli lagt merke til om det blir 
nedstemt. Forslag fra Rødt Tønsberg og Færder (enstemmig vedtatt i lagsmøte 8/12).
Komiteens innstilling: oversendes LS Komiteens forklaring:
Komiteens begrunnelse:

Ikke naturlig å ha bevilgninger til en bestemt org i øk retningslinjer, oversendes til behandling i LS




