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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 stortingsmandatet. 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, basert blant annet på resultatene av 
medlemsundersøkelse i 2018: 

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 hele perioden vedkommende er medlem i Rød 

Ungdom. 
5.  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 (november/desember) 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. 
4.  Laveste sats på ordningen er 50 kroner pr måned. 

Om egenkapitalen 
Ved salget av bygården Osterhausgate 27 i 2014 oppstod det en stor disponibel egenkapital. Denne er 
fremdeles tilgjengelig med omkring kr. 3 millioner. I tillegg ser det i skrivende stund (september 2020) ut til å bli 
et overskudd i 2020-drifta på kr. 3-4 millioner. Partiet vil med andre ord sannsynligvis ved inngangen til 2021 ha 
en disponibel egenkapital på kr. 6-7 millioner. Driftsbudsjettet for 2020 er på kr. 23 millioner. 

Følgende gjelder for disponering og bruk av egenkapital: 
• Laveste nivå på størrelsen på disponibel egenkapital settes til kr 2.000.000 utenom lønnskostnadene. 

Beløpsgrensen er satt ut ifra at dette er 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 i mellomvalgår. 
•  Sikre sentrale og regionale konferanser og kurs med lav eller ingen deltakeravgifter. 
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•  Midlene kan brukes til å sikre møteplasser/kontorer regionalt og lokalt med betydelig leie- og driftsstøtte, 
samt vedlikehold av egne eiendommer (p.t. kun i Oslo og Trondheim). 

•  Landsmøtet gir landsstyret oppgaven med å utrede mulig videre disponering av egenkapital. 

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 fylkes-

sekretærer, 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. 
•  Stemmestøtte beholdes 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 i §16.1 om 
dette. Noen av våre folkevalgte kommer i posisjoner som medfører lønn eller frikjøp (stortingsrepresentant, 
varaordfører, gruppeleder, utvalgsleder, 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 sin respektive folkevalgtgruppe og 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. 

Lønn og godtgjørelser som folkevalgte, tillitsvalgte i Rødt mottar, bør ikke overstige 
gjennomsnittlig månedslønn 
 
Medlemmer av offentlige utvalg/komiteer skal betale partiskatt etter de samme 
kriterier som nevnt over. 

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. 
Sentralstyret skal vurdere pensjonsopptjening for folk som er frikjøpt. Her er praksis ulik fra bransje til bransje, 
privat og offentlig. 

Om Rød Ungdom 
En sterk ungdomsorganisasjon er avgjørende for framtida. Den årlige bevilgningen er i 2020 på kr 1.700.000. 
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 regnskapsfø-

ringen 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. 
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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 årene. 

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; om vi faller ut av Stortinget, om vi fortsetter med 1 
representant, om vi fortsetter med 8-9 representanter. Dette vil gi helt ulike økonomiske muligheter ikke bare 
for Stortingsgruppa men for hele partiet.
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