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Vedtekter for Rødt Oslo 
Sist endret på årsmøtet 2019. 
 
§ 1. Rødt Oslo  
Rødt Oslo er både en kommuneorganisasjon og en fylkesorganisasjon av Rødt. 
Dette er Rødt Oslo sine lokale vedtekter. Disse vedtektene regulerer områder som 
ikke er regulert av Rødts nasjonale vedtekter. Hvis det er ulike bestemmelser på 
samme område, er det Rødts nasjonale vedtekter som gjelder. 
 
§ 2. Medlemskap 

1. Enhver bosatt i, eller med nær tilknytning til Oslo, som godtar Rødts og Rødt 
Oslos vedtekter og politiske grunnlag og betaler kontingent, kan bli medlem 
av Rødt Oslo. 

2. Medlemmer av Rødt Oslo skal: 

• Bli innkalt til års-, medlems- delegatvalgs- og nominasjonsmøter. 

• Tilhøre ett lag og bør om mulig delta i lagsarbeidet. 

• Delta i Rødt Oslos aktiviteter etter evne. 
 
§ 3. Lagene 

1. Det kan opprettes bydelslag, delbydelslag, faglige lag, arbeidsplasslag, 
skolelag og andre partilag etter behov. 

2. Styret godkjenner lag. 
3. Lag i Oslo skal minst ha 5 medlemmer og avholde årsmøte og medlemsmøter. 
4. Årsmøte i lokallag innkalles i henhold til sentrale vedtekters §9.1. 

 
§ 4. Årsmøtet 

1. Årsmøtet er Rødt Oslos høyeste organ. 
2. Årsmøtet avholdes som delegatsvalgsmøte, men med møte- tale- og 

forslagsrett for alle medlemmer. Styret vedtar delegatnøkkel. Medlemmer av 
Oslo Rød Ungdom har tale og forslagsrett på årsmøtet. Oslo Rød Ungdom 
tildeles delegater etter sitt medlemstall og den samme delegatnøkkelen som 
laga, men likevel ikke flere enn én tidel av det samla delegattallet. 

3. Årsmøtet avholdes årlig innen utgangen av mars. 
4. Årsmøtet skal innkalles med minst åtte ukers varsel. Endelig dagsorden skal 

foreligge minst to uker før møtet. Innkalling skal sendes til alle medlemmer. 
Andre saker enn de som er ført opp kan ikke behandles. 

5. Årsmøtet skal foreta valg og minst behandle styrets beretning, regnskap, 
budsjett, vedtekter og innkomne forslag. 

6. Leder og kasserer velges av årsmøtet ved separat valg. 
7. Styremedlemmer og varamedlemmer velges av årsmøtet. 
8. 2 revisorer velges av årsmøtet. 
9. Valgkomité velges av årsmøtet. 
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10.  Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret og skal innkalles når minst 
1/3 av medlemmene, 1/3 av laga eller 1/3 av styret krever det. Innkalling skal 
skje med minst 3 ukers varsel. Endelig dagsorden skal foreligge minst en uke 
før møtet. Andre saker enn de som er ført opp kan ikke behandles. 

 
§ 5. Medlemsmøte 

1. Medlemsmøtet er Rødt Oslos høyeste organ i årsmøteperioden. 
2. Styret innkaller til medlemsmøte minst to ganger i årsmøteperioden, og skal 

avholdes når minst 1/3 av medlemmene eller 1/3 av laga krever det. 
3. Medlemsmøtet kan kun gjøre vedtak i saker som står på dagsorden ved 

innkalling. 
 
§ 6. Nominasjonsmøte 

1. a) Nominasjonsmøtet er et særskilt medlemsmøte som vedtar Rødts liste til 
Stortings- og kommunevalg, jfr. sentrale vedtekter § 12.1. Møtet innkalles 
med 4 ukers varsel. Medlemmer bosatt i Oslo kommune har stemmerett på 
nominasjonsmøtet. 
b) Styret har ansvar for at det blir avholdt nominasjonsmøter i bydelene ved 
kommunevalg. Denne oppgaven kan delegeres til bydelslagene. Møtet 
innkalles med 4 ukers varsel. Medlemmer bosatt i bydelen har stemmerett på 
nominasjonsmøtet. I bydeler der det ikke lar seg gjøre å arrangere 
nominasjonsmøte, vedtar styret i Rødt Oslo lista til bydelsutvalget. 

2. Nominasjonsmøte holdes i tråd med Rødt Oslos vedtekter og gjeldende lover 
og forskrifter. 

3. Det vises til § 13 i sentrale vedtekter. 
 
§ 7. Styret 

1. Styret er Rødt Oslos høyeste organ mellom medlemsmøtene. 
2. Styret skal bestå av inntil 11 medlemmer og ha en varaliste med inntil 5 

medlemmer. En av styreplassene er forbeholdt Oslo Rød Ungdom. Varaene 
innkalles etter behov. Med unntak av valg av leder og kasserer konstituerer 
styret seg sjøl. Minst halvparten av styrets medlemmer skal være kvinner. Det 
vises ellers til sentrale vedtekter § 13.2. 

3. Styret plikter å sørge for at medlemmenes rettigheter og plikter etter § 2 blir 
ivaretatt. 

4. Styret plikter å bidra til å samordne aktiviteten i de ulike laga, og kan i den 
sammenheng innkalle representanter for de ulike laga til felles rådgivende 
møte. 

5. Styret plikter å sørge for at det eksisterer nettverk mellom Rødt Oslos 
representanter i folkevalgte styrer, utvalg, råd, nemnder o.l. 

6. Styret er ansvarlig for Rødt Oslos økonomi i årsmøteperioden. 
7. Styret er beslutningsdyktige når minst halvparten av styremedlemmene er 

tilstede. 
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§ 8. Bystyregruppa 

1. Bystyregruppa i Rødt Oslo består av Rødts bystyrerepresentanter, 
vararepresentanter, ansatte i tilknytning til gruppa som er medlemmer av 
Rødt Oslo og andre medlemmer av Rødt Oslo som forplikter seg til å delta. 

2. Bystyregruppa skal bistå styret i det eksterne arbeidet. 
3. Bystyregruppa er underlagt vedtak fattet av Rødt Oslo. 
4. Valgte representanter og varamedlemmer til bystyret har stemmerett i 

bystyregruppe. Ansatte i bystyregruppa har tale- og forslagsrett. 
 

§ 9 Bydelsutvalgsgrupper 
1. I bydeler der Rødt er representert i bydelsutvalg, skal det opprettes 

bydelsutvalgsgruppe. 
2. Ei bydelsutvalgsgruppe skal bestå av Rødts representant(er), 

vararepresentanter, komitemedlemmer og andre knyttet til verv i 
bydelsutvalget, samt andre medlemmer som vil bidra i det lokalpolitiske 
arbeidet i bydelen.  

3. I bydeler med flere lag skal hvert lag være representert i bydelsutvalgsgruppa.  
4. Bydelsutvalgsgruppa er underlagt bydelslaget/bydelslaga. I bydeler med flere 

lag bør det avholdes felles medlemsmøte når det er nødvendig for å komme 
fram til felles politikk.  

 
§ 10. Ungdomsorganisasjon 

1. Oslo Rød Ungdom er Rødt Oslos ungdomsorganisasjon. Oslo Rød Ungdom 
har rett til representasjon i Rødt Oslo, jfr. § 4.2 og 7.2 foran. Rødt Oslo 
inviterer Oslo Rød Ungdom til samarbeid og ber lokallagene invitere lokale 
Rød Ungdom lag til samarbeide (aksjoner, skolering, konferanser, møterett til 
medlemsmøter lokalt og i fylket). 

 
§ 11. Valgkampgrupper, utvalg og nettverk 

1. Valgkampgrupper kan opprettes i bydeler, på arbeidsplasser og andre steder 
hvor forholdene ligger til rette for det. 

2. Styret kan opprette utvalg og arbeidsgrupper på enkelte saksfelt. 
Arbeidsgrupper skal jobbe med konkrete saksfelt med et bestemt mål og er 
derfor tidsbegrensede. Utvalg kan jobbe med saksfelt over tid. 

3. Styret eller andre kan ta initiativ til nettverk av Rødts medlemmer innafor 
organisasjoner, fronter og aktivitetsområder. Slike nettverk kan ikke forplikte 
Rødt Oslo. Styret skal informeres om etablering av slike nettverk. 

 
§ 12. Oppløsing 

1. Oppløsing av Rødt Oslo kan bare skje etter vedtak gjort med 2/3 flertall av to 
påfølgende årsmøter. 

2. Forøvrig gjelder Rødts vedtekter § 18. 
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§ 13. Vedtektene 

1. Vedtektene kan bare endres av årsmøtet med 2/3 flertall. Forslag til endring 
av vedtektene skal sendes styret senest 4 uker før årsmøtet starter. 
Endringsforslag sendes ut til delegatene senest 2 uker før årsmøtet. 

2. Tvister om tolking av vedtektene kan bare avgjøres av årsmøtet. 
Tolkningstvist løses med simpelt flertall. 

3. For øvrig gjelder Rødts sentrale vedtekter § 19. 
 


