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Informasjon om vedtektsprosessen og 
hvordan komme med innspill

Landsstyret har bedt vedtektskomitéen komme med et forslag til nyskrevne vedtekter. Komiteens mandat kan 
leses på side 3 i diskusjonshefte. Diskusjonshefte inneholder viktige spørsmål for partiet å diskutere fram mot 
landsmøte, og et vedlagt forslag til endringer komiteen ønsker at partiet skal diskutere og komme med innspill 
på. 21. august er siste frist for å levere innspill til dette vedtektsutkastet.

Innspill skal leveres på skjema dere finner her: https://forms.gle/ukMPcksjAqdJBVFz8 (eller 
https://roedt.no/landsmote-2023)

I skjema må dere fylle inn epostadresse til avsender, hvem de levere innspill på vegne av (lokallag/utvalg/
distriktsstyret osv.), hvor innspillet er behandlet, til hvilken del av vedtektene innspillet gjelder, selve innspillet 
og begrunnelse for det. 

Vi oppfordrer til å være tydelig på hva man ønsker å endre i innspillet og at i begrunnelsen kommer det fram 
hva som er intensjonen bak innspillet. 

Etter den 21. august vil komiteen se på alle innspilleneog et helhetlig forslag til nye vedtekter blir sendt ut med 
andreinnkallinga i september. Det er dette dokumentet som vil bli lagt til grunn for behandling på landsmøte. 
Landsstyret har bedt at komiteen synliggjør kjente uenigheter i partiet i sitt forslag gjennom dissenser. Innspill 
som ikke tas til følge vil man kunne levere som forslag til selve landsmøtet innen fristen 11. desember.
I andre innkallinga vil det bli gitt informasjon om hvordan selve behandlingen vil foregå på landsmøtet og 
hvordan forslag skal leveres.  

Forskjellen mellom innspill og forslag
Noen lurer på nok på hva som er forskjellen mellom å levere et innspill nå og levere et forslag seinere. Innspill 
er et innspill til komiteen som de vurderer å ta med i sitt forslag til grunnlagsdokument. Innspill blir ikke med 
videre i behandlinga etter fristen for innspill. De blir ikke behandla på selve landsmøtet, de har heller ikke 
samme formkrav som forslag til landsmøtet har. 

Når komiteens forslag til grunnlagsdokument for vedtekter er ferdig og sendt ut med andre innkalling blir det 
også åpnet for å levere inn forslag fra medlemsmøter og andre organer med forslagsrett. Alle disse forslagene 
vil få en innstilling fra vedtektskomitéen om de mener landsmøtet bør vedta eller ikke vedta dem. Forslag som 
ikke er innstilt at skal vedtas kan opprettholdes før landsmøtet.      

Hvor finner jeg dagens vedtekter
Dagens vedtekter finner du på https://roedt.no/styringsdokumenter



DISKUSJONSFORSLAG FRA VEDTEKTSKOMITEEN 3

Diskusjonshefte fra forberedende 
komite for vedtekter til behandling i 

organisasjonen
Komiteen består av:
• Leder Sissel Hallem, sentralstyret 
• Gyro Fjordheim Fjermedal
• Thomas Nygreen
• Magnhild Nilsen
• Rameen Sheikh
• Jens Ingvald Olsen
• Bjørn Kristiansen
• Ragnhild Kvifte
• Andreas Tymi
• Hannah Parschat
• Markus Amund Sæther, Rød Ungdom

Komiteens mandat, vedtatt av landsstyret:
«Landsstyret ber vedtektskomiteen nyskrive et forslag til vedtekter for Rødt. Partiet har utviklet seg svært raskt 
både med hensyn til antall medlemmer, antall lokallag og antall folkevalgte på alle nivåer. Når partiet vokser 
så raskt er vi avhengig av tydelige vedtekter som er enkle å forstå. Et stort parti vil også ha behov for mer 
detaljerte vedtekter enn et lite. Dette taler for en helhetlig nyskriving av vedtektene. Vedtektskomiteen bes om 
å synliggjøre kjente uenigheter i partiet i sitt forslag gjennom dissenser, så det kan bli bred enighet om å legge 
forslaget til grunn for landsmøtets behandling av vedtektene»

Komiteen fikk også i oppdrag å sende et diskusjonshefte ut i organisasjonen innen 1.juni 2022, som dere nå 
får her, svarfristen er satt til 21.august. På bakgrunn av de innspill vi får og videre diskusjon i komiteen vil nytt 
forslag til vedtekter foreligge rundt 20.september. Eventuelle dissenser, altså uenigheter i komiteen, vil bli 
synliggjort i september utgaven.

Om vedlagt forslag til endringer i vedtektene: 
Sammen med diskusjonsheftet har vi lagt ved foreløpig utkast til nye vedtekter. Dere må se på dette som et 
foreløpig dokument, som ikke er komiteens innstilling eller forslag, men fortsatt i stor grad et arbeidsdokument 
komiteen bruker. 

Dokumentet bygger mye på det som ble foreslått til sist landsmøte, hvor vi ikke rakk å behandle vedtekter, og 
inneholder ikke endringsforslag knyttet til de temaene vi ber dere diskutere i dette heftet. Komiteen tenker 
imidlertid så langt, at mange av endringsforslagene fra sist landsmøte, som dreier seg om struktur, rydding og 
andre, antatt ikke-kontroversielle, forslag er et godt utgangspunkt for vårt videre arbeid.

I vedlegget vil dere kunne se tydelig hvilke slike endringer som er foreslått opp mot eksisterende vedtekter. Når 
vi kommer til andre utkast og landsmøtet vil det derimot være et helhetlig forslag som legges til grunn.

Innledning til diskusjonsheftet:
Komiteen ønsker at et nyskrevet sett med vedtekter først og fremst skal være tydelige på hvordan partiets 
demokrati skal fungere. I den sammenheng er det tre spor vi ønsker å følge:

• Partiet og den folkevalgte aktiviteten
•  Partiet og vedtak om politikk 
•  Partiet og samhandling mellom alle organisasjonsledd og samhandling mellom parti og folkevalgte

Vi er enige om at vedtektene bør være tydelige på disse punktene slik at alle medlemmer lett kan forstå 
hvordan demokratiet fungerer i Rødt.

De temaene vi nå ber dere diskutere og gi innspill på, håper vi bidrar til at vi skal komme med et godt forslag til 
vedtekter til landsmøtet.
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Følgende tema reises til diskusjon:
1. Sammensetning av landsstyret
2.  Må representanter fra Rød Ungdom i ulike organ være medlem av Rødt
3.  Valg av delegater til landsmøtet
4.  Skal vi ha en mer rendyrket organisasjonsstruktur – med lokallag – kommunelag og fylkeslag, (men 

adgang til unntak gjennom lokale vedtekter)
5.  Skal vi endre de disiplinære bestemmelsene slik at vi kun har en eksklusjonsparagraf
6.  På grunn av endringer i samfunnet ønsker komiteen en diskusjon om kvotering og representasjon i lys av 

forholdet til ikke-binære.  

I tillegg begrunner vi to endringsforslag, uten at det reises diskusjon om disse i heftet, men de som ønsker å 
mene noe om disse to punktene kan sende inn synspunkter på disse også:
7. Komiteen vil foreslå å stryke bestemmelsen i § 2.5 om adgang til å anke et vedtak fra et organ til et høyere 

organ
8.  Stryke § 17 Økonomiske spørsmål, pkt. 2

1. Sammensetning av landsstyret
Komiteen har diskutert sammensetning av både sentralstyre og landsstyre, både med tanke på antall og 
valgprosesser. Vår foreløpige konklusjon er at vi ikke ønsker å fastsette antall i sentralstyret i vedtekter. Dette 
må være en landsmøtesak knyttet til valg hvor landsmøtet står fritt til å bestemme..

Men når det gjelder landsstyret tenker vi at det kan være greit med en diskusjon om både sammensetning 
og valg. Dette må også ses i sammenheng med hva vi mener er landsstyrets rolle. I dag består landsstyret av 
sentralstyret, 19 representanter fra distriktene, 1 samisk representant, 1 representant fra Rød Ungdom og 5 
valgt på såkalt «fritt grunnlag».

I dag har vi også en praksis med at ledere av utvalg landsstyret har vedtatt å opprette, i all hovedsak har 
leder i sentralstyret. Komiteen tenker at det er viktig at medlemmer av sentralstyret har et helhetlig ansvar 
for i ledelsen av partiet, og tenker at altfor mange med særskilt politisk ansvar for et tema/politikkområde i 
sentralstyret kanskje ikke er det beste. Med det store antall utvalg vi i dag har, kan det være fornuftig å tenke 
at flere av disse utvalgene kanskje heller skal sikres en observatørplass i landsstyret, eventuelt velges inn 
som representanter der.

Komiteen mener også at i landsstyret må det være slik at sentralstyret er i mindretall, og kvoteringsregler og 
bredde i representasjon, geografisk og eventuelt andre kriterier må sikres.

Det er i dag landsmøtet som velger landsstyre etter innstilling fra en valgkomite. Det er mildt sagt litt uklare 
prosesser når det gjelder nominasjon av kandidater til landsstyret. Hvem har forslagsrett? Hvem fremmer 
faktisk forslag på kandidater? Og hvis vi skal ha geografisk representasjon fra alle distrikter, er det da 
distriktslaget selv eller landsmøtet som skal bestemme hvem som skal representere det enkelte distriktet?

Vi reiser følgende spørsmål til diskusjon:
• Skal vi definere nærmere hvordan landsstyret skal være sammensatt
• Skal det være mulig å velge medlemmer av landsstyret på såkalt «fritt grunnlag» - eller skal alle velges 

med en begrunnet funksjon
•  Skal utvalgsledere ha en plass i landsstyret – slik at ikke alle skal ha krav på en plass i sentralstyret, eller 

kan de eventuelt også være observatører i landsstyret?
•  Hvis alle distrikter skal være representert, skal disse velges av distriktslaget selv, eller skal de eventuelt 

bare nominere til valgkomiteen og landsmøtet velge?

2. Må representanter fra Rød Ungdom i ulike organ være medlem av Rødt
 Komiteen foreslår å stryke bestemmelser om at medlemmer av Rød Ungdom må være medlemmer i partiet 
i Rødt for å være delegater på Rødts landsmøte samt krav om medlemskap for de to representantene Rød 
Ungdom har i landsstyret. I bestemmelsen om at Rød Ungdoms leder skal ha plass i partiets arbeidsutvalg, 
med fulle rettigheter, er det ikke oppstilt krav om medlemskap i Rødt

Komiteen begrunner strykningsforslaget med at Rød Ungdom, som partiets ungdomsorganisasjon, bør 
kunne ha autonomi i forhold til partiet. 

Rød Ungdoms delegater til landsmøtet er uansett basert på Rød Ungdoms medlemmer i distriktet 
delegaten(e) blir sendt fra, og det er derfor ikke hensiktsmessig at delegatene må være medlemmer da de 
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ikke representerer Rødt sine medlemmer.  

Til diskusjon: 
• Er det demokratisk at Rød Ungdoms delegater ikke trenger å være medlem av Rødt for å ha stemmerett på 

landsmøtet og i landsstyret? 

3. Nye vedtekter for valg av delegater til landsmøtet. 
Omhandler i hovedsak dagens §10 punkt 5 [i utkastet §9 punkt 5], som beskriv korleis delegater blir fordelt 
og valt til landsmøtet. Vil også ha konsekvenser for formulering av dagens vedtekter §5 punkt 5 [i utkastet §5 
punkt 5] og vedtekter som omhandler distriktsorganisasjon og fylkesorganisasjon.
 
Vedtektskomiteen ønsker at partiet diskuterer om delegater bør fordeles og velges i distriktslaga etter 
nominasjon fra lokallagene, eller direkte fra lokallaga. 
 
I dag fordeles delegater på alle lokallag, og velges i lokallaga. Vedtektene fastslår at alle lokallag med tre 
medlemmer skal ha minst en delegat. I praksis har dette betydd at nesten alle lag får én delegat, mens de aller 
største lagene får to. Pr. i dag ligger det an til at 18 lag kan få en delegat nr. 2. til neste landsmøte. Det samlede 
antall delegater i henhold til vedtatt delegatnøkkel for landsmøtet i 2023 er det beregnet en maks taletid på 90 
sekunder

Bakgrunnen for å se på en annen måte å fordele og velge delegater på, er både at partiet vokser, og 
muligheten til å se på mangfold ved valg av delegater. Det at partiet vokser gjør at vi allerede nå bør ta 
høyde for at i fremtiden vil ikke alle partilag kunne få en delegat til landsmøtet. Distriktsvise valg av delegater 
kan gjøres etter nominasjon fra lokallag, med vedtekter som slår fast at en skal etterstrebe at alle lag får 
minst en delegat. En modell der delegater fordeles og velges distriktsvis vil gjøre det mulig å tenke på 
sammensetningen til en gruppe delegater mtp. faktorer som kjønn, klassetilhørighet, eller andre faktorer. 
Distriktsvise delegasjoner til landsmøtet vil også kunne hjelpe til at alle delegater tilhører en større gruppe og 
i mindre grad er alene som utsending til landsmøtet. Dette vil kunne legge til rette for en organisasjonsmessig 
bedre prosess for delegater frem mot et landsmøte hvor saker bl.a kan diskuteres i et større fora enn bare 
lokallag.
 
Samtidig vil distriktsvise valg av delegater gjøre at det kan være noen lag som ikke får delegater, og flertallet i 
distriktet kan få mer å si for sammensetninga av delegasjonen enn tidligere. På den andre sida vil distriktsvis 
fordeling gjøre at en kan få en delegatsammensetning som er mer representativ for organisasjonen enn i dag, 
der dagens vedtekter gjør at større lag får dårligere representasjon på landsmøtet enn mindre lag, i forhold til 
hva medlemstallene skulle tilsi. 
 
 Til diskusjon: 
• Bør delegater velges og fordeles distriktsvis eller lagsvis? 
•  Dersom en beholder lagsvis fordeling, skal minstestørrelsen før et lag får en delegat endres (enten i 

vedtektene eller ved mandat til LS)? 
•  Er det andre måter å ta hensyn til representasjon og mangfold, og et stadig større parti på? 
 
Endringsforslaget innebærer i grove trekk følgende: Lokallagenes rett til minst en delegat strykes, og erstattes 
av en rett til å nominere delegater til valgmøte i distriktsorganisasjonen. I vedtekter for distriktsorganisasjonen 
gjenspeiles dette, og det gis samtidig et pålegg om å etterstrebe at hvert lokallag får en delegat hvis dette er 
mulig ut fra det antall delegater landsstyret vedtar at landsmøtet skal ha. Distriktsorganisasjonen pålegges 
videre å velge delegater ut fra de kvoteringsregler vi har gjeldende i paragraf 14 Kvotering. Endringsforslaget er 
også nedfelt i forslag til ny tekst i vedtekter for landsmøtet og landsstyret

4. Skal vi ha en mer rendyrket organisasjonsstruktur – med lokallag – kommunelag og fylkeslag, 
(men adgang til unntak gjennom lokale vedtekter)
Sammenslåingene av fylkene Viken, Vestfold og Telemark og Troms og Finnmark er i ferd med å bli reversert, 
noe som også bringer fylkesinndelingen nærmere inndelingen av distriktslag i Rødt. Distriktslagene 
i Trøndelag og Agder er slått sammen på samme måte som fylkene, mens distriktslagene i Innlandet 
og Vestland er beholdt som før. Samtidig ser vi at distriktslag jevnlig blir omtalt som fylkeslag, også av 
distriktslagene selv.

De tidligere fylkeslagene har selv valgt om de vil slå seg sammen, og komiteen har ikke tenkt å rokke ved det 
prinsippet. Det komiteen ønsker å drøfte er om vi kan forenkle og rendyrke de nasjonale vedtektene inn mot 
de administrative nivåene vi uansett må ha, som et parti som stiller til valg: kommuner og fylker. Så kan lokale 
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tilpasninger være opp til lokale vedtekter. På disse nivåene har vi koblinger mellom parlamentarisk arbeid og 
organisasjonsdemokratiet som vi må ivareta i alle fylker og kommuner der vi er representert. Detaljene i hva 
som er en hensiktsmessig organisering av disse koblingene og hvilke strukturer som er hensiktsmessige 
for det utenomparlamentariske arbeidet kan variere mellom fylkene. Komiteen er derfor ute etter å se på 
og diskutere om vi kan forenkle vedtektene, plassere ansvar hos fylkeslagene, og så la det være opp til 
fylkeslagene om de vil fordele ansvaret videre.

Komiteen foreslår også at landsstyret skal fastsette standardvedtekter for lokal- og distriktsledd i 
organisasjonen. Lag som ønsker å vedta egne vedtekter, vil fortsatt kunne det, og målet er å lage 
standardvedtekter som kan fungere godt for de fleste og som et godt utgangspunkt for de som ønsker 
tilpasninger. Det er fint om lagene kan diskutere og gi innspill om hvilke regler som da kan tas ut av de 
nasjonale vedtektene og håndteres lokalt. 

I dag sier punkt 2 i § 6 Kommuneorganisasjon at der det finnes flere lokallag av Rødt i samme kommune, skal 
man opprette et samordningsstyre i kommunen. Det står også at man kan opprette et slikt samordningsstyre 
på tvers av kommuner, «om det høver best». Altså at lokallag i hver sin kommune går sammen og danner en 
kommuneorganisasjon på tvers av kommunene. Komiteen vil gjerne ha tilbakemelding om det finnes tilfeller 
av slike samordningsstyrer på tvers av kommuner i dag, og om det er hensiktsmessig å beholde denne 
formuleringen. Dersom vi beholder den, bør vi også tillate at fylkeslag kan dekke mer enn ett fylke?

Til diskusjon: 
• Fungerer distriktslag og distriktsstyre som betegnelser i organisasjonen i dag?
•  Hvilke fordeler og ulemper har det å bruke færre organisasjonsledd i vedtektene og heller overlate til 

fylkeslagene å gjøre lokale tilpasninger?
•  Uavhengig av punktet over: hvilke regler for fylkes- og distriktsnivået kan vi med fordel overlate til lokale 

vedtekter og hvilke er det viktig å regulere nasjonalt?
•  Trenger vi åpningen som ligger i vedtektene for at en kommuneorganisasjon kan samle lokallag fra flere 

kommuner? Bør vi åpne for at et distriktslag/fylkeslag kan dekke mer enn ett fylke?

5. Forslag til ny vedtekt om suspensjon og eksklusjon
Komiteen foreslår å stryke dagens § 14 Disiplinærtiltak og erstatte denne med en ny
(endringsforslaget kommer frem i vedlagte vedtektsdokument, merk også at det foreslås å endre navn på 
paragrafen til Suspensjon og eksklusjon))

Begrunnelsen for forslaget er at komiteen mener det å ha bestemmelser om disiplinærtiltak utover 
suspensjon/eksklusjon ikke er hensiktsmessig. Andre partier har heller ikke bestemmelser om for eksempel 
«advarsel», «gult kort» eller hva disiplinærtiltak eventuelt skal kunne være. 

Komiteen er opptatt av å sikre gode prosesser, basert på retten til kontradiksjon i slike saker, men ønsker 
at landsstyret skal få fullmakt til å utarbeide retningslinjer for saksbehandling da dette blir for detaljert 
for landsmøtet å gå inn i. Komiteen legger til grunn at det selvfølgelig vil være naturlig å involvere berørte 
organisasjonsledd i slike saker, det være seg lokallag eller distriktsorganisasjon, men at dette altså må 
ivaretas i retningslinjene. Vi foreslår også å stryke at distriktsnivået skal ha rett til å ekskludere og ønsker å 
ha denne adgangen kun for sentralstyret, med ankeadgang til landsstyret for den berørte. Eksklusjon er en 
alvorlig sak og må behandles i partiets høyeste organer. 

Spesielt om forslag til pkt.1 i paragrafen: Komiteen har tatt inn denne bestemmelsen fordi vi mener det er et 
viktig organisasjonsprinsipp at det ledd som velger tillitsvalgte skal være det leddet som også selv vurderer 
om vedkommende fortsatt har tillit. Vi tenker at lokale og regionale ledd må gjøre en selvstendig vurdering av 
om de sitter med en sak som faktisk kan løses lokalt, ikke sendes til høyere organ.

Komiteen foreslår også å sette inn nye bestemmelser i denne paragrafen om at partiet skal ha retningslinjer 
for behandling av saker om seksuell trakassering og konfliktsaker. Vi har dette i dag, men vi mener det er riktig 
å nedfelle praksis i vedtektene, samt at det samtidig sikres at landsstyrets vedtaksmyndighet i behandlingen 
av slike saker synliggjøres.
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6. På grunn av endringer i samfunnet ønsker komiteen en diskusjon om kvotering og 
representasjon i lys av forholdet til ikke-binære.  

Omhandler i hovedsak dagens §13 [i utkastet §14], men også §9, punkt 3 [§7, punkt 7 i utkastet] om 
nominasjoner til landsstyret og §7, punkt 3 om leder og nestleder i distriktsstyrer [samme i utkastet]. 

I dagens vedtekter definerer Rødt at minst 50 prosent i alle organer skal være kvinner, og praksis er da 
at vi opererer med en kvinnekvote og at alle andre er ikke-kvinner. Dette er ikke nødvendigvis et problem, 
men kan være en utfordring for representasjon av ikke-binære i små organer/styrer. Komiteen har hittil sett 
hovedsakelig på to modeller: Enten beholde dagens variant med kvinner og ikke-kvinner, eller innføre en 
formulering om at det skal minst være like mange kvinner som menn, og dermed åpne for at ikke-binære kan 
telles utenom. Eksempelvis vil et organ på sju personer i dag tillate at det vil være fire kvinner og tre ikke-
kvinner. Om en ikke-binær er med er det da maksimalt to menn i et slikt organ. Om man endrer til «minst like 
mange kvinner som menn» så vil det åpne for at det også kan være tre kvinner, en ikke-binær og tre menn.

Vi ber folk huske på at dette ikke er en debatt om kjønn og kjønnsidentitet, ettersom Rødt anerkjenner andre 
kjønnsidentiteter allerede og samfunnet har åpnet for dette. Det vi trenger er rett og slett en debatt om 
hvordan vi løser dette i praksis i våre vedtekter, og om det i det hele tatt trengs en endring. Det vil ikke gjøre 
veldig store forskjeller i praksis i Rødt med dette forslaget til endring, og det kan fungere både å beholde den 
gamle formuleringen og det nye forslaget, med litt forskjellige fordeler og ulemper.

Det kan også være en idé å diskutere om det skal være unntaksbestemmelser, hvem som skal kunne gi 
unntak, og om det skal gjelde alle nivåer. Det er arbeidskrevende å samle sammen informasjon og ta dette opp 
i landsstyret hvert år, og det er etter komiteens mening unødvendig med unntak på distriktsnivå/fylkesnivå når 
vi har blitt såpass mange medlemmer i alle distrikter og har fungerende distriktsstyrer overalt. Vi ser derfor på 
muligheten for å kun ha unntaksmulighet på lokallagsnivå og at det er distriktsstyrene som får ansvaret for å 
godta eventuelle unntak.

Ut over dette ser vi at det kanskje kan være klokt å endre overskriften i dagens paragraf 13 fra «Kvotering» til 
«Representasjon» og samle alle bestemmelser om dette til denne paragrafen.

Til diskusjon: 
• Bør vi beholde kjønnskvoteringen i partiet med dagens formulering som innebærer at vi kvoterer kvinner 

og alle andre blir “ikke-kvinner” eller endre for å åpne for at ikke-binære kan holdes utenom?
• Hvilke unntaksbestemmelser bør det være for kvotering/representasjon i partiets organer, burde man flytte 

hvem som kan gi unntak til distriktsnivået/fylkesnivået og burde muligheten for unntak gjelde alle nivåer (er 
det for eksempel forskjell på distriktsstyrer og styrer i lokallag)?

• Bør vi endre tittelen på vedtekten fra “Kvotering” til “Representasjon” og samle de andre bestemmelsene 
om representativitet og kvotering, for eksempel om leder og nestleder i distriktslag og nominasjoner til 
landsstyret, her?

7. Komiteen vil foreslå å stryke bestemmelsen i § 2.5 om adgang til å anke et vedtak fra et organ 
til et høyere organ

I § 2 Medlemene sine rettar og plikter foreslår komiteen og stryke punkt 5 om at alle medlemmer har rett til å 
anke et vedtak fra et organ til et høyere organ. Komiteen begrunner strykningsforslaget med at bestemmelsen 
er altfor vid. I et parti med 10 000 medlemmer kan man teoretisk sett sitte å behandle ankesaker månedlig. I 
tillegg er det vanskelig å se for seg hvilke vedtak dette skal kunne være, det er ingen grunn til at flertallsvedtak 
skal kunne ankes. Et høyere organ kan vanskelig tenkes å overprøve flertallsvedtak i for eksempel et 
distriktsstyre eller et lokallags årsmøte. 

Det er også foreslått å stryke en del andre ankebestemmelser, som for eksempel det å kunne anke et vedtak 
om opprettelse av distriktsorganisasjon til landsmøtet. Det er vanskelig å se for seg at dette skal kunne være 
en sak så viktig at den skulle kunne ankes helt inn til landsmøtet. Det er landsstyret som godkjenner, og det er 
vanskelig å se for seg at landsstyret skal vedta noe annet enn det et lokalt flertall har vedtatt.

I § 18 Vedtekter og vedtak står det at sentralstyret tolker vedtektene. Hvis medlemmer mener vedtektene er 
brutt, kan altså alle slike saker ankes inn for sentralstyret. I forslag til ny § 15 Suspensjon og eksklusjon står det 
at brudd på vedtekter, retningslinjer eller program kan medføre suspensjon og eksklusjon, og at sentralstyret 
gjør slike vedtak, med ankeadgang til landsstyret. Komiteen mener derfor at saker det er av betydning at kan 
ankes inn for høyere organ, er ivaretatt.
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8. Stryke § 17 Økonomiske spørsmål, pkt. 2

Dagens § 17, pkt. 2 lyder:
«Raudt løner sine tilsette etter prinsippet om likeløn. Dette gjeld både kontortilsette og lønna tillitsvalde. 
Tilsette i Raudt har fri organisasjonsrett og kan krevje tariffavtale og pensjonsavtale.»

Siste setning i punktet foreslås strøket fordi de ansatte allerede har en tariffavtale og en 
tjenestepensjonsordning. I tillegg er det en selvfølge at de har fri organisasjonsrett, likeens som alle andre i 
Norge. 

De to første setningene foreslås strøket fordi det både er uklart hva et prinsipp om likelønn skal innebære 
og fordi de ansatte både på partikontoret, i Stortingsgruppa og eventuelt ute i organisasjonen må følge 
bestemmelsen i tariffavtalen sin og ikke vedtekter i Rødt.

I tillegg er det uklart hva et prinsipp om likelønn mellom ansatte og tillitsvalgte skal innebære. Tidligere ble 
dette praktisert slik at tillitsvalgte automatisk fikk samme økning i sin godtgjørelse som de ansatte fikk i 
lønnsøkning etter tariffoppgjør. Denne praksisen ble stanset av sentralstyret og senere landsstyret for noen år 
siden.  Komiteen mener også at godtgjøring til tillitsvalgte må være en politisk beslutning og konsekvensen 
av det er å foreslå strykning av denne bestemmelsen.
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Forslag til nye vedtekter
Tekst som er foreslått strøket er overstrøket slik xxxxxx
Forslag til ny tekst er merket rødt
Tekst som er beholdt men foreslått flyttet, er merket blått, der det er flyttet fra er teksten merket xxxxxxx
Tekst som er foreslått endret er grønt, den endrede teksten er merket xxxxxxxx
Tema for diskusjon i organisasjonen – lilla skrift 

Innholdsfortegnelse

§ 1 Namn og formål
§ 2 Medlemene sine rettar og plikter
§ 3 Kontingent
§ 4 Organisasjonsprinsipp
§ 5 Lokallag
§ 6 Kommuneorganisasjon
§ 7 Distriktsorganisasjon
§ 8 Fylkesorganisasjon
§ 9 Årsmøte1

§ 9 Landsmøtet
§ 10  Landsstyret
§ 11 Sentralstyret2

§ 12  Arbeidsutvalget3 
§ 13 Nominasjoner
§ 14 Kvotering4 Representasjon
§ 15 Disiplinærtiltak Suspensjon og eksklusjon5 (se nærmere under § 15)
§ 16 Rusmiddel
§ 17 Økonomiske spørsmål
§ 18 Ungdomsorganisasjonen
§ 19 Oppløysing
§ 20 Vedtekter og vedtak

§ 1 Namn og formål
1. Partiet heiter Rødt/Raudt. Det nord6samiske namnet er Ruoksat.
2. Raudt driv politisk arbeid på grunnlag av partiet sine program og vedtekter.

§ 2 Medlemene sine rettar og plikter
1. Alle som godtar programmet og vedtektene til Raudt og som betaler kontingenten, vert medlem i partiet.
2. Eit nytt medlem har rett til å få ei innføring i kva partiet står for (program, vedtekter og partiarbeidet)7.
3. Ein må ha vore medlem i tre veker og ha betalt kontingent det aktuelle året, før ein får røysterett på 
landsmøtet, årsmøte og nominasjonsmøte, og før ein kan røyste ved val av delegatar til slike møte.
4. Medlemene har rett til - gjennom eit lokallag - å delta ved val av delegatar til årsmøte og landsmøte og til 
sjølv å vere delegat. Ingen kan binde korleis ein partimedlem skal røyste.8
5. Medlemene har rett til å anka vedtak frå eit organ til eit høgare organ.9

6. Medlemene har rett til å få rapportar om arbeidet til partileiinga og om utviklinga i partiet som heilskap.
7. Partiet skal leggje til rette for at medlemene kan arbeide aktivt i lag. Medlemene bør om mogleg delta i 
lagsarbeidet.

1. Bestemmelsene i paragrafen er foreslått flyttet og paragrafen foreslås dermed strøket 
2. Forslag om ny paragraf – se eget notat med begrunnelse 
3. Forslag om ny paragraf - se eget notat med begrunnelse 
4. Navneendring foreslås 
5. Forslag til endring i § 15 varsles i innholdsfortegnelsen 
6. Det er flere samiske språk 
7. Foreslås strøket – unngå parenteser i vedtekter 
8. Foreslås flyttet til paragraf 4 hvor det hører mer naturlig hjemme 
9. Foreslås strøket – se eget notat med begrunnelse
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8. Medlem i Raudt kan ikkje samtidig vere medlem i anna norsk politisk parti, eller stille til val på vallister som 
konkurrerer med Raudt-lister10

9. Medlem i Raudt kan ikkje tilhøyra politisk foreining/organisasjon som motarbeider Raudt 
10. Medlem i Raudt som har mogelegheit til det, bør vere fagorganisert11

§ 3 Kontingent
1. Landsstyret fastset kontingentsatsar og reglar for innbetaling og kva verknad manglande innbetaling har på 
medlemsrettane.12 Satsane skal graderast etter inntekt. Medlemene vert oppfordra til å betale meir enn sats.13  
2. Minst halvdelen av kontingenten skal tilfalle grunn- og distriktsorganisasjonane. Distriktsorganisasjonane 
sin del av kontingenten vert fastsett i Raudt sitt årsbudsjett.14 
2. Kontingentinntekter fordeles mellom partiet sentralt og lokallag og distriktsorganisasjon. Fordelingen vert 
fastsett av landsmøtet15 

§ 4 Organisasjonsprinsipp
1. Raudt skal vere ein open organisasjon prega av gjensidig respekt, der usemje vert verdsett og politikk vert 
utvikla i ein arbeidsfellesskap. Lag og medlemer skal gjere usemje kjent i partiet for slik å bidra til politisk 
utvikling og eit reelt partidemokrati.
2. Leiinga på alle nivå har eit særskilt ansvar for at mindretalssyn vert kjent og reelt handsama i partiet.
3. 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.
4. Om ei sak gjeld til dømes to kommunar, skal partiorganisasjonen båe stader samrå seg og freiste å kome til 
eit sams standpunkt.
5. Ved val til tillitsverv skal ein arbeide for rotasjon. Dette gjeld både lokalt og sentralt, ved val til partiet sine 
eigne organ og ved nominasjon til folkevalde verv.
6. Medlem som veljast til delegat til møtar i partiet kan ikkje bindast til korleis ein skal røyste.16

§ 5 Lokallag
1. Laget er den viktigaste eininga i partiorganisasjonen. Laga gjer det konkrete politiske arbeidet, diskuterer og 
utviklar ny politikk og vel og nominerar17 representantar til øvrige organ i partiet.
2. Lag kan organiserast kring bustad, arbeidsstad, bransje eller interessefelt. Alle medlemar tilhøyrer eitt lag. 
Ein medlem kan berre ha medlemsrettar i eitt lag. som har rett til å velje delegatar.18

3. Distriktsstyret godkjenner nye lag og rapporterer disse inn til partikontoret.19 Der det ikkje finst distriktsstyre, 
godkjenner landsstyret nye lag20. Tvist om slik avgjerd kan ankast inn for landsstyret og/eller landsmøtet.21 
4. Eit lag skal ha styre med minst leiar og økonomiansvarleg. Distriktsstyret/landsstyret kan gjere unntak frå 
dette.22 
5. Berre lag kan velje delegatar til årsmøte i høgare organ og til landsmøte. For å ha rett til å velje delegatar, 
må laget ha minst tre medlemer. To eller fleire lag i geografisk nærleik kan velje å gå saman om å velje eller 
nominere delegatar.
5. Årsmøte i lokallag skal vere kvart år innan utgangen av februar. Det skal minst handsame styret si 
årsmelding, rekneskap og årsplan og velje styre. Årsmøtet skal varslast seinast ein månad før, og sakspapira 
skal vere hos medlemene seinast ei veke før23 
6. Ekstraordinært årsmøte i eit lokallag skal haldast om ein tredel av medlemene eller ein tredel av styret 
krev det. Dersom lagsstyret ikkje oppfyller pliktene sine etter vedtektene, kan distriktsstyret innkalle til 
ekstraordinært årsmøte i laget.24 

10. Tydeliggjøring 
11. Forslag om ny tekst 
12. Foreslås strøket – konsekvens av manglende betaling følger av § 2 
13. Foreslås strøket til fordel for ny setning under 
14. Teksten foreslås omskrevet – se nytt punkt under 
15. Forslag til ny formulering - se også notat med begrunnelse 
16. Flyttet fra § 2 - også noe omformulert for å tydeliggjøre at dette ikke gjelder for folkevalgte 
17. Mulig endring – jf. disk om valg – og nominasjonsprosesser 
18. Foreslås strøket – teksten tydelig nok 
19. Partikontoret må ha oversikt over lokallag 
20. Foreslås strøket – vi har distriktsstyrer, og må forutsette at vi fortsetter med det 
21. Foreslås strøket – § 5 Lokallag definerer hva et lokallag skal være, tvist om tolkning av vedtektene gjøres av sentralstyret jf. § 19 pkt.2 
Rettigheten er dermed ivaretatt 
22. Foreslås strøket - Vi må forutsette at når lag opprettes og godkjennes vil de være i stand til å følge vedtektene, det må godkjennende 
instans ivareta ved godkjennelsen 
23./24. Foreslås flyttet fra § 9 Årsmøte
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7. Lokallag skal sende årsmøteprotokoll til partileiinga25

§ 6 Kommuneorganisasjon
1. I kommunar med berre eitt lag er dette laget kommuneorganisasjon etter vallova.26

2. I kommunar med fleire lag skal det vere eit styre som koordinerer arbeidet. Om det høver best, kan eit slikt 
samordningsstyre dekke fleire kommunar. Dette styret representerer partiet i kommunen etter parti27lova. 
Styret kan bestå av representantar frå lagsstyra, eller det kan veljast på møte av delegatar frå laga eller på 
felles medlemsmøte (årsmøte) for heile kommunen.28 Valmåten vert fastsett i lokal vedtekt. Vedtekta vert første 
gong fastsett på felles medlemsmøte.
3. Distriktsstyret kan utnemne ein kontaktperson i ein kommune utan lokallag.29

4. Det skal vere minst eitt felles medlemsmøte i kommunen kvart år.30

5. I kommunar med val til bydelsutval gjeld pkt. 2 tilsvarande på bydelsnivå dersom det er fleire lag i bydelen.31

§ 7 Distriktsorganisasjon (sjå skisse til ny § 7 nedanfor)
1. Distriktsorganisasjon er partiet si organisering innafor det enkelte fylket eller innanfor tidlegare fylkesgrenser 
dersom minst ein av dei tidlegare fylkesorganisasjonane meiner det er formålstenleg32.
2. Distriktsstyret skal koordinere lag og enkeltmedlemer i distriktet til felles handling og utvikling av politikk. 
Distriktsstyret skal følgje opp medlemer som står utanfor lag, og bygge partiet i distriktet.
3. Distriktsstyret skal minst bestå av leiar, nestleiar og økonomiansvarleg. Leiar eller nestleiar skal vere kvinne. 
Distriktsstyret representerer partiet i distriktet etter parti33lova når distriktet utgjer eitt eller fleire valdistrikt ved 
stortingsval34.
4. Om det ikkje er lag i eit distrikt, kan distriktsorganisasjonen óg vere lokallag.35

5. Landsstyret godkjenner oppretting av distriktsorganisasjon36. Tvist om slik avgjerd kan ankast inn for 
landsmøtet.37

6. Landsstyret kan godkjenne oppretting av ei samisk avdeling av Raudt.
6. Årsmøte i distriktsorganisasjonane skal vere kvart år innan utgangen av mars. Til distriktsårsmøte vel laga 
delegatar etter medlemstal. Anna ordning kan fastsetjast i lokal vedtekt. Dato for årsmøtet og delegatnøkkelen 
vert fastsett av distriktsstyret og skal gjerast kjent minst åtte veker før. Lag kan anka delegatnøkkelen inn for 
partileiinga innan to veker etter kunngjeringa. Sakspapir til distriktsårsmøte skal vere hos laga seinast to veker 
før møtet. Årsmøtet skal minst handsame styret si årsmelding, revidert rekneskap, framlegg til årsplan og velje 
styre.38

7. I landsmøteår nominerer distriktsårsmøtet kandidatar til landsstyret (to kvinner og to menn i prioritert 
rekkefølge til kvar plass).39 
8. Oslo er å rekne som distrikt i samband med desse reglane40

9. Ekstraordinært årsmøte i eit distrikt skal haldast om ein tredel av laga eller ein tredel av styret krev det. 
Dersom distriktsstyret ikkje oppfyller pliktene sine etter vedtektene, kan landsstyret innkalle til ekstraordinært 
årsmøte i distriktslaget41

10.Distriktsstyret skal sende årsmøteprotokoll inn til partileiinga42

11. Distriktsstyret kan utnemne ein kontaktperson i ein kommune utan lokallag.43

25. Foreslås flyttet fra § 9 Årsmøte 
26. Foreslås strøket – dette er overflødig 
27. Endret til korrekt lovnavn 
28. Foreslås strøket – den neste setninga gjør denne overflødig 
29. Foreslås flyttet til § 7 
30. Foreslås strøket – dette er en oslobestemmelse, og er regulert i lokale vedtekter 
31. Se note 30 
32. Foreslås strøket – de tidligere fylkesorganisasjonene er nå omgjort til distriktsorganisasjoner og enten slått sammen eller opprettholdt 
33. Endret til korrekt lovnavn 
34. Korreksjon 
35. Vi har lokallag i alle distrikt  
36. Flyttes til § 10 Landsstyret 
37. Foreslås strøket – se eget notat 
38. Foreslås flyttet fra § 9 Årsmøte 
39. Foreslås at må endres, distrikta klarer ikke dette når det er tidlig landsmøte 
40./41./42. Foreslås flyttet fra § 9 Årsmøte 
43. Foreslås flyttet til fra § 6
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§ 8 Fylkesorganisasjon (sjå skisse til ny § 7 nedanfor)
1. I fylke med berre ein distriktsorganisasjon er dette fylkesorganisasjon etter vallova.44

2. I fylke med fleire distriktsorganisasjonar, skal det vere eit styre som samordnar arbeidet. Dette 
samordningsstyret representerer partiet i fylket etter parti45lova.
3. Samordningsstyret skal bestå av minst tre representantar frå kvar av distriktsorganisasjonane. 
Representantane skal vere valde på distriktsårsmøta eller det kan veljast på eit fylkesmøte av delegatar frå 
lokallaga. Valmåten vert fastsett i lokal vedtekt som første gong vert fastsett på delegatmøte.
4. Det skal haldast minst eit delegatmøte i året.
5. Samordningsstyret skal levere årsrapport om arbeidet sitt tidsnok til at han kan sendast ut saman med 
sakspapira til distriktsårsmøta.

Skisse til ny § 7 Fylkesorganisasjon
1. Fylkeslag er partiet si organisering innanfor det enkelte fylket.
2. Eit fylkeslag kan fastsette i lokal vedtekt at fylkeslaget skal delast inn i geografiske underorganisasjonar 
og delegere oppgåver til desse. I så fall skal det vere eit styre som samordnar arbeidet i fylket. Valmåten vert 
fastsett i lokal vedtekt. 
3. [Samle paragrafar med reglar som over ligg til distriktslaga og samordningsstyra i fylka. Nokre av desse kan 
vi kanskje overlate til lokale vedtekter.]

§ 9 Årsmøte46

1. Årsmøte i lag skal vere kvart år innan utgangen av februar. Det skal minst handsame styret si årsmelding, 
rekneskap og årsplan og velje styre. Årsmøtet skal varslast seinast ein månad før, og sakspapira skal vere hos 
medlemene seinast ei veke før.
2. Årsmøte i distriktsorganisasjonane skal vere kvart år innan utgangen av mars. Til distriktsårsmøte vel laga 
delegatar etter medlemstal. Anna ordning kan fastsetjast i lokal vedtekt. Dato for årsmøtet og delegatnøkkelen 
vert fastsett av distriktsstyret og skal gjerast kjent minst åtte veker før. Lag kan anka delegatnøkkelen inn for 
partileiinga innan to veker etter kunngjeringa. Sakspapir til distriktsårsmøte skal vere hos laga seinast to veker 
før møtet. Årsmøtet skal minst handsame styret si årsmelding, revidert rekneskap, framlegg til årsplan og velje 
styre.
3. I landsmøteår nominerer distriktsårsmøtet kandidatar til landsstyret jf § 13 Kvotering (to kvinner og to menn i 
prioritert rekkefølgje til kvar plass).
4. Oslo er å rekne som distrikt i samband med desse reglane.
5. Ekstraordinært årsmøte i eit lag skal haldast om ein tredel av medlemene eller ein tredel av styret krev det. 
Dersom lagsstyret ikkje oppfyller pliktene sine etter vedtektene, kan distriktsstyret innkalle til ekstraordinært 
årsmøte i laget.
6. Ekstraordinært årsmøte i eit distrikt skal haldast om ein tredel av laga eller ein tredel av styret krev det. 
Dersom distriktsstyret ikkje oppfyller pliktene sine etter vedtektene, kan landsstyret innkalle til ekstraordinært 
årsmøte i distriktslaget
7. Lag og distriktslag skal sende årsmøteprotokoll til partileiinga.

§ 9 Landsmøtet
1. Landsmøtet er det høgste organet i Raudt. Det skal haldast innan utgangen av mai minst annakvart år.
2. Fullmaktskomite
3. Innkalling, framlegg til dagsorden, delegatnøkkel og oversyn over forslagsfrister for landsmøtet skal vere ute 
i laga minst 12 veker før møtet. Sakspapir irekna alle innsendte framlegg skal vere sendt delegatane seinast tre 
veker før landsmøtet.
4. Landsmøtet skal minst handsame melding og reviderte rekneskap for perioden og handlingsplan 
og retningsliner for budsjett for komande periode. Landsmøtet skal vidare velje partileiar, nestleiar(ar), 
partisekretær, økonomiansvarleg, fagleg leiar, landsstyre og sentralstyre, samt revisor(ar). Funksjonane 
som er valde direkte på landsmøtet, med unnatak av revisor, utgjer partiet sitt arbeidsutval. Leiaren i 
ungdomsorganisasjonen har møterett med røysterett i partiet sitt arbeidsutval. 
5. For at eit lag skal kunne sende delegatar på landsmøtet, må det vere oppretta og godkjent innan 31. 
desember året før. Lag godkjent seinare skal få sende observatør til møtet.
6. Landsstyret vedtar delegatnøkkel. Berre lag kan velje delegatar til årsmøte i høgare organ og til landsmøte. 
Landsstyret vedtek kor mange medlemer eit lag må ha for å få sende delegatar til landsmøtet. To eller fleire lag 
i geografisk nærhet kan velje å gå saman om å velje delegatar. Alle lag som har tre medlemer eller meir denne 
datoen, skal ha minst ein delegat.

44. Foreslås strøket – dette er overflødig 
45. Endret til korrekt lovnavn 
46.  §9 Årsmøte foreslås strøket i sin helhet – bestemmelsene er foreslått flyttet til andre paragrafer
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7. Raud Ungdom vel sjølv delegatar til landsmøtet, og får like mange delegatar frå kvart distrikt som om Raud 
Ungdom sine medlemer i distriktet hadde vore eit lokallag i Raudt.
8. Delegatane vert valde med alminneleg fleirtal på lagsmøte (evt felles lagsmøte for fleire lag), der datoen er 
varsla minst tre veker før. 
9. Berre valde delegatar har røysterett på landsmøtet. Landsstyret har tale- og forslagsrett.
10. Ekstraordinært landsmøte skal haldast når ein tredel av laga krev det eller når distriktsorganisasjonar/lag 
som representerer minst ein tredel av medlemene, krev det.

§ 10 Landsstyret
1. Landsstyret er det høgaste organet i Raudt mellom landsmøta, og leier arbeidet mellom landsmøta innanfor 
rammer som går fram av vedtekter, program og landsmøtevedtak.
2. Landsstyret er samansett av arbeidsutvalet, sentralstyret og representantar valt av landsmøtet. Minst ein 
av medlemene skal ha samisk bakgrunn. I tillegg har leiar i Raud Ungdom (RU) og ein til utpeikt av RU plass i 
landsstyret med røysterett.47

3. Arbeidsutvalet (AU) i Raudt er sett saman av leiar, to nestleiarar, partisekretær, fagleg leiar og 
økonomiansvarleg. Landsmøtet vel desse ved særskilde val. Leiaren i ungdomsorganisasjonen går inn i 
arbeidsutvalet med fulle rettar.48

4. Landsstyret skal ha ein freiste å få ein så brei geografisk representasjon som mogleg. jf. § 14.49

5. Alle distriktsorganisasjonar skal vere representerte med minst ein representant50. Minst ein av medlemene 
skal ha samisk bakgrunn. Leiaren i ungdomsorganisasjonen og ein til utpeikt av denne har fast plass i 
landsstyret med røysterett.51  Desse må vere medlemer i partiet.
6. Landsstyret skal møtast minst tre gonger i året. Minst halvparten av medlemene i landsstyret må vere til 
stades for at eit LS-møte skal vere vedtaksdyktig. Vedtak i landsstyret kan ankast inn for landsmøtet.
7. Når landsstyret ikkje er samla, er sentralstyret det høgste organet i Raudt. Sentralstyret leier det 
daglege arbeidet til organisasjonen i tråd med retningsliner frå landsmøtet og landsstyret. Leiaren i 
ungdomsorganisasjonen møter fast i sentralstyret med røysterett. Sentralstyret er hovudstyre i Raudt. Minst 
halvparten av medlemene i sentralstyret må vere til stades for at eit sentralstyremøte skal vere vedtaksdyktig.52

8. Landsstyret kan oppnemne utval som får politisk og praktisk ansvar for særskilde felt.
9. LS sine medlemmer har et ansvar for å innhente syn på saker som skal opp i landsstyret fra sitt distrikt, og 
for å bidra til å bekjentgjøre og sette vedtakene som gjøres ut i live.53  
10.Landstyret skal følge opp partiets lokale ledd i forkant og etterkant av landsstyremøter for å sikre forankring 
og oppfølging av partiets sentrale vedtak54

11.Landsstyret kan delegere saker til lågare nivå og kan avgjere kva for organ som skal følgje opp vedtak i 
landsstyret.55  

Landsstyrets myndighetsområde:56

• vedta budsjett og godkjenne rekneskap
• oppnemne utval som får politisk og praktisk ansvar for særskilde felt og vedta mandat og økonomiske 
rammer for utvalgas arbeid. 
• vedta Rødts politikk i politiske saker som ikkje er dekket av arbeidsprogram
• fastsette kontingentsatsar og reglar for innbetaling 
• vedta retningslinjer for innbetaling av partiskatt og fritak
• godkjenne oppretting av distriktsorganisasjonar
• godkjenne oppretting av ei samisk avdeling organisering i Raudt.
• vedta antall delegater til landsmøte og delegatnøkkel for desse. 
• vedta fordeling av observatørar til landsmøtet.

47. Teksten foreslås flyttet fra tidligere pkt. 3 – bedre å ha en samlet fremstilling av hvem landsstyret faktisk består av 
48. Foreslås flyttet til ny § 12 Arbeidsutvalget 
49. Forslag om endring i tekst slik at bestemmelsen blir skjerpet 
50. Forslag om ny tekst - i Rødt er det landsmøtet som bestemmer sammensetning av landsstyret etter innstilling fra valgkomiteen – men 
vi bør i hvert fall en minimumsbestemmelse i vedtektene 
51. Foreslås flyttet opp til pkt. 2 
52. Foreslås flyttet til ny § 11 Sentralstyret 
53. Forslag til ny tekst – hentet fra dagens vedtatte mandat for landsstyret 
54. Forslag til ny tekst – hentet fra dagens vedtatte mandat for landsstyret 
55. Forslag til ny tekst – hentet fra dagens vedtatte mandat for landsstyret 
56. Blå punkter er foreslått flyttet fra andre paragrafer, røde punkter er hentet fra vedtatt mandat fra sentralstyret, grønne punkter er 
omskrevne eksisterende bestemmelser for å tilpasse teksten til kulepunktformat
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• fastset reglar om nominasjon til sametingsvalet
• fastsette myndighetsområde for sentralstyret og arbeidsuvalget
• vedta retningsliner for handsaming av sakar med seksuell trakassering
• vedta retningsliner for handsaming av konfliktsakar

§ 11 Sentralstyret57

1.Når landsstyret ikkje er samla, er sentralstyret det høgste organet i Raudt. Sentralstyret leier det daglege 
arbeidet til organisasjonen i tråd med retningsliner frå landsmøtet og landsstyret, og skal sjå til at landsmøtets 
vedtak vert gjennomført.
2.Sentralstyret er samansett av arbeidsutvalet, leiar av Raud Ungdom og representantar valt av landsmøtet.  
Minst halvparten av medlemene i sentralstyret må vere til stades for at eit sentralstyremøte skal vere 
vedtaksdyktig.
3. Sentralstyret kan delegere saker til lågare nivå og kan avgjere kva for organ som skal følgje opp vedtak i 
sentralstyret. 
4. Sentralsstyret er partiets utøvende organ etter partilova.
5. Landsstyret fastsetter sentralstyrets øvrige myndighetsområde.

§ 12 Arbeidsutvalget58

1.Arbeidsutvalget (AU) er partiets daglege leiing og leier arbeidet mellom sentralstyremøta. AU innstiller saker 
til sentralstyret. 
2.Arbeidsutvalget består av partileiar, nestleiar(ar), partisekretær, økonomiansvarleg og fagleg leiar. Leiaren i 
Raud Ungdom har møterett med røysterett i partiet sitt arbeidsutval. 
3. Landsstyret fastsetter arbeidsutavlgets øvrige myndighetsområde.

§ 13 Nominasjonar
1. Når det skal stillast lister ved val til kommunestyre, skal det haldast nominasjonsmøte med røysterett for 
alle medlemer som er busett i kommunen. Nominasjonsmøtet kan delegere ferdigstilling av lista til styret i 
kommunen. Punktet gjeld også for stortings- og kommuneval59lista for Oslo.
2. Dersom det er direkte val til bydelsutval eller liknande, skal det gå fram av lokal vedtekt korleis nominasjonen 
skjer.
3. Når det elles skal stillast lister ved val til Stortinget eller fylkesting skjer nominasjonen på nominasjonsmøte 
med delegatar frå lokallaga i valdistriktet. Når det skal stillast lister i fleire valdistrikt i same fylke, skal det vere 
separate nominasjonsmøte, der berre delegatar frå valdistriktet har røysterett. Delegatnøkkel blir bestemt 
i lokal vedtekt. Ferdigstilling av lista kan delegerast til samordningsstyret når det gjeld fylkestingsval, og til 
distriktsstyret når det gjeld stortingsval så lenge dei gamle stortingsvaldistrikta gjeld.
4.  Landsstyret fastset reglar om nominasjon til sametingsvalet.60 
5. Folkevalgterklæring inn her?

§ 14 Kvotering Representasjon
1. I alle organ innanfor Raudt, ved val av delegatar og ved nominasjon til Raudt sine vallister skal det vere minst 
like mange kvinner som menn61  50 prosent kvinner. For å sikre kvinner høgt opp på lister, bør minst annankvar 
kandidat vere kvinne. Unntak frå dette kan gjerast ved vedtak i landsstyret eller andre organ landsstyret gir slik 
myndigheit til.62

2. Lokallag kan få innvilga unntak frå pkt. 1 over av distriktsstyret63

3. Ein skal freiste å ha ein høg arbeidarandel i alle organ. 
4. I skriftleg tilfang frå partiet sentralt (papir og nett) skal ein freiste å ha ein høg nynorskandel. Landsstyret 
skal kvart år vurdere situasjonen på feltet og drøfte kva tiltak som trengst. Det skal finnast oppdatert 
informasjonsmateriell på samisk.

57. Forslag om ny paragraf – tekst i blått er foreslått flyttet, tekst i rødt er hentet fra dagens mandat 
58. Forslag om ny paragraf – tekst i grønt er omskrevet, rød tekst er hent fra dagens mandat med unntak av siste pkt 
59. Det står i første linje at det gjelder kommuneval – ikke nødvendig å gjenta 
60. Foreslås flyttet til § 10 Landsstyret 
61. Forslag til ny tekst 
62. Foreslått omformulert i nytt pkt 2 under 
63, Det er kun lokalllag hvor det fortsatt kan være aktuelt med unntak jf partiets størrelse
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§ 15 Suspensjon og eksklusjon64 *
1. Ein tillitsvalgt i Raudt kan fratas sine verv av det samme organ som har valgt dem. Slikt vedtak kan bare fattes 
i lovlig innkalt ordinært eller ekstraordinært møte. Før det treffes vedtak skal den som saken gjelder gjøres 
kjent med saken og gis høve til å uttale seg i de instanser som innstiller og avgjør saken.
2. Om ein medlem eller tillitsvalgt skadar eller motarbeider Raudt eller bryt vedtektene, retningsliner eller 
program kan det setjast i verk disiplinærtiltak. Slike vedtak skal vere skriftlege medlemskapet eller vervet 
suspenderes. med grunngjeving. medan undersøking skjer. Slik suspensjon av medlemskap eller verv vedtas 
av sentralstyret
3. Eksklusjon kan vedtakast av landsstyre, distriktsstyre eller sentralstyret.  Eksklusjon krev kvalifisert fleirtal, 
2/3 av dei røysteføre. Ein ekskludert misser alle rettane sine unnateke paragraf 2.5.  
4. Ein ekskludert medlem kan anke avgjerda til landsstyret. Om ein som er ekskludert ankar denne avgjerda, er 
medlemskapen suspendert til anka er behandla. Ekskluderte medlemer har rett til å søke sentralstyret om ny 
medlemskap.
5. Retningslinjer for behandling av suspensjons- og eksklusjonssakar vedtas av landsstyret. Retningslinene 
skal ivareta retten til kontradiksjon. Åtvaring, tilbaketrekking av eller suspensjon frå verv kan vedtakast av 
lokallagsstyre, distriktsstyre eller sentralstyre. Disiplinærvedtak kan ankast i tråd med paragraf 2.5.
6. Raudt skal ha eigne retningsliner for handsaming av sakar med seksuell trakassering, desse retningslinene 
vedtas av landsstyret
7. Raudt skal ha eigne retningsliner for handsaming av konfliktsakar, desse retningslinene vedtas av landsstyret

Punkt om behandlingsutvalg tas inn i denne paragrafen

§ 16 Rusmiddel
Møte i regi av Raudt skal vere rusgiftfrie.

§ 17 Økonomiske spørsmål
1. All offentleg partistønad til Raudt (gruppe-, representant- og røystestøtte, møtegodtgjersle m.m.) er Raudt 
sin kollektive eigedom. Stønaden vert disponert av landsstyret til fordeling til lag, kommunar og distrikt og til 
drift av Raudt sentralt. Medlemer som får utbetalt godtgjersle, pliktar å sende denne over til Raudt. Landsstyret 
vedtek retningsliner for innbetaling og fritak.65

All offentlig partistønad til Raudt er partiets kollektive eigedom.

• Kommunale og fylkeskommunale bevilgninger beholdes lokalt, i henholdsvis lokallag og distriktsorganisasjon
• Stemmestøtte skal innbetales til partiet sentralt 
• Medlemer som får utbetalt godtgjersle som folkevalgte betaler partiskatt etter retningslinjer vedtatt av 
landsstyret.
• Inntektene for slik innbetalt godtgjøring skal fordeles likt mellom lokale ledd og partiet sentralt66

2. Raudt løner sine tilsette etter prinsippet om likeløn. Dette gjeld både kontortilsette og lønna tillitsvalde. 
Tilsette i Raudt har fri organisasjonsrett og kan krevje tariffavtale og pensjonsavtale. 

§18 Ungdomsorganisasjonen
1. Raud Ungdom er ungdomsorganisasjonen til Raudt.
2. Leiar i Raud Ungdom møter i Raudts arbeidsutvalg med stemmerett jf. § 1268

3. Raud Ungdom har rett på delegatar på Raudt sitt landsmøte jf. § 9. Desse må vere medlemer i Raudt.69

4. I distrikt og på felt der det finst parallell organisering, skal Raud Ungdom inviterast til samarbeid med Raudt. 
Der det finst lokalt eller distrikts-/fylkesvist ledd av ungdomsorganisasjonen, har dette rett til ein representant i 
tilsvarande lags-/distrikts-/samordningsstyre av Raudt.

64. Paragrafen foreslås endret i sin helhet – se eget notat med begrunnelse 
65. Punktet foreslås omskrevet i tråd med landsmøtevedtak i 2019 – se forslag til nytt punkt under 
66. Forslag til omskrevet tekst – se eget notat med begrunnelse 
67. Foreslås strøket se eget notat med begrunnelse 
68. Forslag til ny tekst i samsvar med forslag til § 12 Arbeidsutvalget 
69. Foreslås strøket - se eget notat med begrunnelse
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§ 19 Oppløysing
1. Framlegg om å oppløyse Raudt eller slå partiet saman med ein annan organisasjon skal handsamast på 
to landsmøte med minst tre og høgst seks månaders mellomrom. Det første av desse skal vere eit ordinært 
landsmøte, og her krevst det 2/3 fleirtal for å gå vidare i prosessen. Det andre er eit ekstraordinært landsmøte. 
Dette stadfester eventuelt vedtaket om oppløysing eller samanslåing med alminneleg fleirtal. Samstundes 
vedtek dette landsmøtet kva som skal gjerast med partiet sin eigedom.
2. Framlegg om oppløysing kan berre kome frå organisasjonsledd i partiet eller landsstyret. Det må vere 
innkome til partikontoret seinast 31. desember året før landsmøtet som først skal handsame det.
3. Distrikts- eller landsstyret kan oppløyse eller slå saman lag når det ikkje lenger er medlemsgrunnlag for å 
oppretthalde dei. Medlemene i laget har rett til å uttale seg på førehand. Distrikts- eller landsstyret vedtek óg 
kva som skal gjerast med eigedomen til laget.

§ 20 Vedtekter og vedtak
1. Vedtak i Raudt sine organ skal skje med alminneleg fleirtal, om ikkje vedtekt seier noko anna. Om to framlegg 
får like mange røyster, er ingen av dei vedtekne70. Alminneleg fleirtal er fleirtal av avgjevne røyster, utan å telle 
med blanke eller avhaldande røyster.
2. Ved røystelikskap fell forslaget. Ved røystelikskap ved personval vert valet avgjort ved loddkast.71 
3. Om det er ulike tolkingar av vedtektene, gjeld sentralstyret si forståing. Denne kan ankast inn for landsstyret, 
som skal handsame saka ved første høve. Om det trengst rask avklaring, kan telefonmøte eller liknande nyttast 
etter at alle partar har fått lagt fram sitt syn skriftleg.  Landsstyret si avgjerd kan ankast inn for landsmøtet.
4. Vedtektene er juridisk bindande i tvistar som gjeld Raudt sin eigedom.
5. Desse vedtektene kan berre endrast på landsmøte. Endring krev kvalifisert fleirtal, 2/3 av dei med  
stemmerett på landsmøtet. Frist for å fremje forslag til endring av vedtektene er fire veker før landsmøtet tek 
til. Landsmøtet kan berre gjere endringar som heng direkte saman med framlegg som er sendt ut på førehand. 
Om ikkje landsmøtet vedtek noko anna, trer vedtektsendring i kraft straks.
6. Lokale og regionale organisasjonsledd kan ha eigne vedtekter. Desse må ikkje bryte med dei sentrale 
vedtektene. Lokale vedtekter kan ankast inn for landsstyret.73

6.Landsstyret fastsetter standardvedtekter for lokale og regionale organisasjonsledd i tillegg til det som 
fremkommer i disse vedtektene.74 Lokale og regionale organisasjonsledd kan allikevel velje å utarbeide eigne 
vedtekter. Desse må ikkje bryte med dei sentrale vedtektene og skal godkjennast av landsstyret.  

70. Foreslås omskrevet i nytt pkt 2 under 
71. Se note 70 
72 Foreslås strøket – unødvendig bestemmelse – det er uansett videomøte som gjelder nå :) 
73. Foreslås omskrevet – se eget notat med begrunnelse 
74. Forslag til ny tekst – se eget notat med begrunnelse
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