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Prosess for nytt Arbeidsprogram
1.Tidsplan
Fram til 13.april
Lokallag, distriktslag, enkeltpersoner, andre organisasjoner og bevegelser inviteres til å sende innspill til
programarbeidet. Dette kan for eksempel være politikk man mener Rødt bør endre, politikk man mener
Rødt mangler eller ideer til nye politiske tiltak for å skape en bedre verden. Alt er velkomment, og alt blir
lest. Det er en god idé å arrangere åpne møter eller diskusjonsgrupper i lokallaget for å gi alle mulighet til
å lufte sine ideer og kanskje gå sammen om å sende inn innspill. Innspill sendes til program@roedt.no
innen 13.april.
Fra 13.april til 20.september
Komiteen arbeider med et helhetlig forslag til nytt arbeidsprogram, etter et mandat som Landsstyret har
vedtatt (se under). Hele komiteen står bak hele forslaget, med mindre det er markert tydelig som dissens.
Dissens vil si at komiteen er uenig om et punkt i programmet, og derfor legger fram flere ulike alternativt
til debatt i partiet.
Fra 20.september til 10.november.
Komiteens helhetlige programforslag blir diskutert i Rødt. Det er lurt å allerede nå sette av datoer hvor
lokallaget har tid til å diskutere programforslaget. Det er gjennom lokallagene medlemmer har forslagsrett til Landsmøtet. Det vil si at alle endringsforslag til komiteens forslag er det lokallaget som må fremme etter å ha diskutert det på et møte hvor alle medlemmer inviteres. Et forslag må ha minst 1/3 av
stemmene på et slikt møte for å kunne fremmes til Landsmøtet. Formålet med dette er å sikre at alle forslag som skal opp til debatt og votering på Landsmøtet er noe et lag kollektivt har jobbet fram, og at delegaten fra dette laget kan forsvare og argumentere for forslaget på landsmøtet. Det er også et poeng å sørge for at partiet har en håndterlig mengde forslag som skal debatteres på Landsmøtet, slik at alle lokallag
kan sette seg inn i alle forslag. Den 10.november er absolutt siste frist for å levere endringsforslag til komiteens forslag til arbeidsprogram. Endringsforslag kan være å stryke noe, endre noe eller legge til noe
10. november -jul
Komiteen går igjennom alle endringsforslag som har kommet inn fra lokallagene og innstiller på disse.
Det vil si at komiteen gir sin vurdering av om forslaget bør vedtas eller avvises. Komiteen kan også sy
sammen forslag hvis mange lokallag har levert inn endringsforslag med relativt likt innhold, eller gjøre
egne justeringer.
22. -24. januar
Denne helga er det møte i Rødts Landsstyre, hvor blant annet arbeidsprogrammet skal diskuteres.
Landsstyret har i oppgave å sikre at debatten på selve Landsmøtet blir så god som mulig, og setter
søkelys på viktige saker for Rødt, tydelige politiske uenigheter i partiet og ny politikk. De vil derfor gå
igjennom alle endringsforslag hvor komiteen er enstemmig, og som ikke innebærer ny prinsipiell politikk
for Rødt. Dersom et flertall på 2/3 av Landsstyret er enig i at et endringsforslag skal vedtas vil forslaget
bli lagt fram for votering “i blokk” på Landsmøtet. Det vil si at man voterer over mange forslag samtidig.
Dersom et flertall på 2/3 er enig i at et forslag skal avvises vil det kreves at en delegat opprettholder
forslaget aktivt for at det skal bli tatt med til votering på landsmøtet.
Landsstyret vil også, basert på endringsforslagene som har kommet inn, lage et opplegg for debatten på
Landsmøtet og fordele tid på ulike tema slik at debatten deles opp.
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10.februar
Den 10.februar sendes alle sakspapirene til Landsmøtet ut. Da vil alle endringsforslagene sendes ut, med
komiteens og Landsstyrets innstilling. Her er det viktig at lokallagene går inn og sjekker hva som har
skjedd med deres forslag. Dersom forslaget er innstilt avvist, må det aktivt opprettholdes for å bli tatt
med til Landsmøtet. Den store jobben blir nå for lokallagene å diskutere alle endringsforslagene slik at
delegaten fra lokallaget får med seg alles meninger til debatten på Landsmøtet.
20. februar
Frist for å opprettholde avviste forslag, dette må gjøres av delegater eller observatører til Landsmøtet.
Den samme fristen gjelder for å kreve særskilt votering over forslag som Landsstyret har foreslått å behandle “i blokk”.
4.-7. mars -Landsmøte

2.Forslagsrett
Landsstyret har vedtatt at:
Forslag som skal behandles på landsmøtet i Rødt må være sendt inn av lag, distriktslag, landsstyret, sentralstyret, AU, utvalg (nedsatt av landsstyret), Rød Ungdoms sentralstyre, RU landsstyre, eller landsmøteforberedende komiteer.
Mindretallsforslag kan sendes inn til landsmøte så framt de har støtte fra minst 1/3 av forsamlingen på
medlemsmøte, delegatmøte i distriktet eller annet organ med forslagsrett.

3. Komiteens medlemmer
Arbeidsprogramkomiteen består av:
Komiteleder: Marie Sneve Martinussen -Oslo / Arbeidsutvalget
Jens Ingvald Olsen -Tromsø
Elisabeth Anethe Olsen -Tysfjord, Nordland
Ragna Vorkinnslien -Trondheim
Mailiss Solheim -Bergen
Mimir Kristjanson -Stavanger
Bjørn Sigurd Svingen -Raufoss, Oppland
Charlotte Therkelsen -Kragerø, Telemark / Sentralstyret
Asbjørn Wahl -Oslo
Seher Aydar -Oslo / Stortingsrådgiver
Stein Stugu -Bærum
RU-representant oppnevnes av Rød Ungdom

4. Komiteens mandat
Landsstyret har gitt komiteen et mandat for arbeidet:
Komiteen skal lage et forslag til arbeidsprogram for Rødt som oppfyller Landsmøtevedtaket fra 2019 om
at “vi skal utvikle et arbeidsprogram som er systemkritisk og offensivt, og samtidig helhetlig, gjennomarbeidet og gjennomførbart”. Programmet skal være Rødts valgprogram ved stortingsvalget i 2021, og fortelle hva Rødt vil jobbe for på Stortinget i valgperioden 2021 -2025. Det skal bestå av politikk som (i teorien) er gjennomførbart innenfor fireårsperioden programmet er gyldig, og det vil legge føringer for
stemmegivingen til stortingsrepresentanter innvalgt for Rødt disse årene.
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Landsstyret ber komiteen bruke et klart og tydelig språk som formidler Rødts konkrete politikk på en
lettfattelig måte, og videreføre dagens form hvor programmet består av konkrete standpunkter framfor
lange analyser eller fakta gjennomganger.
Komiteen skal legge fram et helhetlig forslag til debatt i partiet senest i september 2020. I sitt arbeid skal
komiteen innhente innspill fra relevante organisasjoner, aksjoner og bevegelser, i tillegg til Rødts egne
lokallag, medlemmer, folkevalgte og politiske utvalg. Komiteen rapporterer til sentralstyret og landsstyret underveis i arbeidet.
Arbeidsprogrammet vedtas i sin helhet av Landsmøtet i mars 2021.
Kontaktinfo: program@roedt.no

3/3

rødt.no

