
Retningslinjer og 
folkevalgterklæring for 

kandidater til stortingsvalget 

Bakgrunn:
Landsmøtet i 2019 vedtok at «Partiledelsen skal utvikle en standardavtale som klargjør betingelsene og 
som inngås mellom partiet og de folkevalgte i forkant av valg.» I september 2020 vedtok landsstyret disse 
retningslinjene for Rødts kandidater til stortingsvalget.

I sommer ble det sendt ut informasjon om forventninger og retningslinjer for stortingskandidater til bruk i 
nominasjonsarbeidet ute i fylkene, her finnes ytterligere informasjon om partiets og Stortingets regelverk.

Om lønn:
• Fra mai 2019 er årlig fast godtgjørelse for stortingsrepresentantene 987.997 i året, tilsvarende 92.333 i 

måneden.
• Rødts politikk er å kutte stortingsgodtgjørelsen for alle representanter til 8 G i året (798.864 per mai 2019), 

tilsvarende 66.572 i måneden.
• Per september 2019 var gjennomsnittlig månedslønn 47.290 (brutto, før skatt, ikke medregnet 

overtidsgodtgjørelser, omregnet til heltid). Med et tillegg på 20 % blir dette 56.748 før skatt (med et tillegg 
på 30 %, 61.477).

Rødt økonomiske retningslinjer vedtatt av landsmøtet 2019: bit.ly/33NJ3AU

http://bit.ly/33NJ3AU


Sted:    Dato:   Underskrift:

Navn:       Kandidat #  for Rødt 

Kontrakt for:

(Stortingsvalgkrets)

Folkevalgterklæring
• Stortingsrepresentanter valgt inn for Rødt får beholde godtgjørelse tilsvarende gjennomsnittlig bruttolønn 

i Norge for heltidsansatte (basert på SSBs oversikt), og et tillegg på 20 % for tilgjengelighet, merarbeid, 
ugunstige og uforutsigbare arbeidstider. Det overskytende av godtgjørelsen betales inn til Rødt sentralt.

•  Ytterligere tillegg for parlamentarisk leder er på 10 %.
•  Andre ytelser, som feriepenger, pensjon, fratredelsesytelse og etterlønn, reguleres og behandles 

tilsvarende. Eventuelle søknader om fratredelsesytelse/etterlønn skal godkjennes av partiledelsen sentralt 
i forkant.

•  Stortingsrepresentanter for Rødt skal takke nei til honorarer eller annen inntekt fra andre enn Stortinget fra 
arbeid utført i stortingsperioden, alternativt skal tilsvarende betales inn ekstra til Rødt sentralt.

•  Stortinget eller Rødt skal ikke belastes med overdrevne telefonutgifter, unødvendig dyre valg i forbindelse 
med reiser og lignende for representanter.

•  Rødts stortingsrepresentanter forplikter seg til, og tilegner seg kunnskap, om antikorrupsjon.
•  Rødts stortingsrepresentanter skal følge den politiske plattformen de er valgt på nedfelt i det 

Landsmøtevedtatte arbeidsprogrammet for 2021 - 2025.
•  Rødts stortingsrepresentanter skal følge vedtak fra landsstyret, sentralstyret og arbeidsutvalget.
•  Rødts stortingsrepresentanter skal ha jevnlig kontakt med distriktsstyret for den valgkretsen de 

representerer. Representanten(e) skal holde styret orientert om aktuelle saker og motta innspill fra styret.

Dette gjelder også møtende vararepresentanter.

Folkevalgterklæring som inneholder punktene over skal signeres av kandidat (minimum 1.-5. plass på lista), 
økonomiansvarlig sentralt og fylkesleder i forkant av nominasjonsmøte.

Signatur, kandidat

Sted:    Dato:   Underskrift:

Signatur, distriktsleder

Sted:    Dato:   Underskrift:

Signatur, økonomiansvarlig
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