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Sak 6. Vedtekter  

Sak	  6.1	   Forslag	  til	  vedtektsendringer	  med	  innstilling	  fra	  fylkesstyret	  
 1 

Fremmet av Joachim Husby og Einar Braathen: 2 

V1:  Forslag om endring av§ 6-5 B 3 
 4 
De to første setningene («Fylkesstyret velges av årsmøtet og består av 12 medlemmer, derav 5 
leder, en til to nestledere og et medlem oppnevnt fra Oslo SU. Minst to av medlemmene skal ha 6 
etnisk minoritetsbakgrunn») erstattes av følgende:  7 
 8 
Fylkesstyret velges av årsmøtet og består av 12 medlemmer, derav et medlem oppnevnt fra Oslo 9 
SU.  For valget av de øvrige 11 styremedlemmer kan det kreves listevalg. Forslag om listevalg må 10 
sendes fylkesstyret seinest 3 uker før årsmøtet og skal begrunnes politisk. Listeforslag må 11 
inneholde 11 navn og være kjønnsmessig balansert, etnisk mangfoldig og nummerert med forslag 12 
til leder og nestleder på topp. Plassene fordeles proporsjonalt.  13 
 14 
Begrunnelse: Alle vesentlige strømninger i partiet må sikres representasjon i fylkesstyret. Slik 15 
det er nå kan et politisk mindretall i partiet ikke bli representert i det hele tatt, enda det har 16 
betydelig støtte blant medlemmene. Det bør derfor være en mulighet til å kreve listevalg. 17 
 18 
Innstilling fra fylkesstyret: Avvises 19 
 20 
Fremmet av fylkesstyret: 21 

V2 A:  Forslag om endring av § 10-1B: 22 
Oslo SVs nominasjonskomité skal velges av representantskapet innen 15. juni i mellomvalgsår 23 
etter forslag fra fylkesstyret. Komiteen skal bestå av 7 personer, hvorav én velges som leder av 24 
komiteen. Komiteen skal være bredt sammensatt, også geografisk. Fylkesstyret skal ha én 25 
representant i komiteen, og SU velger selv sin representant i komiteen.  26 
 27 

V2 B:  Forslag om endring av § 10-1B: 28 
Oslo SVs nominasjonskomité skal velges av representantskapet innen 15. juni i mellomvalgsår 29 
etter forslag fra fylkesstyret. Komiteen skal bestå av 9 personer, hvorav én velges som leder av 30 
komiteen. Komiteen skal være bredt sammensatt, også geografisk. Fylkesstyret skal ha én 31 
representant i komiteen, og SU velger selv sin representant i komiteen.  32 
 33 
Fylkesstyrets innstilling: Dissens  34 
 35 
Et flertall på fire medlemmer av fylkesstyret (Enoksen, Sjøvoll, Fjelddalen, Lyssand) støtter 36 
forslag V2 B.  37 
 38 
Et mindretall på tre medlemmer i fylkesstyret (Herning, Ataei, Salles) støtter forslag V2 A.  39 
 40 
Et mindretall på tre medlemmer i fylkesstyret (Koritzinsky, Eriksen, Arnem) ønsker å beholde 41 
gjeldende vedtekter.   42 
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Oslo	  SVs	  gjeldende	  tilleggsvedtekter	  
Sist endret på årsmøtet 2013 43 
 44 
Merk: Tilleggsvedtektene for Oslo SV har samme §-nummer som tilsvarende paragrafer for SV 45 
sentralt, men i tillegg har SV også en bokstav B, C, D eller E. 46 
 47 
Kapitlene 1, 2 og 3 har ingen tillegg for Oslo SV. 48 

Kapittel  4:  Lokal laget 49 
§ 4-2B 50 
 51 
Laga skal normalt ha navn som stadfester laget til et geografisk område (lokallag). Sosialistisk 52 
Venstreparti skal inngå i lagsnavnet. 53 
 54 
Grensene for lokallag bør vanligvis følge bydelsgrensene, men lokallag tilknytta arbeidsplasser og 55 
utdanningsinstitusjoner kan også godkjennes. Fylkesstyret godkjenner danning av lag og navnet 56 
på laga. Stemmerett ved valg av representanter er knyttet til det lag der kontingenten betales.  57 
 58 
Medlemmer som ønsker å danne lag skal melde fra til fylkesstyret, som plikter å behandle saken 59 
innen to måneder. Nye lokallag må ha minst 10 medlemmer for å kunne godkjennes. 60 
Lokallag som følger bydelsgrensene nominerer kandidater til bydelsutvalgene på vegne av SV. 61 
Bydelsrepresentanten(e) plikter å informere lokallaget om arbeidet i bydelsutvalget. 62 
 63 
Lokallag som følger bydelsgrensene bestemmer bydelsrepresentantenes standpunkt i viktige 64 
saker. Lokallaget tilstreber å informere Oslo SVs bystyregruppe om sitt syn i saker vedrørende 65 
lokalområdet som skal behandles i kommunale organer. 66 
 67 
§ 4-3B 68 
 69 
Lagsstyrets sammensetning og fordeling av arbeidsoppgaver i styret meddeles fylkesstyret. 70 
Årsmøtepapirene skal sendes Oslo SV. Dersom det ikke er aktivitet i laget kan fylkesstyret vedta 71 
å innkalle til årsmøte i lokallaget og om nødvendig nedsette et midlertidig styre. Fylkesstyret kan 72 
kalle inn til stiftelsesmøte dersom det skal opprettes nye lag.  73 
 74 
Paragraf 4-1 og 4-4 har ingen tillegg for Oslo SV. 75 
 76 
Kapittel 5 har ingen tillegg for Oslo SV. 77 
  78 
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Kapittel  6:  Fylkesorganisasjonen 79 
§6-1B 80 
 81 
Oslo Sosialistisk Venstreparti er en fylkesorganisasjon av Sosialistisk Venstreparti. 82 
 83 
§ 6-2B 84 
 85 
Årsmøtet i Oslo SV holdes i tida januar-mars. Lokallagene velger til sammen 150 delegater og 86 
like mange vararepresentanter til årsmøtet. Disse fordeles proporsjonalt mellom lagene etter 87 
antallet medlemmer i lokallagene ved årsstart, ved hjelp av den umodifiserte Sainte-Lagües 88 
metode, med delingstall 1, 3, 5 osv., men slik at alle lokallag er representert ved minst 3 89 
representanter. 90 
 91 
Årsmøtet er åpent for alle øvrige medlemmer med tale- og forslagsrett. Medlemmer som ikke er 92 
valgt som representant til årsmøtet får automatisk stemmerett dersom vedkommende lag ikke 93 
har full kvote på årsmøtet. 94 
 95 
Oslo SU kan delta med ti representanter, med fulle rettigheter. 96 
Faste medlemmer av fylkesstyret og bystyret, stortingsrepresentanter fra Oslo og eventuelle 97 
byrådsmedlemmer og regjeringsmedlemmer som er medlem av Oslo SV har fulle rettigheter på  98 
Oslo SVs årsmøte. 99 
 100 
Stemmerett på årsmøte har medlemmer i Oslo SV som i tillegg til å fylle kriteriene ovenfor: 101 
 102 

a) har betalt kontingent for foregående medlemsår, eller 103 
b) har betalt kontingent senest 3 uker før årsmøtet, og som 104 
c) har vært medlem i fylkeslaget i minst 3 uker før årsmøtet. 105 

 106 
§ 6-3B 107 
 108 
Forslag fra medlemmer og lag som ønskes behandlet på årsmøtet, skal sendes fylkesstyret seinest 109 
3 uker før årsmøtet. 110 
Endelig forslag til dagsorden og innkomne forslag sendes laga seinest 14 dager før årsmøtet. 111 
 112 
§ 6-3C 113 
 114 
Årsmøtet skal dessuten behandle beretning fra bystyregruppa og Oslo SVs 115 
stortingsrepresentanter. I perioder hvor SV sitter i byrådsposisjon skal møtet også behandle 116 
beretning fra SVs byrådsrepresentanter. 117 
Årsmøtet kan ikke behandle andre saker enn de som står på den utsendte dagsorden. 118 
Oslopartiets regnskaper revideres av offentlig godkjent revisor som godkjennes av årsmøtet.   119 
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§ 6-5B 120 
 121 
Fylkesstyret velges av årsmøtet og består av 12 medlemmer, derav leder, en til to nestledere og et 122 
medlem oppnevnt fra Oslo SU. Minst to av medlemmene skal etnisk minoritetsbakgrunn. 123 
Medlemmene av fylkesstyret kan velges for en periode på to år. Fylkesårsmøtet velger dessuten 124 
landsstyrerepresentant med vararepresentanter for landsmøteperioden, med muligheter for å 125 
bytte representant dersom vedkommende trer ut av fylkesstyret i tråd med reglene i § 8-2. 126 
 127 
Fylkesstyret velger et arbeidsutvalg på maksimum 4 medlemmer som arbeider etter fullmakt fra 128 
fylkesstyret. Ved stemmelikhet i AU eller fylkesstyret har leder dobbeltstemme. Fylkesstyret 129 
vedtar sin egen dagsorden. 130 
 131 
Representantskapet velger en valgkomité i god tid før Årsmøtet. Representantskapet kan velge 132 
nye medlemmer til fylkesstyret ved forfall i perioden.  133 
 134 
Bystyregruppas medlemmer, og eventuelle byråder har, ved innkallelse, møteplikt i fylkesstyret 135 
med tale- og forslagsrett. 136 
 137 
Fylkesstyrets medlemmer har møte- og talerett i bystyregruppas gruppemøte. I tillegg har leder 138 
møte- og talerett i bystyregruppas gruppestyre.  139 
 140 
§ 6-5C  141 
 142 
Fylkesstyret leder Oslo SV i samsvar med fattede vedtak på årsmøtet og representantskap. 143 
Fylkesstyret er ansvarlig for å informere bystyregruppa om sitt syn på kommunalpolitiske 144 
spørsmål og har plikt til å opprettholde løpende kontakt med bystyregruppa. 145 
Styret er beslutningsdyktig når alle medlemmer er innkalt og når minst seks personer er til 146 
stede. 147 
 148 
§ 6-5D  149 
 150 
Fylkesstyret nedsetter de utvalg det finner nødvendig. Slike utvalg er underordnet fylkesstyret og  151 
skal gi råd og hjelp til fylkesstyret innenfor sitt saksområde og ellers drive utadrettet arbeid 152 
innen de rammer som fylkesstyret trekker opp.  153 
 154 
Fylkesstyret foretar de nødvendige ansettelser på partikontoret. 155 
 156 
Representanter i kommunale organer kan innstilles av fylkesstyret utenom 157 
nominasjonsprosessen. Ved utilstrekkelig flertall i fylkesstyret eller når vervene anses av 158 
fylkesstyret som spesielt viktige, innstilles representantene av representantskapet. 159 
 160 
Fylkesstyret og representantskapet kan vedta å legge ut en sak til rådgivende uravstemning.  161 
Fylkesstyret vedtar forretningsorden og gjennomføring av en slik uravstemning. 162 
  163 
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§ 6-5E 164 
 165 
Fylkesstyret skal sørge for jevnlig kontakt med lokallagene og det skal avholdes minst to møter 166 
mellom fylkesstyret og lokallagene i året. På slike møter kan det ikke fattes vedtak som binder 167 
fylkeslaget. Fylkesstyret innkaller til disse møtene, men i tillegg skal slike møter avholdes når 168 
minst to lokallagsledere krever det. 169 
 170 
§ 6-6B 171 
 172 
Representantskapet er høyeste organ mellom årsmøtene. Det holdes minst fire møter i 173 
representantskapet i året. Innkalling skjer når Fylkesstyret /AU ser det tjenelig, eller når minst 174 
fem lag krever det. Det velges faste representanter og vararepresentanter til representantskapet 175 
slik: 176 
 177 
Oslo SU velger 4 representanter med 4 vara. 178 
Bystyregruppa velger 3 representanter med 3 vara. 179 
Byrådsmedlemmer og Stortingsrepresentanter møter med fulle rettigheter. 180 
 181 
I tillegg velges 80 representanter og like mange vararepresentanter fra lokallagene. Disse 182 
fordeles proporsjonalt mellom lagene etter antallet medlemmer i lokallagene ved årsstart, ved 183 
hjelp av den umodifiserte Sainte-Lagües metode, med delingstall 1, 3, 5 osv., men slik at alle 184 
lokallag er representert ved minst 2 representanter. 185 
 186 
Fylkesstyret har møte- og talerett i representantskapet. Inntil 3 representanter fra fylkesstyret 187 
møter med fulle rettigheter i representantskapet. Samtlige medlemmer har møte-, tale og 188 
forslagsrett. Representantskapet er vedtaksført når minst halvparten av de valgte 189 
representantene er til stede. Representantskapet vedtar sin egen forretningsorden, og kan 190 
dermed gi andre tale- og forslagsrett på møtene.  191 
 192 
§ 6-6C 193 
 194 
Alle sakspapirer bør være representantene i hende senest to uker før møtet. Fylkesstyret skal 195 
normalt innstille i saker som skal behandles i representantskapet. 196 
 197 
Paragraf 6-4 og 6-7 har ingen tillegg for Oslo SV. 198 
 199 
Kapittel 7, 8 og 9 har ingen tillegg for Oslo SV. 200 

Kapittel  10:  Nominasjon 201 
§ 10-1B  202 
 203 
Oslo SVs nominasjonskomité velges av Årsmøtet eller Representantskapet og består av en 204 
navngitt representant, uten vararepresentant, fra hvert lag, en fra Oslo SU og to fra fylkesstyret. 205 
Fylkesstyret foreslår i tillegg til disse en leder for nominasjonskomiteen.  Nominasjonskomiteen 206 
setter opp forslag til liste ved kommune- og stortingsvalg som innstilling til nominasjonsmøtet. 207 
  208 
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§ 10-1C 209 
 210 
Stemmerett på nominasjonsmøte har medlemmer i Oslo SV som enten: 211 
 212 

a) har betalt kontingent i foregående medlemsår, eller 213 
b) har betalt kontingent senest 3 måneder før nominasjonsmøtet, og som 214 
c) har vært medlem i fylkeslaget i minst 3 uker før nominasjonsmøtet. 215 

Kapittel  11:  A lminnel ige bestemmelser  216 
§ 11-2B 217 
 218 
I saker som skal avgjøres i kommunale organer har årsmøtet og representantskapet rett til å 219 
bestemme partiets standpunkt i tråd med partiprogrammet. 220 
 221 
Oslo SVs representanter og vararepresentanter i bystyret har plikt til å informere fylkesstyret og 222 
lokallaga i saker som angår lokallag spesielt, før saka avgjøres i kommunale organer. 223 
 224 
Uenighet mellom bystyregruppa og lokallaga avgjøres av representantskapet, eller av 225 
fylkesstyret dersom saka ikke kan legges fram for representantskapet. 226 
 227 
§ 11-6B 228 
 229 

1) Medlemmer av Oslo SV som mottar godtgjørelse eller lønn for arbeid etter oppnevnelse 230 
fra Oslo SV eller lokallaget skal betale partiskatt i tråd med de til en hver tid gjeldende 231 
satser. 232 

 233 
Partiskatten beregnes av brutto honorar eller brutto lønn. 234 
 235 
Godtgjørelse for møtevirksomhet kan fratrekkes eventuelle dokumenterte utgifter på 236 
grunn av tapt arbeidsfortjeneste eller barnepass. 237 

 238 
2) I de tilfeller hvor politisk ansatte personer i kraft av sin stilling har møtevirksomhet 239 
utenom arbeidstid, uten å motta overtidsgodtgjørelse, kan dokumentere utgifter til 240 
barnepass fratrekkes. 241 

 242 
3) Det opereres med tre ulike satser for partiskatt: 243 
5 % av brutto lønn for byrådssekretærer.  244 
7 % av brutto lønn for heltidspolitikere, dvs. komitéledere og komiténestledere, byråder, 245 
byrådsleder, varaordfører og ordfører. Tilsvarende for BU-ledere. 246 
10 % av brutto honorar for alt annet.  247 
4) Partiskatten betales umiddelbart etter at utbetaling har funnet sted. 248 
5) Partiskatten for bydelsarbeid skal tilfalle lokallaget. Fylkesstyret kan bestemme å 249 
innkreve partiskatten på vegne av lokallagene. Midlene skal likevel gå uavkortet til 250 
lokallaget. 251 

 252 
Paragrafene 11-1, 11-3, 11-4, 11-5, 11-7 og 11-8 har ingen tillegg for Oslo SV. 253 

 254 

Kapittel  12:  Vedtekter og retningsl injer  255 
§ 12-3B 256 
 257 
Tilleggsvedtektene for Oslo SV kan bare endres eller oppheves av årsmøtet med 2/3 flertall av de 258 
avgitte stemmene. Vedtektsendringer trår i kraft i det øyeblikket årsmøtet er hevet. 259 
 260 
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Paragrafene 12-1 og 12-2 har ingen tillegg for Oslo SV. 261 
 262 
 263 
 264 


