
Sak 7: Vedtekter
Endringsforslag til Bergen SVs vedtekter 

Styret i Bergen SV satte i høst ned en vedtektskomité for å se gjennom og eventuelt foreslå 
endringer til Bergen SV sine vedtekter. Komiteen har bestått av Tor Lædre, Ragnhild Hedemann 
og Johanne Vaagland.

I det følgende presenteres endringene vi har kommet frem til. Hvert forslag er nummerert, og 
inneholder opprinnelig paragraf, forslag til ny paragraf, en beskrivelse av hva som er endringen og
komiteens begrunnelse. 

Noen steder har komiteen endringer som omfatter samme paragraf. Der er forslagene nummerert 
til 4.1, 4.2 og så videre. Dette er fordi komiteen enkelte steder har sett det som hensiktsmessig å 
votere over forslagene separat.  

Komiteen er enstemmig med unntak av to steder. Det gjelder forslag 2-2 og 4-3. I forslagene 
fremkommer det hvem som utgjør flertall og mindretall, samt begrunnelser. 
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Forslag 1

Opprinnelig paragraf §2-1 Møtetidspunkt og innkalling
Årsmøte i lokallaget avholdes årlig innen utgangen av januar, og 
skal kunngjøres med minst 30 dagers varsel. Saker som ønskes 
behandlet på årsmøtet må sendes styret senest 14 dager før møtet.
Innkalling til årsmøtet med forslag til dagsorden sendes 
medlemmene senest 14 dager før møtet. Øvrige sakspapirer skal 
være tilgjengelig for medlemmene senest 7 dager før møtet. 
Eventuelle forslag til endring av vedtektene må sendes til styret 
senest sju dager før årsmøtet. Styret skal gjøre endringsforslag til 
vedtektene tilgjengelig for medlemmene sammen med de øvrige 
sakspapirer til årsmøtet.

Forslag til ny paragraf §2-1 Møtetidspunkt og innkalling
Årsmøte i lokallaget avholdes årlig innen utgangen av januar, og 
skal kunngjøres med minst 30 dagers varsel. Eventuelle forslag til 
endring av vedtektene må sendes til styret senest 3 uker før 
årsmøtet. Saker og uttalelser som ønskes behandlet på årsmøtet 
må sendes styret senest 14 dager før møtet. 

Foreløpig innkalling til årsmøtet med forslag til dagsorden sendes 
medlemmene senest 14 dager før møtet. Styret skal gjøre 
eventuelle endringsforslag til vedtektene tilgjengelig for 
medlemmene sammen med foreløpig innkalling. 

Endelig innkalling med øvrige sakspapirer skal være tilgjengelig for 
medlemmene senest 7 dager før møtet.

Beskrivelse av hva 
endringen innebærer

Hovedendringen innebærer skjerpede frister for innsending av 
endringsforslag til vedtekter og uttalelser til årsmøtet. 

Begrunnelse I dagens paragraf samsvarer ikke fristene for innsending med 
styrets frist for utsending av årsmøtepapirer, og gjør fristene i 
praksis umulig å overholde. Vedtektene bør etter vårt syn ikke 
endres for ofte, og eventuelle endringer bør være gjennomtenkt og 
gjennomarbeidet. Av den grunn bør fristen for endringsforslag til 
vedtekter være minst 3 uker. I tillegg settes det en frist for 
innsending av uttalelser for å unngå at for mange og lite 
gjennomarbeidede uttalelser blir vedtatt på årsmøtet. 
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Forslag 2-1

§2-3 Deltakelse
Forslags- og stemmerett på årsmøtet har alle som er 
registrert som medlemmer i Bergen SV, jf. Sosialistisk 
Venstrepartis vedtekter § 2-2. Det er ikke adgang til å 
tegne medlemskap på årsmøtet. Årsmøter i Bergen SV 
er åpne, med mindre årsmøtet selv bestemmer noe 
annet.

§2-3 Deltakelse og stemmerettForslags- og 
stemmerett på årsmøtet har alle som er registrert som 
medlemmer i Bergen SV per 31.12 det foregående år, jf. 
Sosialistisk Venstrepartis vedtekter § 2-2. Det er ikke 
adgang til å tegne medlemskap på årsmøtet. Årsmøter i 
Bergen SV er åpne, med mindre årsmøtet selv 
bestemmer noe annet. Inviterte gjester har talerett på 
årsmøtet.

Endrer paragrafen til å omhandle både deltakelse og 
stemmerett. Det legges inn en bestemmelse om at en 
må ha vært medlem innen en viss dato i forkant av 
årsmøtet.

For å unngå kuppaktige situasjoner som flere parti har 
kjennskap til er det ønskelig å legge inn en begrensning 
(karantenetid) for innen når i forkant av årsmøte en må 
ha vært medlem for å ha stemmerett. Dato foreslås til 
31.12. foregående år, noe som vil bli ca en måned i 
forkant av årsmøtet, og som vedtektskomiteen anser 
som en rimelig tidsbegrensning. 
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Forslag 2-2 Flertallet i komiteen, Ragnhild Hedemann og Johanne 
Vaagland, innstiller på å vedta forslag 2-2.
Dissens v/ mindretallet: Tor Lædre ønsker ikke å vedta 
forslag 2-2.

Opprinnelig paragraf -

Forslag til ny paragraf Medlemmer av styret i Bergen SV og andre innstillende 
komiteer har ikke stemmerett i saker de selv innstiller til.

Beskrivelse av hva 
endringen innebærer

Dette er et tilleggsforslag til § 2-3

Flertallets begrunnelse I dag har styret og innstillende komiteer myndighet til 
både å innstille i saker og samtidig få stemme over de 
samme sakene på årsmøtet. Innflytelsen man har 
gjennom å være innstillende myndighet er stor ved at 
ordningen vi har i dag gir dem dobbel makt siden de kan
stemme over sakene de selv har innstilt til. Derfor 
foreslås det at styret og innstillende komiteer ikke skal 
ha stemmerett i saker de selv innstiller til. I Praksis 
innebærer det at styremedlemmene i Bergen SV som har
vært med å innstille på en sak ikke vil ha stemmerett i 
den samme saken, men de vil for eksempel kunne 
stemme i valg der det er valgkomiteen som har innstilt til 
årsmøtet. På samme måte vil ikke valgkomiteen da 
kunne avlegge stemme under valg, osv. 

Mindretallets begrunnelse Mindretallet ønsker ikke å vedta forslaget fordi det er 
ønskelig at medlemmene i SV skal kunne være 
deltakende på årsmøtet også ved å benytte 
stemmeretten sin. Mindretallet mener forslaget går for 
langt i å begrense medlemmers stemmerett på årsmøte, 
og ser ingen store utfordringer i at medlemmer som 
innstiller også kan benytte stemmeretten sin på 
årsmøtet. 

Forslag 2-3

Opprinnelig paragraf -

Forslag til ny paragraf Medlemmer av styret i Bergen SV har ikke stemmerett i 
behandling av regnskap.

Beskrivelse av hva 
endringen innebærer

Dette er et tilleggsforslag til § 2-3

Begrunnelse Styret står ansvarlig for lokallagets aktiviteter, herunder 
økonomi, gjennom året, og det anses som rimelig at 
styret ikke skal ha stemmerett i behandling av regnskap. 
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Forslag 3

Opprinnelig paragraf §2-4 Ekstraordinært årsmøte
Styret skal innkalle til ekstraordinært årsmøte dersom 
1/3 av styremedlemmene eller 50 medlemmer krever det.
Innkalling til ekstraordinært årsmøte sendes 
medlemmene minst 14 dager før møtet holdes.

Forslag til ny paragraf §2-4 Ekstraordinært årsmøte
Styret skal innkalle til ekstraordinært årsmøte dersom 
1/3 av styremedlemmene eller 50 medlemmer krever det.
Innkalling til ekstraordinært årsmøte sendes 
medlemmene minst 14 dager før møtet holdes. Forslags-
og stemmerett på ekstraordinært årsmøte har alle som 
er registrert som medlemmer i Bergen SV senest 4 uker 
før møtet avholdes, jf. Sosialistisk Venstrepartis 
vedtekter § 2-2. Det er ikke adgang til å tegne 
medlemskap på årsmøtet.

Beskrivelse av hva 
endringen innebærer

Legger til at medlemmer må ha vært medlem senest 4 
uker før ekstraordinært årsmøte for å få forslag- og 
stemmerett. 

Begrunnelse Endringen har samme begrunnelse som forslag 2-1, 
altså tiden man må ha vært medlem for å oppnå 
stemmerett på årsmøtet
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Forslag 4-1

NB: Deler av 
opprinnelig paragraf

Endring omhandler 
teksten i de tre 
første avsnittene av 
paragrafen. 

§ 3. Styret 
§ 3-1 Faste medlemmer
Styrets medlemmer velges av årsmøtet. Styret består av 9 faste 
medlemmer.
1. Leder
2. Politisk nestleder
3. Organisatorisk nestleder
4. Kasserer
5. Leder for bystyregruppen
6. Representant for Bergen SU
7. Ordinært styremedlem I
8. Ordinært styremedlem II
9. Ordinært styremedlem III

Leder velges for 1 år. Politisk nestleder og ett ordinært styremedlem 
velges for 2 år i valgår. Organisatorisk nestleder, kasserer og tre ordinære 
styremedlem velges for 2 år i mellomvalgsår. Årsmøtet kan velge 
styremedlemmer for 1 år dersom dette er nødvendig grunnet frafall.

Ny del av paragraf 
§3.

§ 3. Styret 
§ 3-1 Faste medlemmer
Styrets medlemmer velges av årsmøtet. Styret består av 9 faste 
medlemmer.
1. Leder
2. Politisk nestleder
3. Organisatorisk nestleder
4. Kasserer
5. Leder for bystyregruppen
6. Representant for Bergen SU
7. Ordinært styremedlem I
8. Ordinært styremedlem II
9. Ordinært styremedlem III

Leder velges for 1 år. Politisk nestleder og ett ordinært styremedlem 
velges hvert andre år. Organisatorisk nestleder, kasserer og to ordinære 
styremedlemmer velges for 2 år i hvert andre år. Årsmøtet kan velge 
styremedlemmer for 1 år dersom dette er nødvendig grunnet frafall.

Leder for bystyregruppen er styremedlem i Bergen SV og stiller på styrets 
møter. Dersom gruppeleder har forfall, skal bystyregruppen sende en 
annen representant, fortrinnsvis gruppenestleder.

Beskrivelse av hva 
endringen 
innebærer

Presisering av valgperiode for styremedlemmer der vi endrer fra å si 
«valgår» til å si «hvert andre år». I tillegg endrer vi fra at tre til to ordinære 
styremedlemmer velges for 2 år hvert andre år. I tillegg legges det til en 
presisering av hvem fra bystyregruppen som møter i styret, og hvem som 
er bystyregruppens representant i tilfelle forfall. 

Begrunnelse Forslaget er en presisering av dagens praksis. Samtidig har det vært 
ønskelig med en tydeliggjøring av hvem som er vara for bystyregruppens 
representant, da dette ikke har vært presisert tidligere. 



Endringsforslag 
fra Yngve Træland

§ 3. Styret 
§ 3-1 Faste medlemmer
Styrets medlemmer velges av årsmøtet. Styret består av 9 faste 
medlemmer.
1. Leder
2. Politisk nestleder
3. Organisatorisk nestleder
4. Kasserer
5. Representant for bystyregruppen
6. Representant for Bergen SU
7. Ordinært styremedlem I
8. Ordinært styremedlem II
9. Ordinært styremedlem III

Begrunnelse fra 
Yngve Træland

I og med det nye forslaget innebærer at også nestleder eller andre fra 
bystyregruppen kan stille som representant på styremøtene, er ordet 
representant mer dekkende , på samme måte som representant for SU.

Forslag 4-2

Deler av opprinnelig 
paragraf (Første setning i 
siste avsnitt av §3)

SUs årsmøte utpeker representant til styret i Bergen SV.

Ny paragraf Bergen Sosialistisk Ungdom utpeker representant til styret i Bergen 
SV som møter med fulle rettigheter.

Beskrivelse av hva 
endringen innebærer

Endrer fra at årsmøtet i SU utpeker representant til at Bergen SU 
gjør det.

Begrunnelse Praksis har vært at leder i Bergen SU representerer SU i styret i 
Bergen SV. Dette forslaget er derfor mer i tråd med dagens praksis.

Forslag 4-3 Flertallet i komiteen, Ragnhild Hedemann og Tor Lædre, innstiller på 
at forslag  4-3 ikke vetdas.
Dissens v/ mindretallet: Johanne Vaagland ønsker å vedta forslag 4-3

Siste setning i opprinnelig 
paragraf

I tillegg møter en kontaktperson fra Høyden Sosialistisk Venstreparti 
med møte- og talerett.

Forslag til ny setning i 
paragraf

Høyden Sosialistisk Venstreparti utpeker en representant til styret i 
Bergen SV med fulle rettigheter.

Beskrivelse av endring Gi Høyden SV forslags- og stemmerett på styremøtene i Bergen SV

Flertallets begrunnelse Høyden SV er i dag en undergruppe i Bergen SV, ikke et eget lag 
(som eksempelvis SU), og dermed mener flertallet det ikke er naturlig
at Høyden SV skal ha stemmerett på styremøtene i Bergen SV. 
Samtidig holder Bergen SV på å vokse i antall undergrupper 
(bydelsgrupper). Høyden SV vil med det være lik bydelsgruppene i 
sin organisasjonsform, og det vil dermed bli unaturlig å behandle 
Høyden SV annerledes enn andre undergruppene i Bergen SV med 
tanke på hvilke rettigheter de har i styret. Det vil kanskje ikke være 
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hensiktsmessig å gi alle undergruppene i Bergen SV fulle rettigheter 
på styremøtene, da styret fort ville blitt dobbelt så stort som i dag 
med tanke på antall stemmeberettigede. En mer hensiktsmessig 
løsning kunne vært å arrangere utvidede styremøter 2-3 ganger i året
der alle undergruppene deltar. Flertallet ønsker derfor å beholde 
dagens løsning der Høyden SV har møte- og talerett på styremøtene,
men ikke stemmerett.

Mindretallets begrunnelse Mindretallet mener det er naturlig at Høyden SV og Bergen SU har 
like rettigheter på styremøtene. Høyden SV har i dag møte- og 
talerett på styremøtene i Bergen SV, men opererer i praksis som 
fullverdig medlem og bidrar aktivt i styrets arbeid. Det er derfor 
ønskelig å gi Høyden SV fulle rettigheter på styremøtene. 

Forslag 5

Opprinnelig paragraf §4-2 Komiteens sammensetning
Nominasjonskomitéen skal bestå av 5 medlemmer. 
Begge kjønn skal være representert. Bergen SU skal 
være representert i komiteen.

Forslag til ny paragraf §4-2 Komiteens sammensetning
Nominasjonskomiteen skal bestå av 5 medlemmer. 
Bergen SV velger 4 medlemmer, der minst 2 skal være 
kvinner. Bergen SU skal være representert i komiteen.

Beskrivelse av endring Presisering av komiteens sammensetning, spesielt med 
tanke på kjønnsbalanse.

Begrunnelse Hensikten med forslag 5 er å sikre en god kjønnsbalanse, 
og det skal være Bergen SV sitt ansvar, ikke Bergen SU 
sitt. Formuleringen søker å unngå potensielle framtidige 
debatter om kjønnskategorier.

Endringsforslag fra Yngve 
Træland

§4-2 Komiteens sammensetning
Nominasjonskomiteen skal bestå av 5 medlemmer. 
Bergen SV velger 4 medlemmer, kjønnsbalansert. Bergen 
SU skal være representert i komiteen.

Begrunnelse fra Yngve 
Træland

Av fire medlemmer betyr kjønnsbalanse to av hvert kjønn. 
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Forslag 6

Opprinnelig paragraf §5-2 Deltakelse
Stemmerett på nominasjonsmøtet har alle som er 
registrert som medlemmer i Bergen SV, jf. Sosialistisk 
Venstrepartis vedtekter § 2-2. Det er ikke adgang til å 
tegne medlemskap på nominasjonsmøtet. 
Nominasjonsmøter i Bergen SV er åpne, med mindre 
nominasjonsmøtet selv vedtar noe annet.

Forslag til ny paragraf §5-2 Deltakelse
Stemmerett på nominasjonsmøtet har alle som er 
registrert som medlemmer i Bergen SV per 31.12 det 
foregående år, jf. Sosialistisk Venstrepartis vedtekter § 2-
2. Det er ikke adgang til å tegne medlemskap på 
nominasjonsmøtet. Nominasjonsmøter i Bergen SV er 
åpne, med mindre nominasjonsmøtet selv vedtar noe 
annet.

Beskrivelse av endringen Legge til at man må ha vært medlem per 31.12 
foregående år

Begrunnelse Forslag 6 har samme begrunnelse som forslag 2-1

Forslag 7

Opprinnelig paragraf 
(overskrift)

§6-1 Overordna organ

Ny paragraf §6-1 Overordnet organ

Beskrivelse av endring Språklig

Begrunnelse Bergen SV bør tilstrebe å skrive bergensk
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Forslag 8

Opprinnelig paragraf §6-2 Medlemmer
Alle medlemmer av Sosialistisk Venstreparti tilknyttet 
høyere utdanning i Bergen og omegn kan være 
medlemmer Høyden SV.

Ny paragraf §6-2 Medlemmer
Alle medlemmer av Sosialistisk Venstreparti som er 
student ved en høyere utdanningsinstitusjon i Bergen kan
være medlemmer Høyden SV.

Beskrivelse av endringen Tydeliggjør hvem som kan anses som medlemmer i 
Høyden SV og fjerner «og omegn».

Begrunnelse Opprinnelig var det tenkt at Høyden SV skulle være for 
både studenter og ansatte, men i praksis er det, og har 
vært, et studentlag. Denne endringen tar inn over seg de 
eksisterende materielle forhold. «Og omegn» fjernes for å 
unngå tvil rundt hva som anses å ligge i omegn. 
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Forslag 9

Opprinnelig paragraf 
(første setning)

§7-3 Supplering
Styret kan supplere valgkomiteen hvis nødvendig. 
Dersom mer enn 1 av valgkomiteens medlemmer faller ut 
av komiteen må det avholdes ekstraordinært årsmøte for 
valg av nye medlemmer.

Forslag til ny paragraf 
(første setning)

§7-3 Supplering
Styret kan supplere valgkomiteen dersom 1 medlem 
trekker seg fra komiteen. Dersom mer enn 1 av 
valgkomiteens medlemmer faller ut av komiteen må det 
avholdes ekstraordinært årsmøte for valg av nye 
medlemmer.

Beskrivelse av endring Tydeliggjøring av når styret kan supplere valgkomiteen og
når det eventuelt må avholdes ekstraordinært årsmøte for
å velge nye medlemmer.

Begrunnelse Hvis valgkomiteen har stort frafall gir det lite demokratisk 
mening at sittende styret ubegrenset kan supplere 
medlemmer.

Endringsforslag fra Yngve 
Træland

§ 7-3 Supplering.
Styret kan vedta å supplere medlemmer av valgkomiteen 
dersom mer enn 1 av medlemmene faller ut. Medlemmer 
av styret kan ikke velges.

Begrunnelse fra Yngve 
Træland

Begrunnelse:
Styret må kunne, mellom årsmøtene, ha styring over 
supplering av styremedlemmer. så lenge ingen 
medlemmer av styret kan velge noen av egne 
medlemmer. Det må kunne være demokratisk nok. Å 
innkalle til ekstraordinært årsmøte for å velge nye 
forekommer meg nokså ultrademokratisk og må være 
unødvendig bruk av ressurser, og ikke klimabærekraftig. 
Kommende årsmøte kan jo uansett forkaste forslaget fra 
valgkomiteen.
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Forslag 10

Opprinnelig paragraf 
(andre setning)

§ 10 Bydelsgrupper
Bydelsgrupper kan opprettes. Disse skal være åpne for 
omfatte samtlige medlemmer i et bestemt geografisk 
område som godkjennes av styret i Bergen SV. 
Tillitsvalgte i bydelsgrupper skal velges på møter der alle 
medlemmer i området er innkalt minst 14 dager i forveien.

Ny paragraf Bydelsgrupper kan opprettes. Disse skal være åpne for å 
omfatte samtlige medlemmer i et bestemt geografisk 
område som godkjennes av styret i Bergen SV. 
Tillitsvalgte i bydelsgrupper skal velges på møter der alle 
medlemmer i området er innkalt minst 14 dager i forveien.

Beskrivelse av endring Legge til en «å» som mangler i en setning.

Begrunnelse. Kun språklig endring. 

Forslag 11

Opprinnelig paragraf § 11 Kommunalpolitisk arbeid
Bystyregruppen forbereder og behandler 
kommunalpolitiske saker. Viktige og kontroversielle 
saker skal legges fram for styret. Styret kan binde 
gruppen i saker hvor programmet ikke gir klar anvisning 
om partiets standpunkt.

Forslag til ny paragraf § 11 Kommunalpolitisk arbeid
Bystyregruppen forbereder og behandler 
kommunalpolitiske saker. Viktige og kontroversielle 
saker som ikke er tydelig omtalt i valgprogrammet skal 
legges fram for styret. Styret kan binde gruppen i saker 
hvor programmet ikke gir klar anvisning om partiets 
standpunkt.

Beskrivelse av endring Legge til «som ikke er tydelig omtalt i valgprogrammet» i 
setningen om viktige og kontroversielle saker. 

Begrunnelse Presisering av hva som anses som viktige og 
kontroversielle saker. 
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Forslag 12

Opprinnelig paragraf §12-1 Satser
Tillitsvalgte for Bergen SV som har brutto årlig inntekt på
mer enn 2G utenom godtgjørelse for kommunale 
tillitsverv, betaler 20 % av utbetalt godtgjørelse for 
tillitsvervene til BergenSV i partiskatt. Heltids- eller 
deltidspolitikere som bruker 50% eller mer av 
arbeidstiden på kommunale tillitsverv betaler partiskatt 
av godtgjørelsen for tillitsvervene på 7 % av brutto 
godtgjørelse eller 10 % av netto godtgjørelse. Det for 
den tillitsvalgte gunstigste alternativ legges til grunn.

Forslag til ny paragraf §12-1 Satser
Tillitsvalgte for Bergen SV som har brutto årlig inntekt på
mer enn 2G utenom godtgjørelse for kommunale 
tillitsverv, betaler 20 % av utbetalt godtgjørelse for 
tillitsvervene til BergenSV i partiskatt. Heltids- eller 
deltidspolitikere som bruker 50% eller mer av 
arbeidstiden på kommunale tillitsverv betaler partiskatt 
av godtgjørelsen for tillitsvervene på 7 % av brutto 
godtgjørelse eller 10 % av netto godtgjørelse. Det for 
den tillitsvalgte gunstigste alternativ legges til grunn.

For heltidspolitikere i 100% stilling skal det for ekstra 
verv utover dette likevel betales 20% av utbetalt 
godtgjørelse.

Beskrivelse av endring Legge til en ekstra setning om hvordan partiskatten slår 
ut for tillitsvalgte som har ekstra verv i tillegg til 100 % 
verv. 

Begrunnelse Vi oppfatter at dette er de gjeldende vedtektenes 
intensjon, men dagens tekst kan lett tolkes i forskjellige 
retninger. Situasjonen med heltidspolitiker med 
tilleggsverv er dog helt ny for Bergen SV, så problemet 
har ikke tidligere oppstått.  
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