Oslo SVs gjeldende tilleggsvedtekter
Sist endret på årsmøtet 3. mars 2019
Merk: Tilleggsvedtektene for Oslo SV har samme §-nummer som tilsvarende paragrafer for SV
sentralt, men i tillegg har Oslo SV også en bokstav B, C, D eller E.
Kapitlene 1, 2 og 3 har ingen tillegg for Oslo SV.

Kapittel 4: Lokallaget
§ 4-2B
Stemmerett ved valg av representanter er knyttet til det lag der kontingenten betales. Medlemmer
som ønsker å danne lag skal melde fra til fylkesstyret, som plikter å behandle saken innen to
måneder. Nye lokallag må ha minst 10 medlemmer for å kunne godkjennes. Lokallag som følger
bydelsgrensene nominerer kandidater til bydelsutvalgene på vegne av SV. Bydelsrepresentanten(e)
plikter å informere lokallaget om arbeidet i bydelsutvalget.
Lokallag som følger bydelsgrensene bestemmer bydelsrepresentantenes standpunkt i viktige saker.
Lokallaget tilstreber å informere Oslo SVs bystyregruppe om sitt syn i saker vedrørende lokalområdet
som skal behandles i kommunale organer.
§ 4-3B
Lagsstyrets sammensetning og fordeling av arbeidsoppgaver i styret meddeles fylkesstyret.
Årsmøtepapirene skal sendes Oslo SV. Dersom det ikke er aktivitet i laget kan fylkesstyret vedta å
innkalle til årsmøte i lokallaget og om nødvendig nedsette et midlertidig styre. Fylkesstyret kan kalle
inn til stiftelsesmøte dersom det skal opprettes nye lag.
§ 4-5B
Medlemsmøte
Det øverste organet mellom årsmøtene er medlemsmøtet. Styret kan kalle inn til medlemsmøtet
med minst to ukers varsel. Dersom en tredjedel av medlemmene i lokallaget krever det skal
medlemsmøte avholdes innen minst 4 uker med minst to ukers varsel.
Paragraf 4-1 og 4-4 har ingen tillegg for Oslo SV.
Kapittel 5 har ingen tillegg for Oslo SV.

Kapittel 6: Fylkesorganisasjonen
§ 6-2B
Lokallagene velger til sammen 150 delegater og like mange vararepresentanter til årsmøtet.
Delegatene og varadelegatene velges av årsmøtet i lokallagene. Disse fordeles proporsjonalt
mellom lagene etter antallet medlemmer i lokallagene ved årsstart, ved hjelp av den umodifiserte
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Sainte-Lagües metode, med delingstall 1, 3, 5 osv., men slik at alle lokallag er representert ved minst
3 representanter.
Årsmøtet er åpent for alle øvrige medlemmer med tale- og forslagsrett. Medlemmer som ikke er
valgt som representant til årsmøtet får automatisk stemmerett dersom vedkommende lag ikke har
full kvote på årsmøtet.
Oslo SU kan delta med ti representanter, med fulle rettigheter.
Faste medlemmer av fylkesstyret og bystyret, stortingsrepresentanter fra Oslo og eventuelle byråder
og statsråder som er medlem av Oslo SV har fulle rettigheter på Oslo SVs årsmøte.
Stemmerett på årsmøte har medlemmer i Oslo SV som i tillegg til å fylle kriteriene ovenfor:
a) har betalt kontingent for foregående medlemsår, eller
b) har betalt kontingent senest 3 uker før årsmøtet, og som
c) har vært medlem i fylkeslaget i minst 3 uker før årsmøtet.
§ 6-3C
Årsmøtet skal behandle beretning fra bystyregruppa og Oslo SVs stortingsrepresentanter. I perioder
hvor SV sitter i byrådsposisjon skal møtet også behandle beretning fra SVs byrådsrepresentanter.
Årsmøtet kan ikke behandle andre saker enn de som står på den utsendte dagsorden.
Oslopartiets regnskaper revideres av offentlig godkjent revisor som godkjennes av årsmøtet.
§ 6-5B
Fylkesstyret velges av årsmøtet og består av 12 medlemmer, derav leder, en til to nestledere,
kvinnepolitisk leder og et medlem oppnevnt fra Oslo SU. Utover dette konstituerer fylkesstyret seg
selv. Fylkesårsmøtet kan velge inntil tre varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Minst to av
medlemmene skal ha etnisk minoritetsbakgrunn. Medlemmene av fylkesstyret kan velges for en
periode på to år.
§ 6-5C
Fylkesstyret velger et arbeidsutvalg på høyst 4 medlemmer som arbeider etter fullmakt fra
fylkesstyret. Ved stemmelikhet i AU eller fylkesstyret har leder dobbeltstemme. Fylkesstyret vedtar
sin egen dagsorden.
Representantskapet velger en valgkomité i god tid før Årsmøtet. Representantskapet kan velge nye
medlemmer til fylkesstyret ved forfall i perioden.
Bystyregruppas medlemmer, Oslo SVs stortingsrepresentanter og eventuelle byråder har, ved
innkallelse, møteplikt i fylkesstyret med tale- og forslagsrett.
Fylkesstyrets medlemmer har møte- og talerett i bystyregruppas gruppemøte. I tillegg har leder
møte- og talerett i bystyregruppas gruppestyre.
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§ 6-5D
Fylkesstyret leder Oslo SV i samsvar med fattede vedtak på årsmøtet og representantskap.
Fylkesstyret og bystyregruppa er gjensidig ansvarlig for å informere hverandre om sentrale
kommunalpolitiske spørsmål og har plikt til å opprettholde løpende kontakt.
Styret er beslutningsdyktig når alle medlemmer er innkalt og når minst seks personer er til stede.
§ 6-5E
Fylkesstyret nedsetter de grupper det finner nødvendig. Slike grupper er underordnet fylkesstyret og
skal gi råd og hjelp til fylkesstyret innenfor sitt saksområde og ellers drive utadrettet arbeid innen de
rammer som fylkesstyret trekker opp.
Fylkesstyret foretar de nødvendige ansettelser på partikontoret.
Representanter i kommunale organer kan innstilles av fylkesstyret utenom nominasjonsprosessen.
Ved utilstrekkelig flertall i fylkesstyret eller når vervene anses av fylkesstyret som spesielt viktige,
innstilles representantene av representantskapet.
§ 6-6B
Representantskapet er høyeste organ mellom årsmøtene. Det holdes minst fire møter i
representantskapet i året. Innkalling skjer når Fylkesstyret /AU ser det tjenelig, eller når minst fem
lag krever det.
Oslo SU velger 4 representanter med 4 vara.
Bystyregruppa velger 3 representanter med 3 vara.
Byråder og stortingsrepresentanter møter med fulle rettigheter. Byrådssekretærer møter med taleog forslagsrett.
I tillegg velges 80 representanter samt vararepresentanter fra lokallagene. Disse velges av

årsmøtet i lokallaget. Dersom supplering i årsmøteperioden blir nødvendig, velges nye
medlemmer/varamedlemmer av et medlemsmøte. Disse fordeles proporsjonalt mellom lagene
etter antallet medlemmer i lokallagene ved årsstart, ved hjelp av den umodifiserte Sainte-Lagües
metode, med delingstall 1, 3, 5 osv., men slik at alle lokallag er representert ved minst 2
representanter.
Inntil 3 representanter fra fylkesstyret møter med fulle rettigheter i representantskapet. Samtlige
medlemmer har møte-, tale og forslagsrett. Representantskapet er vedtaksført når minst halvparten
av de valgte representantene er til stede. Representantskapet vedtar sin egen forretningsorden, og
kan dermed gi andre tale- og forslagsrett på møtene. Alle sakspapirer bør være representantene i
hende senest to uker før møtet.
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§ 6-7B
Fylkesårsmøtet velger landsstyrerepresentant(er) med vararepresentanter for landsmøteperioden,
med muligheter for å bytte representant dersom vedkommende trer ut av fylkesstyret i tråd med
reglene i SVs sentrale vedtekter § 6.7
Paragraf 6-1 og 6-4 har ingen tillegg for Oslo SV.
Kapittel 7, 8 og 9 har ingen tillegg for Oslo SV.

Kapittel 10: Nominasjon
§ 10-1B
Oslo SVs nominasjonskomité velges av Årsmøtet og består av 7 medlemmer etter innstilling fra
Fylkesstyret. Fylkesstyret innstiller også på leder av komiteen. En av nominasjonskomiteens
medlemmer skal være representant for Oslo SU, foreslått av Oslo SU. Nominasjonskomiteen setter
opp forslag til liste ved kommune- og stortingsvalg som innstilling til nominasjonsmøtet.
Årsmøtet skal vedta retningslinjer for hvordan nominasjonsprosessen skal gjennomføres utover disse
vedtekter.
§ 10-1C
Stemmerett på nominasjonsmøte har medlemmer i Oslo SV som enten:
a) har betalt kontingent i foregående medlemsår, eller
b) har betalt kontingent senest 3 måneder før nominasjonsmøtet, og som
c) har vært medlem i fylkeslaget i minst 3 uker før nominasjonsmøtet.
Paragraf 10-2 og 10-3 har ingen tillegg for Oslo SV.

Kapittel 11: Alminnelige bestemmelser
§ 11-2B
I saker som skal avgjøres i kommunale organer har årsmøtet og representantskapet rett til å
bestemme partiets standpunkt i tråd med partiprogrammet.
Oslo SVs representanter og vararepresentanter i bystyret har plikt til å konsultere fylkesstyret og
lokallaga i saker som angår lokallag spesielt, før saka avgjøres i kommunale organer.
Uenighet mellom bystyregruppa og lokallaga avgjøres av representantskapet, eller av fylkesstyret
dersom saka ikke kan legges fram for representantskapet.
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§ 11-6B
1) Medlemmer av Oslo SV som mottar godtgjørelse eller lønn for arbeid etter oppnevnelse fra Oslo
SV eller lokallaget skal betale partiskatt i tråd med de til enhver tid gjeldende satser.
Partiskatten beregnes av brutto honorar eller brutto lønn.
Godtgjørelse for møtevirksomhet kan fratrekkes eventuelle dokumenterte utgifter på grunn av tapt
arbeidsfortjeneste eller barnepass.
2) I de tilfeller hvor politisk ansatte personer i kraft av sin stilling har møtevirksomhet utenom
arbeidstid, uten å motta overtidsgodtgjørelse, kan dokumentere utgifter til barnepass fratrekkes.
3) Satsene for partiskatt er:
For byrådssekretærer: 5 % av brutto lønn inntil 5 ganger Folketrygdens grunnbeløp og 10 % av brutto
lønn over dette.
For andre heltidspolitikere (dvs. komitéledere og komiténestledere, byråder, byrådsleder,
varaordfører og ordfører) og honorarer for øvrige verv: 10 % av brutto lønn eller honorar.
4) Partiskatten betales umiddelbart etter at utbetaling har funnet sted.
5) Partiskatten for bydelsarbeid skal tilfalle lokallaget. Fylkesstyret kan bestemme å innkreve
partiskatten på vegne av lokallagene. Midlene skal likevel gå uavkortet til lokallaget.
Paragrafene 11-1, 11-3, 11-4, 11-5, 11-7 og 11-8 har ingen tillegg for Oslo SV.

Kapittel 12: Vedtekter og retningslinjer
§ 12-3B
Tilleggsvedtektene for Oslo SV kan bare endres eller oppheves av årsmøtet med 2/3 flertall av de
avgitte stemmene. Vedtektsendringer trår i kraft i det øyeblikket årsmøtet er hevet.
Paragrafene 12-1 og 12-2 har ingen tillegg for Oslo SV.
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