
 
 

 

Hva behandels på SVs landsmøte for pressen 
 
Her finner du info om det som skjer på LM: https://www.sv.no/landsmote/ 
Her er sakspapirer, info til pressen, tidsplan. Vedtak blir lagt ut fortløpende.  
 
Det er lurt å gå gjennom disse sidene i forkant.  
Her ligger pressesiden: https://www.sv.no/landsmote/presse/ 

 

Hva skal vedtas på Landsmøtet:    

• Nytt arbeidsprogram 

• Uttalelse om samarbeid etter valget  

• Valg av ledelse og sentralstyre  

• Endringer i vedtekter 

• Andre uttalelser som normalt vedtas på landsmøtet er foreslått at oversendes til Landsstyret for 
videre behandling 

  

Sak 1 Konstituering:  

• Landsmøtet starter med at man vedtar tidsplan for møtet, hvem som skal være ordstyrer og lede og 
sitte i de ulike komiteene som skal jobber under landsmøtet:  

• Det er fire komiteer: Valgkomite, vedtektskomite, arbeidsprogramkomite (skal også behandle 
maktuttalelsen) og fullmaktskomite.  

• Her finner dere hvem som er foreslått til å lede og sitte i de ulike komiteene: https://www.sv.no/wp-
content/uploads/2021/04/Sak-1-SVLM21-Landsstyrets-innstilling-til-konstitueringer.pdf  

 

Sak 2 Arbeidsprogram:  

• Landsstyret vedtok tidligere i år et utkast til program, basert på et forslag fra arbeidsprogramkomiteen 
som nestleder Kirsti Bergstø ledet. 

• Dere finner utkastet til program som landsmøtet skal behandle her: https://www.sv.no/wp-
content/uploads/2021/03/Sak-2-SVLM21-Landsstyrets-forslag-til-arbeidsprogram-2021-2025-1.pdf  

• I forkant av møtet kan organisasjonen fremme forslag om endringer i programmet, det har kommet inn 
nesten 750 forslag til endringer, de finner dere her: https://www.sv.no/wp-
content/uploads/2021/04/Sak-2-SVLM21-Innkomne-endringsforslag-til-arbeidsprogrammet-1.pdf  

• Ikke alle disse forslagene vil bli behandlet, blant annet fordi flere kan ha foreslått det samme, eller det 
kan være ivaretatt i et annet sted i programmet.  

• Det vil på LM bli opprettet en ny redaksjonskomite, som blir ledet av nestleder Torgeir Knag Fylkesnes. 
Han vil i forkant gå gjennom de innkomne forslagene, og så vil AU/Sentralstyre innstille på hvilke forslag 
som skal behandles, og landsstyret skal igjen behandle dette på landsstyremøtet dagen før Landsmøtet 
starter 22. april.  

• AU har innstilt på ikke å behandle i overkant av 60 forslag, og dette vil altså bli behandlet av landsstyret 
torsdag 21. april. Om noen av delegatene på landsmøtet mener noen av disse forslagene likevel skal 
behandles må en delegat opprettholde det. 

• Når landsstyret har vedtatt hvilke forslag som skal behandles vil det kommer et nytt sakspapir som 
legges ut på nettsiden. Når man skal følge voteringen så må man altså være obs på å bruke det siste 
sakspapiret.  

• Det vil være debatt om arbeidsprogrammet både fredag og lørdag, parallelt med debatt om 
maktuttalelsen og at arbeidsprogramkomiteen jobber med å innarbeide ulike forslag som har kommet i 
programmet.  
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Sak 3 Maktuttalelse 

• Landsmøtet skal også vedta en uttalelse om hvordan SV stiller seg til regjeringssamarbeid etter valget. 
Landsstyrets utkast til uttalelse er her: https://www.sv.no/wp-content/uploads/2021/04/sak-3-
SVLM21-Landsstyrets-innstilling-pa-maktuttalelse.pdf  

• Fristen for å levere inn forslag til endringer var 11. april, forsalg til endringer behandles av 
arbeidsprogramkomiteen, og det skal voteres over maktuttalelsen 1230 på lørdag.  

• Endringsforslagene finner du her: https://www.sv.no/wp-content/uploads/2021/04/Sak-3-SVLM21-
Endringsforslag-til-maktuttalelse.pdf 

 

Sak 4 Uttalelser 

• Landsmøtet skal også behandle andre forslag til uttalelser. Dere finner forslagene her: 
https://www.sv.no/wp-content/uploads/2021/03/Sak-4-SVLM21-Innkomne-uttalelser-1.pdf  

• Nytt av året er at Landsstyret ønsker at landsmøtets behandling av innkomne uttalelser består i at de 
oversendes landsstyret grunnet digital gjennomføring av landsmøtet, og regner med at det blir vedtatt.  

 

Sak 5 Vedtekter:  

• Det er kommet inn noen forslag til endring av vedtekter. Dere finner dem her: https://www.sv.no/wp-
content/uploads/2021/03/Sak-5-SVLM21-Endringsforslag-til-vedtektene.pdf  

 

Sak 8 Valg 

• Her er innstillingen fra den foreløpige valgkomiteen: https://www.sv.no/wp-
content/uploads/2021/03/Sak-8-SVLM21-Den-forberedende-valgkomiteens-innstilling-4.pdf  

• Den forberedende valgkomiteen la frem en enstemmig innstilling valget er 1630 på lørdag.  

https://www.sv.no/wp-content/uploads/2021/04/sak-3-SVLM21-Landsstyrets-innstilling-pa-maktuttalelse.pdf
https://www.sv.no/wp-content/uploads/2021/04/sak-3-SVLM21-Landsstyrets-innstilling-pa-maktuttalelse.pdf
https://www.sv.no/wp-content/uploads/2021/04/Sak-3-SVLM21-Endringsforslag-til-maktuttalelse.pdf
https://www.sv.no/wp-content/uploads/2021/04/Sak-3-SVLM21-Endringsforslag-til-maktuttalelse.pdf
https://www.sv.no/wp-content/uploads/2021/03/Sak-4-SVLM21-Innkomne-uttalelser-1.pdf
https://www.sv.no/wp-content/uploads/2021/03/Sak-5-SVLM21-Endringsforslag-til-vedtektene.pdf
https://www.sv.no/wp-content/uploads/2021/03/Sak-5-SVLM21-Endringsforslag-til-vedtektene.pdf
https://www.sv.no/wp-content/uploads/2021/03/Sak-8-SVLM21-Den-forberedende-valgkomiteens-innstilling-4.pdf
https://www.sv.no/wp-content/uploads/2021/03/Sak-8-SVLM21-Den-forberedende-valgkomiteens-innstilling-4.pdf

	Hva behandels på SVs landsmøte for pressen
	Hva skal vedtas på Landsmøtet:
	Sak 1 Konstituering:
	Sak 2 Arbeidsprogram:
	Sak 3 Maktuttalelse
	Sak 4 Uttalelser
	Sak 5 Vedtekter:
	Sak 8 Valg


