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Endringsforslag til vedtektene 
V01 

Linjenummer: 5 

Paragraf: § 1-1 Navn  

Type forslag (stryk, endre, legge til, flytte): Endre 

Forslagsstiller: Landsstyret 

Partiets navn er SV – Sosialistisk Venstreparti på norsk. På nordsamisk er partiets navn SG – 

Sosialisttalaš Gurutbellodat. På lulesamisk er navnet Sosiálisstalasj Gårobelludahka. På 

sørsamisk er navnet Sosialisteles Gårroehkrirrie. 

V02 

Linjenummer: 5 

Paragraf: § 1-1 Navn  

Type forslag (stryk, endre, legge til, flytte): Legge til – tillegg til V01 

Forslagsstiller: Mikkel Berg-Nordlie, Theo Johan Vælidalo, 

Ernly Eriksen, Hilde MG Danielsen, Lina Maria 

Karlsen, Inga Marie Nymo Riseth og Siri K. 

Gaski (vara) - SVs Samepolitiske Råd 

På pitesamisk er partiets navn Sosialisstalatj gårobelludak. På skoltesamisk er partiets navn 

Sosialiistlaž čiǯǯbie´ll paa´rti. 

V03 

Linjenummer: 7-8 

Paragraf: § 1-2 Formål 

Type forslag (stryk, endre, legge til, flytte): Legge til 

Forslagsstiller: Landsstyret 

Legge til «og feministisk» slik at formålsparagrafen lyder:  

«Sosialistisk Venstrepartis mål er en sosialistisk og feministisk samfunnsordning i Norge. 

Partiets grunnsyn er nedfelt i partiets vedtekter og program.» 

Dissens 1: Et mindretall i landsstyret bestående av 

Sunniva Holmås Eidsvoll, Heming Olaussen, 

Anne Lise Fredlund, Anders Ekeland, Torgeir 

Knag Fylkesnes, Bjarne Rohde, Unni Berge, 

Ingrid Fiskaa, Knut Øygard, Arvinn Gadgil, 

Gjermund Skaar og Bjørn Jacobsen vil avvise 

forslaget.  
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V04 

Linjenummer: 22 

Paragraf: § 2-2 Medlemsrettigheter 

Type forslag (stryk, endre, legge til, flytte): Endre 

Forslagsstiller: Landsstyret 

Nytt avsnitt 

«Et medlem kan kun ha medlemsrettigheter i ett lokallag. Studentlag kan innvilge rettigheter for 

medlemmer som er folkeregistrert i en annen kommune.»  

V05 – TRUKKET AV FORSLAGSSTILLER 

Linjenummer: 27 

Paragraf: § 2-2 Medlemsrettigheter 

Type forslag (stryk, endre, legge til, flytte): Legge til 

Forslagsstiller: Torgeir Knag Fylkesnes 

Legge til: 

«Medlemmer som åpenbart motarbeider partiets grunnleggende prinsipper, grovt bryter 
vedtekter og skriftlige retningslinjer eller som handler på en måte som skader partiet, kan 
ekskluderes fra partiet. 
 
Forslag om eksklusjon kan fremmes enten av et lokallag, et fylkesstyre, av sentralstyret eller av 
landsstyret. Vedtak om eksklusjon krever 2/3 flertall blant medlemmene i landsstyret. 
 
En person som er ekskludert fra partiet kan søke landsstyret om fornyet medlemskap. Innvilgelse 
av søknaden krever vedtak med 2/3 flertall i landsstyret.» 

V06 – TRUKKET AV FORSLAGSSTILLER 

Linjenummer: 27 

Paragraf: § 2-2 Medlemsrettigheter 

Type forslag (stryk, endre, legge til, flytte): Legge til 

Forslagsstiller: Torgeir Knag Fylkesnes 

Legge til: 

«En person som har meldt seg ut av partiet kan først bli medlem igjen etter innvilget søknad 
behandlet av sentralstyret.» 
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V07 

Linjenummer: 29 

Paragraf: § 2-2 Medlemsrettigheter 

Type forslag (stryk, endre, legge til, flytte): Legge til 

Forslagsstiller: Torgeir Knag Fylkesnes 

Legge til: 

«Landsstyret fastsetter etiske retningslinjer for hvordan medlemmene i partiet opptrer seg 
imellom og utad, og som beskriver hvordan konflikter og klagesaker skal håndteres. Disse 
retningslinjene er bindende for alle medlemmer og ansatte i partiet.» 

V08 

Linjenummer: 29 og 46 

Paragraf: NY § 2-3 Suspensjon (alt. 1) 

Type forslag (stryk, endre, legge til, flytte): Endre 

Forslagsstiller: Sosialistisk Ungdom 

Erstatte § 3-5 med ny § 2-3 under kapittel 2 Medlemsskap:  
 
§ 2-3 Suspensjon 
Et medlem som: 
• Har begått grove eller gjentatte brudd på partiets vedtekter og gjeldende retningslinjer, 
• Er medlem av en organisasjon som arbeider mot grunnleggende menneskeverd, herunder 
nazistiske, rasistiske og nasjonalistiske organisasjoner 
• Har begått kriminelle handlinger mot medlemmer, utøvd vold eller begått grove brudd på 
retningslinjer om seksuell trakassering, der utestengelse fra partiarrangement ikke er tilstrekkelig 
til å beskytte SVs øvrige medlemmer 
• Har utvist annen svært kritikkverdig oppførsel som har til hensikt eller virkning å skade partiet 
eller partiets medlemmer,  
• Er medlem av et annet parti eller  
• Misbruker sitt verv 
kan suspenderes fra partiet dersom suspensjon anses som et egnet og nødvendig tiltak.  
 
Varslingsutvalget behandler saker om suspensjon. Før behandling i varslingsutvalget skal begge 
parter gis mulighet til å gi sin redegjørelse av saken muntlig eller skriftlig. Varslingsutvalget 
behandler saken senest tre måneder etter at saken er meldt på bakgrunn av de opplysningene 
som er fremkommet i saken. Suspensjon skjer ved 2/3 flertall.  
 
Et medlem som er suspendert mister sine medlemsrettigheter og kan ikke delta på møter eller 
andre arrangementer i regi av SV, eller ha oppgaver på vegne av partiet. Varslingsutvalget kan 
suspendere medlemmet mens saken er under behandling.  
 
Et suspendert medlem kan anke varslingsutvalgets avgjørelse inn for sentralstyret til endelig 
avgjørelse. Krav om dette må fremsettes innen en måned etter at vedtaket om suspensjon er 
meddelt medlemmet. Suspensjon i sentralstyret skjer ved 2/3 flertall. Et vedtak om suspensjon har 
en ramme på maksimalt to år. 
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V09 

Linjenummer: 29 og 46 

Paragraf: NY § 2-3 Suspensjon (alt. 2) 

Type forslag (stryk, endre, legge til, flytte): Endre 

Forslagsstiller: Sosialistisk Ungdom 

Erstatte § 3-5 Suspensjon av tillitsvalgte med ny § 2-3 under kapittel 2 Medlemsskap:  
 
§ 2-3 Suspensjon 
Et medlem som: 
• Har begått grove eller gjentatte brudd på partiets vedtekter og gjeldende retningslinjer, 
• Er medlem av en organisasjon som arbeider mot grunnleggende menneskeverd, herunder 
nazistiske, rasistiske og nasjonalistiske organisasjoner 
• Har begått kriminelle handlinger mot medlemmer, utøvd vold eller begått grove brudd på 
retningslinjer om seksuell trakassering, der utestengelse fra partiarrangement ikke er tilstrekkelig 
til å beskytte SVs øvrige medlemmer 
• Har utvist annen svært kritikkverdig oppførsel som har til hensikt eller virkning å skade partiet 
eller partiets medlemmer,  
• Er medlem av et annet parti eller  
• Misbruker sitt verv 
kan suspenderes fra partiet dersom suspensjon anses som et egnet og nødvendig tiltak.  

V10 

Linjenummer: 29  

Paragraf: NY § 2-4 Varslingsutvalg 

Type forslag (stryk, endre, legge til, flytte): Legge til 

Forslagsstiller: Sosialistisk Ungdom 

Legge til: 
 
«§ 2-4 Varslingsutvalg 
 
Varslingsutvalget behandler saker om suspensjon etter § 2-3.  
 
Et varslingsutvalg skal bestå av fem medlemmer som velges av landsstyret. Medlemmene i 
varslingsutvalget kan ikke sitte i landsstyret. Varslingsutvalget velges for to år. Landsstyret vedtar 
mandat for varslingsutvalget.» 

V11 

Linjenummer: 35-36 

Paragraf: § 3-2 Representasjon av kjønn 

Type forslag (stryk, endre, legge til, flytte): Stryke 

Forslagsstiller: Landsstyret 



 

post@sv.no | sv.no 
SVs 24. ordinære landsmøte | 23.-25. april 2021 5 

 

Tekst:  

Stryke «I alle valg av tillitspersoner skal en tilstrebe likevekt mellom menn og kvinner.» slik at 

paragrafen lyder: 

«Ved valg til representative organer på fylkes- og landsplan velges minst 40 % kvinner.» 

Dissens 2: Et mindretall i landsstyret bestående av Ingrid 

Fiskaa, Sunniva Holmås Eidsvoll, Bjarne 

Rohde, Bjørnar Tollan Jordet, Eirik Faret 

Sakariassen, Unni Berge, Lars Haltbrekken, 

Anne Lise Fredlund, og Gjermund Skaar vil 

avvise forslaget.  

V12 

Linjenummer: 68 

Paragraf: § 4-2 Medlemmenes tilknytning til lokallaget 

Type forslag (stryk, endre, legge til, flytte): Legge til 

Forslagsstiller: Landsstyret 

Nytt andre avsnitt 

«Medlemmer uten lokallag kan søke fylkeslaget om å få tilhøre et lokallag I fylket. Dette må 

godkjennes av både fylkesstyret og styret I det aktuelle lokallaget. Dersom et lokallag blir 

opprettet I kommunen hvor medlemmet har sin bostedsadresse vil medlemmet kontaktes og 

får tilbud om å få overført sitt medlemskap til lokallaget I sin bostedskommune.» 

V13 

Linjenummer: 153 

Paragraf: § 6-5 Fylkeslagets styre 

Type forslag (stryk, endre, legge til, flytte): Legge til 

Forslagsstiller: Landsstyret 

Nytt andre avsnitt: 

Fylkene som helt eller delvis omfattes av Sápmi — Innlandet, Trøndelag, Nordland, Troms og 

Finnmark — skal ha en samepolitisk koordinator som møter i fylkesstyret med tale og 

forslagsrett. Denne velges av fylkesårsmøtet etter innstilling fra Samepolitisk Råd. 
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V14 

Linjenummer: 220-221, 230-232 og 254 

Paragraf: § 8-2 Landsstyrets sammensetning, § 9-1 

Sentralstyret 

Type forslag (stryk, endre, legge til, flytte): Endre/legge til 

Forslagsstiller: Landsstyret 

Linje 220-221, § 8-2: 

ENDRE «seks direktevalgte landsstyrerepresentanter» TIL «fire direktevalgte 

landsstyrerepresentanter».  

Linje 230-232, § 8-2: 

ENDRE «De seks direktevalgte landsstyrerepresentantene er kvinnepolitisk leder, faglig leder, 

internasjonal leder, miljøpolitisk leder, inkluderingspolitisk leder og EU/EØS-politisk leder. Hver 

direktevalgt har en personlig vara.» TIL «De fire direktevalgte landsstyrerepresentantene er 

internasjonal leder, miljøpolitisk leder, inkluderingspolitisk leder og EU/EØS-politisk leder. Hver 

direktevalgt har en personlig vara.» 

Linje 254, § 9-1: 

ENDRE «Medlemmene av arbeidsutvalget skal sitte i sentralstyret.» TIL «Medlemmene av 

arbeidsutvalget, kvinnepolitisk leder og faglige leder skal sitte i sentralstyret.» 

Dissens 3: Et mindretall i landsstyret bestående av 

Heming Olaussen, Sunniva Holmås Eidsvoll, 

Bjørnar Tollan Jordet, Anders Ekeland, Unni 

Bere, Arvinn Gadgil, Anne Lise Fredlund, 

Hege Lothe og Lars Haltbrekken vil avvise 

forslaget.  

Dissens 4:  Et mindretall i landsstyret bestående av Åshild 

Pettersen, Grete Wold, Hege Lothe, Synnøve 

Kronen Snyen, Camilla Ahamath og Ingrid 

Hødnebø ønsker å avvise V14 til fordel for 

V15.  
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V15 

Linjenummer: 220-221, 230-232 og 254 

Paragraf: § 8-2 Landsstyrets sammensetning, § 9-1 

Sentralstyret 

Type forslag (stryk, endre, legge til, flytte): Endre 

Forslagsstiller: Landsstyrets mindretall bestående av Åshild 

Pettersen, Grete Wold, Hege Lothe, Synnøve 

Kronen Snyen, Camilla Ahamath og Ingrid 

Hødnebø. 

Linje 220-221, § 8-2: 

ENDRE «seks direktevalgte landsstyrerepresentanter»  

TIL «fem direktevalgte landsstyrerepresentanter». 

 

Linje 230-232, § 8-2: 

ENDRE «De seks direktevalgte landsstyrerepresentantene er kvinnepolitisk leder, faglig leder, 

internasjonal leder, miljøpolitisk leder, inkluderingspolitisk leder og EU/EØS-politisk leder. Hver 

direktevalgt har en personlig vara.» TIL «De fem direktevalgte landsstyrerepresentantene er 

faglig leder, internasjonal leder, miljøpolitisk leder, inkluderingspolitisk leder og EU/EØS-

politisk leder. Hver direktevalgt har en personlig vara.» 

Linje 254, § 9-1: 

ENDRE «Medlemmene av arbeidsutvalget skal sitte i sentralstyret.» TIL «Medlemmene av 
arbeidsutvalget og kvinnepolitisk leder skal sitte i sentralstyret.»  
 

V16 

Linjenummer: 220-221 

Paragraf: § 8-2 Landsstyrets sammensetning  

Type forslag (stryk, endre, legge til, flytte): Legge til 

Forslagsstiller: Landsstyret 

Legge til i første setning under første avsnitt til: «og leder for Samepolitisk råd.» 

V17 

Linjenummer: 233 

Paragraf: § 8-2 Landsstyrets sammensetning  

Type forslag (stryk, endre, legge til, flytte): Legge til 

Forslagsstiller: Janne Grøttumsbråten, Guri Idsø Viken og 
Camilla Huggins Aase 

Skeive sosialister og SVs funkisnettverk har tale- og forslagsrett i landsstyret. SVs 
helsepolitiske nettverk og SVs kulturpolitiske nettverk har tale- og forslagsrett på sine saksfelt i 
landsstyret. 
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V18 

Linjenummer: 236 

Paragraf: § 8-2 Landsstyrets sammensetning 

Type forslag (stryk, endre, legge til, flytte): Legge til  

Forslagsstiller: Landsstyret 

«Varamedlemene til sentralstyret innkalles til møtene i landsstyret med tale- og forslagsrett.» 

V19 

Linjenummer: 251 

Paragraf: NY § 8-4 Utvalgenes rolle og sammensetning 

Type forslag (stryk, endre, legge til, flytte): Legge til  

Forslagsstiller: Landsstyret 

Forslag til ny paragraf: § 8-4 Utvalgenes rolle og sammensetning 

Utvalgene består av medlemmer med kompetanse og engasjement innenfor utvalgenes 

politikkområder, og skal bidra til politikkutvikling i partiet. Utvalgene skal særlig sikre at partiets 

politikk på særskilte områder er forankret i de bevegelsene man søker å representere. 

Ved valg av utvalgsledere bør det være god geografisk spredning og rotasjon i vervene. 

Sammensetningen av utvalgsmedlemmer skal på samme måte etterstrebe representasjon fra 

alle landsdeler. 

Utvalgsledere velges av landsmøtet. Utvalgsmedlemmer velges av landsstyret. 

V20 

Linjenummer: 253-254 

Paragraf: § 9-1 Sentralstyret 

Type forslag (stryk, endre, legge til, flytte): Endre  

Forslagsstiller: Landsstyrets mindretall bestående av Audun 

Herning, Arvinn Gadgil, Astrid Kjelsnes, Mirell 

Høyer-Berntsen, Heidi Larsen og Camillia 

Ahamath. 

Endre til: «Sentralstyret består av 12 medlemmer...» 
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V21 

Linjenummer: 258 

Paragraf: § 9-1 Sentralstyret 

Type forslag (stryk, endre, legge til, flytte): Legge til  

Forslagsstiller: Landsstyret 

Legge til: «Varamedlemene innkalles til møtene i sentralstyret med tale- og forslagsrett.»  

V22 

Linjenummer: 267 

Paragraf: § 9-2 Arbeidsutvalget 

Type forslag (stryk, endre, legge til, flytte): Stryke/endre 

Forslagsstiller: Landsstyret 

Stryk: «og et øvrig medlem» I første setning av andre avsnitt (og sett inn «og» slik at setningen 

lyder «Arbeidsutvalget består av leder, to nestledere og partisekretær.» 

Dissens 5: Et mindretall i landsstyret bestående av 

Sunniva Holmås Eidsvoll, Bjarne Rohde, 

Åshild Pettersen, Bjørnar Tollan Jordet, 

Sheida Sangtarash, Eirik Faret Sakariassen, 

Marit Vambheim, Inger Margerthe Stoveland, 

Mirell Høyer-Berntsen, Anne Lise Fredlund, og 

Arvinn Gadgil, og Synnøve Snyen Kronen vil 

avvise forslaget.  

V23 

Linjenummer: 276 

Paragraf: NY § 10 Samepolitisk Forum 

Type forslag (stryk, endre, legge til, flytte): Legge til 

Forslagsstiller: Landsstyret 

Nytt kapittel og nye paragrafer: 

Påfølgende paragrafer forskyves som følge, dvs. at §10 blir §11 osv. 

Kapittel 10: Samepolitisk Forum  

§ 10-1 Formål og medlemskap 

Sosialistisk Venstrepartis Samepolitiske Forum skal sikre at SV har en god politikk for å trygge 

det samiske urfolkets rettigheter og interesser. Ved behandling av saker som berører samiske 

eller urfolks politiske spørsmål skal SVs sentralstyre og stortingsgruppe innhente uttalelser fra 

Forumet. 
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Medlemskap i Forumet kan enhver person ha som er medlem i Sosialistisk Venstreparti eller 

Sosialistisk Ungdom, og som ønsker at SV og SU skal arbeide for at det samiske urfolket kan 

sikre og utvikle sitt språk, sin kultur, sine næringer og sitt samfunnsliv.  

Samepolitisk konferanse er forumets høyeste organ og avholdes før utgangen av november 

året før et ordinært landsmøte. Samepolitisk konferanse er åpen for alle medlemmer i partiet. 

Medlemmer i Forumet har stemmerett. SVs samepolitiske råd er Forumets styre. Rådet er 

utnevnt av SVs sentralstyre for perioder på to år etter innstilling fra samepolitisk konferanse. 

Landsmøtet velger en leder for Rådet etter innstilling fra forrige samepolitiske konferanse. 

Rådet konstituerer ut over dette seg selv.  

Samepolitisk Forum kan fastsette egne vedtekter for forhold som ikke reguleres av eller er i 

strid med de sentrale vedtektene.  

V24 

Linjenummer: 276 

Paragraf: NY § 10-2 Sametingsvalg 

Type forslag (stryk, endre, legge til, flytte): Endre 

Forslagsstiller: Landsstyret 

§ 10-2 Sametingsvalg  

Hvis SV skal stille lister til kommende sametingsvalg må dette vedtas av Samepolitisk 

konferanse. Landsstyret fatter deretter formelt vedtak i saken etter innstilling fra konferansen. 

V25 

Linjenummer: 280 

Paragraf: § 10-1 Nominasjonsprosessen i fylkeslaget 

Type forslag (stryk, endre, legge til, flytte): Legge til  

Forslagsstiller: Landsstyret 

Legge til «Årsmøtet vedtar også mandat for nominasjonskomiteen og tidsplan for 
nominasjonsprosessen.» 

V26 

Linjenummer: 292-293 

Paragraf: § 10-1 Nominasjonsprosessen i fylkeslaget 

Type forslag (stryk, endre, legge til, flytte): Endre 

Forslagsstiller: Bjarne Rohde 

Endre til: "Nominasjonsmøtets sammensetning er identisk med fylkesårsmøtets 
sammensetning, med mindre annet er bestemt i lokale vedtekter." 
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V27 

Linjenummer: 294 

Paragraf: § 10-1 Nominasjonsprosessen i fylkeslaget 

Type forslag (stryk, endre, legge til, flytte): Legge til 

Forslagsstiller: Bjarne Rohde 

Legge til: «Fylkesstyrets medlemmer har kun stemmerett i stortingsnominasjonen i den 
valgkretsen de tilhører.» 

V28 

Linjenummer: 336 

Paragraf: § 11-2 Folkevalgte verv 

Type forslag (stryk, endre, legge til, flytte): Legge til  

Forslagsstiller: Landsstyret 

Legge til nytt tredje avsnitt 

«Utsendinger og/eller representanter fra lokal- og fylkeslag i organisasjonen til et annet ledd i 

organisasjonen kan kun pålegges bundet mandat om lokal- eller fylkeslagets egne vedtekter 

åpner for dette.» 

Dissens 6:  Et mindretall i landsstyret bestående av 

Bjørnar Tollan Jordet, Sunniva Holmås 

Eidsvoll, Bjarne Rohde, Ingrid Fiskaa og Anne 

Lise Fredlund vil avvise forslaget.  

V29 

Linjenummer: 361-363 

Paragraf: § 11-6 Partiskatt 

Type forslag (stryk, endre, legge til, flytte): Legge til 

Forslagsstiller: Landsstyret 

Legge til følgende setninger markert «bold» i avsnittet: 

«Partiskatten tilfaller det organisasjonsledd i partiet som tilsvarer det offentlige organet som 

velger til tillitsvervet. I særskilte tilfeller kan organisasjonsleddet innvilge fritak. Folkevalgte 

som betaler partiskatt til både SV og SU kan få betale til bare en av organisasjonene 

dersom de ber om det. Den folkevalgte må ta kontakt med arbeidsutvalget i SU, som tar 

kontakt med det organet som den folkevalgte betaler partiskatt til. Landsstyret vedtar 

minstesatser for partiskatt.» 

Dissens 7: Et mindretall i landsstyret bestående av Bjarne 

Rohde, Sunniva Holmås Eidsvoll, Anders 

Ekeland, Audun Herning, Ingrid Fiskaa, Knut 
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Øygard, Camilla Ahamath og Hege Lothe vil 

avvise forslaget.  

V30 

Linjenummer: 384 

Paragraf: § 12-1 Vedtektsendringer 

Type forslag (stryk, endre, legge til, flytte): Legge til  

Forslagsstiller: Landsstyret 

Legge til nytt andre avsnitt: 

«De endrede vedtektene gjelder fra møtet er hevet.» 

Dissens 8: Et mindretall i landsstyret bestående av 

Bjørnar Tollan Jordet, Anne Lise Fredlund og 

Marit Vambheim ønsker å avvise V30 til fordel 

for V31. 

V31 

Linjenummer: 384 

Paragraf: § 12-1 Vedtektsendringer 

Type forslag (stryk, endre, legge til, flytte): Legge til  

Forslagsstiller: Landsstyrets mindretall bestående av Bjørnar 

Tollan Jordet, Anne Lise Fredlund og Marit 

Vambheim. 

Legge til nytt andre avsnitt: 

«De endrede vedtektene er gjeldene fra saken om vedtektene er behandlet av landsmøtet.» 
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