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Landsmøte 2023: Forretningsorden 1 

Vedtatt av SVs landsstyre 26. november 2022.  2 

1. Åpent møte  3 
Landsmøtet er åpent. 4 
  5 
2. Rettigheter 6 
 7 
2.1. Tale-, forslags- og stemmerett har:  8 

a. 168 delegater valgt av fylkeslagene.  9 
b. Landsstyret med til sammen 39 delegater. Landsstyret har ikke stemmerett ved 10 

behandling av beretning og regnskap.  11 
c. 8 delegater fra SU.  12 

  13 
2.2. Tale- og forslagsrett har:  14 
 15 

a. Varamedlemmer til sentralstyret 16 
b. Direktevalgte varamedlemmer til landsstyret 17 
c. SVs stortingsrepresentanter  18 
d. Ansattrepresentant i landsstyret  19 

 20 
2.3. Talerett har:  21 

a. Daglig leder og økonomileder på partikontoret, rådgivere på Stortinget og partikontoret 22 
på sine respektive saksområder i alle saker utenom valg. 23 

b. Lederne av Skeive sosialister, Samepolitisk råd, SVs Funkisnettverk og Sosialistiske 24 
studenter  25 

c. Innstilte kandidater fra forberedende valgkomité  26 
 27 
2.4. Digital tilgjengelighet  28 
De som er innvilget rettigheter etter paragraf 2 har selv ansvar for å ha nødvendig utstyr og 29 
programvare for å delta i møtet. Veiledninger og brukerstøtte skal være tilgjengelig for 30 
delegater under landsmøtet. 31 
  32 
3. Konstituering  33 
Under punktet konstituering vedtas først dagsorden og deretter valg av dirigenter og 34 
sekretærer. Deretter behandles forretningsorden, og det foretas valg til de komiteer som er 35 
nevnt i forretningsorden. Det velges også to protokollunderskrivere.  36 
  37 
4. Dirigenter  38 
De valgte dirigentene fordeler landsmøtets arbeid mellom seg. Minst 2 dirigenter skal være i 39 
arbeid samtidig. Dirigenter kan skiftes ut eller velges i tillegg med vanlig flertall. Ønsker 40 
dirigenten ordet til en sak, må vedkommende overlate plassen til en annen dirigent.  41 
  42 
5. Sekretærer  43 
Det velges 6 sekretærer. De valgte sekretærene fordeler landsmøtets arbeid mellom seg.  44 
  45 
Protokollen føres fortløpende elektronisk og skal inneholde:  46 

• Hvilke saker som blir behandlet  47 
• Alle forslag som framsettes og innstillinger fra komiteene  48 
• Alle vedtak som fattes, samt stemmetall der dette er aktuelt  49 

  50 
Protokollen signeres av valgte protokollunderskrivere, og godkjennes av landsstyret.  51 
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 52 
6. Komiteer  53 
Landsmøtet velger ved møtets begynnelse valgkomité, fullmaktskomité og det antall  54 
redaksjonskomiteer landsmøtet finner behov for blant møtedeltakere med tale-, forslags- og 55 
stemmerett. Landsmøtet kan – om det er behov – når som helst nedsette nye 56 
redaksjonskomiteer.  57 
  58 
7. Taletid  59 
Dersom ikke annet er vedtatt, kan alle med talerett ha inntil 2 innlegg per debatt: ett på i 3 60 
minutter og ett på 2 minutter. Dersom tidshensyn tilsier begrensinger i taletid skal delegater 61 
som ikke har hatt ordet prioriteres.  62 
  63 
Ordet til forretningsorden må ikke overskride ett minutt. Ingen kan ta ordet mer enn to ganger 64 
til samme forretningsordendebatt.    65 
 66 
Forslag som fremmes skal refereres av forslagsstiller innenfor tilmålt taletid.  67 
 68 
Det er anledning til én replikk og én svarreplikk (på inntil 1 minutt) til hvert innlegg. 69 
  70 
Delegater med minoritetsspråklig bakgrunn innvilges 1 minutt ekstra taletid, dersom de ber 71 
om det.   72 
 73 
Dirigentene oppfordres til å prioritere replikker fra delegater som ikke har hatt innlegg tidligere 74 
i samme debatt.  75 
  76 
Ved valg åpnes det ikke for debatt om enkeltpersoner med mindre det stilles motkandidat.   77 
  78 
Der det er innstilt flere kandidater til en plass i arbeidsutvalget fra valgkomiteen får hver 79 
kandidat 5 minutter til å presentere seg. I tillegg får inntil tre personer, valgt av de respektive 80 
kandidatene, mulighet til å holde støtteinnlegg fra hver kandidat på inntil 3 minutter. Man må 81 
ha talerett for å kunne være støttetaler.   82 
  83 
Ved delt innstilling til andre plasser, eller ved forslag fra salen, får hver kandidat 3 minutter til 84 
å presentere seg. I tillegg får inntil to personer, valgt av de respektive kandidatene, mulighet 85 
til å holde støtteinnlegg fra hver kandidat på inntil to minutter. 86 
 87 
7.1 Inntegning  88 
Landsmøtet gjennomføres med elektronisk inntegning.  89 
 90 
Ordet til forretningsorden, voteringsorden eller saksopplysning, kreves ved å tegne seg til 91 
forretningsorden. 92 
 93 
Man må tegne seg til debatter innen gitte frister som framkommer av tidsplanen og/eller som 94 
dirigentene opplyser om.  95 
 96 
8. Voteringer 97 
Voteringer og valg skjer via digitalt voteringssystem.    98 
  99 
Før hver voteringsbolk vil det bli foretatt et digitalt opprop. Dersom det blir en pause i noen av 100 
voteringsbolkene gjøres det et nytt opprop før voteringene fortsetter. 101 
 102 
Vedtak krever alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Et forslag anses som falt dersom det 103 
er avgitt like mange stemmer for og mot forslaget.   104 
  105 
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Dirigentene kan sette tidsfrist for stemmeavgivelse og avslutte en votering dersom et forslag 106 
har fått et tilstrekkelig antall av stemmene.  107 
Fullmaktskomiteen kan ved mistanke om manglende integritet ved den digitale plattformen 108 
kreve omvotering.  109 
 110 
Forslag som er innstilt avvist av en enstemmig redaksjonskomite, og som ikke blir 111 
opprettholdt innen fristene i tidsplanen, blir ansett som avvist av landsmøtet.  112 
 113 
Forslag som er innstilt vedtatt av en enstemmig redaksjonskomite, og som ikke blir 114 
opprettholdt for votering innen fristene i tidsplanen, blir ansett som vedtatt av landsmøtet.  115 
 116 
Forslag hvor redaksjonskomiteen er delt vil legges fram for votering for landsmøtet uten at det 117 
er behov for opprettholdelse fra delegater. 118 
 119 
Ved behandling av vedtektene vil forslag som er innstilt vedtatt av en samlet 120 
redaksjonskomité også legges fram for votering for landsmøtet som følge av prinsippet om 121 
aktiv stemmegivning ved vedtektsendringer.   122 
  123 
Personvalg avholdes skriftlig og anonymt dersom det er mer enn én kandidat til et verv, eller 124 
dersom minst ti delegater krever det. Ved personvalg anses en kandidat valgt dersom 125 
vedkommende får mer enn halvdelen av de avgitte stemmer, der blanke stemmer telles med. 126 
Ved stemmelikhet foretas det ny votering. Dersom også denne ender i stemmelikhet, foretas 127 
det loddtrekning blant de kandidater som har fått like mange stemmer.  128 
 129 
Vedtekter kan bare endres av landsmøtet med 2/3-flertall av de avgitte stemmer jfr. § 12-1.   130 
 131 
10. Bruk av delegatskilt  132 
Dersom system- eller nettfeil gjør at flere enn 10 delegater faller ut av det digitale 133 
voteringssystemet foretas votering ved bruk av delegatskilt. Dersom en slik situasjon oppstår 134 
under personvalg gjennomføres valget skriftlig etter reglene for personvalg.  135 
 136 
Dirigenter kan gå over til inntegning med bruk av stemmeskilt.  137 
 138 
11. Behandling av forslag  139 
  140 
11.1. Generelt  141 
Alle forslag, unntatt til forretningsorden, skal leveres digitalt. Forslag til forretningsorden 142 
leveres ved å tegne seg til forretningsorden og legge frem forslaget. Dirigentene legger 143 
forslaget til forretningsorden fram for votering.  144 
 145 
Forslag kan ikke framsettes etter at strek er satt, unntatt til forretningsorden. Før strek settes, 146 
skal delegatene få tilgjengelig oversikt over innkomne forslag, og det skal gis anledning til å 147 
levere forslag.  148 
 149 
11.2. Prinsipprogram 150 
Landsstyret innstiller på innkomne forslag til prinsipprogrammet 15. januar 2023.  151 

Delegasjoner kan be om at landsmøtet voterer over forslag som har en enstemmig innstilling 152 
fra landsstyret, og fremme nye forslag, innen 1. mars 2023. Med delegasjoner forståes her 153 
de enkelte fylkesdelegasjonene, sentralstyret og Sosialistisk Ungdom.  154 

Landsstyret innstiller på landsmøtets redaksjonskomite for prinsipprogrammet 1. mars 2023. 155 
Redaksjonskomiteen begynner arbeidet umiddelbart.  156 
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Landsmøtet behandler endringsforslag til landsstyrets forslag etter innstillinger fra 157 
landsmøtets redaksjonskomité.  158 

11.3. Vedtekter  159 
Landsstyrets forslag til vedtektsendringer sendes ut 16. januar 2023.  160 

Lokallag, fylkeslag og medlemmer kan fremme endringsforslag til vedtektene. Frist for 161 
endringsforslag er seks uker før landsmøtet, 3. februar 2023.  162 

Dissens 1 163 

Et mindretall i landsstyret bestående av Ingrid Fiskaa, Sunniva Holmås Eidsvoll, Stine Høivik, 164 
Heming Olaussen og Bjarne Rohde ønsker å legge til følgende setning på linje 163:  165 

«Ved valg av landsstyre gjelder fylkeslagsrepresentasjonen for de faktisk gjeldende 166 
fylkeslaga, 15 i tallet.» 167 

Vedtektene behandles fredagen på landsmøtet. Landsmøtet kan, med 2/3 flertall vedta at 168 
endringer av vedtektene som medfører ny sammensetting av de styrende organene gjøres 169 
gjeldende fra vedtaket er fattet. Valget som gjennomføres lørdag tilpasses i så fall eventuelle 170 
endringer. 171 
 172 
Dersom man ikke oppnår 2/3 flertall, gjennomføres valget etter gjeldende vedtekter. Det betyr 173 
at endringer av vedtektene som medfører ny sammensetting av de styrende organene er 174 
gjeldende fra landsmøtet heves jfr. § 13-1. Valg gjennomføres i så fall i henhold til gjeldende 175 
vedtekter med to representanter fra hvert fylke, 11 i tallet.  176 
 177 
Dissens 2 178 

Et mindretall i landsstyret bestående av Hege Lothe, Sunniva Holmås Eidsvoll, Hanne 179 
Lyssand, Stine Høivik og Ingrid Fiskaa ønsker å stryke linje 168-176. 180 

11.4. Uttalelser  181 
Lokallag, fylkeslag, utvalg og medlemmer av landsstyret kan fremme forslag til uttalelser. 182 
Forslag til uttalelser må fremmes innen 19. februar 2023. Innkomne uttalelser legges ut på 183 
nettsiden og sendes ut mandag 20. februar 2023.  184 

Landsstyret innstiller på hvilke av de foreslåtte uttalelsene som skal behandles av landsmøtet 185 
på landsstyremøtet 1. mars 2023.  186 

Lokallag, fylkeslag, utvalg og landsmøtedelegater kan fremme endringsforslag til innkomne 187 
uttalelser fra 20. februar 2023. Frist for å fremme endringsforslag til uttalelsene er 5. mars 188 
2023.  189 


