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V01 
 
Linjenummer: 257 

Paragraf: Ny bestemmelse  

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

Legge til 

Forslagsstiller: Landsstyret 

Legge til på line 257, øvrig tekst flyttes ned:  
 
§ 8-5 Særbestemmelse for 2023 
For valg av landsstyre og andre formål internt i SV i 2023 legges de 15 fylkene som vil 
gjelde fra 1. januar 2024 til grunn. Denne bestemmelsen trer i kraft så snart den er vedtatt, 
og bortfaller 1. januar 2024. 
 

 
V02 
 
Linjenummer: 25-26 

Paragraf: § 2-2 

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

Stryke 

Forslagsstiller: Landsstyret 

Styrke på linje 25-26: 
 
«Et medlem kan kun ha medlemsrettigheter i ett lokallag. Studentlag kan innvilge 
rettigheter for medlemmer som er folkeregistrert i en annen kommune.» 
 

 
V03 
 
Linjenummer: 35 

Paragraf: Ny paragraf 

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

Legge til 

Forslagsstiller: Oslo SV 

Ny paragraf på linje 35: 
 
§ 2-3 Eksklusjon 
 
Overfor medlemmer og tillitsvalgte som: 
 
- har begått kriminelle handlinger, utøvd vold eller fremsatt trusler mot medlemmer, 
- har opptrådt på en måte som legger sterke begrensninger på andre medlemmers 
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mulighet til å delta i partiet, 
- eller har begått grove brudd på retningslinjer om seksuell trakassering, 
 
og der utestengelse fra partiarrangement ikke er tilstrekkelig til å beskytte SVs øvrige 
medlemmer, kan det reises forslag om eksklusjon fra partiet (eksklusjonssak). 
 
Forslag om eksklusjon kan fremmes enten av et lokallagsstyre, et fylkesstyre, av 
sentralstyret eller av landsstyret. Forslag om eksklusjon sendes Sentralstyret 
v/partisekretær. Sentralstyret behandler og innstiller overfor Landsstyret. Vedtak om 
eksklusjon krever 2/3 flertall blant medlemmene i landsstyret. 
 

 
V04 
 
Linjenummer: 33-35 

Paragraf: § 2-2 

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

Endre 

Forslagsstiller: Oslo SV 

 
Jf. Forslag V03 om eksklusjonsparagraf, så må henvisningen til paragrafer i dette 
avsnittes oppdateres om ny paragraf 2-3 blir vedtatt. 
 
Endre siste del av setningen til:  
"..kan fratas medlemsrettigheter i samsvar med §2-3 og §3-5." 
 

 
V05 
 
Linjenummer: 66-67 

Paragraf: § 4-1 

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

Endre 

Forslagsstiller: Landsstyret 

Endre paragrafen på linje 66-67:  
 
§ 4-1 Lokallagets plass i organisasjonen 
Partiets grunnorganisasjon utgjøres av lokallagene. Et lokallag omfatter normalt 
medlemmer innenfor en kommune. 
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V06 
 
Linjenummer: 68-88 og 107 

Paragraf: § 4-2 

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

Endre 

Forslagsstiller: Landsstyret 

Flytte fra linje 68-88, endre og legges til som ny tekst etter linje 107:  
 
§ 4-5 Medlemskap i lokallaget 
Et medlems rettigheter er knyttet til det lokallaget der man er registrert som medlem. Et 
medlem kan kun ha medlemsrettigheter i ett lokallag. 
 
Medlemmets folkeregistrerte bostedsadresse bestemmer normalt hvilket lokallag 
medlemmet tilhører. 
 
Fylkesstyret kan godkjenne at et medlem står tilsluttet fylkeslaget direkte eller et annet 
lokallag i fylket enn det bostedsadressen tilsier. Før et slikt vedtak fattes skal de involverte 
lokallagene få uttale seg. 
 
Sentralstyret kan godkjenne at et medlem står tilsluttet et annet fylkeslag enn 
bostedsadressen tilsier. Før et slikt vedtak fattes skal de involverte fylkes- og lokallagene 
få uttale seg. 
 
Sentralstyret kan godkjenne at et medlem står tilsluttet sentralorganisasjonen direkte. 
 
§ 4-6 Studenter 
Studenter med folkeregistrert adresse i hjemkommunen kan velge å i stedet registreres 
som medlem i lokallaget der de studerer. 
 
Studentlag kan innvilge rettigheter for medlemmer som er folkeregistrert i en annen 
kommune. Dette gjelder selv om medlemmet er tilknyttet et annet lokallag. Det er en 
forutsetning at medlemmet er student ved en institusjon som omfattes av studentlaget. 
 
Lokal- eller fylkeslag kan regulere rettighetene til studentmedlemmer som også er medlem 
i andre lag i egne vedtekter. 
 
§ 4-7 Kommuner uten lokallag 
I kommuner uten lokallag er medlemmer tilsluttet fylkeslaget direkte, men kan søke om å 
tilhøre et lokallag i fylket. Dette må godkjennes av fylkesstyret og styret i det aktuelle 
lokallaget. 
 
Dersom det opprettes lokallag i kommunen hvor medlemmet bor, vil medlemmet kontaktes 
og få overført sitt medlemskap til lokallaget i bostedskommunen. 
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§ 4-8 Lokallag som ikke følger kommunegrenser  
Fylkesstyret kan godkjenne egne lokallag for arbeidsplasser og studiesteder. 
 
Lokallag på Svalbard er tilsluttet fylkeslaget i Troms. 
 
Lokallag i utlandet er tilsluttet sentralorganisasjonen. Disse godkjennes av sentralstyret. 
 
§ 4-9 Medlemmer i utlandet 
Medlemmer som flytter til utlandet, og der ikke tilhører et lokallag, beholder normalt 
medlemskapet i lokallaget de flyttet fra. Nyinnmeldte medlemmer bosatt i utlandet og som 
ikke tilhører et lokallag er tilsluttet sentralorganisasjonen direkte, men kan søke om å få 
tilhøre et lokallag. Dette godkjennes av sentralstyret etter involverte lokal- og fylkeslag har 
fått uttale seg. 
 

 
V07 
 
Linjenummer: 90 

Paragraf: § 4-3 

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

Endre 

Forslagsstiller: Anders Ekeland, Einar Braathen, Arne 
Overrein og Tom Roger Skauge 

Endre første setning i avsnittet til:  
 
Lokallagene holder ordinære årsmøter senest 2 uker før fylkesårsmøtet.  

 
V08 
 
Linjenummer:    107 

Paragraf:    § 4-5 

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

 Stryke og endre 

Forslagsstiller:    Landsstyret 

Legge til ny setning:   
 
Innkalling og saksliste til medlemsmøte sendes seinest en (1) uke før dersom ikke annet er 
regulert av lokale vedtekter. 
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V09 
 
Linjenummer: 108-123 

Paragraf: § 5-4  

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

Endre  

Forslagsstiller: Landsstyret 

Flytte fra linje 108, og endre og legge til etter teksten i forslag V10:  
 
§4-9 Flere lokallag i samme kommune 
Bestemmelsene i §4-9 omfatter ikke studentlag, og gjelder ikke i Oslo. 
 
I kommuner med to eller flere lokallag skal det etableres et kontaktutvalg for å samordne 
lokallagas arbeid. Lokallagene fastsetter hvor mange representanter kontaktutvalget skal 
bestå av samt retningslinjer for kontaktutvalget. Ved uenighet mellom lokallagene kan 
saken avgjøres av fylkesstyret, fylkeslagets årsmøte eller medlemsmøte. 
 
 
I kommuner med mer enn ett lokallag gjelder vedtektens bestemmelser om nominasjon så 
langt de passer, slik at alle medlemmer i kommunen anses å tilhøre samme lokallag. 
Kontaktutvalget bestemmer framgangsmåte for nominasjonsprosessen i tråd med disse 
bestemmelsene. Alle lokallagene skal være representert i nominasjonskomiteen. 

 
V10 
 
Linjenummer:    128 

Paragraf:    § 6-2 

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

 Endre 

Forslagsstiller:    Anders Ekeland, Einar Braathen, Arne   
Overrein og Tom Roger Skauge 

Endre første setning i avsnittet til:   
 
Fylkeslagets høyeste myndighet er fylkesårsmøtet, som avholdes senest 3 uker før 
Landsmøtet i valgår og før utgangen av april i ikke-valgår. 
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V11 
 
Linjenummer: 165-166 

Paragraf: § 6-7 

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

Endre 

Forslagsstiller: Landsstyret 

Endre på linje 165-166:  
 
Landsstyrerepresentanter og varaer valgt på fylkeslagets årsmøte skal være medlem i 
fylkesstyret. 

Dissens:   Et mindretall i landsstyret bestående av 17 
representanter ønsker å avvise Forslag 7 til 
fordel for Forslag 8. 

 
V12 
 
Linjenummer: 165-166 

Paragraf: § 6-7 

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

Endre 

Forslagsstiller: Et mindretall i landsstyret bestående av 17 
representanter.  

Endre på linje 165-166:  
 
Landsstyrerepresentanter valgt på fylkeslagets årsmøte skal være medlem i fylkesstyret. 

 
V13 
 
Linjenummer: 171 

Paragraf: § 7-2 

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

Endre 

Forslagsstiller: Anders Ekeland, Einar Braathen, Arne 
Overrein og Tom Roger Skauge 

Endre setningen til:  
 
Landsmøtet holdes hvert annet år i tida april-mai.   
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V14 
 
Linjenummer:  186 

Paragraf:  § 7-3 

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

Legge til 

Forslagsstiller: Landsstyret  

Legge til på linje 186:  
 
Årsmøtevalgt leder av Sosialistiske studenter, Skeive sosialister og SVs Funkisnettverk 
møter med fulle rettigheter.  
 

 
V15 
 
Linjenummer:  186 

Paragraf:  § 7-3 og 12-7 

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

Endre 

Forslagsstiller:  Landsstyret 

Endre til:  
 
I tillegg innkalles 10 delegater med fulle rettigheter fra Sosialistisk Ungdom. 
 

 
V16 
 
Linjenummer: 186 og 385 

Paragraf:  § 7-3 

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

Flytte 

Forslagsstiller:  Landsstyret  

Flytte fra linje 385 til 186:  
 
I tillegg innkalles 8 delegater med fulle rettigheter fra Sosialistisk Ungdom. 
 
Følgende setning i § 12-7 strykes:  
 
“Til landsmøtet innkalles 8 delegater fra SU med fulle rettigheter.” 
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V17 
 
Linjenummer: 191 

Paragraf: § 7-4  

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

Stryke 

Forslagsstiller: Vedtektskomiteen 

Stryke på linje 191:  
 
c) uttalelser 
 

 
V18 
 
Linjenummer: 209-211 

Paragraf: § 7-6  

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

Endre 

Forslagsstiller: Landsstyret 

Endre på linje 209-211:  
 
SVs partiprogram består av prinsipprogrammet og arbeidsprogrammet for gjeldende 
stortingsperiode. Nytt arbeidsprogram vedtas på landsmøter i stortingsvalgår. 
Prinsipprogrammet behandles på landsmøter dersom landsstyret vedtar det som en del av 
sakslisten.  
 

 
V19 
 
Linjenummer:    222-231 

Paragraf:    § 8-2 

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

 Stryke og endre 

Forslagsstiller:   Et mindretall i landsstyret bestående av 15     
representanter.  

Linje 222-231 i § 8-2 endres til:  
 
§ 8-2 Landsstyrets sammensetning  
 
Landsstyret består av sentralstyret, de landsmøtevalgte utvalgslederne, tjueen 
representanter fra fylkene og leder av Samepolitisk råd. 
 
Hvert fylke er representert med én representant. I tillegg fordeles seks representanter på de 
seks fylkeslagene som har høyest medlemstall per 31.12 året før ordinære landsmøter.  
 



 
 

post@sv.no | sv.no   
SVs 25. ordinære landsmøte | 17.-19. mars 2023  9 

Fylkene velger på fylkesårsmøtet sine representanter i landsstyret og fire varamedlemmer i 
prioritert rekkefølge til landsstyret for landsmøteperioden, hvor minst to av varaene er 
kvinner. Dersom fylket har én fast representant og denne ikke er kvinne, skal 1. vara være 
det. Der hvor fylket har to faste representanter skal minst én være kvinne og det skal 
tilstrebes geografisk fordeling og/eller etnisk minoritetsbakgrunn. Dersom nødvendig kan 
landsmøtet vedta å endre rekkefølgen mellom de valgte medlemmer og varamedlemmer fra 
ett eller flere fylker for å hindre brudd på § 3-2 Representasjon av kjønn. Samme fylke kan 
ikke to landsmøter på rad få byttet sitt valgte landsstyremedlem med et varamedlem.  
 
Landsstyret kan godkjenne at et fylke, etter vedtak på fylkesårsmøtet, bytter 
landsstyremedlem i løpet av landsmøteperioden.  
 
De landsmøtevalgte utvalgslederne er internasjonal leder, miljøpolitisk leder, 
inkluderingspolitisk leder og EU/EØS-politisk leder. Hver utvalgsleder har en personlig vara. 
 
  
 
V20 
 
Linjenummer:    223-224 

Paragraf:    § 8-2 

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

 Endre og legge til 

Forslagsstiller:    Landsstyret 

Endre og legge til på linje 224:  
Legge til «, og 1. nestleder i Sosialistisk Ungdom.» i linje 223, slik at setningen lyder:  
«Landsstyret består av sentralstyret, fire direktevalgte landsstyrerepresentanter, to 
representanter fra hvert fylke, leder av Samepolitisk råd og 1. nestleder i Sosialistisk 
Ungdom.» 
 
Endre og legge til på linje 235-236: 
«SU velger varaliste for SUs representanter i SVs sentral- og landsstyre.»  
  
 
V21 
 
Linjenummer:    223-224 

Paragraf:    § 8-2 

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

 Endre og legge til 

Forslagsstiller:    Janne Grøttumsbråten, Inger Brokka de 
Ruiter, Kathy Lie, Sheida Sangtarash og Hilde 
Mari Bjørke. 

Endre og legge til på linje 224:  
 
Endre fra «fire» til «fem» slik at setningen lyder: «Landsstyret består av sentralstyret, fem 
direktevalgte landsstyrerepresentanter, to representanter fra hvert fylke og leder av 
Samepolitisk råd.» 
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V22 
 
Linjenummer:    230-231 

Paragraf:    § 8-2 

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

 Endre og legge til 

Forslagsstiller:    Janne Grøttumsbråten, Inger Brokka de 
Ruiter, Kathy Lie, Sheida Sangtarash og Hilde 
Mari Bjørke. 

Endre fra «fire» til «fem» og legge til «og helsepolitisk leder» slik at avsnittet lyder:  
 
«De fem direktevalgte landsstyrerepresentantene er internasjonal leder, miljøpolitisk leder, 
inkluderingspolitisk leder, EU/EØS-politisk leder og helsepolitisk leder.  

 
V23 
 
Linjenummer: 314-317 

Paragraf: § 11-1  

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

Endre 

Forslagsstiller: Landsstyret 

Endre på linje 314-317, slik at den nye teksten blir:  
 
Kunngjøring av nominasjonsmøtet, samt nominasjonskomiteens innstilling, sendes ut 
senest 30 dager før nominasjonsmøtet. 
 
Nominasjonsmøtet og/eller uravstemning må avholdes innen fristen for listestilling, som er 
31. mars i valgåret. 
  
Følgende setninger i § 11-1 blir borte:  
 
Fylkesstyret kan dersom det foreligger særlige grunner fastsette annet tidspunkt for 
nominasjonsmøtet. Kunngjøring av nominasjonsmøtet sendes lokallagene senest 30 
dager før møtet. 
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V24 
 
Linjenummer: 318-321 

Paragraf: § 11-1  

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

Endre 

Forslagsstiller: Landsstyret 

Endre på linje 318-321:  
 
Nominasjonsmøtets sammensetning bestemmes av fylkeslagets vedtekter. Dersom 
sammensetningen ikke er fastsatt i lokale vedtekter, skal nominasjonsmøtets 
sammensetning være identisk med representasjon fra lokallagene på fylkesårsmøtet. 
 

 
V25 
 
Linjenummer: 321 

Paragraf: § 11-1  

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

Legge til 

Forslagsstiller: Landsstyret 

Legge til et nytt avsnitt etter linje 321: 
 
Ved listestilling for stortingsvalg i fylker med flere valgkretser skal det avholdes separate 
nominasjonsmøter for hver valgkrets. Man har kun stemmerett på nominasjonsmøtet i den 
stortingsvalgkretsen hvor man er medlem.  
 

 
V26 
 
Linjenummer: 330-333 

Paragraf: § 11-2  

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

Endre 

Forslagsstiller: Landsstyret 

Endre på linje 330-333:  
 
Kunngjøring av nominasjonsmøtet sendes medlemmene senest 21 dager før møtet. 
Nominasjonskomiteens innstilling sendes ut senest 14 dager før nominasjonsmøtet. 
Nominasjonsmøtet og/eller uravstemning må avholdes innen fristen for å levere liste, som 
er 31. mars i valgåret. 
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V27 
 
Linjenummer:  348 

Paragraf:  § 12-1 

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

Endre 

Forslagsstiller:  Landsstyret 

Endre på linje 348:  
 
Ansatte på et nivå i partiet kan ikke ha tillitsverv i et styrende organ på samme eller høyere 
nivå. Ansatte som har sin arbeidsledelse fra fylkesstyrer, kan heller ikke ha tillitsverv i 
styrende organ på fylkesnivå i disse fylkene. 
 

 
V28 
 
Linjenummer: 381 

Paragraf: § 12-6 

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

Legge til 

Forslagsstiller: Et mindretall i landsstyret bestående av 10 
representanter. 

I dagens § 12-6 står det på linje 380-381:  
 
Partiskatten tilfaller det organisasjonsledd i partiet som tilsvarer det offentlige organet som 
velger til tillitsvervet. I særskilte tilfeller kan organisasjonsleddet innvilge fritak. 
 
 
 
Legge til på linje 381:  
 
Medlemmer som betaler partiskatt til Sosialistisk Ungdom kan søke organisasjonsleddet 
om fritak fra å betale partiskatt til SV. 
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