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Sak 1.1 Saksliste 
 

• Sak 1:  Åpning, konstituering og leders tale  
• Sak 2:  Prinsipprogram 
• Sak 3:  Uttalelser  
• Sak 4:  Vedtekter  
• Sak 5:  Beretning  
• Sak 6:  Regnskap  
• Sak 7:  Valg 

 

Sak 1.2 Tidsplan 
 
NB: Endringer, forsinkelser og forskyvninger kan forekomme. Se oppdatert tidsplan på 
sv.no/landsmote.  
 
Fargekoder: 

Voteringer  Frister for inntegning og opprettholding 

Pauser  Debatter 
 

FREDAG 17. mars 
TID SAK 
12:00 Salen åpner 

12:15 Åpningsprogram 
12:30 Leders tale v/ partileder Audun Lysbakken 

13:15 Pause 

13:30 Formøter 
14.15 Konstitueringer    

15:00 FRIST: Inntegning til debatt om sikkerhetspolitisk uttalelse  

15:00 Innledning til debatt om sikkerhetspolitisk uttalelse v/ Audun Lysbakken 
15:10 Debatt: Sikkerhetspolitisk uttalelse 

16:30 Pause 

16:45 Debatt: Sikkerhetspolitisk uttalelse fortsetter  
18:00 FRIST: Inntegning til debatt om vedtekter   

18:00 Middag   

19:00 Innledning til debatt om vedtekter v/ Aila Kamaly 
19:10 Debatt: Vedtekter 

21:00 FRIST: Inntegning til debatt om uttalelser 

21:00 Slutt for dagen  
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LØRDAG 18. mars  
TID SAK 

09:00 
Redaksjonskomiteen for uttalelser legger fram sin innstilling på 
sikkerhetspolitisk uttalelse  

09:15 DEBATT: Uttalelser    
11:15 Valgkomiteen legger fram sin innstilling 

11:30 
FRIST: For å be om voteringer over innstillinger til Sak 3 Sikkerhetspolitisk 
uttalelse     

11:30 FRIST: Inntegning til debatt om prinsipprogram  
11:30 Lunsj     
12:30 Vedtak: Sikkerhetspolitisk uttalelse 
13:00 Innledning til debatt om prinsipprogram v/ nestleder Torgeir Knag Fylkesnes 
13:20 Debatt: Prinsipprogram 
14:45 Minnetale v/ partileder Audun Lysbakken   
15:00 Pause 
15:30 Debatt: Prinsipprogram 
16:45 Pause  
17:00 Valg 
18:30 Slutt for dagen 
19:30 Festmiddag 

	  

SØNDAG 19. mars 
TID SAK 

09:00 
Redaksjonskomiteene for vedtekter, uttalelser og prinsipprogram legger fram 
sine innstillinger 

09:30 Debatt og godkjenning: Beretning og regnskap 
10:30 FRIST: For å be om voteringer over innstillinger til Sak 4: Vedtekter 
10:30 Pause 
10:45 Hilsningstale v/ Synnøve Kronen Snyen, leder i Sosialistisk Ungdom 
11:00 Vedtak: Vedtekter 
11:30 Ny partileders tale til landsmøtet 

12:00 
FRIST: For å be om voteringer over innstillinger til Sak 2 Prinsipprogram og Sak 3 
Uttalelser 

12:00 Lunsj 
13:00 Vedtak: Uttalelser 
13:45 Vedtak: Prinsipprogram 
14:45 Avslutning   
15:00 Møteslutt 
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Sak 1.3 Redaksjonskomiteer, ordstyrere, referenter og 
protokollunderskrivere og tellekorps 
 
Ordstyrere 
Roger Sandum, Viken (Akershus) 
Vibeke Johnsen, Vestland 
Mizanur Rahaman, Innlandet 
Gunhild Johansen, Troms og Finnmark 
(Troms) 
 
Protokollunderskrivere 
Heidi Larsen, LS/Viken (Østfold) 
Magnus Delsett, Oslo 
 
Vedtektskomité  
Leder: Hege Lothe, LS/Vestland 
Attia Mirza Mehmod, Oslo 
Audun Hammer Hovda, Viken (Buskerud) 
Anne Lise Fredlund, LS/Innlandet 
Johanne Østengen, SU 
 
Uttalelsekomité 
Leder: Bjarne Rohde, LS/Troms og Finnmark 
(Troms) 
Kristian Takvam Kindt, LS/Oslo 
Amy Brox Webber, Troms og Finnmark 
(Finnmark) 
Mikkel Grüner, Vestland 
Inger Brokka de Ruiter, Agder 
Astrid T. Kjelsnes, LS 
Emma Pedersen, SU 
 
Fullmaktskomité  
Leder: Knut Øygard, SST 
Mai Bakken, Innlandet 
Gaute Losnegård, Vestland 

Referenter 
Marie Olafsen, ansatt 
Øistein S. Lysne, ansatt 
Heidi Bakke, ansatt 
Lone Segbø Løvaas, ansatt 
Marte Guldal Bramness, ansatt 
Guttorm Syrrist, ansatt 
Hege Skarrud, ansatt 
 
Valgkomité  
Leder: Yvonne Wold, Møre og Romsdal 
Christian Torset, LS/Nordland 
Christian Elgaaen, Trøndelag 
Rannveig Andresen, Viken (Akershus) 
Anette Arneberg, SU 
 
Prinsipprogramkomité 
Leder: Torgeir Knag Fylkesnes, SST 
Sarah Safavifard, Oslo 
Jan Petter Gurholt, Vestfold og Telemark 
(Telemark) 
Silje Louise Waters, Viken (Østfold) 
Haitham El-noush, LS/Viken (Akershus) 
Jeanette Lea Romslo, Rogaland 
Eirin Miljeteig Helgesen, SU 
 
Tellekorps 
Yngvil Longva, ansatt 
Marit Nagel Rønningen, ansatt 
Marte Guldal Bramness, ansatt 
Line Willesrud, ansatt 
Lise Østby, ansatt 
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Sak 1.4 Behandling av uttalelser 
 
1. Landsstyret innstiller på at SVs landsmøte behandler fem innkomne uttalelser.   
2. Gitt at forslag 1. vedtas er innstillingen at følgende uttalelser behandles:   
 

U13: EØS-avtalen må utfordres – bruk handlingsrommet for å sikre nasjonal politisk 
kontroll med strømmen 
 
U25: Et sterkt offentlig helsevesen 
Redaksjonskomiteen bes se på om det er elementer i følgende uttalelser som kan tas med i 
behandlingen: U14, U18, U34. 
 
U26: Fornybar energi til landets største klimatiltak! 
 
U27: Styrk den offentlige tannhelsetjenesten først! 
 
U37: SV fordømmer Tyrkias brudd mot internasjonal rett og menneskerettigheter 

 
Landsstyret innstiller på følgende behandling av de andre uttalelsene:  
 

U1 – Avvises 
U2 – Avvises  
U3 – Oversendes stortingsgruppa som innspill  
U4 – Avvises 
U5 – Oversendes stortingsgruppa som innspill 
U6 – Avvises 
U7 – Avvises  
U8 – Avvises 
U9 – Avvises 
U10 – Avvises 
U11 – Avvises 
U12 – Oversendes stortingsgruppa som innspill  
U15 – Oversendes landsstyret for behandling  
U16 – Oversendes landsstyret for behandling 
U17 – Oversendes stortingsgruppa for oppfølging  
U19 – Oversendes stortingsgruppa for oppfølging 
U20 – Oversendes stortingsgruppa som innspill 
U21 – Oversendes stortingsgruppa som innspill 
U22 – Oversendes stortingsgruppa som innspill 
U23 – Oversendes stortingsgruppa som innspill  
U24 – Oversendes landsstyret for behandling 
U28 – Oversendes stortingsgruppa for oppfølging 
U29 – Oversendes stortingsgruppa som innspill 
U30 – Avvises 
U31 – Avvises 
U32 – Oversendes landsstyret for behandling 
U33 – Oversendes stortingsgruppa som innspill 
U35 – Oversendes stortingsgruppa for oppfølging 
U36 – Oversendes landsstyret for behandling 
U38 – Avvises 
U39 – Oversendes stortingsgruppa for oppfølging 
U40 – Oversendes landsstyret for behandling etter 1. juni  



 
 

post@sv.no | sv.no 
SVs 25. ordinære landsmøte | 17.-19. mars 2023  5 

Sak 1.5 Forretningsorden 
 
1. Åpent møte  
Landsmøtet er åpent. 
  
2. Rettigheter 
 
2.1. Tale-, forslags- og stemmerett har:  

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

av beretning og regnskap.  
c. 8 delegater fra SU.  

  
2.2. Tale- og forslagsrett har:  
 

a. Varamedlemmer til sentralstyret 
b. Direktevalgte varamedlemmer til landsstyret 
c. SVs stortingsrepresentanter  
d. Ansattrepresentant i landsstyret  

 
2.3. Talerett har:  

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

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

c. Innstilte kandidater fra forberedende valgkomité  
 
2.4. Digital tilgjengelighet  
De som er innvilget rettigheter etter paragraf 2 har selv ansvar for å ha nødvendig utstyr og 
programvare for å delta i møtet. Veiledninger og brukerstøtte skal være tilgjengelig for delegater 
under landsmøtet. 
  
3. Konstituering  
Under punktet konstituering vedtas først dagsorden og deretter valg av dirigenter og sekretærer. 
Deretter behandles forretningsorden, og det foretas valg til de komiteer som er nevnt i 
forretningsorden. Det velges også to protokollunderskrivere.  
  
4. Dirigenter  
De valgte dirigentene fordeler landsmøtets arbeid mellom seg. Minst 2 dirigenter skal være i arbeid 
samtidig. Dirigenter kan skiftes ut eller velges i tillegg med vanlig flertall. Ønsker dirigenten ordet til 
en sak, må vedkommende overlate plassen til en annen dirigent.  
  
5. Sekretærer  
Det velges 7 sekretærer. De valgte sekretærene fordeler landsmøtets arbeid mellom seg.  
  
Protokollen føres fortløpende elektronisk og skal inneholde:  
 

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

  
Protokollen signeres av valgte protokollunderskrivere, og godkjennes av landsstyret.  
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6. Komiteer  
Landsmøtet velger ved møtets begynnelse valgkomité, fullmaktskomité og det antall  
redaksjonskomiteer landsmøtet finner behov for blant møtedeltakere med tale-, forslags- og 
stemmerett. Landsmøtet kan – om det er behov – når som helst nedsette nye redaksjonskomiteer.  
  
7. Taletid  
Dersom ikke annet er vedtatt, kan alle med talerett ha inntil 2 innlegg per debatt: ett på 3 minutter 
og ett på 2 minutter. Dersom tidshensyn tilsier begrensinger i taletid skal delegater som ikke har 
hatt ordet prioriteres.  
  
Ordet til forretningsorden må ikke overskride ett minutt. Ingen kan ta ordet mer enn to ganger til 
samme forretningsordendebatt.    
 
Forslag som fremmes skal refereres av forslagsstiller innenfor tilmålt taletid.  
 
Det er anledning til én replikk og én svarreplikk (på inntil 1 minutt) til hvert innlegg. 
  
Delegater med minoritetsspråklig bakgrunn innvilges 1 minutt ekstra taletid, dersom de ber om 
det.   
 
Dirigentene oppfordres til å prioritere replikker fra delegater som ikke har hatt innlegg tidligere i 
samme debatt.  
  
Ved valg åpnes det ikke for debatt om enkeltpersoner med mindre det stilles motkandidat.   
  
Der det er innstilt flere kandidater til en plass i arbeidsutvalget fra valgkomiteen får hver kandidat 5 
minutter til å presentere seg. I tillegg får inntil tre personer, valgt av de respektive kandidatene, 
mulighet til å holde støtteinnlegg fra hver kandidat på inntil 3 minutter. Man må ha talerett for å 
kunne være støttetaler.   
  
Ved delt innstilling til andre plasser, eller ved forslag fra salen, får hver kandidat 3 minutter til å 
presentere seg. I tillegg får inntil to personer, valgt av de respektive kandidatene, mulighet til å 
holde støtteinnlegg fra hver kandidat på inntil to minutter. 
 
7.1 Inntegning  
Landsmøtet gjennomføres med elektronisk inntegning.  
 
Ordet til replikk kreves ved å rekke opp delegatskiltet. Ordet til forretningsorden, voteringsorden 
eller saksopplysning, kreves ved å rekke opp delegatskiltet med et hvitt ark bak. 
 
Man må tegne seg til debatter innen gitte frister som framkommer av tidsplanen og/eller som 
dirigentene opplyser om.  
 
8. Voteringer 
Voteringer og valg skjer via digitalt voteringssystem. Dirigentene kan velge å gå over til votering 
med delegatskilt dersom det blir nødvending.  
  
Før hver voteringsbolk vil det bli foretatt et digitalt opprop. Dersom det blir en pause i noen av 
voteringsbolkene gjøres det et nytt opprop før voteringene fortsetter. 
 
Vedtak krever alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Et forslag anses som falt dersom det er 
avgitt like mange stemmer for og mot forslaget.   
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Dirigentene kan sette tidsfrist for stemmeavgivelse og avslutte en votering dersom et forslag har 
fått et tilstrekkelig antall av stemmene.  
 
Fullmaktskomiteen kan ved mistanke om manglende integritet ved den digitale plattformen kreve 
omvotering.  
 
Forslag som er innstilt avvist av en enstemmig redaksjonskomite, og som ikke blir opprettholdt 
innen fristene i tidsplanen, blir ansett som avvist av landsmøtet.  
 
Forslag som er innstilt vedtatt av en enstemmig redaksjonskomite, og som ikke blir opprettholdt for 
votering innen fristene i tidsplanen, blir ansett som vedtatt av landsmøtet.  
 
Forslag hvor redaksjonskomiteen er delt vil legges fram for votering for landsmøtet uten at det er 
behov for opprettholdelse fra delegater. 
 
Ved behandling av vedtektene vil forslag som er innstilt vedtatt av en samlet redaksjonskomité 
også legges fram for votering for landsmøtet som følge av prinsippet om aktiv stemmegivning ved 
vedtektsendringer.   
  
Personvalg avholdes skriftlig og anonymt dersom det er mer enn én kandidat til et verv, eller 
dersom minst ti delegater krever det. Ved personvalg anses en kandidat valgt dersom 
vedkommende får mer enn halvdelen av de avgitte stemmer, der blanke stemmer telles med. Ved 
stemmelikhet foretas det ny votering. Dersom også denne ender i stemmelikhet, foretas det 
loddtrekning blant de kandidater som har fått like mange stemmer.  
 
Dersom det er flere en to kandidater til et verv og ingen av dem oppnår mer enn halvparten av 
stemmene i første runde går kandidaten med minst avgitte stemmer ut. Dette gjentas til én 
kandidat oppfyller kravet for å bli valgt.  
 
Vedtekter kan bare endres av landsmøtet med 2/3-flertall av de avgitte stemmer jfr. § 12-1.   
 
10. Bruk av delegatskilt  
Dersom system- eller nettfeil gjør at flere enn 10 delegater faller ut av det digitale 
voteringssystemet foretas votering ved bruk av delegatskilt. Dersom en slik situasjon oppstår under 
personvalg gjennomføres valget skriftlig etter reglene for personvalg.  
 
Dirigenter kan gå over til inntegning med bruk av stemmeskilt.  
 
11. Behandling av forslag  
  
11.1. Generelt  
Alle forslag, unntatt til forretningsorden, skal leveres digitalt. Forslag til forretningsorden leveres 
ved å tegne seg til forretningsorden og legge frem forslaget. Dirigentene legger forslaget til 
forretningsorden fram for votering.  
 
Forslag kan ikke framsettes etter at strek er satt, unntatt til forretningsorden. Før strek settes, skal 
delegatene få tilgjengelig oversikt over innkomne forslag, og det skal gis anledning til å levere 
forslag.  
 
11.2. Prinsipprogram 
Landsstyret innstiller på innkomne forslag til prinsipprogrammet 15. januar 2023.  
Delegasjoner kan be om at landsmøtet voterer over forslag som har en enstemmig innstilling fra 
landsstyret, og fremme nye forslag, innen 1. mars 2023. Med delegasjoner forståes her de enkelte 
fylkesdelegasjonene, sentralstyret og Sosialistisk Ungdom.  



 
 

post@sv.no | sv.no 
SVs 25. ordinære landsmøte | 17.-19. mars 2023  8 

Landsstyret innstiller på landsmøtets redaksjonskomite for prinsipprogrammet 1. mars 2023. 
Redaksjonskomiteen begynner arbeidet umiddelbart.  
 
Landsmøtet behandler endringsforslag til prinsipprogramkomiteens forslag etter innstillinger fra 
landsmøtets redaksjonskomité.  
 
11.3. Vedtekter  
Landsstyrets forslag til vedtektsendringer sendes ut 16. januar 2023.  
 
Lokallag, fylkeslag og medlemmer kan fremme endringsforslag til vedtektene. Frist for 
endringsforslag er seks uker før landsmøtet, 3. februar 2023.  
 
11.4. Uttalelser  
Lokallag, fylkeslag, utvalg og medlemmer av landsstyret kan fremme forslag til uttalelser. Forslag 
til uttalelser må fremmes innen 19. februar 2023. Innkomne uttalelser legges ut på nettsiden og 
sendes ut mandag 20. februar 2023.  
 
Landsstyret innstiller på hvilke av de foreslåtte uttalelsene som skal behandles av landsmøtet på 
landsstyremøtet 1. mars 2023.  
 
Lokallag, fylkeslag, utvalg og landsmøtedelegater kan fremme endringsforslag til innkomne 
uttalelser fra 20. februar 2023. Frist for å fremme endringsforslag til uttalelsene er 5. mars 2023.  
 

Sak 1.6 Særbestemmelse i vedtektene 
 
V01 
 
Linjenummer: 257 i gjeldende vedtekter 

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. 
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