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§1 Formål  
 
Oslo Venstre har til formål å samle personer med et sosialt liberalt grunnsyn, øke 
forståelsen og interessen for samfunnsspørsmål og virke for å få venstrefolk valgt inn i 
representative folkevalgte organer som bydelsutvalg, bystyre og Storting.  
 
Laget skal arbeide etter de retningslinjer som er fastsatt i Venstres vedtekter og i 
samsvar med Venstres program.  
 
 

§2 Medlemskap  
 
Personer over 15 år som er enig i Venstres grunnsyn, som ikke er medlem av noe annet 
parti, kan bli medlem av laget.  
 
Medlemskap er personlig og oppnås fra det tidspunkt en melder seg inn. 
Medlemsrettigheter oppnås når kontingent er betalt. Kollektive medlemskap tillates 
ikke. I Oslo Venstre er det ikke adgang til å stemme som fullmektig for et ikke-
møtende, men stemmeberettiget medlem/delegat.  
 
Medlemmene er innmeldt i Oslo Venstres bydelslag. Medlemmet kan bare være med å 
behandle og stemme over samme sak i ett lokallag. Det enkelte medlem kan selv velge 
hvilket lokallag man vil være medlem i. Venstrefolk som bor i bydeler der det ikke er 
organisert Venstre-lag, kan bli direkte medlemmer av fylkeslaget.  
 
 

§3 Lagets oppbygging og organer  
 
Fylkeslagets organer er årsmøtet, hovedstyret og styret.  
 
Oslo Venstre har følgende tilknyttede og selvstendige og likestilte organisasjoner, hvis 
representasjon i Oslo Venstres organer fordeles i disse vedtekter, dersom 
organisasjonene har godkjent årsregnskap og årsmelding for foregående år og har 
over 25 betalende medlemmer: Oslo Unge Venstre, Oslo Venstrekvinnelag og Oslo 
Liberale Studentforening.  
 
 

§4 Bydelslag  
 
Oslo Venstre er sammensatt av Venstres bydelslag (lokallag). Bydelslagene følger Oslo 
kommunes bydelsgrenser. Områdene Marka og Sentrum kan danne egne bydelslag.  
 
Bydelslagene forutsettes organisert etter Venstres Hovedorganisasjons 
normalvedtekter for lokallag, med et styre på minst tre personer. Bydelslagene velger 
bydelslagsleder, 0 - 2 nestledere og 1 - 5 styremedlemmer og eventuelt 
varamedlemmer på egne bydelsårsmøter, som normalt skal avholdes innen utgangen 
av januar hvert år. Hele eller deler av styret kan velges for ett eller to år av gangen. 
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Styremedlemmer kan velges på ulike årsmøter. Frist for innkalling til 
bydelslagsårsmøter er 14 dager før møtet.  
 
Bydelslagene nominerer listekandidater til bydelsutvalg. 
 
Egne vedtekter for bydelslag vedtas av bydelslagsårsmøte med 2/3 flertall.  
 
 

§5 Fylkesstyret  
 
Styret er fylkeslagets daglige ledelse og uttaler seg på vegne av partiet. Styret kan 
meddele prokura og ledertrioen tegner for laget. Styret leder lagets arbeid mellom 
årsmøtene i samsvar med vedtektene og de vedtak som gjøres av årsmøte og 
hovedstyre.  
 
Styret består av leder, 1. nestleder, 2. nestleder og fire styremedlemmer med fem 
varamedlemmer, én representant valgt av Oslo Unge Venstre og én representant fra 
Oslo Venstrekvinnelag.  
 
Lederen for Venstres bystyregruppe i Oslo tiltrer styret uten stemmerett.  
 
Fylkeslederen kaller fylkesstyret sammen og leder møtene.  
 
Styret kan velge et arbeidsutvalg og bestemme mandat for dette. Styret er vedtaksført 
når minst fem styremedlemmer eller varamedlemmer er til stede. Sakene avgjøres ved 
vanlig flertall. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.  
 
Når minst tre av styrets faste medlemmer ønsker det skal en sak oversendes 
hovedstyret.  
 
Styrets arbeidsoppgaver:  
 

a. Lede lagets politiske og organisatoriske arbeid.  
 

b. Styret eller den styret gir fullmakt skal tilsette og si opp ansatte innenfor 
rammer gitt av styret. Styret skal føre tilsyn med kontoret, styre med 
lagsmidlene som hovedstyret budsjetterer for drift av fylkeslaget, utarbeide 
budsjettforslag og utarbeide årsmelding og regnskap i rett tid.  
 

c. Sørge for at det føres fortegnelse over lagets medlemmer og møtebok over alle 
forhandlinger i styre, hovedstyre og årsmøte.  
 

d. Forberede saker som skal behandles i hovedstyremøter, årsmøter og lagsmøter.  
 

e. Iverksette de vedtak som gjøres av hovedstyret og årsmøtet.  
 

f. Legge frem for hovedstyret viktige lagssaker eller saker som styret ikke er enige 
om.  
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g. Følge opp lokallagenes arbeid, og bidra til at det utarbeides lokale 
valgprogrammer og stilles valglister for Venstre i alle bydeler i fylket.  
 

h. Organisere valgarbeidet foran kommune- og stortingsvalg og utarbeide forslag 
til kommunevalgprogram.  
 

i. Styret kan i eller utenfor sin midte oppnevne utvalg til å ta seg av særskilte 
oppgaver.  

 
Når spesielle saker for et bydelslag behandles, skal styret innkalle bydelen til møtet.  
 
Møteprotokoll fra fylkeslaget sendes til de som er innkalt til møtene. Bemerkninger til 
protokollen må legges frem senest på det etterfølgende møte.  
 
 

§6 Hovedstyret  
 
Hovedstyret er fylkeslagets øverste myndighet mellom årsmøtene.  
 
Hovedstyret er sammensatt slik:  
 

- Styrets faste årsmøtevalgte medlemmer (varamedlemmer har møterett).  
 

- Tre direkte valgte medlemmer med varamedlemmer. 
 

- Bydelslagslederne (med vara valgt av bydelen). 
 

- Gruppelederen i Venstres bystyregruppe.  
 

- To representanter (med vararepresentanter) fra Oslo Unge Venstre.  
 

- En representant (med vararepresentant) fra Oslo Venstrekvinnelag.  
 

- En representant (med vararepresentant) fra Oslo Liberale  
 Studentforening.  

 
Varamedlemmene innkalles og har forslags- og stemmerett når det faste medlemmet 
uteblir. 
 
Medlemmene tiltrer hovedstyret etter første anviste plass.  
  
Hovedstyret er vedtaksført når 15 av medlemmene er tilstede. Hovedstyret er ikke 
vedtaksdyktig med mindre bydelslagenes representanter utgjør minst 50% av de 
tilstedeværende. Sakene avgjøres med vanlig flertall. Ved stemmelikhet gjør 
fylkeslederens stemme utslaget. Hovedstyrets møter er åpne med mindre annet er 
bestemt.  
 
Hovedstyret skal innkalles når styrets leder, tre av styrets faste medlemmer eller fem av 
hovedstyrets bydelsledere krever det. Hovedstyret innkalles av styrets leder med 
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minst åtte dagers varsel. I særskilte tilfeller kan hovedstyret innkalles med kortere 
varsel. 
 
Hovedstyret skal ha en forretningsorden.   
 
Hovedstyrets arbeidsoppgaver:  
 

a. Ta stilling til partiets holdning i prinsipielle spørsmål som måtte oppstå i 
perioden mellom årsmøtene, samt avgjøre tvistemål. Hovedstyrets beslutninger 
kan ankes inn for årsmøtet.  
 

b. Før bystyrevalgår etter forslag fra fylkesstyret oppnevne og vedta 
programkomiteens sammensetning, mandat og funksjonstid, samt velge 
komiteens leder.  
 

c. Innstille ovenfor årsmøtet på program ved kommunevalg.  
 

d. Vedta budsjett etter innstilling fra styret.  
 

e. Etter forslag fra fylkesstyret oppnevne og vedta nominasjonskomitèens 
sammensetning, mandat og funksjonstid, samt velge komitèens leder og 
nestleder.  
 
 

§7 Årsmøtet  
 
Fylkesårsmøtet er Oslo Venstres høyeste myndighet. Årsmøtet skal holdes innen 
utgangen av februar måned. Styret kaller inn til møtet med minst fire ukers varsel.  
I innkallingen settes det en frist for påmelding og for å fremme forslag til politiske 
uttalelser og andre forslag som ønskes tatt opp til behandling på fylkesårsmøtet. 
Fylkesårsmøtet skal kun behandle de saker som er satt opp på sakslisten av 
hovedstyret.  
 
Ekstraordinært årsmøtet holdes når minst en tredel av bydelslagene skriftlig krever 
det, eller når hovedstyret vedtar det. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den 
eller de saker som er angitt i innkallingen til møtet. Ekstraordinært årsmøtet innkalles 
med minst 10 dagers varsel. Valgte utsendinger til det ordinære årsmøtet er også 
utsendinger til det ekstraordinære årsmøtet.  
 
Sammensetning og representasjonsrett:  
 
Fylkesårsmøtet består av hovedstyrets medlemmer, utsendinger fra 
sideorganisasjonene (Oslo Unge Venstre, Oslo Liberale Studentforening og Oslo 
Venstrekvinnelag), og utsendinger fra bydelslagene.  
 
Oslo Unge Venstre har åtte utsendinger, Oslo Liberale Studentforening har én 
utsending og Oslo Venstrekvinnelag har én utsending.  
 
Utsendingene fra bydelslagene fordeles etter følgende regler:  
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1. Alle bydelslag får to utsendinger uavhengig av stemmetall og medlemstall.  
 

2. 55 utsendinger fordeles proporsjonalt mellom bydelslagene basert på 
medlemstall ved utgangen av foregående år.  
 

3. 55 utsendinger fordeles proporsjonalt mellom bydelslagene basert på antall 
stemmer avgitt til Venstre i det foregående valg til bydelsutvalget i bydelen.  
 

Alle utsendingene fra bydelslagene må velges etter vedtak på åpne medlemsmøter i 
bydelslaget, eller på bydelslagets årsmøte. Bydelslagets styre kan gis mandat til å 
supplere listen.  
 
Ved den proporsjonale fordelingen av delegater basert på medlemstall og stemmetall 
benyttes St. Laguës metode.  
 
Stemmerettsbegrensninger:  
 
Oslo Venstres stortingsrepresentanter, regjeringsmedlemmer, øvrige 
bystyrerepresentanter, byråder og direkte medlemmer i fylkeslaget kan delta i 
årsmøtets forhandlinger, men uten stemmerett med mindre de er valgt som delegat av 
et bydelslag, eller er stemmeberettiget som styremedlem, direktevalgt eller som vara 
til en av disse.  
 
Årsmøtets forhandlinger kan overværes av medlemmer av fylkeslaget og av 
medlemmer i sideordnede organisasjoner. Årsmøtene er åpne om ikke annet er 
bestemt.  
 
Konstitueringen av årsmøtet:  
 
Under konstitueringen ledes møtet av lederen. Møtet oppnevner møteledere, leder og 
to medlemmer til en fullmaktsnemnd som gir innstilling til årsmøtet om godkjenning 
av utsendingenes fullmakter, et tellekorps, minst 1 sekretær som fører 
møteprotokollen og to personer til å underskrive protokollen.  
 
Årsmøtets arbeidsoppgaver:  
 

a. Godkjenne innkalling og dagsorden 
 

b. Behandle styrets årsmelding for foregående år  
 

c. Behandle revidert årsregnskap for foregående regnskapsår  
 

d. Fastsette kontingent for påfølgende år 
 

e. Behandle innkomne forslag  
 

f. Vedta program ved kommunevalg  
 

g. I stortingsvalgår skal fylkesårsmøtet behandle og eventuelt fremme  
 endringsforslag til utkast til stortingsvalgsprogram.  
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h. Foreta valg av:  
 
- leder 

 
- 1. nestleder  

 
- 2. nestleder 

 
- fire styremedlemmer 

 
- varamedlemmer til styret 

 
- leder, to medlemmer og ett varamedlem til kontrollutvalget 

  
- leder, medlemmer og varamedlemmer til valgkomitéen.  

 
Ingen medlemmer eller varamedlemmer i styret kan være medlem eller varamedlem i 
valgkomitéen. 
 

- utsendinger til Venstres landsmøte  
 

- ekstern revisor  
 

i. Vedta retningslinjer for valgkomitéens arbeid (hvert annet år)  
  

Ovenstående pkt. a - g og i avgjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet gjør 
lederens stemme utslaget. Alle valg (pkt. h) foregår skriftlig hvis det er flere forslag og 
avgjøres med absolutt flertall ved valg av leder og nestledere, ellers ved simpelt flertall. 
Ved stemmelikhet foretas en ny votering. Ved fortsatt stemmelikhet legges 
innstillingen til grunn, dersom ingen av kandidatene var innstilt foretas loddtrekning.  
 
Alle valg - med unntak av utsendinger til Venstres landsmøte - skjer for 2 år av gangen. 
Landsmøteutsendinger velges for 1 år.  
 
Dersom et medlem med tillitsverv trekker seg fra vervet innenfor valgperioden 
vedkommende er valgt for, så skal supplering skje ved automatisk opprykk av 
varamedlem etter den rekkefølge disse er valgt. Dersom lederen eller en av 
nestlederne trekker seg fra vervet, kan årsmøtet foreta eget suppleringsvalg hvor også 
personer som ikke allerede er valgt inn i styret kan velges.  
 
Protokollen skal være underskrevet og tilgjengelig senest en måned etter 
fylkesårsmøtet. Endelig godkjenning av protokollen skjer i det første hovedstyremøtet 
etter fylkesårsmøtet.  
 
 

§8 Medlemsmøter  
 
Medlemsmøter bør avholdes minst en gang i kvartalet. Forslag til program ved 
kommunevalg og stortingsvalg bør presenteres i et eget medlemsmøte. 
Medlemsmøter er rådgivende.  
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§9 Nominasjonsmøter  
 
Nominasjonsmøtet nominerer kandidater til kommune- og stortingsvalg i henhold til 
valgloven. Nominasjonsmøtets sammensetning er den samme som til årsmøtet.  
 
Nominasjonsmøtet skal avholdes innen februar valgåret og innkalles av fylkesstyret 
med minst 1 måneds varsel. Nominasjonsmøtet konstitueres på samme måte som 
årsmøtet.  
 
 

§10 Kontrollutvalget  
 
Laget skal ha et kontrollutvalg bestående av leder og to medlemmer. Disse, samt et 
varamedlem, velges av årsmøtet for 2 år av gangen, jfr. §7 om årsmøtets 
arbeidsoppgaver pkt. h). Utvalget er et kontrollorgan og rådgivende organ som 
rapporterer direkte til årsmøtet i tråd med nærmere mandat fastsatt av årsmøtet. 
Utvalgets medlemmer kan ikke samtidig ha andre årsmøtevalgte verv i Oslo Venstres 
styre eller hovedstyre, og kan ikke møte i hovedstyret med stemmerett for Oslo 
Venstres lokallag eller sideorganisasjoner.  
 
 

§11 Folkevalgte representanter  
 
Oslo Venstres representanter i bystyret og i Stortinget plikter på anmodning fra styret 
å være til stede på lagsmøtene. Minst en gang i året skal disse representantene gjøre 
rede for sitt arbeid i bystyret og i Stortinget.  
 
Venstres stortingsrepresentanter og bystyrerepresentanter er bare bundet av partiets 
program og av sin egen overbevisning og samvittighet.  
 
Oslo Venstres folkevalgte danner i bystyret sin egen gruppe med gruppestyre og 
gruppereglement. Fylkesstyrets leder sammenkaller til første møte.  
 
Venstres folkevalgte representanter i bystyret og i Stortinget skal ha faste drøftinger 
med fylkeslagets ledelse om det løpende arbeidet, spesielt i viktige saker og 
prinsipielle spørsmål.  
 
 

§12 Endringer  
 
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte 
og krever 2/3 flertall av de som har stemmerett på møtet.  
 
Forslag til vedtektsendringer skal være styret i hende senest 1 måned før møtet, og skal 
være utsendt skriftlig til årsmøtedelegatene senest 14 dager før årsmøtet finner sted.  
 
Vedtektsendringer trer i kraft idet årsmøtet som har vedtatt endringene blir hevet og 
Venstres sentralstyre har godkjent dem.  
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§13 Oppløsning  
 
Oppløsning av laget kan bare vedtas på ordinært årsmøte og med 3/4 flertall. For at 
vedtaket skal få endelig virkning må det gjentas med 3/4 flertall på ekstraordinært 
årsmøte som skal holdes tidligst tre måneder og senest seks måneder etter at det 
ordinære årsmøtet som vedtok oppløsningen ble avholdt.  
 
Ved lagets oppløsning tilfaller lagets midler, eiendeler og fordringer Venstres 
Hovedorganisasjon.  


