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Plattform for en liberal organisasjon 
Vedtatt av Venstres landsmøte 2009 
 
 
1. Demokratisk grunnholdning 
I Venstre skal demokratiske verdier ligge til grunn i hele organisasjonen. Meningsbrytninger 
og debatter er avgjørende for å fatte riktige vedtak. 
 
Det må ikke lages byråkratiske strukturer i partiet som gjør det vanskelig å komme inn som 
ny eller som gjør prosesser i partiet vanskelig å ha oversikt over. 
 
2. Medlemskap og rettigheter 
Du er medlem i Venstre fra det tidspunkt du melder deg inn. Medlemskap kan bare utøves 
personlig. Medlemsrettigheter oppnås når du har betalt kontingent. 
Medlemsrettigheter kan kun utøves i ett lokallag (og tilhørende fylkeslag), men du kan selv 
velge hvilket lokallag du vil være medlem i. 
 
3. Maktspredning 
I Venstre skal makten være spredd. Partiet tilhører medlemmene. Aktive medlemmer sikrer 
kloke vedtak og meningsfylte medlemskap.  Det er et mål å involvere flest mulig i alle viktige 
prosesser i partiet. 
 
4. Åpenhet 
I Venstre er åpenhet et sentralt mål. Åpenheten skal knyttes til alle deler av partiets arbeid. 
Politiske partier som ikke kan møte borgere og media på sine egne arenaer kan ikke 
forvente borgernes tillitt. 
 
5. Folkevalgt for Venstre 
Du blir bare folkevalgt for Venstre ved å stille til valg på Venstres liste og på Venstres 
program. Har du stilt til valg på Venstres program så er dette din kontrakt med velgerne. 
 
Venstres partiorganer kan ikke instruere folkevalgte for Venstre utover det program de er 
valgt på. Dersom det er punkter i et partiprogram en folkevalgt ikke kan følge, så er den 
folkevalgte forpliktet til å informere vedtaksorganet om dette. 
 
Folkevalgte har selvsagt som oppgave å skape gode politiske prosesser og lytte til innspill 
fra eget parti. 
 
6. Bruk av navnet Venstre 
Venstre har tre sideorganisasjoner. Det er Norges Unge Venstre, Norges Venstrekvinnelag 
og Norges Liberale Studentforbund. 
Andre grupperinger som bruker (eller ønsker å bruke) tittelen ”Venstre” skal ha et klart 
mandat til det i partiet. 
 
7. Nominasjon 
Venstre har ønske om at nominasjonsprosessene skal være åpnere enn de er i dag, ved at 
flere skal få mulighet til å delta, også i prosessen frem til nominasjonsmøtene. 
Flere engasjerte, gir bedre løsninger og mer eierskap til løsningene. Det er like viktig at 
prosesser for å utvikle politikk er åpne i partier som nominasjonen. 
 
8. Normalvedtekter - standardvedtekter 
Lagene organiserer sine vedtekter selv så lenge de ikke bryter med de grunnleggende 
prinsippene i Venstres vedtekter. 
 
Normalvedtektene ligger til grunn og bør være et godt utgangspunkt for lokale vedtekter.  
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Lokale vedtekter og endringer av disse som vedtas på et årsmøte skal behandles av 
organisasjonsleddet som ligger over før de trer i kraft.  Godkjenning skal finne sted med 
mindre endringene bryter med prinsippene med Venstres politikk, ikke ulike måter å 
organisere politisk arbeid på. 
Dersom laget ikke har egne godkjente vedtekter så gjelder Venstres normalvedtekter. 
 
9. Eksklusjon 
Venstre har tro på den åpne debatt i møte mellom ulike meninger. Derfor er vi i mot 
eksklusjonsparagraf. Det at et flertall skal kunne overprøve et mindretall ved å ekskludere 
mindretallet skaper ikke en god partikultur. 
 


