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Venstres vedtekter 1 
 2 
 3 
Det kom 5 framlegg til endringar i vedtektene innan fristen. 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
Forslag nr 1. 9 
Forslagsstiller: Generalsekretæren  10 
Sted:  § 3 Organisasjon 11 
Type:  Endring 12 
 13 
Dagens tekst: Venstre er tilknyttet det selvstendige studieforbundet Venstres Opplysnings- 14 

og Studieforbund (VO). 15 
 16 
Ny tekst: Venstre er tilknyttet det selvstendige studieforbundet Venstres Opplysnings- 17 

og Studieforbund (VO). 18 
 19 
Begrunnelse:  20 
Formelt sett uriktig ettersom VOs årsmøte er Venstres landsstyre. 21 
 22 
Landsstyrets innstilling: 23 
Vedtas. 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
Forslag nr 2. 29 
Forslagsstiller: Generalsekretæren  30 
Sted:  § 3 Organisasjon 31 
Type:  Endring 32 
 33 
Dagens tekst: Voteringsregler 34 

 35 
Møtelederen foreslår hvordan voteringene skal foregå, men personvalg skal 36 
foretas skriftlig dersom minst én person krever det. Vedtak i andre saker enn 37 
de som gjelder vedtektsendringer gjøres med flertallsvedtak. 38 
 39 
Dersom stemmetallene for og mot i en sak er like, faller forslaget. 40 
 41 
Ved valg av leder og nestledere kreves over halvparten av de avgitte 42 
stemmene. Oppnås ikke dette ved første gangs votering, skal det foretas 43 
bundet omvalg mellom de to som har fått flest stemmer.  44 
 45 
Dersom resultatet ved andre personvalg blir like stemmetall, skal det foretas 46 
loddtrekning. 47 
 48 
Stemmesedler ved valg skal inneholde det samme antall navn som det antall 49 
personer som skal velges. 50 

 51 
Ny tekst: Voteringsregler 52 

 53 
Møtelederen foreslår hvordan voteringene skal foregå, men personvalg skal 54 
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foretas skriftlig dersom minst én person krever det. Vedtak i andre saker enn 55 
de som gjelder vedtektsendringer gjøres med flertallsvedtak. 56 
 57 
Dersom stemmetallene for og mot i en sak er like, faller forslaget. 58 
 59 
Ved personvalg og nominasjoner kreves over halvparten av de avgitte 60 
stemmene for å bli valgt. Oppnås ikke dette ved første gangs votering, skal 61 
det foretas bundet omvalg mellom de to som har fått flest stemmer faller den 62 
av kandidatene med færrest stemmer ut. Det foretas nye valgomganger inntil 63 
én av kandidatene har fått over halvparten av avgitte stemmer. Ved 64 
stemmelikhet foretas en ny votering. Ved andre gangs stemmelikhet foretas 65 
loddtrekning. 66 
 67 
Dersom resultatet ved andre former for personvalg blir like stemmetall, skal 68 
det foretas loddtrekning. 69 
 70 
Personvalg skal foretas skriftlig dersom minst én person krever det. 71 
Stemmesedler ved valg skal inneholde det samme antall navn som det antall 72 
personer som skal velges. 73 

 74 
 75 
Begrunnelse:  76 
En klargjøring av teksten for å unngå misforståelser. 77 
 78 
Landsstyrets innstilling: 79 
Vedtas. 80 
 81 
 82 
 83 
 84 
Forslag nr 3. 85 
Forslagsstiller: Generalsekretæren 86 
Sted: § 4 Lokallagene 87 
Type: Endring 88 
 89 
Dagens tekst: I hver kommune skal det være et lokallag med egne vedtekter som skal 90 

godkjennes av fylkesstyret før de trer i kraft. Venstres partiorganer på lokalt 91 
nivå er årsmøtet, medlemsmøte og lokallagsstyret. Vedtektene må inneholde 92 
disse bestemmelser: 93 

 94 
Lokallagsårsmøtet skal holdes innen utgangen av januar hvert år. 95 
Lokallaget ledes mellom årsmøtene av et lokallagsstyre.  96 
Lokallagsstyret består av leder og minst to medlemmer valgt av 97 
lokallagsårsmøtet. 98 
Styret består dessuten av en representant valgt av Unge Venstres lokallag og 99 
en representant valgt av Venstrekvinnelagets lokallag. 100 
Lederen for Venstres kommunestyregruppe tiltrer styret uten stemmerett. 101 

 102 
Lokallagsstyret plikter å følge opp vedtektene og har ansvar for lokallagets 103 
økonomi, nettsider, politikkskaping, informasjonsvirksomhet, skolering, 104 
medlemsverving og utadrettede virksomhet. Lokallagsstyret har videre ansvar 105 
for at det utarbeides lokalt valgprogram og at det stilles valgliste for Venstre 106 
ved kommunevalget. 107 
I kommunestyrevalgår sørger styret for at arbeidet med eget valgprogram og 108 
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egen valgliste blir forberedt og gjennomført i god tid før valget. 109 
 110 
Tekst: I hver kommune skal det være et lokallag med som kan ha egne vedtekter 111 

som skal godkjennes av fylkesstyret før de trer i kraft. Dersom lokallaget ikke 112 
har egne vedtekter gjelder ”Normalvedtekter for lokallag i Venstre”. 113 
 114 
Venstres partiorganer på lokalt nivå er årsmøtet, medlemsmøte og 115 
lokallagsstyret. Vedtektene må inneholde disse bestemmelser: 116 

 117 
Lokallagsårsmøtet skal holdes innen utgangen av januar hvert år. 118 
Lokallaget ledes mellom årsmøtene av et lokallagsstyre.  119 
Lokallagsstyret består av leder og minst to medlemmer valgt av 120 
lokallagsårsmøtet. 121 
Styret består dessuten av en representant valgt av Unge Venstres lokallag og 122 
en representant valgt av Venstrekvinnelagets lokallag. 123 
Lederen for Venstres kommunestyregruppe tiltrer styret uten stemmerett. 124 

 125 
Lokallagsstyret plikter å følge opp vedtektene og har ansvar for lokallagets 126 
økonomi, nettsider, politikkskaping, informasjonsvirksomhet, skolering, 127 
medlemsverving og utadrettede virksomhet. Lokallagets leder tegner for 128 
laget. 129 

 130 
Lokallagsstyret har videre ansvar for at det stilles valgliste for Venstre ved 131 
kommunevalget, og at det i god tid før valget utarbeides lokalt valgprogram. 132 

 133 
I kommunestyrevalgår sørger styret for at arbeidet med eget valgprogram og 134 
egen valgliste blir forberedt og gjennomført i god tid før valget. 135 

 136 
 137 
Begrunnelse:  138 
Tekniske og redaksjonelle endringer som klargjør vedtektsstatus og juridisk ansvar. 139 
 140 
Landsstyrets innstilling: 141 
Vedtas. 142 
 143 
 144 
 145 
 146 
Forslag nr 4. 147 
Forslagsstiller: Generalsekretæren 148 
Sted: § 5 Fylkeslagene 149 
Type: Endring 150 
 151 
Dagens tekst: I hvert fylke skal det være et fylkeslag med egne vedtekter som skal 152 

godkjennes av sentralstyret før de trer i kraft. Venstres partiorganer på 153 
fylkesnivå er fylkesårsmøtet og fylkesstyret. Vedtektene må inneholde disse 154 
bestemmelser: 155 

 156 
Fylkesårsmøtet skal holdes innen utgangen av februar hvert år. 157 
Fylkesstyret leder fylkeslagets arbeid mellom fylkesårsmøtene.  158 
Fylkesstyret består av fylkesleder og minst fire fylkesstyremedlemmer valgt 159 
av fylkesårsmøtet. 160 
I tillegg har styret et medlem valgt av Unge Venstre og eventuelt et medlem 161 
valgt av Venstrekvinnelaget. 162 
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Lederen for Venstres fylkestingsgruppe tiltrer styret uten stemmerett. 163 
 164 

Fylkesstyret plikter å følge opp vedtektene og har ansvar for fylkeslagets 165 
økonomi, nettsider, politikkskaping, informasjonsvirksomhet, skolering, 166 
medlemsverving og utadrettede virksomhet. 167 
 168 

Ny tekst: I hvert fylke skal det være et fylkeslag med som kan ha egne vedtekter som 169 
skal godkjennes av sentralstyret før de trer i kraft. Dersom fylkeslaget ikke har 170 
egne vedtekter gjelder ”Normalvedtekter for fylkes- og regionlag i Venstre”. 171 
 172 
Venstres partiorganer på fylkesnivå er fylkesårsmøtet og fylkesstyret. 173 
Vedtektene må inneholde disse bestemmelser: 174 

 175 
Fylkesårsmøtet skal holdes innen utgangen av februar hvert år. 176 
Fylkesstyret leder fylkeslagets arbeid mellom fylkesårsmøtene.  177 
Fylkesstyret består av fylkesleder og minst fire fylkesstyremedlemmer valgt 178 
av fylkesårsmøtet. 179 
I tillegg har styret et medlem valgt av Unge Venstre og eventuelt et medlem 180 
valgt av Venstrekvinnelaget. 181 
Lederen for Venstres fylkestingsgruppe tiltrer styret uten stemmerett. 182 

 183 
Fylkesstyret plikter å følge opp vedtektene og har ansvar for fylkeslagets 184 
økonomi, nettsider, politikkskaping, informasjonsvirksomhet, skolering, 185 
medlemsverving og utadrettede virksomhet. Fylkesleder tegner for laget. 186 

 187 
 188 
Begrunnelse:  189 
Tekniske og redaksjonelle endringer som klargjør vedtektsstatus og juridisk ansvar. 190 
 191 
Landsstyrets innstilling: 192 
Vedtas. 193 
 194 
 195 
 196 
 197 
Forslag nr 5. 198 
Forslagsstiller: Generalsekretæren 199 
Sted: § 5 Fylkeslagene 200 
Type: Endring 201 
 202 
Dagens tekst: Fylkesstyret skal i mellomvalgår før hhv. stortings- og fylkestingsvalg sette i 203 

gang en åpen nominasjonsprosess og sørge for at nominasjonsmøtet blir 204 
holdt innen utgangen av februar (i valgåret). Nærmere regler om 205 
nominasjonsprosesser utarbeides av landsstyret. 206 
 207 

Ny tekst: Fylkesstyret skal i mellomvalgår før hhv. stortings- og fylkestingsvalg sette i 208 
gang en åpen nominasjonsprosess og sørge for at nominasjonsmøtet blir 209 
holdt innen utgangen av året før valgåret februar (i valgåret). Nærmere regler 210 
om nominasjonsprosesser utarbeides av landsstyret. 211 

 212 
 213 
Begrunnelse:  214 
Tidlig nominasjon fungerte i alle fylker i 2012, og har vært viktig for skolering og 215 
forberedelse. 216 
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 217 
Landsstyrets innstilling: 218 
Avvises. 219 
 220 
 221 
 222 
 223 
 224 

VENSTRES VEDTEKTER 225 
Vedtatt av Venstres landsmøte 6.-8. mars 1981 og revidert siste gang på Venstres landsmøte 2012. 226 
 227 
 228 
§ 1. FORMÅL 229 
 230 
Venstre har til formål å samle personer med et sosialt liberalt grunnsyn til innsats for fred og 231 
internasjonalt samarbeid, og for sosial, kulturell og økonomisk framgang i vårt land og i 232 
verden som helhet, samt gjennom opplysning å øke forståelsen og interessen for 233 
samfunnsspørsmål og å virke for å få Venstrefolk valgt inn i landets representative organer. 234 
 235 
 236 
§ 2. MEDLEMSKAP 237 
 238 
Personer over 15 år som ikke er medlem i noe annet parti, og som deler Venstres grunnsyn, 239 
kan bli medlem av Venstre.  240 
 241 
Medlemskap oppnås fra det tidspunkt man melder seg inn. Medlemsrettigheter oppnås når 242 
kontingent er betalt.  243 
 244 
Medlemskap, og de rettigheter medlemskap gir, oppnås bare i ett lokallag, og medlemmet 245 
kan bare være med å behandle og stemme over samme sak i ett lokallag. Det enkelte 246 
medlem kan selv velge hvilket lokallag man vil være medlem i. 247 
 248 
Rettigheter som medlem utøves personlig.  249 
 250 
 251 
§ 3. ORGANISASJON 252 
 253 
Venstre består av partiets medlemmer organisert gjennom lokallag, fylkeslag og partiets 254 
nasjonale organisasjon. 255 
 256 
Venstres nasjonale partiorganer er sentralstyret, landsstyret og landsmøtet. 257 
 258 
Venstre har følgende tilknyttede selvstendige og likestilte organisasjoner hvis representasjon 259 
i Venstres organer fordeles i disse vedtekter: 260 
Norges Unge Venstre (NUV), Norges Venstrekvinnelag (NVK) og Norges Liberale 261 
Studentforbund (NLSF). 262 
 263 
Venstre er tilknyttet det selvstendige studieforbundet Venstres Opplysnings- og 264 
Studieforbund (VO). 265 
 266 
Andre grupperinger som ønsker å bruke tittelen ”Venstre” skal ha et klart mandat fra partiet 267 
og skal være klart tidsavgrenset. 268 
 269 
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Folkevalgt for Venstre blir man bare ved å stille til valg på Venstres valgliste og på Venstres 270 
program. Har man stilt til valg på Venstres program så er dette den kontrakten man har med 271 
velgerne. 272 
Venstres partiorganer kan ikke instruere folkevalgte som er innvalgt for Venstre utover det 273 
program de er valgt på. Dersom det er punkter i et partiprogram en folkevalgt ikke kan følge, 274 
så er den folkevalgte forpliktet til å informere vedtaksorganet om dette. 275 
Venstre folkevalgte representanter plikter å skape gode politiske prosesser og lytte til innspill 276 
fra eget parti. 277 
Venstre folkevalgte representanter danner i hvert av de folkevalgte organer 278 
(kommunestyrene, fylkestingene og Stortinget) egne grupper med styrer og 279 
gruppereglementer. 280 
 281 
Begge kjønn skal som en hovedregel være representert med minst 40 prosent i Venstres 282 
styrer, utvalg og komitéer. 283 
 284 
Voteringsregler  285 
Møtelederen foreslår hvordan voteringene skal foregå, men personvalg skal foretas skriftlig 286 
dersom minst én person krever det. Vedtak i andre saker enn de som gjelder 287 
vedtektsendringer gjøres med flertallsvedtak. 288 
Dersom stemmetallene for og mot i en sak er like, faller forslaget.  289 
Ved valg av leder og nestledere kreves over halvparten av de avgitte stemmene. Oppnås 290 
ikke dette ved første gangs votering, skal det foretas bundet omvalg mellom de to som har 291 
fått flest stemmer.  292 
Dersom resultatet ved andre personvalg blir like stemmetall, skal det foretas loddtrekning. 293 
Stemmesedler ved valg skal inneholde det samme antall navn som det antall personer som 294 
skal velges. 295 
 296 
 297 
§ 4. LOKALLAGENE 298 
 299 
I hver kommune skal det være et lokallag med egne vedtekter som skal godkjennes av 300 
fylkesstyret før de trer i kraft. Venstres partiorganer på lokalt nivå er årsmøtet, medlemsmøte 301 
og lokallagsstyret. Vedtektene må inneholde disse bestemmelser: 302 
 303 
Lokallagsårsmøtet skal holdes innen utgangen av januar hvert år. 304 
 305 
Lokallaget ledes mellom årsmøtene av et lokallagsstyre.  306 
Lokallagsstyret består av leder og minst to medlemmer valgt av lokallagsårsmøtet. 307 
Styret består dessuten av en representant valgt av Unge Venstres lokallag og en 308 
representant valgt av Venstrekvinnelagets lokallag. 309 
Lederen for Venstres kommunestyregruppe tiltrer styret uten stemmerett. 310 
 311 
Lokallagsstyret plikter å følge opp vedtektene og har ansvar for lokallagets økonomi, 312 
nettsider, politikkskaping, informasjonsvirksomhet, skolering, medlemsverving og 313 
utadrettede virksomhet. Lokallagsstyret har videre ansvar for at det utarbeides lokalt 314 
valgprogram og at det stilles valgliste for Venstre ved kommunevalget. 315 
 316 
I kommunestyrevalgår sørger styret for at arbeidet med eget valgprogram og egen valgliste 317 
blir forberedt og gjennomført i god tid før valget.  318 
 319 
Foran stortings- og fylkestingsvalg skal forslag til valgprogram behandles av et 320 
medlemsmøte før det behandles på fylkesårsmøtet. 321 
 322 
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Venstres lokallag følger samme geografiske inndeling som landets kommuner, og får sin 323 
representasjon i Venstres fylkeslag sine organer deretter. 324 
 325 
To eller flere lokallag i samme fylke kan slå seg sammen til en organisasjon slik at de i 326 
forhold til Venstres hovedorganisasjon og fylkeslaget, har samme rolle som et lokallag, dog 327 
slik at hver av de opprinnelige lokallagene beholder sin representasjon i Venstres organer 328 
som de hadde fått hver for seg. Slike regionlag må i vedtektene ivareta de organisatoriske 329 
løsninger som er nødvendige i forhold til oppgavene knyttet til nominasjon og innlevering av 330 
lister til kommunevalg, og til valg av delegater til nominasjonsmøter for fylkestingsvalg og 331 
stortingsvalg.  Bare medlemmer som har stemmerett i den enkelte kommune kan være med 332 
å sette sammen valglisten for denne kommunen. 333 
 334 
Det kan også opprettes lokallag som har til formål å organisere medlemmer fra flere 335 
kommuner.  Et eksisterende lokallag kan endre sine vedtekter slik at det tar sikte på å være 336 
lokallag også for en eller flere andre kommuner der det ikke på forhånd er et lokallag. 337 
 338 
Ved sammenslåing av to eller flere eksisterende lokallag til et lokallag eller ved at et lokallag 339 
omfatter mer enn en kommune krever en slik prosess 2/3-flertall i samtlige berørte lag. 340 
Oppløsingen av sammenslåtte lag skjer ved simpelt flertall. 341 
 342 
 343 
§ 5. FYLKESLAGENE 344 
 345 
I hvert fylke skal det være et fylkeslag med egne vedtekter som skal godkjennes av 346 
sentralstyret før de trer i kraft. Venstres partiorganer på fylkesnivå er fylkesårsmøtet og 347 
fylkesstyret. Vedtektene må inneholde disse bestemmelser: 348 
 349 
Fylkesårsmøtet skal holdes innen utgangen av februar hvert år. 350 
 351 
Fylkesstyret leder fylkeslagets arbeid mellom fylkesårsmøtene.  352 
Fylkesstyret består av fylkesleder og minst fire fylkesstyremedlemmer valgt av 353 
fylkesårsmøtet. 354 
I tillegg har styret et medlem valgt av Unge Venstre og eventuelt et medlem valgt av 355 
Venstrekvinnelaget. 356 
Lederen for Venstres fylkestingsgruppe tiltrer styret uten stemmerett. 357 
 358 
Fylkesstyret plikter å følge opp vedtektene og har ansvar for fylkeslagets økonomi, nettsider, 359 
politikkskaping, informasjonsvirksomhet, skolering, medlemsverving og utadrettede 360 
virksomhet. 361 
 362 
Fylkesstyret har videre ansvar for å stifte nye lokallag samt å følge opp de eksisterende 363 
lokallagenes arbeid. Videre skal fylkesstyret bidra til at det utarbeides lokale 364 
valgprogrammer og at det stilles valglister for Venstre i alle kommuner i fylket. 365 
 366 
Fylkesstyret skal i mellomvalgår før hhv. stortings- og fylkestingsvalg sette i gang en åpen 367 
nominasjonsprosess og sørge for at nominasjonsmøtet blir holdt innen utgangen av februar 368 
(i valgåret). Nærmere regler om nominasjonsprosesser utarbeides av landsstyret. 369 
 370 
I fylkestingvalgår sørger styret for at det i god tid blir utarbeidet et forslag til eget 371 
valgprogram for Venstre i fylket som vedtas på fylkesårsmøtet, eller etter vedtektene for det 372 
enkelte fylkeslag av et annet representativt fylkesmøte. 373 
 374 
I stortingsvalgår sørger fylkesstyret for at fylkesårsmøtet behandler programkomiteens siste 375 
avgitte utkast til stortingsvalgprogram. 376 
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 377 
Venstres fylkeslag følger samme geografiske inndeling som landets fylkeskommuner, og får 378 
sin representasjon i Venstres nasjonale organer deretter. 379 
 380 
To eller flere fylkeslag kan slå seg sammen til en organisasjon slik at de i forhold til Venstres 381 
hovedorganisasjon, og i forhold til lokallagene, har samme rolle som et fylkeslag, dog slik at 382 
hver av de opprinnelige fylkeslagene beholder sin representasjon i Venstres organer som de 383 
hadde fått hver for seg.  Slike regionlag må i vedtektene ivareta de organisatoriske løsninger 384 
som er nødvendige i forhold til oppgavene knyttet til nominasjon og innlevering av lister til 385 
fylkestingsvalg og stortingsvalg.  Bare medlemmer som har stemmerett i det enkelte fylke 386 
kan være med å sette sammen listen for det respektive fylket. 387 
 388 
Ved sammenslåing av to eller flere fylkeslag til et regionlag krever en slik prosess 2/3-flertall 389 
i samtlige berørte fylker. Oppløsingen av et eventuelt regionlag skjer ved simpelt flertall. 390 
 391 
 392 
§ 6. SEKRETARIATET 393 
 394 
Venstre har et sekretariat med en generalsekretær og med det personale landsstyret til 395 
enhver tid gjør vedtak om. Generalsekretær ansettes av landsstyret, på det første 396 
landsstyremøtet etter landsmøtet i det første året etter et avholdt stortingsvalg, i 397 
åremålsstilling med virketid på fire år. 398 
 399 
Generalsekretæren har tale- og forslagsrett på lands-, landsstyre- og sentralstyremøter. 400 
 401 
Generalsekretær har fullmakt til å foreta ansettelser og til å utøve  personalpolitikk etter 402 
retningslinjer gitt av sentralstyret. Generalsekretær kan forøvrig gjøre vedtak etter 403 
delegasjon. 404 
 405 
Ansatte i Venstres organisasjon kan ikke ha tillitsverv på samme nivå, eller ha tillitsverv som 406 
innebærer representasjon på samme nivå som ansettelsesforholdet utgår fra. 407 
 408 
 409 
§ 7. SENTRALSTYRET 410 
 411 
Sentralstyret leder Venstres arbeid mellom landsstyremøtene i samsvar med vedtektene og 412 
de vedtak som gjøres av landsmøtet og landsstyret. Sentralstyret møtes så ofte lederen 413 
finner det formålstjenlig eller når minst fire medlemmer krever det. Sentralstyret er 414 
beslutningsdyktig når minst fem medlemmer, deriblant lederen eller en av nestlederne, er til 415 
stede. Lederen kaller sentralstyret sammen og leder møtene. 416 
 417 
Sentralstyret består av lederen, to nestledere, fire medlemmer og fire varamedlemmer (som 418 
også er de fire første direktevalgte landsstyremedlemmer)  valgt av landsmøtet. I tillegg 419 
suppleres sentralstyret med lederne (eller deres stedfortredere) fra Norges Unge Venstre og 420 
Norges Venstrekvinnelag. 421 
Lederen i Venstres stortingsgruppe tiltrer sentralstyret uten stemmerett. 1. varamedlem til 422 
sentralstyret deltar på alle sentralstyremøter, uten stemmerett med mindre et fast 423 
sentralstyremedlem har meldt forfall. 424 
 425 
Sentralstyret oppnevner èn av sine medlemmer som ansvarlig for partiets internasjonale 426 
utvalg. 427 
 428 
Sentralstyret godkjenner fylkeslagenes og regionlagenes vedtekter og behandler eventuelle 429 
søknader om dispensasjon fra vedtektene. 430 
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 431 
Sentralstyret kan foreta budsjettendringer (innenfor vedtatt budsjett) begrenset til 10 prosent 432 
av budsjettet. Melding om budsjettendringer gis fortløpende til landsstyret. 433 
 434 
 435 
§ 8. LANDSSTYRET 436 
 437 
Landsstyret leder Venstres arbeid mellom landsmøtene i samsvar med vedtektene og de 438 
vedtak som blir fattet av landsmøtet. Landsstyret møtes minst to ganger mellom hvert 439 
ordinære landsmøte og ellers så ofte som lederen eller fire sentralstyremedlemmer, eller 440 
minst sju landsstyrestyremedlemmer skriftlig krever det. Landsstyret er beslutningsdyktige 441 
når minst to tredeler av medlemmene, deriblant lederen eller en av nestlederne, er til stede. 442 
Lederen kaller landsstyret sammen og leder møtene.  443 
Landsstyremøtene er i utgangspunktet åpne. 444 
 445 
Landsstyret består av det landsmøtevalgte sentralstyret, åtte direktevalgte 446 
landsstyremedlemmer, fylkeslederne med fylkesnestledere som varamedlemmer, et medlem 447 
valgt av Norges Venstrekvinnelag, et medlem valgt av Norges Liberale Studentforbund og to 448 
medlemmer valgt av Norges Unge Venstre. 449 
 450 
Venstres statsråder og stortingsrepresentanter tiltrer landsstyret uten stemmerett. 451 
 452 
Landsstyret skal drøfte retningslinjene for det organisasjonsmessige og politiske arbeidet og 453 
skal hvert år legge frem forslag til mål, strategier og handlingsplaner. Landsstyret kan for 454 
særskilte oppgaver oppnevne egne utvalg. På det siste landsstyremøtet hvert år skal 455 
budsjett behandles. 456 
 457 
Landsstyret fastsetter tid og sted for landsmøtet og har ansvar for å gi nødvendige 458 
innstillinger overfor landsmøtet. 459 
 460 
Landsstyret ansetter generalsekretær og bestemmer rammene for sekretariatets størrelse. 461 
Landsstyret fungerer som årsmøte i Venstres Opplysnings- og Studieforbund (VO). 462 
Landsstyret kan delegere oppgaver og beslutningsmyndighet til sentralstyret. 463 
 464 
I god tid før stortingsvalg oppnevner landsstyret en programkomite med leder og minst seks 465 
medlemmer. Programkomiteens 1. utkast til stortingsvalgprogram sendes til høring i 466 
organisasjonen senest 1. september året før stortingsvalget. Høringsfrist settes til 1. 467 
november. Deretter utarbeides det et  2. utkast som skal være klart innen 10. desember. Det 468 
gjennomføres ny høring med behandling på fylkesårsmøtene innen utgangen av februar. 469 
Landsstyret gir deretter innstilling overfor landsmøtet. 470 
 471 
Landsstyret kan innføre mulighet for medlemmer til å stille direkte spørsmål i landsstyrets 472 
møter (ved personlig frammøte eller via Internett). Landsstyret vedtar nærmere 473 
bestemmelser om dette. 474 
 475 
 476 
§ 9. LANDSMØTET 477 
 478 
Landsmøtet er Venstres øverste organ.  479 
 480 
Ordinært landsmøte holdes innen utgangen av april hvert år. Tid og sted fastsettes av 481 
landsstyret. 482 
 483 
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Ekstraordinært landsmøte holdes når landsstyret vedtar det eller når minst halvparten av 484 
fylkesstyrene skriftlig krever det. Tid og sted fastsettes av landsstyret. Møtet innkalles med 485 
minst 14 dagers varsel. 486 
Fylkeslagene skal da straks sammenkalle til ekstraordinært fylkesårsmøte for valg av 487 
delegater og behandling av de saker som er ført opp på saklisten for det ekstraordinære 488 
landsmøtet. Ekstraordinært landsmøte kan bare behandle den eller de saker som er angitt i 489 
innkallingen til møtet. 490 
 491 
Ordinært landsmøte kalles sammen med minst to måneders varsel. Forslag til politiske 492 
uttalelser må være innsendt minst tre uker før landsmøtet.  493 
Alle andre forslag skal være innsendt minst seks uker før landsmøtet. Forslag til vedtak som 494 
kommer senere enn disse fristene kan behandles av landsmøtet bare dersom landsmøtet 495 
vedtar dette med 2/3 flertall. 496 
 497 
Sakliste og saksdokumenter skal sendes senest fire uker før landsmøtet til de lag og 498 
organisasjoner som har representasjonsrett på landsmøtet. 499 
 500 
Landsmøtet består av landsstyrets medlemmer og av delegater valgt av fylkesårsmøtene i 501 
Venstre etter følgende regler: 502 
 503 

Etter stemmetall i det enkelte fylkeslag avgitt ved siste fylkestingsvalg: 504 
1 delegat pr. påbegynt 1.200 stemmer inntil 8.000 stemmer og deretter en delegat pr. 505 
påbegynte 2.000 stemmer. 506 
 507 
Etter antall betalende medlemmer i det enkelte fylkeslag pr. 31. desember i året før 508 
landsmøtet: 509 
1 delegat pr. påbegynte 120 medlemmer. 510 
 511 
Dernest har de tilknyttede organisasjonene Norges Unge Venstre, Norges 512 
Venstrekvinnelag og Norges Liberale Studentforbund 15 delegater fordelt etter 513 
medlemstall, dog slik at hver organisasjon har minst 2 delegater. 514 

 515 
Det er en forutsetning for representasjonsretten at den tilknyttede organisasjon har avholdt 516 
årsmøte samme år som landsmøtet eller året forut, og at de har underorganisasjoner i minst 517 
4 fylker eller minst 4 utdanningsinstitusjoner i landet. Dernest må den enkelte organisasjon 518 
ha minst 100 medlemmer totalt. 519 
 520 
Venstres statsråder og stortingsrepresentanter har tale- og forslagsrett på landsmøtene. 521 
 522 
Landsmøtet er i utgangspunktet et åpent møte. 523 
 524 
Konstituering 525 
Landsmøtet åpnes av partilederen som leder konstitueringen av møtet hvor følgende velges: 526 
- Møteledere 527 
- Fullmaktsnemnd med leder og to medlemmer som avgir innstilling om godkjenning av 528 
delegatenes fullmakter til landsmøtet. 529 
- Møtesekretærer og -referenter. 530 
- Tellekorps. 531 
- To personer til å underskrive protokollen. 532 
Protokollen skal være underskrevet og tilgjengelig senest én måned etter landsmøtet. 533 
Endelig godkjenning av protokollen skjer i det første landsstyremøtet etter landsmøtet. 534 
 535 
Valg.  536 
Landsmøtet skal foreta valg av: 537 
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 538 
Sentralstyre og direktevalgte landsstyremedlemmer.  539 
Det første og det tredje ordinære landsmøte i stortingsperioden velger: 540 
• Partileder 541 
• første og andre nestleder 542 
• fire medlemmer til sentralstyret 543 
• åtte direktevalgte landsstyremedlemmer, hvorav halvparten velges i nummerert 544 

rekkefølge. Disse fire er samtidig varamedlemmer til sentralstyret. 545 
• tolv direktevalgte varamedlemmer til landsstyret. 546 
 547 
Første varamedlem til sentralstyret tiltrer automatisk alle møter, uten stemmerett. 548 
 549 
Revisor. Det første og tredje ordinære landsmøte i stortingsperioden velger en 550 
statsautorisert revisor til å stå for revisjon av Venstres regnskaper. 551 
 552 
Valgkomite. Det andre og det fjerde ordinære landsmøte i stortingsperioden velger en 553 
valgkomite etter forslag fra landsstyret, bestående av leder, åtte medlemmer og fire 554 
varamedlemmer, som på det etterfølgende landsmøtet legger frem forslag til valg av 555 
sentralstyre og direktevalgte landsstyremedlemmer samt revisor. 556 
 557 
Redaksjonskomite. Hvert ordinære landsmøte velger, etter innstilling fra landsstyret, leder, 558 
fire medlemmer og to varamedlemmer til en redaksjonskomite som før og under det 559 
etterfølgende landsmøtet gjennomgår, redigerer og innstiller overfor landsmøtet innkomne 560 
forslag til politiske uttalelser og de forslag landsmøtet oversender til komiteen. 561 
 562 
Andre arbeidsoppgaver.  563 
Alle ordinære landsmøter skal: 564 
• Behandle landsstyrets årsmelding og regnskap. 565 
• Behandle landsstyrets forslag til mål, strategier og hovedretningslinjer for partiets 566 

virksomhet. 567 
• Fastsette den sentrale medlemskontingenten for det påfølgende kalenderår. 568 
• Behandle og stemme over andre saker som er fremmet i samsvar med vedtektene. 569 
• Fastsette hovedsak for det påfølgende landsmøtet og legge rammer for fremdriften av 570 

forberedelsesarbeidet for denne saken. 571 
• I stortingsvalgår skal landsmøtet behandle og vedta stortingsvalgprogram. 572 
 573 
 574 
§ 10. URAVSTEMMING 575 
 576 
Politiske eller organisasjonsmessige saker som ikke gjelder vedtektene, budsjett, regnskap, 577 
valg av tillitsvalgte eller ansettelser i sekretariatet, kan forelegges medlemmene til 578 
rådgivende uravstemming når landsstyret eller landsmøtet gjør vedtak om det, når fem 579 
fylkesmøter ber om det eller dersom minst 400 medlemmer skriftlig forlanger det. 580 
Stemmeberettigede er alle som er registrert som medlemmer i Venstre senest tre måneder 581 
før avstemningen skal finne sted og som har betalt kontingent. Landsstyret gir nærmere 582 
regler om gjennomføring av uravstemminger. 583 
 584 
 585 
§ 11. VEDTEKTENE 586 
 587 
Disse vedtektene endres av landsmøtet med 2/3 flertall. Forslag til vedtektsendringer legges 588 
på forhånd frem for landsstyret, de tilknyttede organisasjonene og fylkeslagene. 589 
Vedtektsendringer trer i kraft straks landsmøtet er hevet. 590 
 591 


