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Kapittel 1: Navn og formål  

§ 1-1 Navn 

Navnet på partiet er Folkealliansen, med forkortelsen FA. Lokallagenes navn er Folkealliansen 

[fylkes- eller kommunenavn], som forkortes FA [fylkes- eller kommunenavn]. Med lokallag menes 

alle underliggende lag.  

Folkealliansen Ungdom med forkortelsen FAU er partiets ungdomsorganisasjon.  

Ved eventuelt ønske om skifte av partinavn skal dette legges ut på høring i partiorganisasjonen i 

minimum 2 måneder og deretter vedtas på et ordinært eller ekstraordinært landsmøte med 2/3 

flertall. 

§ 1-2 Formål  

Folkealliansen skal være et parti for hele folket på basis av de norske tradisjoner og kristne verdier. 

Folkealliansen kan ikke plasseres politisk i henhold til den tradisjonelle blokktenkingen. 

Folkealliansen er et tverrpolitisk parti som vil bruke sosialisme der det er fornuftig og tenke i 

retning av kapitalisme der dette er fornuftig. Folkealliansen er et parti som vil unngå 

ytterpunktene til venstre og høyre i politikken. 

Partiet setter seg som mål å bevare et fritt og selvstendig samfunn, eid og styrt av norske 

innbyggere. Folkealliansen vil ikke akseptere at Norge avgir suverenitet til noen overnasjonale 

utenlandske organer. Grunnloven må aldri tilpasses for at Norge skal samarbeide tettere med 

internasjonale sammenslutninger av noen art. Folkealliansen sier NEI til EØS, Schengen og 

handelsavtalene TISA, TTIP og CETA. Folkealliansen vil jobbe for folkeavstemning om EØS og 

Schengen.  

Vår politikk bygger på folkestyre gjennom innføring av direktedemokrati og bindende 

folkeavstemninger etter modell av Sveits. Folkealliansen har en grunnleggende tillit til at folk flest 

selv har forutsetninger for å ta demokratiske beslutninger om viktige spørsmål. 

Vi vil arbeide for at nasjonale naturresurser, eiendommer, industri og nøkkelbedrifter ikke blir 

solgt ut av landet bit for bit, slik at vi til slutt blir eid av globale kapitalinteresser. Vi vil bygge 

landet, ikke selge det. Folkealliansen vil begrense bruken av privatisering og konkurranseutsetting 

av offentlige tjenester, men ønsker private velkommen som et supplement til våre offentlige 

tjenester. Vi er ikke globale liberalister, og partiet vil derfor regulere storkapitalen slik at vi ikke blir 

styrt av multinasjonale bedrifter og kapitalister. Vi vil motarbeide den liberalistiske globaliseringen 

som ødelegger vår norske kultur, våre verdier, vår frihet og demokrati.  

Vi vil motarbeide sentralisering - og den gradvise nedbygging av distrikts-Norge. Vi vil verne om 

Grunnloven og eiendomsretten. Folkealliansen ønsker en verden uten krig og fattigdom, der frie 

og likestilte mennesker har innflytelse på sine livsvilkår, der menneskene lever i harmoni med 

naturen, og der kapitalistisk utbytting bekjempes.  
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Folkealliansen vil videreutvikle den norske arbeidslivsmodellen og arbeide for et godt regulert 

arbeidsliv uten sosial dumping. Takket være EØS er norske bygningsarbeidere skjøvet ut av norske 

arbeidsplasser. Folkealliansen er mot arbeidsinnvandring som fører til sosial dumping og vil derfor 

si opp EØS avtalen. Folkealliansen vil begrense bruken av midlertidige ansettelser og vil begrense 

bruken av virksomheter som har som formål å drive med utleie av personell. 

Folkealliansen vil kjempe for bedre vilkår for de vanskeligstilte og fattige, samt være en garantist 

for videreutvikling av velferdssamfunnet. Folkealliansen vil gi alle et likeverdig tilbud av 

helsetjenester uavhengig av diagnose, bosted, personlig økonomi, kjønn, etnisk bakgrunn og den 

enkeltes livssituasjon. Vi vil la pensjonistene få samme lønnsutvikling som enhver lønnsmottaker.  

Folkealliansen vil arbeide for å redusere skatten, gebyrer og avgifter på varer og tjenester som folk 

flest er avhengige av.  

Folkealliansen tar sterk avstand fra forskjellsbehandling av mennesker basert på kjønn, religion 

eller etnisk opprinnelse, og vi vil verne om de rettighetene som Grunnloven sikrer som 

eiendomsrett, næringsfrihet, den personlige frihet, ytringsfrihet, trosfrihet og organisasjonsfrihet. 

Folkealliansen er et parti som er kritisk til fremming av multikulturalisme, ikke-vestlig innvandring 

og spesielt innvandring fra islamske kulturer. Folkealliansen vil ha en begrenset og kontrollert 

innvandring til Norge. Som hovedregel bør mennesker hjelpes i deres nærområder eller i land 

innenfor deres kulturkrets. Målet med hjelp til flyktninger skal være å vende hjem til eget land når 

situasjonen tillater det. Folkealliansen ønsker å hjelpe flyktninger bedre i nærområdene. 

Folkealliansen vil begrense migrasjonen fra islamske kulturer så mye som mulig.   

Vi vil motsette oss en samfunnsutvikling hvor islam får stadig større innflytelse og inngripen i det 

norske samfunnet. Islams politiske ideologi er ikke forenelig med europeisk og norsk kulturell 

identitet, demokratiet og ytringsfriheten vi i vår kultur tar for gitt. Vi ønsker et fritt livssyn for 

enkeltindividet da religion er et privat anliggende, men Norge skal offisielt beholde sin kulturelle 

identitet som er tuftet på vår 1000 – årige kristne kulturarv og innføringen av demokratiet. 

Kristendommen må få tilbake sin suverene posisjon i det norske samfunn og ikke likestilles med 

fremmedkulturelle religiøse ideologier som forringer og bryter ned den norske kulturelle 

identiteten og vår kristne kulturarv som gjennom tusen år har skapt det Norge vi i dag kjenner. 

Friheten til å tilhøre en religion, skifte religion eller ikke tilhøre en religion er grunnleggende for 

Folkealliansen. 

De sosiale, kulturelle og økonomiske tiltak fra samfunnets side må ta sikte på å skape vekstvilkår 

og trivsel for alle uansett bosted eller yrke.  

Alle skal bli behandlet med VERDIGHET. Ligger du på sykehjem, har du en funksjonshemming, har 

du en annen hudfarge, annen religion, stikker du deg ut i klasserommet. Uansett: Du skal bli 

behandlet med VERDIGHET. 

Fylkespartier og kommunepartier har til formål å arbeide aktivt for partiets saker i fylket og 

kommunen i samsvar med Folkealliansens vedtekter og program. Partiets representanter på 

Storting, i regjering, i fylkesting, i kommunestyrer og i andre organer de er valgt inn i, plikter å 

følge partiets til enhver tid gjeldende vedtekter, program og retningslinjer. For å virkeliggjøre 

formålet vil Folkealliansen søke oppslutning i demokratiske valg. Egen vinning, posisjoner og makt 

er av underordnet betydning i denne sammenheng. 
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§ 1-3 Demokratisk grunnholdning                                                                                                                   

I Folkealliansen 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. 

§ 1-4 Maktspredning 

I Folkealliansen 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. 

§ 1-5 Åpenhet 

I Folkealliansen 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. 

Kapittel 2: Medlemskap  

§ 2-1 Medlemskap, stemmerett og valgbarhet  

Medlemskap er åpent for alle norske statsborgere, uavhengig av bosted. 

Det er imidlertid en forutsetning at vedkommende ikke er medlem i noe annet politisk parti, 

konkurrerende politisk organisasjon eller annen virksomhet hvis formål og profil kan skade 

Folkealliansen og at vedkommende støtter partiets ideologiske grunnlag. Alle medlemmer må 

godta Folkealliansen sine vedtekter.  

Stemmerett i partisaker har de som har vært registrert i det sentrale medlemsregisteret i 

minimum to måneder, har fylt 16 år og betalt forfalt kontingent før møtestart. Som 

dokumentasjon aksepteres lister fra Folkealliansens medlemsregister, eller ved at man viser 

kvittering for innbetalt kontingent.  

Personer som ønsker medlemskap i en kommune der det ikke er lokallag, kan bli medlem i et 

annet lokallag i fylket eller stå direkte tilknyttet fylkeslaget i fylker hvor det ikke eksisterer lokallag. 

Medlemskap tegnes bare individuelt. Alle medlemmer plikter å oppdatere sentralstyret med 

endringer i adresse, telefonnummer og e-mail adresser. Utmeldinger skjer skriftlig til sentralstyret. 

Ansatte i partiets hovedorganisasjon kan ikke velges til tillitsverv på det organisasjonsnivå de er 

ansatt eller høyere. Ansatte, i partiet og folkevalgte grupper, kan ikke velges til verv i valg- eller 

nominasjonskomiteer. 

Ved opprettelse av nye lokallag, og gjenoppretting av midlertidig nedlagte lokallag, kan 

sentralstyret gi dispensasjon fra kravet om valgbarhet til tillitsverv i Folkealliansen. 

§ 2-2 Kontingent 

Kontingenten skal være like stor for hele landet. Størrelsen for neste års kontingent, samt 

fordelingsnøkkelen fastsettes av landsmøtet. Sentralstyret skal stå for innkreving av kontingent. 

Kontingenten gjelder for et kalenderår og forfaller 15/1 i gjeldende år. Medlemmer som ikke har 
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betalt innen 01/01 neste år betraktes som utmeldt. Dette er ikke aktiv utmelding, og de vil derfor 

automatisk bli regnet som medlemmer igjen dersom de på nytt betaler medlemskontingent. 

Nye medlemskap som blir tegnet i november og desember regnes som gyldig for påfølgende år.  

Medlemskap betales enten på tilsendt innbetalingsblankett eller i annen betalingsløsning 

tilknyttet det sentrale medlemsregisteret. Hovedorganisasjonen forestår innkreving av 

medlemskontingenten og tilbakefører fylkeslagets og lokallagets andeler. 

Ungdomsorganisasjon og studentlag kan, med sentralstyrets godkjennelse, vedta en lavere 

medlemskontingent for sine medlemmer. 

§ 2-3 Medlemmenes rettigheter og plikter 

Medlemmer av Folkealliansen har rett til å gjøre sitt syn gjeldende i organisasjonsmessige og 

politiske spørsmål gjennom årsmøter og medlemsmøter. 

Lokal- og fylkeslag kan i egne vedtekter fastsette karantenetid for nyinnmeldte medlemmer i 

forbindelse med årsmøte, uravstemning og/eller nominasjonsmøte.  

Medlemskap i Folkealliansen er en forutsetning for å inneha tillitsverv i partiet. Som partiets 

representanter i offentlige verv bør bare velges medlemmer. 

Medlemmer av Folkealliansen må ikke motta tillitsverv eller stille seg som valgkandidat for annet 

parti eller annen liste, i de kommuner der Folkealliansen stiller liste/fellesliste,            jfr. § 3-1. 

Overtredelse av denne bestemmelsen medfører at man automatisk mister sitt medlemskap av 

Folkealliansen. 

Samme rettigheter og plikter som medlem av Folkealliansen har medlem av Folkealliansen 

Ungdom.  

Partiets tillitsvalgte i organisasjonen og i offentlige verv må i sitt arbeid rette seg etter 

partivedtektene, de retningslinjer som partiets organer vedtar i medhold av vedtektene, og ellers 

på beste måte virke til framgang for partiets mål og politikk, slik det er fastlagt i partiets program. 

Det er ikke tillatt å danne fraksjoner som arbeider mot partiet og partiets vedtak. Det er uforenlig 

med medlemskap i partiet å være medlem av eller yte støtte til organisasjoner som i sin 

virksomhet motarbeider partiets politikk og kandidater. 

I samvittighetsspørsmål stilles Folkealliansens medlemmer fritt. 

Folkealliansens folkevalgte og tillitsvalgte medlemmer har et selvstendig ansvar for å etterleve 

norske lover og regler, samt de normer partiet forfekter i politiske fora. Som enkeltpersoner vil de 

også i fritiden bli assosiert med Folkealliansen. Det forventes derfor at de til enhver tid har en 

sømmelig atferd i det offentlige rom. 

§ 2-4 Æresmedlemskap 

Partimedlemmer som har gjort en helt ekstraordinær innsats i partiarbeidet kan utnevnes til 

æresmedlemmer. Forslag til utnevnelse kan fremmes av sentralstyret, landsstyret eller 

fylkespartiene. Æresmedlemmer er fritatt for betaling av medlemskontingent og har for øvrig de 

samme retter og plikter som andre partimedlemmer. 
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§ 2-5 Støttemedlemskap 

Ved siden av ordinært medlemskap, åpnes det for støttemedlemskap. Et støttemedlem kan være 

medlem av et annet norsk politisk parti, og viser sin støtte til Folkealliansen ved å betale den 

fastsatte kontingenten. Et støttemedlem har ikke anledning til å stemme på årsmøter, stille til verv 

eller tilsvarende. 

Kapittel 3: Eksklusjon 

§ 3-1 Eksklusjon 

Dersom en tillitsvalgt i partiet misbruker sitt verv eller åpenbart skader partiet, kan vedkommende 

ekskluderes fra vervet. Eksklusjoner må ha bakgrunn i vedtekts brudd. Sentralstyret kan i tillegg 

ekskludere medlemmer som aktivt har skadet Folkealliansen. Sentralstyret har myndighet til å 

suspendere medlemmer av partiet med umiddelbar virkning. En slik avgjørelse krever minimum 

2/3 flertall i sentralstyret, og vedtaket må bekreftes med 2/3 flertall ved påfølgende landsmøte. Et 

eksklusjonsvedtak i sentralstyret skal være skriftlig og begrunnet. 

Den ekskluderte kan påklage vedtaket til sentralstyret. Frist for å anke til sentralstyret er tre uker 

etter at vedtak om eksklusjon er meddelt fra fylkesstyret. 

Vedtak om suspensjon av tillitsvalgt på lokallags- og fylkesnivå fattes av sentralstyret med 2/3 

flertall. Vedtak i sentralstyret kan innen 3 uker skriftlig ankes inn for landsstyret, som med 

alminnelig flertall kan vedta å avvise anken eller å sende saken tilbake til sentralstyret for ny 

behandling.  

Vedtak om eksklusjon av tillitsvalgt på sentralt nivå fattes av landsstyret med 2/3 flertall. Styret på 

det aktuelle nivå (lokallags-, fylkes- eller sentralstyret) kan med 3/4 flertall fatte vedtak om 

midlertidig eksklusjon i påvente av behandling i overordnet instans. Den forslaget retter seg mot 

skal ha anledning til å forklare seg, skriftlig og muntlig, ved behandlingen av saken i lokallagsstyret, 

fylkesstyret, sentralstyret og landsstyret. 

Sentralstyret kan på eget initiativ overprøve fylkesstyrets vedtak i eksklusjonssaker. Slikt 

overprøvingsvedtak må fattes senest åtte uker etter at melding om eksklusjonsvedtaket er mottatt 

fra fylkesorganisasjonen. Sentralstyret kan ekskludere et medlem i tilfelle hvor vedkommende 

opptrer til åpenbar skade for partiet, men hvor de lokale organisasjonene unnlater å ekskludere 

ham/henne, dog etter at vedkommende og hans/hennes lokallag og fylkeslag har fått anledning til 

å uttale seg. 

Den ekskluderte har fulle rettigheter som medlem i partiet inntil klagefristen utløper. Dersom 

saken påklages til sentralstyret, opprettholder den ekskluderte fulle rettigheter inntil endelig 

vedtak er fattet i klagesaken.  

Innkalling til et sentralstyremøte, hvor vedtak om eksklusjoner skal foretas, skal varsles skriftlig (på 

brev eller e-post), med minst ti dagers varsel.  

Et ekskludert medlem kan søke om å få tilbake medlemskapet dersom grunnlaget for eksklusjonen 

ikke lenger er tilstede. Slik søknad kan dog første gang behandles tre år etter at 

eksklusjonsvedtaket er fattet. Ekskluderte medlemmer kan etter tre år søke ordinært landsmøte 

om å bli gjenopptatt som medlem. 
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Medlemmer av Folkealliansen må ikke motta tillitsverv eller stille seg som valgkandidat for annet 

parti eller annen liste, i de kommuner der Folkealliansen stiller liste/fellesliste. Overtredelse av 

denne bestemmelsen medfører at man automatisk mister sitt medlemskap av Folkealliansen. 

Et medlem som selv har meldt seg ut av partiet kan ikke, dersom vedkommende hadde tillits eller 

folkevalgte verv, melde seg inn igjen før fylkeslaget i det fylket vedkommende hadde tillits eller 

folkevalgte verv i, etter søknad har godkjent innmeldingen med simpelt flertall. 

Kapittel 4: Organisasjon 

§ 4-1 Organisasjon 

Folkealliansen er en organisasjon, med følgende organisasjonsledd: 

• Hovedorganisasjonen 

• Fylkeslag 

• Lokallag 

• Ungdomsorganisasjon 

Folkealliansens hovedorganisasjon består av følgende organer i rangert rekkefølge:  

1. Landsmøtet.  

2. Landsstyret.  

3. Sentralstyret. 

Partiets stortingsgruppe, fylkestingsgrupper og kommunestyregrupper, er partiets politiske 
verktøy og organiseres i egne grupper med, supplerende vedtekter – som skal godkjennes av de 
respektive styrer. 

Ovennevnte organisasjonsledd er å anse som selvstendige rettsobjekter og økonomiske enheter, 
der styret i hvert tilfelle er ansvarlig for økonomiske disposisjoner og inngåtte avtaleforhold, inntil 
vedkommende årsmøte har godkjent regnskapet og fritatt styret for et slikt ansvar. Det er ikke 
anledning til å stifte ekstern gjeld. 

Hovedorganisasjonen skal alltid eksistere. Fylkeslag og lokallag opprettes og nedlegges etter hva 
medlemsgrunnlaget og aktivitetsnivået tilsier. Ved eventuelle tvister om dette, er sentralstyret 
overordnet. Sentralstyret er fungerende inntil nytt er valgt. Dersom sentralstyret beslutter at 
landsmøtet ikke avholdes, kan 25 prosent av medlemmene kreve landsmøtet avholdt. 
Sentralstyret må da arrangere landsmøtet innen åtte uker. 

Ved dannelsen av partiet skal det først opprettes et interimsstyre som arbeider frem mot første 
ordinære landsmøte. Interimsstyret kan endre vedtekter, program og foreta andre avgjørelser 
med absolutt flertall. Interimsstyret oppløses når første ordinære sentralstyre velges.  

Formelle samarbeidsorgan mellom organisasjonsledd i Folkealliansen skal sammen med 
samarbeidsorganets formål, reglement og struktur godkjennes av partiets landsstyre. 
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Overordningsprinsippet gjelder for folkevalgte grupper på det organisasjonsledd de er valgt slik at 
sentralstyret er overordnet stortingsgruppen, fylkesstyret er overordnet fylkestingsgruppen og 
lokallagsstyret er overordnet kommunestyregruppen. I tillegg er vedtak gjort i Landsmøtet, 
landsstyret, sentralstyret, fylkesårsmøtet og lokallagsårsmøtet gjeldende folkevalgte grupper på 
samme organisasjonstrinn eller lavere.  

Kapittel 5: Lokallag 

§ 5-1 Lokallaget 

Partiets grunnorganisasjon utgjøres av lokallagene. Et medlems rettigheter er knyttet til det 
lokallaget der man er registrert som medlem. Lokallaget kan bestå av medlemmer i flere 
kommuner, men ingen kan være medlem av mer enn ett lag. Et lag må bestå av minst tre 
medlemmer og følge partiets vedtekter.  Laget skal ha egne vedtekter som ikke er i konflikt med 
partiets vedtekter. Hvis ikke egne vedtekter er fastsatt gjelder partiets standardvedtekter for 
lokallag. Skriftlig melding om etablering av lag må sendes fylkesstyret og sentralstyret. Meldingen 
skal være underskrevet av minimum 3 deltakere på møtet. 

Lokallaget skal ha følgende organer: 

1. Årsmøtet/nominasjonsmøtet 

2. Medlemsmøtet 

3. Styret 

 

Fylkesstyret og sentralstyret skal godkjenne bruken av partiets navn ved stiftelse av lokallag i 
Folkealliansen. 

Folkealliansens lokallag følger samme geografiske inndeling som landets kommuner, og får sin 
representasjon i Folkealliansens fylkeslag sine organer deretter. I tillegg kan medlemmer på 
Svalbard eller i geografisk avgrensede områder utenfor Norge samles i lokallag uten 
fylkeslagsrepresentasjon. Lokallag i utlandet har ingen forpliktelser i forbindelse med valg. 

To eller flere lokallag i samme fylke kan slå seg sammen til en organisasjon slik at de i forhold til 
Folkealliansens hovedorganisasjon og fylkeslaget, har samme rolle som et lokallag, dog slik at hver 
av de opprinnelige lokallagene beholder sin representasjon i Folkealliansens organer som de 
hadde fått hver for seg. Slike regionlag må i vedtektene ivareta de organisatoriske løsninger som 
er nødvendige i forhold til oppgavene knyttet til nominasjon og innlevering av lister til 
kommunevalg, og til valg av delegater til nominasjonsmøter for fylkestingsvalg og stortingsvalg. 
Bare medlemmer som har stemmerett i den enkelte kommune kan være med å sette sammen 
valglisten for denne kommunen. 

Det kan også opprettes lokallag som har til formål å organisere medlemmer fra flere kommuner. Et 
eksisterende lokallag kan endre sine vedtekter slik at det tar sikte på å være lokallag også for en 
eller flere andre kommuner der det ikke på forhånd er et lokallag. 
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Ved sammenslåing av to eller flere eksisterende lokallag til et lokallag eller ved at et lokallag 
omfatter mer enn en kommune krever en slik prosess 2/3-flertall i samtlige berørte lag. 
Oppløsingen av sammenslåtte lag skjer ved simpelt flertall. 

Ved dannelse av nye lokallag skal det først dannes et interimsstyre som skal arbeide frem mot et 
konstituerende årsmøte. Det konstituerende årsmøtet skal være godkjent på forhånd av 
fylkesstyret ved gyldig vedtak, og det skal være en representant fra fylkesstyret til stede. 
Alternativt kan fylkesstyret vedta, og gi skriftlig tillatelse til, at et slikt møte holdes. Er det ikke 
fylkeslag i fylket, blir lokallagets styre også å betrakte som fylkeslag til det blir startet flere lokallag. 

§ 5-2 Årsmøte 

Lokallagets høyeste myndighet er årsmøtet, som holdes årlig og ordinært innen 15. desember. 
Ekstraordinært årsmøte kan holdes når styret anser det påkrevet, eller når 1/3 av medlemmene 
krever det. Ekstraordinært årsmøte må avholdes innen én måned etter at krav er fremsatt. 
Dersom lokallaget ikke har avholdt årsmøtet innen utgangen av januar kan fylkesstyret innkalle til 
et ekstraordinært årsmøte for å velge nytt lokallagsstyre. 

Årsmøtet kunngjøres med minst 21 dagers varsel. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må 
sendes styret seinest 14 dager før møtet. Innkalling til årsmøtet med dagsorden sendes ut seinest 
7 dager før møtet. Unntak fra vedtektene når det gjelder datoer og innkallingsfrister kan gjøres av 
sentralstyret. 

Samtlige medlemmer som har betalt kontingent i kalenderåret og før utsendelse av innkalling er 
delegater med stemme- og talerett på årsmøtet. I tillegg skal det være en delegat fra fylkesstyret 
tilstede. Fylkesstyremedlemmer, eventuelle stortingsrepresentanter og sentralstyremedlemmer 
har møte og talerett. 

Årsmøtet skal: 

1. Godkjenne innkalling samt saksliste. Årsmøtet vedtar en forretningsorden etter innstilling fra 
styret. 

 

2. Velge ordstyrer(e), referenter, tellekorps, redaksjonskomité og protokollunderskrivere. 

 

3. Behandle styrets årsmelding. 

 

4. Få melding om kommunestyregruppens virksomhet. 

 

5. Behandle lokallagets regnskap. 

 

6. Vedta lokallagets budsjett for kommende periode. 

 

7. Trekke opp retningslinjer for lokallagets virksomhet og 
organisasjon, og gi instruks for lokallagets arbeid i kommende 
periode. 
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8. Drøfte aktuelle politiske spørsmål. 

 

9. Eventuelt vedta lokallagsprogram. 

 

10. Eventuelt velge programkomité. 

 

11. Velge styre og valgkomité, samt eventuelt nominasjonskomité 

 

12. Sette opp delegatlister til fylkesårsmøtet når fylkesstyret har 
vedtatt at fylkesårsmøtet skal avholdes med lokallagsdelegater. 

 

13. På årsmøtet før valgår velger årsmøtet valgkampleder. 

 

Styrets medlemmer har ikke stemmerett i avstemninger om regnskap og beretning.  

Leder eller nestleder og halvparten av styremedlemmene velges første gang for 1 år, slik at 
halvparten av hele styret går ut hvert år. 

Personvalg skal foretas skriftlig dersom minst én person krever det.  

Protokollen skal være underskrevet og tilgjengelig senest én måned etter årsmøtet. Endelig 
godkjenning av protokollen skjer i det første styremøtet etter årsmøtet. 

§ 5-3 Lokallagsstyre 

Lokallaget ledes av et styre på minst tre medlemmer. Nestleder, sekretær og kasserer velges i 

valgår. Leder og styremedlemmer velges i mellomvalgår. 

Styret skal ha følgende 
sammensetning og velges i denne rekkefølge: 
 

1. Leder 

 

2. Nestleder   

 

3. Kasserer 

 

4. Sekretær 

 

5. Inntil 4 styremedlemmer 

 

6. Inntil 5 varamedlemmer i rekkefølge 
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Styret skal ha et ulikt antall medlemmer inkludert gruppeleder i kommunestyregruppen der den 
finnes. Hvis praktiske forhold tilsier det, kan det velges to nestledere. Organisatorisk og politisk. På 
konstituerende styremøte fordeler styret selv ansvarsområde for styremedlemmene. 

Lokallags leder av Folkealliansen Ungdom er medlem av lokallagsstyret. 

 

Styret er beslutningsdyktig når over halvparten av de faste medlemmene, deriblant leder eller 
nestleder er tilstede. Lederen (nestlederen) har dobbeltstemme ved stemmelikhet i styret. Styrets 
varamedlemmer har observatørstatus, men ikke stemmerett dersom de ikke 
erstatter styremedlemmer som ikke er tilstede. 

 

Styrets plikter: 

Lokallagets styre skal holde møte når lederen finner det påkrevet, når fylkes- eller 

hovedorganisasjonen ber om det, eller når minst to styremedlemmer krever det. 

Lokallagets styre skal lede medlemsrekrutteringen og sørge for at medlemsregisteret holdes 

oppdatert. 

Lokallagets styre skal ivareta partiets interesser i samsvar med vedtektene, program og de vedtak 

fylkes- og hovedorganisasjonen treffer. 

Lokallagets styre skal sørge for at fylkesorganisasjonen får de fastsatte meldinger om lagets 

virksomhet. Kopi av møteprotokoll for avholdte styremøter og årsmøte sendes til fylkeslaget, 

innen 10 dager. 

Lokallagets styre skal før kommunevalg sammenkalle partimedlemmene til møte for å sette opp 

partiets valgliste, og sørge for at det blir utarbeidet program for Folkealliansens arbeid i 

kommunestyret. Hvis et lokallag overveier enten å stille fellesliste med et annet parti, eller ikke å 

stille, skal fylkesstyrets mening innhentes. Avgjørelsen om fellesliste e.l. kan bare treffes av godt 

bekjentgjort medlemsmøte. 

Lokallagets styre skal sammenkalle Folkealliansens gruppe i kommunestyret etter nyvalg og 

medvirke til at den blir konstituert med leder og nestleder. Partistyret og gruppestyret innstiller i 

fellesskap overfor medlemsmøtet på partiets kandidater til formannskapet og andre kommunale 

styrer, utvalg og råd.  

Lokallagets styre skal medvirke til at det alltid er god kontakt og samarbeid mellom Folkealliansens 

representanter i kommunestyret og lokallagets medlemmer og tillitsvalgte. 

Kommunepartiets leder og inntil to andre styremedlemmer utpekt av partistyret tiltrer 

kommunestyregruppa med tale-, forslags- og stemmerett. 

Lokallagsleder er lokallagets rettslige representant og underskriver på vegne av lokallaget i alle 
tilfeller der denne myndighet ikke er overdratt til andre. 

§ 5-4 Medlemsmøte 

Det øverste organet mellom årsmøtene er medlemsmøtet. Medlemsmøter innkalles av 

lokallagsstyret, når kommunestyregruppa ber om det, eller når 1/3 av medlemmene krever det. 

Alle medlemmer i kommunepartiet har stemmerett i medlemsmøtet. Medlemmer av partiets 
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kommunestyregruppe skal ta del i medlemsmøtet. Når medlemsmøtet behandler kommunale 

saker, skal kommunestyregruppa fremme innstilling i den enkelte sak. 

Medlemsmøtet eller styret gir fullmakt til en forhandlingsdelegasjon som på vegne av 

kommunepartiet skal forhandle frem posisjoner i forkant av konstituering av kommunestyret. 

Partiets ordførerkandidat/byrådslederkandidat skal være en del av forhandlingsdelegasjonen. 

Fullmakten skal gi rammer og strategi for forhandlingene. Forhandlingsdelegasjonen skal legge 

frem innstilling som behandles av medlemsmøtet i kommunepartiet. 

§ 5-5 Oppløsning av lokallag 

Forslag om oppløsning av lokallag kan bare behandles dersom et enstemmig lokallagsstyre eller 

minst 3/4 av lokallagets medlemmer krever det. I så fall skal lokallagsstyret innkalle til årsmøte. 

Ved oppløsning av et lokallag tilfaller eiendelene og midlene til fylkeslaget.  Alle verdier skal stå 

urørt i 5 år i tilfelle laget blir dannet på nytt. Hvis nytt lag ikke blir dannet, vedtar fylkesstyret 

hvordan midlene skal anvendes til det de er bestemt for. Dersom et lag er uvirksomt over mer enn 

ett år kan fylkeslaget eller Folkealliansens sentralstyre konstituere nytt styre, eventuelt oppløse 

laget. Landsstyret kan også legge ned lokallag med minst 3/4 av landsstyrets medlemmer.  

§ 5-6 Nominasjon til kommunevalg 

Følgende regler bør i hovedsak følges ved nominasjon: 

Nominasjonskomiteen anmoder alle medlemmer om å innsende forslag til kandidater. 
Nominasjonskomiteens forslag til liste sendes alle medlemmer til orientering før 1. desember året 
før kommunevalg. Styret innkaller til nominasjonsmøte minst 14 dager før møtet. 
Nominasjonsmøtet avholdes innen 20. februar i valgåret. Nominasjonsmøtet vedtar hvor mange 
kandidater som skal kumuleres. Listeforslaget skal også omfatte forslag på ordfører, varaordfører 
og byrådslederkandidat (i de tilfeller hvor det er parlamentarisk styre i kommunen). Eventuelt 
listesamarbeid må godkjennes av fylkesstyret. Lokallagets leder er personlig ansvarlig for at listen 
blir innlevert i rett tid. 

Partiets kommunevalgprogram må sluttbehandles før nominasjon finner sted. 

§ 5-7 Kommunestyregruppen 

Lokallagets styre skal sammenkalle Folkealliansens gruppe i kommunestyret etter nyvalg og 

medvirke til at den blir konstituert med leder og nestleder. Partistyret og gruppestyret innstiller i 

fellesskap overfor medlemsmøtet på partiets kandidater til formannskapet og andre kommunale 

styrer, utvalg og råd.  

Kommunepartiets leder og inntil to andre styremedlemmer utpekt av partistyret tiltrer 

kommunestyregruppa med tale-, forslags- og stemmerett. Det ytes også hjelp fra gruppen til 

Folkealliansens medlemmer i råd og utvalg, og sørger for å holde seg orientert om deres arbeid. 

Disse medlemmene har plikt til å underrette gruppen når viktige saker fremmes, og om 

behandlingen av slike. Gruppens medlemmer plikter å melde forfall til gruppeleder eller sekretær i 

god tid. Gruppa holder møter så ofte det trengs og skal foran hvert møte i kommunestyret gå 

gjennom møtets saksliste. Det føres protokoll på gruppas møter. Gruppa legger fram en 

årsmelding for årsmøtet i kommunepartiet. 
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§ 5-8 Vedtekter for lokallag 

Vedtektene for kommunepartiet vedtas av årsmøtet. De skal bygge på Folkealliansens vedtekter 
og retningslinjer og må ikke stå i strid med dem. For å være gyldige må vedtektene godkjennes av 
styret i vedkommende fylkesparti. De skal inneholde en bestemmelse om at kommunepartiets 
eiendeler skal tilfalle vedkommende fylkesparti dersom kommunepartiet blir oppløst. Når vedtak 
om oppløsning er fattet, skal økonomiske disponeringer og bevilgninger godkjennes av 
fylkespartiet. Det er ikke anledning til å foreta utdeling av gjenværende midler til medlemmene. 
Hvis ikke egne vedtekter er fastsatt gjelder partiets standardvedtekter for lokallag. 

§ 5-9 Kretslag/bydelslag  

Årsmøtet i lokallaget kan med sentralstyrets godkjennelse bestemme at det skal være flere 
kretslag/bydelslag innen en kommune. I slike tilfeller skal det velges et fellesstyre for partiarbeidet 
i kommunen, etter retningslinjer som er godkjent av sentralstyret. 

§ 5-10 Foreninger i utlandet og lag på Svalbard  

Foreninger i utlandet og lag på Svalbard følger vedtektenes Kapittel 5 Lokallag, foruten valg av 
delegater til fylkesårsmøter. 

Kapittel 6: Fylkeslag 

§ 6-1 Fylkeslaget 

Partiets fylkeslag omfatter alle lokallag i fylket og har sitt navn etter dette.  

Medlemmer av fylkeslaget er de medlemmer av Folkealliansen som har folkeregistrert adresse 
innenfor fylkets grenser. Fylkesleder er fylkespartiets rettslige representant og underskriver på 
vegne av fylkeslaget i alle tilfeller der denne myndighet ikke er overdratt til andre.  

Ved dannelse av nye fylkeslag skal det først dannes et interimsstyre som skal arbeide frem mot et 
konstituerende årsmøte. Det konstituerende årsmøtet skal være godkjent på forhånd av 
sentralstyret ved gyldig vedtak og det skal være en representant fra sentralstyret tilstede. 
Alternativt kan sentralstyret vedta, og gi skriftlig tillatelse til, at slikt møte holdes. 

Det er Sentralstyret som skal godkjenne stiftelsen av fylkeslag og retten til å benytte navnet 
Folkealliansen. Det er også Sentralstyret som har retten til å oppløse et fylkeslag, og inndra retten 
til å bruke navnet. Ved oppløsning av fylkeslag tilfaller alle eiendeler og midler Landspartiet. 

Fylkeslaget skal ha følgende organer: 

1. Årsmøtet/nominasjonsmøtet 

2. Styret 
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§ 6-2 Årsmøte 
 

Fylkeslagets høyeste myndighet er årsmøtet, som holdes årlig og ordinært innen 15. februar. 
Ekstraordinært årsmøte kan holdes når styret anser det påkrevet, eller når 1/3 av lokallagene 
krever det. Ekstraordinært årsmøte må avholdes innen én måned etter at krav er fremsatt. 
Dersom fylkeslaget ikke har avholdt årsmøtet innen utgangen av april kan sentralstyret innkalle til 
et ekstraordinært årsmøte for å velge nytt fylkesstyre. 

Årsmøtet kunngjøres med minst 30 dagers varsel. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må 
sendes styret seinest 15 dager før møtet. Innkalling til årsmøtet med dagsorden sendes ut seinest 
10 dager før møtet. Unntak fra vedtektene når det gjelder datoer og innkallingsfrister kan gjøres 
av sentralstyret. Innkomne forslag som kommer inn etter den fastsatte frist må på fylkesårsmøtet 
få 2/3 flertall for å kunne bli tatt opp til behandling på fylkesårsmøtet. 

Delegater til fylkesårsmøtet er:  

Fylkesstyrets faste medlemmer. De av fylkestingsmedlemmene som ikke er medlem av 
fylkesstyret. Partiets stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer fra fylket. En delegat fra 
hvert lokallag. I tillegg fra lokallagene: 1 delegat fra hver påbegynt 100 stemme ved siste stortings- 
eller fylkesvalg, samt 1 delegat for hver påbegynt 50 registrert medlem med stemmerett i 
lokallaget. Maksimum delegater fra et lokallag kan imidlertid ikke overstige 16. Fylkeslagets 
ungdom kan sende 2 delegater i tillegg til leder som er medlem av fylkesstyret. Delegater og 
varadelegater fra lokallagene skal være valgt på lokallagenes årsmøte. Protokoll fra 
lokallagsårsmøte med valgte delegater og varadelegater godkjennes som fullmakt til 
fylkesårsmøtet. 

I tillegg skal det være en delegat fra sentralstyret tilstede. Sentralstyremedlemmer, eventuelle 
stortingsrepresentanter har møte og talerett. 

Årsmøtet skal: 

1. Godkjenne innkalling samt saksliste. Årsmøtet vedtar en forretningsorden etter innstilling 
fra styret. 

 

2. Velge ordstyrer(e), referenter, tellekorps, redaksjonskomité og protokollunderskrivere. 

 

3. Behandle styrets årsmelding. 
 

4. Få melding om fylkestingsgruppens virksomhet. 

 

5. Behandle lokallagets regnskap. 

 

6. Vedta fylkeslagets budsjett for kommende periode. 

 

7. Trekke opp retningslinjer for fylkeslagets virksomhet og organisasjon, og gi instruks for 
fylkeslagets arbeid i kommende periode. 
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8. Drøfte aktuelle politiske spørsmål. 

 

9. Eventuelt vedta fylkesprogram. 

 

10. Eventuelt velge programkomité. 

 

11. Velge styre og valgkomité, samt eventuelt nominasjonskomité 

 

12. Velge delegater til landsmøte hvis sentralstyret har 
vedtatt at landsmøtet skal avholdes med fylkesdelegater.  

(Hvert fylke har rett til å møte med det antall delegater likt antall stortingsrepr. som velges i hvert   
fylke) 

 

13. På årsmøtet før valgår velger årsmøtet valgkampleder. 

 

Styrets medlemmer har ikke stemmerett i avstemninger om regnskap og beretning.  

Personvalg skal foretas skriftlig dersom minst én person krever det.  

Nestleder, sekretær og kasserer velges i valgår. Leder og styremedlemmer velges i mellomvalgår. 

Protokollen skal være underskrevet og tilgjengelig senest én måned etter årsmøtet. Endelig 
godkjenning av protokollen skjer i det første styremøtet etter årsmøtet. 

Ekstraordinært årsmøte avholdes når sentralstyret, fylkesstyret eller halvparten av lokallagene 
krever det. Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst 2 ukers varsel og behandler kun de saker 
som er angitt i innkallingen. 

Fylkeslag kan vedta å innføre representantskap. Dette skal bestå av valgte representanter fra alle 
lokallagene i fylket. Fylkeslaget fastsetter i sine egne vedtekter ytterligere regler for 
sammensetning, valg og saksbehandling. 

§ 6-3 Fylkesstyre 

Fylkesstyret er ansvarlig for organisatorisk og administrativ drift av fylkeslaget.       Fylkesstyret kan 

delegere arbeidsoppgaver til et arbeidsutvalg. 

Nestleder, sekretær og kasserer velges i valgår.                                                                                    

Leder og styremedlemmer velges i mellomvalgår. 

Styret skal ha følgende 
sammensetning og velges i denne rekkefølge: 
 

1. Leder 

 

2. Nestleder   
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3. Kasserer 

 

4. Sekretær 

 

5. Inntil 4 styremedlemmer 

 

6. Inntil 5 varamedlemmer i rekkefølge 

 

Styret skal ha et ulikt antall medlemmer inkludert gruppeleder i fylkestingsgruppen der den finnes. 
Hvis praktiske forhold tilsier det, kan det velges to nestledere. Organisatorisk og politisk. På 
konstituerende styremøte fordeler styret selv ansvarsområde for styremedlemmene. Partiets 
stortingsrepresentanter og regjeringsmedlem fra fylket, og sentralstyremedlemmer har møte- og 
talerett i fylkesstyremøter. 

Fylkesleder av Folkealliansen Ungdom er medlem av fylkesstyret. 

 

Styret er beslutningsdyktig når over halvparten av de faste medlemmene, deriblant leder eller 
nestleder er tilstede. Lederen (nestlederen) har dobbeltstemme ved stemmelikhet i styret. Styrets 
varamedlemmer har observatørstatus, men ikke stemmerett dersom de ikke 
erstatter styremedlemmer som ikke er tilstede. 

 

Styrets plikter: 

Fylkesstyret skal lede arbeidet i fylkeslaget i tråd med instruks fra årsmøtet. 

Fylkesstyret skal godkjenne nye lokallag 

Fylkesstyret skal holde møte når lederen finner det påkrevet eller når hovedorganisasjonen ber 

om det, eller når minst to styremedlemmer krever det. 

Fylkesstyret skal lede medlemsrekrutteringen og sørge for at medlemsregisteret holdes oppdatert. 

Fylkesstyret skal ivareta partiets interesser i samsvar med vedtektene, program og de vedtak 

hovedorganisasjonen treffer. 

Fylkesstyret skal sørge for at hovedorganisasjonen får de fastsatte meldinger om fylkeslagets 

virksomhet. Kopi av møteprotokoll for avholdte styremøter og årsmøte sendes til sentralstyret, 

innen 10 dager. 

Fylkesstyret skal før fylkestingsvalg og stortingsvalg sammenkalle partimedlemmene til møte for å 

sette opp partiets valgliste, og sørge for at det blir utarbeidet program for Folkealliansens arbeid i 

kommunestyret. Hvis et lokallag overveier enten å stille fellesliste med et annet parti, eller ikke å 

stille, skal fylkesstyrets mening innhentes. Avgjørelsen om fellesliste e.l. kan bare treffes av godt 

bekjentgjort medlemsmøte. 

Fylkesstyret skal sammenkalle Folkealliansens gruppe i fylkestinget etter nyvalg og medvirke til at 

den blir konstituert med leder og nestleder. Fylkesstyret og gruppestyret velger partiets 

kandidater til styrer, utvalg og råd i fylket.  

Fylkesstyret skal medvirke til at det alltid er god kontakt og samarbeid mellom Folkealliansens 

representanter i fylkestinget og lokallagene i fylket. 
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Fylkeslagets leder og inntil to andre styremedlemmer utpekt av fylkesstyret tiltrer 

fylkestingsgruppa med tale-, forslags- og stemmerett. 

Fylkesleder er fylkeslagets rettslige representant og underskriver på vegne av fylkeslaget i alle 
tilfeller der denne myndighet ikke er overdratt til andre. 

§ 6-4 Fylkestingsgruppen 

Fylkeslagets styre skal sammenkalle Folkealliansens gruppe i fylkestinget etter nyvalg og medvirke 

til at den blir konstituert med leder og nestleder. Partistyret og gruppestyret innstiller i fellesskap 

på partiets kandidater til styrer, utvalg og råd.  

Fylkeslagets leder og inntil to andre styremedlemmer utpekt av partistyret tiltrer 

fylkestingsgruppa med tale-, forslags- og stemmerett. Det ytes også hjelp fra gruppen til 

Folkealliansens medlemmer i råd og utvalg, og sørger for å holde seg orientert om deres arbeid. 

Disse medlemmene har plikt til å underrette gruppen når viktige saker fremmes, og om 

behandlingen av slike. Gruppens medlemmer plikter å melde forfall til gruppeleder eller sekretær i 

god tid. Gruppa holder møter så ofte det trengs og skal foran hvert møte i fylkestinget gå gjennom 

møtets saksliste. Det føres protokoll på gruppas møter. Gruppa legger fram en årsmelding for 

årsmøtet i fylkeslaget. 

§ 6-5 Fylker uten fylkeslag 

For at et fylkeslag skal betraktes som aktivt, må det være avviklet fylkesårsmøte eller 
stiftelsesmøte i løpet av de foregående 18 måneder. Det må foreligge protokoller som bekrefter at 
dette kravet er oppfylt. I fylker der det ikke er aktive fylkeslag kan sentralstyrets arbeidsutvalg 
utpeke kontaktpersoner. Kontaktpersonene skal, hvis det er grunnlag for det, søke å etablere 
aktive fylkeslag i fylket. Kontaktpersonene har rett til å delta ved landsmøter og landsstyremøter 
på lik linje med ledere for aktive fylkeslag. 

§ 6-6 Nominasjon til fylkestings- og stortingsvalg 

Nominasjonskomiteens forslag til liste sendes alle lokallag til orientering før 1. desember året før 
fylkestings- og stortingsvalg. Styret innkaller til nominasjonsmøte minst 14 dager før møtet. 
Nominasjonsmøtet avholdes innen 1.mars i valgåret. Fylkesstyret skal innkalle til 
nominasjonsmøte minst 14 dager før møtet. Nominasjonskomiteen skal i god tid be lokallagene 
om å komme med forslag til kandidater og sende sitt forslag til liste til lokallagene minst tre uker 
før nominasjonsmøtet. I de fylkene der det ikke avvikles nominasjonsmøte i samsvar med 
vedtektene skal sentralstyrets sette opp lister til fylkestings- og stortingsvalg. Listesamarbeid med 
andre partier skal i hovedsak ikke forekomme, men kan i spesielle tilfelle aksepteres, men må 
godkjennes av sentralstyret, etter behandling og uttalelse fra rådsmøte. Fylkesleder er personlig 
ansvarlig for at valglister blir innlevert i rett tid. 

Partiets fylkesvalgprogram og stortingsvalgprogram må sluttbehandles før nominasjon finner sted. 

 

 



21 

 

§ 6-7 Oppløsning av fylkeslag 

Forslag om oppløsning av fylkeslag kan bare behandles dersom et enstemmig fylkesstyre eller 

minst 3/4 av fylkeslagets medlemmer krever det. I så fall skal fylkesstyret innkalle til årsmøte som 

må ha minst 3/4 flertall for å legge ned fylkeslaget. Ved oppløsning av et fylkeslag tilfaller 

eiendelene og midlene til hovedorganisasjonen.  Alle verdier skal stå urørt i 5 år i tilfelle fylkeslaget 

blir dannet på nytt. Hvis nytt fylkeslag ikke blir dannet, vedtar landsstyret hvordan midlene skal 

anvendes til det de er bestemt for. Dersom et fylkeslag er uvirksomt over mer enn ett år kan 

landsstyret eller Folkealliansens sentralstyre konstituere nytt styre, eventuelt oppløse laget. 

Landsstyret kan også legge ned fylkeslag med minst 3/4 av landsstyrets medlemmer.  

§ 6-8 Spesielle bestemmelser for Oslo fylke 

Da Oslo er kommune og fylkeskommune på samme tid, er Folkealliansen Oslo både fylkes- og 
lokallag. Laget styres imidlertid etter vedtektenes kapittel 6 Fylkeslag.  

Folkealliansen Oslos bystyregruppe anses som fylkestingsgruppe. Ved nominasjon til kommune- og 
fylkestingsvalg gjelder reglene om kommunevalg i kapittel 5 Lokallag.  

Bydels lag i Folkealliansen Oslo er underavdelinger av fylkes- og lokallaget Folkealliansen Oslo, og 
følger vedtektenes Kapittel 5 Lokallag med unntak av:  

- Årsmøtet, kommunevalgs program.  

- Nominasjon av kandidater til kommunevalg.  

- Innkalling til nominasjonsmøter.  

- Lokallagets kontingent. Folkealliansen Oslo fastsetter kontingent ut over landsstyrets 
fastsatte minimumskontingent for bydels lag.  

- Søknad om medlemskap må godkjennes av både vedkommende bydelslag og 
Folkealliansen Oslo.  

Bydels lagenes deltagelse i nominasjonsprosessene avgjøres av Folkealliansen Oslo. 

Bydels lagenes bydelsutvalgsgrupper følger vedtektenes Kapittel 5 Lokallag for 
kommunestyregrupper § 5-7. 

Kapittel 7: Landsmøtet 

§ 7-1 Landsmøtet (LM) 

Landsmøtet er Folkealliansens øverste myndighet. Landsmøtet avholdes innen utgangen av mai 
hvert år med minst 2 måneders varsel. Innkalling sendes fylkeslagene ved deres styrer, eller 
direkte til alle delegater. Forslag som ønskes behandlet på landsmøtet må være sendt 
sentralstyret innen 5 uker før landsmøtet. Forslag innkommet etter denne frist kan dog besluttes 
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behandlet av landsmøtet med 2/3 flertall. Saksliste og øvrige dokumenter skal sendes ut senest 3 
uker før landsmøtet. 

Landsmøtet behandler forslag til programdokumenter fra landsstyret. Landsmøtet behandler også 
saker fremmet av landsstyret og som er nevnt i innkallingen, og saker fremmet av lokal- eller 
fylkeslag seinest 5 uker etter kunngjøring. Saksliste sendes sammen med landsstyrets innstillinger 
ut seinest 3 uker før landsmøtet. Landsmøtet gjør endelig vedtak om saksliste og forretningsorden. 
Ekstraordinært landsmøte behandler kun de saker som er nevnt i innkallingen. 

Landsstyret vedtar frister for medlemmer og lokal- og fylkeslag for innsending av forslag til 
uttalelser og til endringer i programdokumenter. Landsmøtet kan med alminnelig flertall av de 
avgitte stemmer akseptere å behandle forslag til uttalelser innkommet etter denne fristen. 
Medlemmer av landsstyret har ikke stemmerett ved behandling av beretning eller regnskap. 
Bortsett fra ved valg og endring av vedtektene krever vedtak alminnelig flertall av de avgitte 
stemmer. Et forslag anses som falt dersom det er avgitt like mange stemmer for og mot forslaget. 

Folkealliansens partiprogram består av prinsipprogrammet og arbeidsprogrammet for 
stortingsperiodene. Prinsipprogrammet behandles på hvert landsmøte i ikke-stortingsvalgår. Nytt 
arbeidsprogram vedtas på landsmøter i stortingsvalgår. 

Landsstyret oppnevner før landsmøtet en forberedende valgkomite som legger fram for 
landsmøtets valgkomite sitt forslag til de valg landsmøtet skal foreta. 

Landsmøtets vedtak blir gjort med alminnelig flertall i alle saker unntatt i vedtekts saker, som 
krever 2/3 flertall. Landsmøtet er beslutningsdyktig når minst 2/3 av delegatene er til stede.  

Landsmøtets sammensetning: 

- Landsstyrets medlemmer. 

- Stortingsgruppens og partiets eventuelle regjeringsmedlemmer. 

- Fylkeslaget har så mange delegater til landsmøtet som det kan velges representanter fra 
hvert fylke ved stortingsvalg. 

- Fylkeslagene kan også sende 3 observatører hver med talerett. Sentralstyret kan også 
invitere gjester med talerett, samt gjesteforedragsholdere. 

Landsmøtet skal: 

1. Godkjenne innkalling og saksliste. Landsmøtet vedtar en 
forretningsorden etter innstilling fra sentralstyret. 

 

2. Velge ordstyrer(e), referenter, tellekorps, 
protokollunderskrivere og redaksjonskomité. 

 

3. Behandle sentralstyrets årsmelding, og revisjonsberetningen. 
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4. Behandle endringsforslag til Folkealliansens vedtekter. 

 

5. Vedta størrelsen på kontingenten, og dens fordelingsnøkkel. 

 

6. Trekke opp retningslinjer for partiets virksomhet og gi instruks 
for sentralstyrets arbeid i kommende periode, herunder behandle 
sentralstyrets forslag til årsplaner. 

 

7. Drøfte aktuelle politiske spørsmål. 

 

8. Behandle og vedta Folkealliansens politiske programmer. 

 

9. Velge eventuelle programkomiteer. 

 

10. Velge sentralstyre, revisor, og valgkomité på 3 medlemmer og 2 
varamedlemmer. 

 

1. Leder.  

2. 1. nestleder.  

3. 2. nestleder.  

4. Seks medlemmer av sentralstyret.  

5. Seks vararepresentanter i rekkefølge 

 

Partileder og styremedlemmer velges i mellomvalgår. Begge nestledere, sekretær, kasserer 
og studieleder velges i valgår. De øvrige valg er for ett år.  

Sentralstyret konstituerer seg umiddelbart etter landsmøtets avslutning. 

 

§ 7-2 Ekstraordinært landsmøte 

Ekstraordinært landsmøte avholdes når landsstyret eller 1/3 av fylkeslagene krever det.  

Ekstraordinært landsmøte innkalles med minst 2 måneders varsel og behandler kun de saker som 
er angitt i innkallingen. 

Kapittel 8: Landsstyret 

§ 8-1 Landsstyret 

Landsstyret er partiets høyeste myndighet mellom landsmøtene.      

Landsstyret skal ha møte minst to ganger hvert år og ellers når sentralstyret finner det påkrevet. 
Det skal videre innkalles når 1/4 av landsstyrets medlemmer eller et flertall i stortingsgruppen 
krever det. Innkalling til landsstyremøte skal sendes senest to måneder før møtet skal avholdes. 
Landsstyret er beslutningsdyktig når minst 2/3 av de frammøtte delegatene er til stede.  
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Landsstyret består av sentralstyrets medlemmer, Ungdomsorganisasjonens leder, eventuelt hans 
stedfortreder, samt fylkeslederne og eventuelle stortingsrepresentanter. Sentralstyrets 
varamedlemmer er varamedlemmer til landsstyret i den rekkefølge de er valgt. Folkealliansen 
Ungdoms nestleder er varamedlem for FAUs leder. Fylkeslagene bestemmer selv egne 
varamedlemmer til landsstyret. 

Landsstyret vedtar sin egen møteplan. Ekstraordinære møter innkalles når sentralstyret eller minst 
en tredel av landsstyrets medlemmer krever det. Ordinære møter i landsstyret innkalles med 
minst en måneds varsel. Landsstyret vedtar selv sin forretningsorden. Minst halvparten av 
landsstyrets medlemmer må være til stede for at møtet skal være vedtaksdyktig. Landsstyret 
vedtar partiets arbeids- og organisasjonsplan og budsjett, og fastsetter honorar til tillitsvalgte i 
partiet. Landsstyret oppretter utvalg, fastsetter deres mandat og funksjonstid og velger 
medlemmer.    

Landsstyret skal godkjenne stortingsgruppens reglement. Behandle rapporter fra fylkeslagene, 
samt virksomheten i partiet. Fylkeslederne avgir korte rapporter fra sine fylker. Behandle og 
innstille partiets regnskap, revisjon og budsjett. Fastsette minimumskontingenten. Protokoll og 
referat fra landsstyremøtene skal sendes fylkeslagene til orientering.                      

Landsstyret oppnevner før landsmøtet en forberedende valgkomite som legger fram for 
landsmøtets valgkomite sitt forslag til de valg landsmøtet skal foreta. 

Hvis leder fratrer i løpet av perioden setter landsstyret ned en valgkomite og innkaller til 
ekstraordinært landsmøte som velger ny leder. Hvis nestleder eller partisekretær fratrer i løpet av 
perioden setter landsstyret ned en valgkomite, og velger om de enten kaller inn til ekstraordinært 
landsmøte eller gjennomfører valget på et landsstyremøte. 

Kapittel 9: Sentralstyret 

§ 9-1 Sentralstyret 

Sentralstyret består av: 

 

1. Leder.  

2. Politisk nestleder.  

3. Organisatorisk nestleder.  

4. Seks medlemmer av sentralstyret.  

5. Seks vararepresentanter i rekkefølge 

6. Leder av Folkepartiets Ungdom 

7. Parlamentarisk leder 

 

Partileder og styremedlemmer velges i mellomvalgår. Begge nestledere, sekretær, kasserer og 
studieleder velges i valgår. De øvrige valg er for ett år.  

Sentralstyret konstituerer seg umiddelbart etter landsmøtets avslutning. 

 

Lederen (nestlederen) har dobbeltstemme ved stemmelikhet i sentralstyret. Sentralstyrets 
varamedlemmer har observatørstatus, men ikke stemmerett dersom de ikke erstatter 
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sentralstyremedlemmer som ikke er tilstede. Partiets parlamentariske leder er medlem av 
sentralstyret. 

Sentralstyret leder har ansvar for Folkealliansens daglige virksomhet og har ansvar for at 
landsmøtets og landsstyrets beslutninger blir etterfulgt, leder det politiske og 
organisasjonsmessige arbeid og krever inn og forvalter de økonomiske midler etter retningslinjer 
som landsstyret har godkjent. 

Sentralstyret skal påse at valgforberedelsene blir gjennomført innen de fastsatte frister, samt være 
rådgiver og medhjelper for fylkeslagene i tekniske og lovmessige spørsmål. Nedsette et 
arbeidsutvalg blant sentralstyrets medlemmer. Lede de praktiske oppgaver og den daglige driften 
av partiet mellom landsmøtene. Det skal sendes referat og protokoll fra møtene til alle faste 
medlemmer av landsstyret. 

Sentralstyret skal følge arbeidet i fylkesorganisasjonene og i samarbeid med disse legge vilkårene 
til rette, slik at partiarbeidet blir drevet effektivt i alle deler av landet. Finner sentralstyret at det 
politiske eller organisasjonsmessige arbeidet i et fylke er utilfredsstillende, kan det kreve at 
ekstraordinært årsmøte i fylkesorganisasjonen blir innkalt og forelagt sentralstyrets forslag til 
nødvendige tiltak.                                                           

Sentralstyret skal ha avgjørende myndighet vedrørende tolking av partiprogrammet og 
vedtektene. Kan kun overprøves av landsstyret og landsmøtet.  

Sentralstyret skal konstituere stortingsgruppen. 

Kapittel 10: Arbeidsutvalget 

§ 10-1 Arbeidsutvalget 

Arbeidsutvalget er den daglige ledelse av partiet og avgjør saker i henhold til mandatet fra 
sentralstyret. Lederen og nestlederne danner Folkealliansens arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget tar 
avgjørelser i de saker som sentralstyret har pålagt det å ta avgjørelser i. Det kan videre ta 
avgjørelser i saker som krever så rask behandling at sentralstyret vanskelig kan innkalles. Slike 
avgjørelser skal straks meddeles sentralstyrets medlemmer. Over arbeidsutvalgets beslutninger 
føres protokoll, som framlegges for nærmeste påfølgende sentralstyremøte til orientering. 

Kapittel 11: Vedtekter 

§ 11-1 Vedtektsendringer 

Vedtektsendring kan kun vedtas av landsmøtet, etter innstilling fra landsstyret. Gyldig vedtak 

krever minst 2/3 flertall. Forslag om vedtektsendring må være sentralstyret i hende innen 1. mars. 

Innstillingen fra landsstyret skal medsendes innkallingen til landsmøtet. 

Ved ordinær evaluering eller revidering av vedtekten, nedsettes en vedtekts komité, som fremmer 
sitt forslag til sentralstyret innen 1. mars. Alle forandringer i vedtektene krever 2/3 flertall. 
Fylkeslag eller lokallag kan få dispensasjoner fra vedtektene når gode grunner taler for det. Slik 
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søknad om dispensasjon må være saklig begrunnet ut fra lokale forhold, og behandles av 
landsstyret etter innstilling fra sentralstyret. 

Alle partiets organer er bundet av vedtektene, bortsett fra landsmøtet. Landsmøtet er partiets 
øverste organ og er derfor ikke bundet av partiets vedtekter. 

§ 11-2 Tolkning av vedtektene 

Oppstår det ulike tolkninger av hvordan vedtektene skal forstås, gjelder sentralstyrets forståelse 
inntil landsstyret gir sin tolkning. Når det foreligger tvil om tolkning av vedtektene, påligger det 
sentralstyret og landsstyret å sørge for at saken fremmes på det første landsstyremøte etter at 
saken er blitt reist. 

Kapittel 12: Økonomireglement 

§ 12-1 Økonomireglement 

All medlemskontingent går direkte til partiets sentrale konto for medlemsavgifter. Denne 
kontingenten er en viktig og vesentlig del av partiets inntekter, som blant annet skal dekke utgifter 
til drift av partiet etter sentralstyrets vedtak.  

Alle lag og grupper i Folkealliansen er selv juridisk ansvarlig for sine økonomiske disposisjoner, og 
partiet sentralt hefter ikke for lokal- eller fylkeslagenes økonomiske disposisjoner. 

Lag og folkevalgte grupper skal utarbeide driftsbudsjetter hvert år. Den økonomiske rammen som 
vedtas er bindende, og regnskapet skal samkjøres med budsjettallene, slik at eventuelle 
uoverensstemmelser må forklares i regnskapsrapporten. Det velges en kasserer, som fortløpende 
skal fremlegge oversikter over økonomisk status, samt føre alle bilag i en kassadagbok. 

Fylkes og lokallag som har organisasjonsnummer, oppretter konto med dette 
organisasjonsnummeret. Andre lag benytter det sentrale organisasjonsnummeret 

Årsmøtene vedtar fylkes- og lokallagenes budsjetter. 

Stortingsgruppens budsjett sendes sentralstyret til uttalelse. Fylkestingsgruppens budsjett og 
kommunestyregruppens budsjett sendes de respektive styrer til uttalelse. 

Fylkestingsgruppens og kommunestyregruppens økonomi kan, etter gruppenes egen vilje, 
innlemmes og integreres i lagenes regnskap. 

Lag og grupper skal opprette bankkonti, slik at offentlige midler og andre overføringer går direkte 
inn på konto. For å opprette konti, må det sendes søknad til bank om opprettelse, og den skal 
være vedlagt utskrift av protokoll der vedtaket om konti er vedtatt, samt hvilke ansvarlige 
personer som disponerer kontoen. 

Fortrinnsvis velges det to personer som disponerer kontoen i fellesskap, men hvis det er mest 
hensiktsmessig for laget, kan en person ha disposisjonsrett og en annen person ha innsynsrett. 
Disse bør være leder/gruppeleder og kasserer. Ingen utbetalinger må foretas uten at det foreligger 
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konkrete vedtak i styret/gruppen, unntatt er der hvor det gjelder løpende utgifter som f. eks. 
husleie, telefon, porto eller annet som er innkalkulert i det vedtatte driftsbudsjett. 

Folkealliansens stortingsgruppe må følge det økonomireglement som er vedtatt av partiets 
landsmøte og de retningslinjer, evt. økonomireglement, som til enhver tid er gjeldende for 
Stortinget. 

Ingen utbetalinger må foretas uten at det foreligger konkrete vedtak i styret eller gruppen eller at 
det gjelder løpende utgifter med budsjettmessig dekning. 

§ 12-2 Revisor og revisjon 

For lagene er det bestemt i vedtektene om valg av revisor, og fremleggelse av regnskap og 
revisjonsberetning, til årsmøtets behandling og godkjenning. 

Landspartiets regnskaper revideres av offentlig godkjent revisor. Revisor velges av landsstyret. 
Landsstyret vedtar alle honorarer for revisor. Ved alle årsmøter i partiets instanser velges: 1 
revisor og 1 vararevisor som skal påse at partiets regnskaper føres på en betryggende måte. 
Revisorene må gjennomgå regnskapet før årsmøtet holdes. 

Lagets og gruppens regnskaper og status med revisjonsberetning, fremlegges til behandling på 
hvert årsmøte. Regnskapet skal avsluttes og revideres senest tre uker før årsmøtet. 

§ 12-3 Gjeld og kreditt 

Som en hovedregel bør ikke et partilag ta opp lån, inngå leasingavtaler eller oppta annen gjeld.  
Hvis det oppstår en situasjon som nødvendiggjør låneopptak, skal dette årsmøte behandles som 
eget punkt i forbindelse med vedtak om budsjett.  

Eventuell lånesøknad fra lokallag skal forelegges fylkesstyret til behandling, og eventuell 
lånesøknad fra fylkeslag skal forelegges sentralstyret. Folkevalgte grupper bestående av 
representanter fra Folkealliansen har ikke, under noen omstendigheter, anledning til låneopptak.  

Ved behov for midlertidige kreditter, må følgende kriterier oppfylles:  

1. Disse må være klart tidsbegrenset og dette må fremgå av avtalen.  

2. Det må foreligge et klart vedtak i styret om søknad om midlertidig kreditt med et dokumentert 
behov for denne samt nedbetalingsplan.  

3. En likviditetskreditt skal inndekkes innen periodens utgang dvs. innenfor budsjett perioden. 

§ 12-4 Brudd på økonomireglement eller mislighold 

Brudd på partiets økonomireglement kan gi overordnet organ grunnlag for å sette laget under 
administrasjon. Egen sak om dette behandles og må vedtas med 2/3 flertall i fylkesstyret eller 
Sentralstyret.  
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Når et lokallag eller fylkeslag er vedtatt satt under administrasjon, opphører all annen aktivitet i 
styret, inntil saken som lå til grunn for vedtaket er avklart. Styret i laget har i slike situasjoner kun 
til oppgave å fremskaffe alle relevante opplysninger for å avklare de forhold som ligger til grunn 
for vedtaket om å sette laget under administrasjon.  

Mislighold og brudd på økonomireglementet kan medføre at de ansvarlige personer gjøres direkte 
økonomisk ansvarlig. 

Kapittel 13: Stortingsgruppen 

§ 13-1 Stortingsgruppen 

Medlemmene av stortingsgruppen plikter å rette seg etter disse vedtektene, samt etter utfyllende 
vedtekter som vedtas av gruppen.  

Medlemmene av stortingsgruppen plikter å rette seg etter de vedtak som fattes av gruppen med 
hjemmel i disse vedtektene. Folkevalgte medlemmer av stortingsgruppen kan ikke være 
fraværende fra møter i Stortinget uten etter uttrykkelig godkjennelse fra innpiskeren. 

Eget reglement som utfyller disse vedtektene, kan om ønskelig vedtas av gruppen. Endringer av 
dette i løpet av perioden, kan bare skje med 2/3 flertall av gruppens stemmeberettigede 
medlemmer. Landsstyret skal godkjenne stortingsgruppens reglement. 

Stortingsgruppen er bundet av det program den er valgt på. Gruppen fatter suverene avgjørelser 
innenfor de rammer og retningslinjer som er trukket opp i partiprogrammet og av partiets 
landsstyre og sentralstyre. 

Ved tvil om fortolkning av partiprogrammet kan 1/3 av medlemmene anke flertallsvedtaket inn for 
partiets sentralstyre til avgjørelse. 

Gruppemøtet fastsetter gruppens standpunkt i saker som enten er til behandling i Stortinget eller 
som foreslås av gruppen selv. Gruppemøtets behandling er bindende for gruppens fraksjon i den 
komité som har saken til behandling. 

Forslag/initiativ fra partiorganisasjonen må følges opp av gruppen, forutsatt at de ikke bryter med 
plikter/oppgaver stortingsrepresentanter er pålagt iht. lov og reglement. 

Hvis ikke annet er vedtatt av gruppen, er medlemmene bundet til å stemme slik gruppemøtet 
bestemmer. Ved stemmelikhet i sametingsgruppen har møteleder dobbeltstemme. Dersom 
gruppens leder og nestleder er fraværende velges møteleder av og blant gruppens medlemmer, 
for gjeldende møte. 

Folkealliansens stortingsgruppe må følge det økonomireglement som er vedtatt av partiets 
landsmøte og de retningslinjer, evt. økonomireglement, som til enhver tid er gjeldende for 
Stortinget. 

Sentralstyret skal konstituere stortingsgruppen. Sentralstyret fungerer som valgkomité for valg av 
gruppeleder og gruppenestleder. På konstituerende gruppemøte velges gruppeleder, 
gruppenestleder, samt medlemmer/prosess for valg av medlemmer i råd og utvalg i Stortinget. 
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Partileder og 2 andre sentralstyremedlemmer har tale, forslagsrett og stemmerett i 
stortingsgruppens gruppemøter. 

Kapittel 14: Program 

§ 14-1 Programbehandling 

Landsmøtet eller landsstyret vedtar partiets stortingsprogram med simpelt flertall. Det nedsettes 
en programkomité som velges på landsmøtet et år før programmet skal vedtas, og består av 5 
medlemmer og 2 varamedlemmer. Programkomiteens 1. utkast sendes ut til 
behandling av fylkes/lokallag og medlemmer med frist for endringsforslag på 4 uker.  
 
Programkomiteens endelige forslag sendes ut til behandling av fylkes/lokallag og medlemmer 6 
uker før landsmøtet. Endringsforslag fra fylkes/lokallag og medlemmer må være sentralstyret i 
hende innen 4 uker før landsmøtet. Endringsforslagene sendes ut sammen med innkalling til 
landsmøtet. Mindre endringsforslag kan fremmes på møtet. 
 
Fylkesårsmøter/lokallagsårsmøter i lag som stiller med lister i fylkestingsvalg og 
kommunetingsvalg vedtar sine egne programmer i forkant av lokalvalg. Disse programmene må 
være i samsvar med partiets prinsipprogram og stortingsprogram.  
 
Programbehandlingsrutinene vedtas på det årsmøtet som nedsetter vedkommende 
programkomité. 
 

§ 14-2 Prinsipprogram 

Prinsipprogrammet er partiets fundament og skal derfor ligge fast. Det må et flertall på 3/4 til for å 
vedta endringer i dette programmet. Endringer i prinsipprogrammet må vedtas på to påfølgende 
landsmøter med minst seks måneders mellomrom, hvorav minst ett av 
disse landsmøtene må være ordinært landsmøte. 

Kapittel 15: Folkealliansen Ungdom 

§ 15-1 Folkealliansen Ungdom 

Folkealliansen Ungdom er Folkealliansens ungdomsorganisasjon, og forkortes FAU.              Det er 
Folkealliansens sentralstyre som forvalter FAUs rett til å benytte navnet Folkealliansen og 
avledede former, og kan med 2/3 flertall frata FAU retten til å benytte Folkealliansens navn. 

FAU er ment som en rekrutterings- og opplysningsorganisasjon for Folkealliansen, i tillegg til at 
unge medlemmer skal kunne få politisk opplæring i et miljø med jevnaldrende. FAU kan ha et eget 
program rundt saker som spesielt angår ungdom, så lenge dette ikke er i konflikt med 
Folkealliansens programmer. 

Nedre aldersgrense for medlemskap er 16 år, øvre aldersgrense er 28 år. Alle ordinære 
medlemmer har muligheten til å få tillitsverv, så lenge de ikke vil havne over aldersgrensen for 
medlemskap i ungdomsorganisasjonen før vervets periode er over. Ved alle valg til styrer, råd, 
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utvalg og komiteer hvor Folkealliansen Ungdom (FAU) skal være representert, skal FAU selv 
innstille på sin(e) kandidat(er). 

Kapittel 16: Datanettverk 

§ 16-1 Datanettverk 

Partiavdelinger som i hovedsak gjennomfører sin aktivitet ved bruk av datanettverk, må ved 
årsmøter og møter med personvalg gjennomføre disse møtene på en slik måte at de som skal 
delta i debatten og voteringene, er til stede i samme rom når debatt og votering foregår. 
Sentralstyret og fylkesstyret kan gjennomføre styremøter på telefon og Skype. 

Kapittel 17: Valgprosedyre 

§ 17-1 Valgprosedyre 

Skriftlig valg skal gjennomføres når: 

Det er flere enn 2 kandidater til ett verv. Når flere skal velges samtidig, og det er flere kandidater 
enn verv. Når minst ¼ av de stemmeberettigede forlanger det, unntatt der hvor det er to 
kandidater til ett verv, da kan et stemmeberettiget medlem forlange skriftlig valg. Alle andre 
avstemninger og valg kan gjøres ved håndsopprekking eller akklamasjon. 

Det er ikke anledning til å stemme som fullmektig for et ikke møtende stemmeberettiget 
medlem/delegat. 

Avstemmingsresultat: 

Ved avstemming i saker, er det forslaget som får flest stemmer vedtatt, unntatt der hvor det 
kreves 2/3 flertall etter vedtektene. Dette beregnes etter antall tilstedeværende 
stemmeberettigede. Ved valg der det skal velges flere enn en person, er de som har fått flest 
stemmer valgt etter rangordning etter stemmetallet. Ved stemmelikhet mellom to eller flere, 
foretas omvalg mellom disse. Er det fortsatt stemmelikhet, foretas det loddtrekning. Ved valg der 
hvor kun en skal velges, og det er flere enn to kandidater, kreves det minst 50 % av de stemmene 
for å bli valgt.  
 
Dersom ingen kandidat får dette i første valgomgang, foretas omvalg mellom de to som har fått 
flest stemmer. Den som da får flest stemmer, er valgt. Er det fortsatt stemmelikhet, foretas 
loddtrekning. Ved valg der det er kun en som skal velges, og det er to kandidater, er den valgt som 
får flest stemmer i første valgomgang. Blanke stemmer regnes ikke som avlagt stemme. Ved valg 
der hvor kun en skal velges, og det bare er en kandidat, kan valget gjøres ved akklamasjon. 
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Kapittel 18: Internasjonalt samarbeid 

§ 18-1 Internasjonalt samarbeid 

Dersom det skal være politisk eller organisatorisk samarbeid med nordiske eller internasjonale 
organisasjoner eller partier, skal dette godkjennes av landsstyret med minst 2/3 flertall. Slikt 
samarbeid må eventuelt bare skje med slike som ikke fører en politikk som kan oppfattes å være i 
strid med Folkealliansens. 

Kapittel 19: Oppløsning 

§ 19-1 Oppløsning 

Forslag om oppløsning av Folkealliansen kan bare behandles dersom et enstemmig sentralstyre 
eller minst 3/4 av partiets medlemmer krever det. I så fall skal sentralstyret innkalle til landsmøte. 
 
Vedtak om oppløsning fattes med minst 3/4 flertall på årsmøte. 
Partiet oppløses eller fusjoneres etter vedtak om dette med minst 3/4 flertall blant de 
stemmeberettigete på to påfølgende landsmøter med minst seks måneders mellomrom, hvorav 
minst ett av disse må være ordinært landsmøte. 
 
Evt. gjenstående midler etter at lov- og vedtektsfestet informasjonsplikt er fullbyrdet, skal ved 
oppløsning av Folkealliansen tilfalle et formål i overensstemmelse med partiets formål, som 
bestemt av det siste landsmøtet med minst 3/4 flertall. 

Kapittel 20: Habilitetsregler 

§ 20-1 Habilitetsregler for Folkealliansen 

Forvaltningslovens kapitel 2, samt kommunelovens § 40 nr. 3, gir bestemmelser om habilitet som 
gjelder for alle ansatte og folkevalgte i kommunen/fylkeskommunen. Alle saksbehandlere og 
folkevalgte i kommunen må gjøre seg kjent med denne loven og forholde seg i samsvar med 
lovens bestemmelser. Folkealliansens folkevalgte skal unngå å komme i situasjoner som kan 
medføre konflikt mellom offentlige interesser og personlige interesser. Dette kan også gjelde 
tilfeller som ikke direkte rammes av forvaltningslovens habilitetsbestemmelser.  

Følgende inhabilitetsregler gjelder for alt arbeid internt i Folkealliansen:                               

Tillitsvalgte i Folkealliansen er inhabile og kan ikke delta i behandlingen og ved avgjørelser av saker 
når vedkommende:  

a) selv er part i saken.  

b) er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som 
søsken.  
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c) er eller har vært gift eller samboer med eller er forlovet med eller er fosterfar, fostermor eller 
fosterbarn til en part.  

d) er verge eller fullmektig for en part i saken eller har vært verge eller fullmektig for en part etter 
at saken begynte.  

e) er leder eller har ledende verv i, eller er medlem av styret i en part i saken.  

Videre er en tillitsvalgt inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke 
tilliten til vedkommende upartiskhet; bl.a. skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan 
innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har 
nær personlig tilknytning til.                                                                           Den tillitsvalgte er selv 
ansvarlig for å gi beskjed om sin inhabilitet, og dette skal gjøres i god tid før møtet slik at 
varamedlem(mer) eventuelt kan innkalles. 

Kapittel 21: Etiske og organisatoriske retningslinjer 

§ 21-1 Etiske holdninger 

Folkealliansen legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. Både 
folkevalgte, tillitsvalgte og ansatte har ansvar for å etterleve dette prinsippet. Som forvaltere av 
samfunnets fellesmidler bør det stilles høye krav til politikeres etiske holdninger, både i vår 
virksomhet for samfunnet og privat.  

Alle plikter lojalt å overholde de vedtekter og reglement som gjelder for Folkealliansens 
virksomhet. Dette innebærer også at alle skal forholde seg lojalt til vedtak som er truffet i partiets 
organer.  Alle har også et selvstendig ansvar for å ta opp forhold som en får kjennskap til, som ikke 
er i samsvar med Folkealliansens etiske retningslinjer. 

§ 21-2 Taushetsplikt og informasjon 

Fra styremøter og andre interne møter skal deltakerne kun referere vedtak og ikke referere fra 
debatten, dvs. hva den enkelte har uttalt. I spesielt følsomme saker må man være særdeles 
varsom. Hvis man føler behov for å referere noe utover det konkrete vedtaket som er fattet, skal 
dette tas opp til behandling i møtet.  

Lekkasjer fra fortrolige møter eller samtaler med den målsetting å skade en partikollega, et styre, 
en folkevalgt gruppe eller partiet, skal ikke forekomme.  

Folkealliansens folkevalgte er ifølge forvaltningslovens § 13 pålagt taushetsplikt. Taushetsplikten 
gjelder også etter at vedkommende har avsluttet det politiske engasjementet. Vedkommende skal 
heller ikke misbruke taushetsbelagte opplysninger i egen virksomhet eller i tjeneste eller arbeid for 
andre.  

I tillegg til forvaltningslovens regler om taushetsplikt gjelder bestemmelser gitt i diverse særlover. 
Fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse med behandling av saker i kommunen, eller ved 
utførelse av den politiske ombudsrollen, må respekteres og ikke brukes til personlig vinning. 
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§ 21-3 Interne konflikter 

Hvis det utvikler seg en konflikt i partilaget, skal vi søke å finne kompromisser og løsninger alle kan 
leve med, fremfor å forsterke striden. Når en beslutning blir truffet etter debatt, bør vi bidra til å 
avslutte debatten og akseptere beslutningen.  

Et knepent eller tilfeldig flertall må ikke brukes til avgjørende beslutninger som er meget omstridt. 
Vi skal ikke starte eller medvirke til spredning av rykter, men legge forholdene frem for den som 
blir omtalt, med anmodning om opplysning om de faktiske forhold.  

Løfter som avgis, skal holdes. Vi skal være til å stole på både eksternt og internt. 

§ 21-4 Kollegiale forhold 

I partiarbeidet skal man ta hensyn til sine partikolleger og respektere deres meninger og 
oppfatninger, selv når de er uenig med en selv. Enhver medarbeider skal forsøke å bidra til enighet 
og skape gode holdninger og mellommenneskelige relasjoner i partiet. Det betyr at man alltid 
omtaler sine partikolleger i sømmelige, respektfulle og høflige former.  

Ved henvendelse fra media vedr. kommentar til en uttalelse eller forslag fra en partikollega, skal 
det tas kontakt med den som har kommet med uttalelsen eller forslaget, for å kontrollere om 
medias fremstilling er korrekt, før det eventuelt gis kommentar. 

§ 21-5 Ivaretakelse av roller 

Vi skal være bevisst hvilken rolle vi er i til enhver tid. De som møter i sentralstyremøter 
representerer hele landspartiet og ikke det fylkespartiet de kommer fra.  

En fylkesleder som møter i landsstyret derimot, forventes å representere sitt fylkesparti og ikke 
seg selv.  

Møter man i kommunestyret eller fylkestinget eller disses styrer, råd og utvalg, representerer og 
taler representanten på vegne av hele gruppen, og ikke basert på egne personlige meninger. Er 
man i tvil om hva gruppen mener, tas saken opp i gruppemøte, gruppestyret eller med 
gruppelederen.                                                                                                   Når man møter i et 
fylkespartistyre eller et lokallagsstyre, skal man ivareta interessen til fylkespartiet og lokallaget 
som helhet, og ikke eget lokallag eller eget distrikt/fløy. 

§ 21-6 Valg og nominasjoner 

Ved fremme av eget eller andres kandidatur ved valg og nominasjoner skal man fremheve de 
positive fortrinn ved egen kandidat eller eget kandidatur og ikke omtale andre kandidater 
negativt. Dette er en klar regel ved egenpresentasjon og ved støttetaler.  

Kjøp og salg av stemmer ved løfter om gjensidig støtte og/eller vennetjenester, bør ikke 
forekomme. Alle delegater må ha som utgangspunkt at man velger dem som er best egnet til å 
ivareta partiets og velgernes interesser i tråd med partiets program og vedtekter.  
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Ved valg og nominasjon skal vi spille med åpne og redelige kort og gi alle relevante opplysninger. 
Sverting av motkandidater ved anonyme brev eller telefoner med negative opplysninger om en 
annen kandidat, kan ikke godtas. Hvis vi vet noe om partikolleger, som er så alvorlig at det kan 
skade partiet, skal vi si ifra til nominasjonskomiteen eller valgkomiteen, og i full åpenhet, slik at 
kandidaten gis anledning til å svare for seg.  

Vi må ha en bevisst holdning til verv, oppgaver eller posisjoner, og ikke påta oss noe som vi selv 
vet vi ikke har tid, mulighet eller evner til å utføre på en akseptabel måte, bare for å blokkere en 
posisjon for en annen person som kanskje er bedre egnet. 

§ 21-7 Beslutningsprosessen 

Til møter hvor beslutninger skal treffes, innkalles alle som skal møte, på lik linje. Siling av 
informasjon skal ikke forekomme. Etter at et formelt organ har truffet en beslutning, må alle slutte 
lojalt opp om denne både internt og eksternt. 

§ 21-8 Handlemåte og rettskaffenhet 

Folkealliansen stiller strenge krav til våre medarbeideres opptreden og handlemåte slik at ingen 
skal kunne trekke i tvil deres rettskaffenhet og pålitelighet. Våre folkevalgte og tillitsvalgtes atferd 
danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til Folkealliansen. De skal derfor ta avstand 
fra og bekjempe uetisk forvaltningspraksis i alle offentlige organer. Ledere på alle nivå i partiet har 
et særlig ansvar for å tydeliggjøre og skape aksept for etisk forsvarlig atferd. 

§ 21-9 Partiets håndtering av medlemmer som er under etterforskning, 
siktet eller dømt for straffbare forhold  

Det er ikke Folkealliansens oppgave å vurdere om påståtte straffbare handlinger, begått av 
medlemmer av partiet er i strid med norsk lov eller straffbart. Vi skal som parti overlate dette til 
politi og rettsvesenet, og deres behandling av saken.  

Tillits- og folkevalgte har et selvstendig ansvar for å varsle partiet om at de er under 
etterforskning, er siktet eller dømt for straffbare handlinger. Organisasjonsledd som blir kjent med 
slike opplysninger skal straks videreformidle slike opplysninger til overordnet organisasjonsledd. 
Som hovedregel skal ikke en person som er dømt for alvorlige kriminelle handlinger ha tillitsverv 
eller stå på en valgliste for Folkealliansen.  

En person som er under etterforskning eller er siktet for alvorlige straffbare forhold, skal 
permitteres fra sine partiverv mens etterforskningen pågår. Vedkommende bør også selv søke 
permisjon fra sine folkevalgte verv i samme periode, men dette er ikke noe partiet kan pålegge.  

I dagens medieverden vil det normalt sett være slik at både den som er involvert i en sak og partiet 
vil være tjent med at forholdet medlem/parti fristilles. Det er partiets interesser som skal stå i 
fokus når slike forhold skal vurderes, ikke den enkeltes ønske om å utøve politisk arbeid. 

§ 21-10 Fritiden 

Folkealliansens folkevalgte og tillitsvalgte medlemmer har et selvstendig ansvar for å etterleve 
norske lover og regler, samt de normer partiet forfekter i politiske fora.  
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Som enkeltpersoner vil de også i fritiden bli assosiert med Folkealliansen. Det forventes derfor at 
de til enhver tid har en sømmelig atferd i det offentlige rom. 

§ 21-11 Kommunikasjon 

Etiske retningslinjer for kommunikasjon 

Folkealliansen er et parti som er kritisk til multikulturalisme, ikke-vestlig innvandring og spesielt 
innvandring fra islamske kulturer. Derfor er det meget viktig å være tydelig på at vi selvfølgelig 
forholder oss til demokratiske spilleregler og har respekt for våre meningsmotstandere.  

Vi er avhengige av et debattklima der vi kan snakke åpent om det som bekymrer oss. En 
forutsetning er at alle (ansvarlige aktører) tar avstand fra konspirasjonsteorier og 
mistenkeliggjøring av andres motiver.  Vi må alltid argumentere ut fra hva våre motstandere 
mener er rett og galt, ikke ut fra hvem som sier hva. 

Folkealliansens medlemmer forplikter å forholde seg til følgende retningslinjer i sin 
kommunikasjon med medier og i sosiale medier: 

1. Vi skal skille tydelig mellom islam og muslimer. 

Vi kan være kritiske til islam i henhold til islams originalkilder, Koranen og Sunna, og hvordan islam 
praktiseres, men vi skal være tydelige på at hver enkelt muslim har rett til å tro på det han eller 
hun vil. Friheten til å tilhøre en religion, skifte religion eller ikke tilhøre en religion er 
grunnleggende for Folkealliansen. 

2. Vi skal aldri beklage oss over at norske statsborgere benytter seg av demokratiske rettigheter. 

Muslimske politikere skal kritiseres for sine standpunkt, ikke fordi de er muslimer. 
Folkealliansens medlemmer skal være forsiktige med å bruke sterke ord for å karakterisere sine 
meningsmotstandere. Respekten for våre meningsmotstandere ligger i bunn for alle våre 
uttalelser, selv om vi vil være grunnleggende uenig i saksinnhold. 

3. Folkealliansens tillitsvalgte skal ikke være administratorer for lukkede grupper i sosiale 
medier som omhandler sentrale deler av Folkealliansens politikk. 

Ingen medlemmer av Folkealliansen kan forutsette at noe av det de skriver i sosiale medier, enten 
det er lukkede eller åpne grupper, er private ytringer som er unntatt offentlighet. Derfor skal våre 
medlemmer utvise stor varsomhet med å ytre seg i sosiale medier på en måte som kan skade dem 
selv og partiet. Vi må forutsette at ingen grupper er private. Derfor skal ikke Folkealliansens 
tillitsvalgte være administratorer for lukkede grupper i sosiale medier som omhandler sentrale 
deler av Folkealliansens politikk, som for eksempel innvandring og/eller islam. 

§ 21-12 Bekjentgjøring 
 
Ledere på alle nivå i Folkealliansen har et særlig ansvar for å følge opp at folkevalgte og tillitsvalgte 
er kjent med og etterlever disse vedtekter, etiske og organisatoriske retningslinjer. 
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§ 21-13 Brudd på vedtekter/retningslinjer 
 
Brudd på disse vedtekter/retningslinjer kan medføre at det iverksettes vedtektsmessige 
sanksjoner eller eksklusjonssak. 
 


