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1.0 Innledning  
 
Organisatorisk plattform er vedtatt av Unge Venstre sitt landsmøte i 2019 og gjelder for 
perioden 01.01.2020 til 31.12.2021. Organisatorisk plattform legger føringer for hvilke 
politiske saker vi skal fronte og hvilke tiltak vi skal iverksette for å styrke organisasjonen. 
Plattformen er en operativ plan som legger grunnlaget for politisk og organisatorisk 
arbeid for alle ledd i organisasjonen. Med denne plattformen skal Unge Venstre 
jobbe systematisk for å nå våre politiske og organisatoriske mål. 

Det er bare landsmøtet som har mulighet til å gjøre endringer i organisatorisk plattform. 
For å sikre at organisasjonen arbeider målrettet for å utvikle seg i tråd med plattformen 
skal det første landsstyremøtet etter hvert landsmøte utvikle en virksomhetsplan.  
Sentralstyret skal i etterkant utvikle en handlingsplan som forklarer hvordan styret vil 
følge opp virksomhetsplanen. Dette vil også sikre at landsstyrets innsyn i arbeidet til 
sentralstyret. Den som presenterer årsmeldingen på hvert landsmøte plikter seg til å 
orientere om status for arbeidet med mål og tiltak i organisatorisk plattform. 
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2.0 Unge Venstres  mål og prioriteringer 
Som organisasjon skal Unge Venstre ha som formål å føreradikal politikk, tuftet på en liberal 
forståelse av samfunnet. Organisasjonen skal være åpen og inkluderende, samtidig som en 
bygger opp enkelte medlemmer gjennom å sikre dem muligheter til å utvikle seg selv, sine 
evner og ideer. Unge Venstre skal ha stor takhøyde for nye ideer og ikke være redd for å 
diskutere ulike tema. 

Unge Venstre skal ha en aktiv rolle både som en politisk og sosial organisasjon. Organisatorisk 
plattform skal liste opp de prioriterte oppgavene til organisasjonen. Dette er samtidig ikke ment 
å være en avgrensing av aktiviteten i organisasjonen, men heller en framheving av hva som må 
prioriteres.  
 
2.1 Den politiske organisasjonen 
Unge Venstre skal være en tydelig og radikal politisk organisasjon grunnet i den liberale 
ideologien.  

Mål: 
• Ta aktiv del i samfunnsdebatten
• Aktivt fremme Unge Venstres  politikk 
• Utvikle ny politikk tuftet på liberale verdier 
• Fremme politikk i Venstre både lokalt og nasjonalt 
• Fremme politikk i internasjonale organisasjoner 
• Ha nær kontakt med unge folkevalgte i Venstre 
• Sikre at alle medlemmer har mulighet til å bidra til politikkutvikling 
 
Tiltak: 
• Være aktiv i media og sosiale medier 
• Sikre at alle medlemmer får tilbud om intern skolering på ulike nivå 
• Gjennomføre minst  én stor kampanje hvert år 
• Jobbe aktivt med stortingsgruppa til Venstre og levere egne forslag fra Unge Venstre
• Opprette en facebook-gruppe for unge folkevalgte 
• Oppnå minst 10% i skolevalget 
 
2.1.2 Politiske hovedområder
De politiske hovedområdene definerer hva Unge Venstre skal prioritere og bygge troverdighet 
på. Unge Venstre har følgende hovedområder i løpet av perioden: 
• Skole og utdanning 
• Klima og miljø 
• EU og internasjonalt samarbeid  

Mål: 
• Være tydelige og troverdige i alle de tre hovedområdene 
• Stadig utvikle ny politikk på hovedområdene 
• Forbedre organisasjonens kompetanse på hovedområdene
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Tiltak: 
• Gi alle medlemmer tilbud om intern skolering i Unge Venstres hovedområder 
• Profilering av hovedområdene i media og på sosiale medier 
• Bruke utvalgene aktivt til utvikling av politikk 

2.2 Den sosiale organisasjonen 
Unge Venstre skal være en grasrotorganisasjon. Derfor er det viktig å sikre at alle medlemmer 
har mulighet til å fremme politiske forslag gjennom lokale, regionale og nasjonale møter. 
Unge Venstre skal være en organisasjon som sikrer at alle medlemmer har mulighet til å nå 
fram med sitt engasjement. Derfor må det være en prioritert oppgave å sikre at en har 
aktiviteter for alle medlemmer. Unge Venstre skal og være en inkluderende og mangfoldig 
organisasjon med god organisasjonskultur der medlemmer trives. 

Mål: 
• Oppnå jevn og årlig medlemsvekst frem mot 2021 
• Det skal være aktive lokallag i alle fylker 
• Være en trygg organisasjon der alle får delta og utvikle seg på de  

samme premissene. 
• Ha lokallag i alle byer med over 30 000 innbyggere 
• Jobbe for jevn fordeling av kjønn i alle ledd i organisasjonen
• Sikre at alle nye medlemmer føler seg velkommen i organisasjonen.  
 
Tiltak:  
• Arrangeres mange sosiale aktiviteter og store nasjonale arrangement for å bygge tillit og 

gode relasjoner mellom medlemmer.
• Sikre at alle nye medlemmer blir ringt av fylkes- eller lokallag
• Sikre at alle tillitsvalgte skal være godt informert over Unge Venstre sine retningslinjer for 

håndtering av upassende atferd.
• Tillitsvalgte og valgkomiteer skal oppfordre underreprese

2.2.1 Arrangementer
Unge Venstre skal være en aktiv organisasjon med mange arrangementer, både sosiale og 
politiske. Unge Venstre sine hovedprioriteringer innen arrangementer er: Sommerleir, Landsmøte 
og lokal- og fylkesårsmøter. I tillegg bør en prioritere å arrangere skolebesøk og hyppige 
medlemsmøter både regionalt og lokalt. 
 
Mål:
• 25% av medlemmer skal delta et eller flere sosiale arrangement
• 10% av medlemmer skal delta på sommerleir.

Tiltak: 
• Oppfordre medlemmer til å delta på arrangementer når en har ringerunder. 
• Aktivt reklamere for Unge Venstres  arrangementer på sosiale medier.
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• Fylkesfaddere i sentralstyret skal ha god kontakt med sine faddere og hjelpe dersom 
fylkeslag og lokallag trenger hjelp til å arrangere medlemsmøter og skolebesøk. 

• Sentralstyret bør være tilgjengelige til å være med på skolebesøk og medlemsmøter.

2.2.2 Skolering 
Det skal være et mål å alltid jobbe for at medlemmer kan utvikle seg politisk. Unge Venstre skal 
være et parti med politikk utvikla på grunnlag av kunnskap. Organisasjonen skal tilby politisk og 
organisatorisk skolering for alle medlemmer med et mål om å løfte fram og støtte opp under de 
mange talentene i Unge Venstre. 
 
Følgende skoleringer skal gjennomføres: 
•  Grunnakademiet
•  Regionalakademiet
•  Nasjonalakademiet
•  Talentakademiet
•  Lederakademiet
•  Organisasjonsskolering
•  Debattcamp i valgår 
 
2.2.3 Internasjonalt 
Unge Venstre skal være en organisasjon med et blikk mot verden. 
Samarbeid med internasjonale organisasjoner skal stå sentralt. Det skal aktivt legges til rette for 
at medlemmer også kan være aktive med 
internasjonalt arbeid, også de uten sentrale verv. 
 
Følgende internasjonalt arbeid skal prioriteres: 
• Aktiv deltaking i IFLRY – International Federation of Liberal Youth 
• Aktiv deltaking I LYMEC – European Liberal Youth 
• Ha minst to aktive samarbeidsprosjekt med langtidsperspektiv
• Samarbeide med skandinaviske søsterorganisasjoner, særlig i samband med valgkamp
• Sørge for at Unge Venstre er representert på øvrige internasjonale 

arrangementer i regi av våre paraplyorganisasjoner, med fokus på at nye medlemmer med 
lite internasjonal erfaring skal få delta. 
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3.0 Organisasjon
Unge Venstre skal være en organisasjon i vekst. Organisasjonen trenger derfor rammer som 
sikrer at alle medlemmer og tillitsvalgte til en hver tid kan utvikle seg i fellesskap. 

3.1 Medlemmer
Medlemmene er selve grunnsteinen i organisasjonen. Derfor er medlemspleie noe av det 
viktigste vi gjør. Vi har mangemedlemmer som ikke er aktive, og en del som kun er aktive i en 
kortere periode. Det er utfordrende med medlemmer som, for eksempel, er veldig aktive på 
videregående, for så å flytte for å studere, og da har en tendens til å gi seg. Vi vet at aktivitet 
styrker medlemsengasjement, og derfor er aktivitet i alle lokallag 
essensielt for en aktiv organisasjon.

Mål:
• Holde på eldre medlemmer og sørge for at også de føler tilhørighet i 

organisasjonen.
• Synliggjøre all aktivitet både for medlemmer og utad i sosiale medier. Dette skal gjøres for å 

holde på eksisterende medlemmer og tiltrekke nye medlemmer.

Tiltak:
• Landsstyret skal i årsplanen vedta fire nasjonale ringeuker i fire forskjellige kvartal for å sikre 

kontingentinnbetaling.
• Alltid ha minst like stort fokus på det sosiale som det faglige på nasjonale arrangement.

3.2 Lokallag
Unge Venstres lokallag preges ofte av enkeltmennesker som drar lasset, noe som gjør 
organisasjonen vår sårbar. Lokallagenes hovedoppgaver er å sørge for lokal aktivitet, men bør 
også få et større fokus på organisasjonsbygging og personoppbygging. Sterke og synlige 
lokallag både sprer politikken vår og engasjerer medlemmer til å være aktive.  
 
Mange lokallag sliter med at for mye arbeid legges på ressurspersoner, og risikerer 
nedleggelse dersom disse flytter eller av andre grunner blir inaktive. Derfor er vår viktigste 
oppgave som organisasjon å sikre sterke, aktive lag i hele landet. 

Mål:
• Ha aktivitet i alle lokallag gjennom hele året. 
• Økt aktivitet og synlighet skal føre til bedre rekruttering til lokallagsstyrer.
• Alle lokallagsstyrer skal få nødvendig skolering i å drive lokallag.

Tiltak:
• Sentralstyret skal i samarbeid med de aktuelle fylkeslederne utarbeide en lokallagsstrategi 

som ser på styrker og svakheter de eksisterende lokallagene har.
• Alle lokallagsstyrer skal ha en form for styreskolering i begynnelsen av perioden. Skoleringen 

skal utarbeides av sentralstyret og kan holdes av lokallagsleder, fylkesleder eller sentralstyret.
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• Sentralstyret skal bistå med en oppdatert tillitsvalgt-manual som inneholder alt fra  
aktivitetsforslag til økonomistyring. Dette skal til enhver tid være tilgjengelig for tillitsvalgte i 
organisasjonen.

3.3 Fylkeslag
Fylkeslagene er limet i organisasjonen som binder sammen den sentrale og lokale aktiviteten. 
Fylkeslagenes  ansvar er blant annet å følge opp lokallagene, utvikle ny lokal politikk, dra på 
skolebesøk og følge opp medlemmer. I enkelte fylkeslag har man like utfordringer som i mange
lokallag, ved at det er ressurspersoner som drar lasset og mer eller mindre har alt ansvar. 
For fylkeslagenes del skal sentralstyret følge tettere opp og bistå der det trengs.  
 
Fylkeslagene skal være en arena hvor medlemmene føler tilhørighet. Derfor er regional aktivitet 
viktig og bistand til dette skal prioriteres av sentralstyret. Unge Venstre har mange fylkeslag som 
fungerer veldig bra, men mange fylkeslag har utfordringer med kontinuitet i styrene. 

Mål:
• Fylkeslagene skal bidra med sin lokalkunnskap til utviklingen av Unge Venstres sentrale  

politikk gjennom uttalelser og deltakelse på Landsmøtet og i Landsstyret.
• Skape en organisasjonskultur som sikrer kontinuitet i fylkeslagene.
• Ha hovedfokus på å følge opp nye medlemmer, men også sikre oppfølging av gamle  

medlemmer.

Tiltak:
• Fylkesstyrene bør ha en form for «bli kjent»-aktivitet etter et nytt styre er valgt.
• Fylkeslag bør arrangere politikkutviklingsworkshop minst én gang i året. Dette kan  

kombineres med regionalakademiet eller fylkesårsmøtet.
• Sikre at alle fylker har fungerende fylkeslag og legge individuelle planer for lag som trenger 

ekstra oppfølging.
• Sikre kontinuerlig kommunikasjon mellom fylkesleder og fylkesfadder fra begges initiativ.

3.4   Uttalelser og sakspapirer
Uttalelser er et dokument som alle organene i organisasjonen kan vedta, og sier noe om hva 
organet mener om politiske områder. Uttalelser vedtatt av landsmøtet, landsstyret og 
sentralstyret kan ikke stride med uttalelser vedtatt av høyere organ, ettersom det regnes som 
Unge Venstres vedtatte politikk. Fylkes- og lokallag kan vedta uttalelser som strider med 
uttalelser vedtatt av høyere organ.  

Sentralt har ansvar for å sikre at sakspapirer til landsmøtet og landsstyremøtene sendes ut i 
riktig tid til riktige personer. Både fremtidige og tidligere sakspapirer bør gjøres tilgjengelig for 
hele organisasjonen.

Mål:
• Gjøre det lett for alle organer å benytte seg av riktige maler for innkallinger og sakspapirer.
• Sikre at alle organer benytter seg av muligheten til å vedta uttalelser.
• Sikre en gjennomsiktig organisasjon hvor tilgangen til sakspapirer og arkiv er lett tilgjengelig.
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Tiltak:
• Til hvert landsmøte og landsstyremøte skal sakspapirene være utsendt med andre innkal-

ling. Sakspapirene skal skille mellom diskusjons-, orienterings-, og vedtektsaker. 
• Landsstyret skal utarbeide retningslinjer/mal for innkalling og referat. Disse skal til enhver tid 

være tilgjengelig for hele organisasjonen så de kan brukes i alle ledd. 
• Det skal opprettes en sakspapirportal som skal være tilgjengelig for landsstyret. 

3.5 Sentralstyret og Landsstyret
Sentralstyret står for den daglige driften av organisasjonen. Landsstyret legger føringer for 
hvordan den daglige driften bør foregå. Tidligere periode har man hatt utfordringer 
omhandlende ansvarsfordeling og ansvarsoppfattelse mellom disse organene, noe organisa-
sjonen bør arbeide med å unngå i kommende perioder. Arbeidet som gjøres innad i organene 
bør synliggjøres og kommunikasjonen må styrkes.

Mål:
• Sentralstyret og landsstyret skal til enhver tid være informert om hverandres arbeid.
• Landsstyresaker skal i større grad behandles over to landsstyremøter, slik at nye innspill også 

kan få en grundig vurdering.
• Retningslinjer for håndtering av upassende atferd skal gjennomgås, og man skal se på ulike 

måter å forsikre seg om at alle tillitsvalgte til enhver tid er informert om og forstår disse. 
Dette er både for å gi tydeligere beskjed om hva som kreves av en som er sentralt tillitsvalgt, 
men også for å sørge for at alle er informert om hvor de kan gå dersom de har noe på  
hjertet.

Tiltak:
• Landsstyret, foruten sentralstyret, skal ha mulighet til å avholde formøte i forkant av hvert 

landsstyremøte. Denne tiden disponeres fritt. 
• På desember-LS hvert år skal det under landsstyrets time velges en tillitsvalgt for landsstyret. 

Rollen innebærer å lede landsstyrets time, samt å ha ansvar for å videreformidle innspill til 
AU dersom landsstyret ber om det. Rollen kan bekles av både fylkesledere og direktevalgte, 
så lenge man velger ny tillitsvalgt når det er behov for det)

• Landsstyremøtene skal også være en sosial arena for de tillitsvalgte, og det sosiale oppleg-
get må styrkes. 

3.6 Annet
3.6.1 Ansettelser
I ansettelsesprosesser skal organet som ansetter stillingen i forkant sette ned et 
ansettelsesutvalg. Dette utvalget har ansvar for å utlyse, intervjue og komme med en innstilling 
til ansettelsen. Denne innstillingen skal så legges frem for det ansettende organet.

3.6.2 Ombudsrolle
I dag er det generalsekretær som har den øverste ombudsrollen i organisasjonen, og har 
sammen med leder ansvaret for å løse eventuelle konflikter/situasjoner.
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3.6.3 Titler for tillitsverv på engelsk
Landsstyret bør vedta en norm for hvordan stillinger og verv skal omtales i internasjonale forum.

3.6.4 Organisasjonsutvalg
Landsstyret bør i god tid før landsmøtet året plattformen går ut sette ned et utvalg som skal 
se på behovet for å endre organisatorisk plattform. Utvalget skal komme med en innstilling til 
eventuelle endringer i god tid før landsmøtet.

4.0 Roller og fordeling av oppgaver 
Lokallag er grunnsteinen i Unge Venstre og skal stå for den daglige aktiviteten for 
medlemmene – i samarbeid med fylkeslaget. Lokallagene representerer Unge Venstre i de 
lokale Venstre-lagene, og fremmer Unge Venstres politikk i lokalsamfunnet. Lokallagsstyret har 
ansvar for å skape et sosialt miljø for liberal ungdom der folk bor, og gi flere ungdommer 
muligheten til å drive med politikk.
 
Fylkeslag sikrer Unge Venstres medlemmer representasjon på landsmøtet og i landsstyret. 
Fylkeslaget representerer Unge Venstre i fylkeslagene til Venstre og fremmer Unge Venstres
politikk i regionene. Fylkesstyret har ansvar for å støtte eksisterende lokallag og legge til rette for 
å opprette flere lokallag. De skal også arrangere større medlemsarrangementer i regionene.

Landsstyret er det høyeste organet mellom landsmøtene. Det skal følge opp organisatorisk 
plattform gjennom å vedta årlige virksomhetsplaner. Videre skal landsstyret vedta og revidere 
budsjettet til Unge Venstre. Landsstyret kan sette ned utvalg når det mener det er
hensiktsmessig. Det har også myndighet til å supplere personer i sentrale verv, samt myndighet 
til å velge delegasjon til landsmøtet i Venstre. Landsstyret kaller inn til landsmøtet. 
Landsstyret skal avlegge rapport på landsmøtet. 

Direktevalgte til landsstyret er selvstendige medlemmer av landsstyret med et spesielt ansvar 
for å være en kritisk stemme, og være aktive bidragsytere til politikkutvikling. To direktevalgte 
leder hvert sitt politiske utvalg. Oppgaver de resterende direktevalgte skal arbeide med
spesifiseres av virksomhetsplanen. De direktevalgte skal rapportere om sitt arbeid til landsstyret.

Sentralstyret har ansvaret for driften av organisasjonen mellom hvert landsstyremøte, og for 
planlegging og gjennomføring av sentrale arrangementer. Sentralstyret er et arbeidene 
kollegium med praktiske oppgaver som blir fordelt i samråd med generalsekretæren. 
Overordnede ansvarsoppgaver og fordeling av ansvaret i en fylkesfadderordning skal fordeles 
på første sentralstyremøte etter landsmøtet. Fylkesfadderen skal være en ressursperson som 
skal bistå fylkeslagene.  Sentralstyret kan sette ned utvalg innenfor deres mandat. 
I saksforberedelsen til landsstyret skal sentralstyret arbeide for å fremme saker med reelle 
valgalternativer. Sentralstyret skal rapportere om sitt arbeid til landsstyret.

Arbeidsutvalget velges av sentralstyret. Utvalget skal møtes oftere enn sentralstyret, og 
sammen med generalsekretæren følge opp den daglige driften av Unge Venstre. 
Arbeidsutvalget har det daglige ansvaret for det sentrale media- og kommunikasjonsarbeidet. 
Videre skal det rapportere jevnlig om sitt arbeid til sentralstyret. 
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Generalsekretæren har ansvaret for den daglige driften av organisasjonen, og har ansvar for 
at organisatoriske vedtak fra landsmøtet, landsstyret, sentralstyret og arbeidsutvalget blir satt i 
gang. Generalsekretæren er arbeidsgiver overfor andre ansatte i Unge Venstre. De andre 
arbeidsoppgavene til generalsekretæren er blant annet økonomistyring og holde arkiv. 

Generalsekretæren har det øverste ansvaret for personalet, sammen med leder. De har jevnlige 
medarbeidersamtaler med sentralstyret. Det er hovedsakelig generalsekretær i som skal varsles 
om upassende oppførsel i organisasjonen. Varslene skal også følges opp av generalsekretær i 
samarbeid med leder i tråd med retningslinjer for håndtering av upassende atferd. 
De håndterer også eventuelle andre lokale saker som skulle komme fram.

8


