
 

Bruk av forberedende redaksjonsutvalg 

Dagens situasjon 

I følge forretningsorden for landsmøtet skal det i forkant av landsmøtet nedsettes et forberedende 

redaksjonsutvalg som har «ansvaret for redigering av innkomne forslag og utarbeidelse av forslag til 

vedtak. Forberedende redaksjonsutvalg nedsettes av lederen for Forberedelseskomiteen i samarbeid 

med Styret. Utvalget skal sørge for at vedtaksforslagene utformes etter samme mal. Det 

forberedende redaksjonsutvalget kan ikke forandre vedtaksforslagenes innhold, og skal om 

nødvendig konsultere forslagsstillerne. Utvalget har anledning til å samordne likelydende forslag eller 

forslag som omhandler samme tema, til en sak og ett vedtaksforslag».1 

I realiteten har ikke Amnesty i Norge lenger et redaksjonsutvalg som jobber i forkant av landsmøtet 

da det kommer få vedtaksforslag fra medlemmene.  

Utredning: 

Da redaksjonsutvalget ikke eksisterer i praksis per dags dato har prosjektet vurdert om Amnesty i 

Norge burde ha et redaksjonsutvalg, eller om redaksjonsutvalget burde fjernes fra 

styringsdokumentene. Da det er et uttrykt mål i handlingsplanen for 2017 – 19 at det skal komme inn 

flere saker/landsmøteuttalelser fra grupper/medlemmer til landsmøtet enn det som har vært 

fremmet tidligere, har prosjektet landet på at redaksjonsutvalget burde eksistere og dermed 

gjenoppstartes.  

Oppgaven og rollen til utvalget burde tydeliggjøres overfor medlemmene med en oppfordring til å 

bruke det i større grad og når det er aktuelt. Utvalget kunne være en tydeligere ressurs med tettere 

kobling til medlemmene i perioden mellom regionale møter og landsmøtet for å ha dialog med og 

bistå medlemmene med utarbeidelse av forslag til vedtak osv. På den måten kan redaksjonsutvalget 

spille en mer proaktiv rolle som redskap i medlemsdemokratiet. 

Prosjektet mener også at sakspapirene oppfattes som tunge og vanskelige å lese for medlemmene, 

og at dette kan være noe av grunnen til at mange kommer dårlig forberedt til landsmøtet. Prosjektet 

mener at landsmøtepapirene burde forenkles og at det best kan løses gjennom å ha et 

redaksjonsutvalg.  

Per dags dato eksisterer det heller ingen tilgjengelig mal for hvordan landsmøtepapirene skal være 

utarbeidet. Prosjektet mener derfor det bør utarbeides en mal, som alle sakspapirene utformes 

etter, og som resulterer i enklere sakspapirer enn det som produseres i dag.  

Tiltak:  

Amnesty i Norge gjenoppretter bruken av et redaksjonsutvalg som utarbeider en mal for 

utformingen av sakspapirer som resulterer i enklere sakspapirer. 

Amnesty i Norge burde i tillegg utarbeide en ordliste for medlemmene som forklarer nøkkelbegrep i 

sakspapirene som bør være tilgjengelig på nett, og i landsmøtehåndbok.2 

Endringer i styringsdokumenter: 

Dette tiltaket krever ingen endringer i styringsdokumenter da det tar i bruk eksisterende muligheter i 

forretningsorden til landsmøtet.  

                                                           
1 Se vedlegg 5: Forretningsorden for landsmøtet, punkt 5, s. 90 
2 Se punkt 15: landsmøteguide, s. 31 


