
Flytende Demokrati i Piratpartiet som organisasjon: 

Forslagsstiller: Olav Handeland (Hordaland) 

Siden oppstart har Piratpartiet vært innom begreper som breddedemokrati, direkte demokrati, 
liquid democracy, inkluderende demokrati, folkeavstemninger, etc. Men partiprogrammet sier lite 
om hvordan dette skal fungere i praksis. Vi har heller ikke noen praksis for annen praksis i egen 
organisasjon enn øvrige politiske partier. 

Fremover mot valget i 2019 mener jeg at Piratpartiet bør starte en praktisk orientert prosess som 
i forenklet form kan vise vei fremover mot et bedre demokratisk system enn dagens parti-politisk-
orienterte rigide løsning. Om ikke noe annet så kan det i det minste bidra til at vi får fortgang i vår 
egen politiske prosess, og muligens engasjere flere medlemmer til å bidra enda mer. 

Ved å innføre et tiltak vil vi kunne bli det mest dynamiske og det mest engasjerende partiet i 
Norge å være medlem av. Dette pga. muligheten for nye medlemmer å engasjere seg i politikk 
og organisatorisk utvikling fra dag en. Vi å fremdeles faktisk vedta fornuftig politikk, men med 
mange nytenkende og kunnskapsrike personer i medlemsmassen ser jeg meget positive 
muligheter for akkurat dette. 

 

FORSLAG TIL AVSTEMNING: 

Flytende Demokrati i Piratpartiet som organisasjon: 

 årlige landsmøter avholdes som vanlig pga. lovkrav m.m. 
 dersom minst 10 % av medlemmene ønsker å fremme et forslag til avstemning (heretter kallet 

initiativ), så skal det innen 30 dager igangsettes en hel-digital prosess med landsmøte-myndighet 
(heretter kallet Forenklet Digitalt Landsmøte - FDL) ovenfor nevnte initiativ. 

 et initiativ foreligger straks det har oppnådd nok støtte i vårt forum via oppretting av en enkel 
spørreundersøkelse. 

 alle initiativ får tildelt en egen tråd under en kategori for FDL. 
 av praktiske årsaker kan flere initiativ samles og behandles på ett FDL. 
 ordinære regler for avstemning foreligger, dvs. eksempelvis 2/3 flertall for vedtektsendringer eller 

simpelt flertall for endringer i politisk program. 
 det skal foreligge minst 14 dager mellom innsending av initiativ før det åpnes opp for diskusjon 

og avstemning. 
 det skal foreligge minst 7 dager åpen diskusjon før avstemning for hvert FDL. 
 avstemning skal være åpen i 7 dager for hvert FDL. 
 identiske initiativ kan ikke fremmes flere ganger innenfor et kalenderår. 
 lignende initiativ innenfor samme kalenderår kan forkastes av programkomiteen, spesielt ved 

vedvarende gjentakelser. 

 et referat med oppsummering av forslag og eventuelle endringer skal foreligge innen 7 dager 
etter endt FDL. 

 det er ikke anledning for å fremlegge initiativ eller avholde FDL mellom siste uke i juni og første 
uke i august, eller mellom siste uke i desember og første uke i januar, heller ikke i perioden 
mellom 30 dager før og 30 dager etter avsluttet ordinært landsmøte. 

 Piratkodeksen kan kun endres på ordinært landsmøte, og kan kun endres ved 2/3 flertall. 

 

 


