
VEF 9.4: Endre § 3.2 og § 3.3 
Forslagsstiller: Olav Handeland 
 
Bakgrunn: Måten paragraf 3.2 og 3.3 er formulert på gjør det praktisk unødvendig 
komplisert å legge frem forslag til endringer av kjerneprogram og valgprogram. Intensjonen 
er trolig at det ikke skal være for enkelt å endre kjerneprogrammet, men en organisasjon 
som Piratpartiet bør erkjenne at endringer ikke er et onde - men heller representerer en 
stadig forbedring. Teksten er også uklar angående hvem som kan stille forslag til endringer i 
kjerneprogram. Intensjonen kan ikke være at medlemmer ikke kan fremme forslag om 
endringer av kjerneprogram, og teksten må derfor oppdateres. I tillegg legges det for mye 
vekt på programkomiteen, et uformelt organ som ofte enten består av personer fra 
sentralstyret eller andre ressurspersoner fordi det er vanskelig å finne andre kandidater. 
Paragrafen ser ut til å være skrevet med hensyn på et større parti, og bør endres for å 
hindre at for mye av partiets arbeid og engasjement forringes pga. unødvendig byråkrati. 
Alle bør kunne fremme forslag, og Landsmøtet skal vedta. 
 
Forslag: Fjerne unødvendig byråkrati i politisk prosess, og generelt fastlegge 
programkomiteens arbeidsområde. 
 
Opprinnelig tekst: 

3.2 Kjerneprogrammet revideres når foregående landsmøte har bestemt det og nedsatt 
programkomité for dette formålet, eller via initiativer på Forenklede Digitale Landsmøter. Ved 
endring av kjerneprogrammet vedtas hvert enkelt forslag med alminnelig flertall. 
 
3.3 Valgprogrammet revideres av landsmøtet eller via initiativer på Forenklede Digitale 
Landsmøter. Foregående landsmøte velger programkomitéen. Valgprogram og andre 
delprogrammer skal være innenfor rammene av kjerneprogrammet og vedtas med alminnelig 
flertall. 

 
Ny tekst:  

3.2 Kjerneprogram og valgprogram kan revideres av Landsmøtet eller via initiativer på 
Forenklede Digitale Landsmøter. Forslag til endringer i kjerneprogram må være sendt inn 
minst 3 uker før Landsmøtets første dag. 
 
3.3. Valgprogram, delprogrammer, og uttalelser skal være innenfor rammene av 
kjerneprogrammet og piratkodeksen. En programkomite kan velges på Landsmøtet som skal: 

a) Fremme forslag til forbedringer av eksisterende program til neste Landsmøte 
b) Behandle innkommende forslag i tråd med retningslinjer fastlagt av sentralstyret  

 


