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Vedrørende bruk av falskt medlemskap 
19. april ble partisekretær i SV, Kari Elisabeth Kaski, orientert av partisekretær i MDG, 
Lars Gaupset, om at en ansatt ved partikontoret til MDG har meldt seg inn i SV for å få 
tilgang til SVs interne debattsider (Mitt SV). Dette ble gjort for å se hvordan Mitt SV er 
bygd opp.  

Etter at vi ble kjent med dette, har vi gjennomført grundige undersøkelser og 
gjennomgang av aktivitetslogg for å få oversikt over omfanget. Det er klart at flere 
ansatte ved partikontoret til MDG har vært klar over innmeldingen, og at 
partisekretæren har visst om dette i flere dager før han varslet oss om at hans ansatt er 
innmeldt i SV. MDG har også informert om at det skal være tatt 4-5 skjermdumper, som 
siden er slettet. Det er et avvik mellom hvor lenge MDG oppgir å ha vært innlogget på 
Mitt SV, og hvor lenge aktivitetsloggen viser at de faktisk har vært innlogget og aktiv på 
Mitt SV. Vedkommende meldte seg inn og var innlogget i arbeidstiden. Det fremgår i 
tillegg av loggene at det har vært vist en interesse for innleggene skrevet på 
debattforumet, og ikke bare for den tekniske løsningen. Den ansatte sendte kvelden 19. 
april en epost hvor han kun skrev at han var innmeldt ved en feil, og ba om å bli 
utmeldt. Dette ble etterkommet.  

MDG har ved flere anledninger kontaktet ansatte ved SVs partikontor og etterspurt 
informasjon knyttet de tekniske løsningene til Mitt SV. Det har ikke vært ønskelig fra 
SV sin side å dele dette, da dette er løsninger SV har brukt både tid og penger på å 
utvikle og det har vært en viktig satsning fra SV sin side. Men SV har tidligere vært 
behjelpelig ved forespørsler fra MDG om bistand, og vi ønsker at denne relasjonen kan 
videreføres. Det fordrer at MDG respekterer at ikke all informasjon kan deles.  

Sentralstyret i Sosialistisk Venstreparti vil understreke hvor alvorlig denne saken er. 
En innmelding av en ansatt fra et annet parti er i seg selv et grovt tillitsbrudd og et 
brudd på den tilliten norske partier viser hverandre. I Norge har vi tradisjonelt hatt et 
svært åpent partisystem, hvor hvem som helst enkelt kan melde seg inn i andre partier. 
Vi utøver sjeldent kontroll av medlemskap, verken i forbindelse med åpne partimøter 



eller nettbaserte løsninger. Sentralstyret i SV mener hendelser som dette er med på å 
sette denne tilliten under press.  

SV er et parti som setter åpenhet og takhøyde svært høyt. Partiet oppfordrer til debatt 
og meningsbrytning innad i partiet. Vi er bekymret for at innmelding av ansatt fra et 
annet parti vil kunne skade denne åpenhetskulturen. Sentralstyret legger vekt på at vi 
har et ansvar for å beskytte våre medlemmer.  

I forbindelse med denne hendelsen har SV måtte bruke ekstra ressurser på å gjennomgå 
aktivitetslogg for å få oversikt. Kostnadene dette medfører vil bli fakturert MDG.  

Sentralstyret i SV ber om at sentralstyret i MDG diskuterer denne saken. Vi tar for gitt 
og har blitt forsikret av partisekretæren i MDG om at dere ser alvorlig på denne 
hendelsen, og vi forventer at dere diskuterer partiets kultur og praksis og at eventuelle 
nødvendige grep blir tatt. 

 

Med vennlig hilsen 

 

SVs sentralstyre 
v/ Partisekretær Kari Elisabeth Kaski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


