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Bakgrunn:  

 

Kort om valgkampen for Akershus SV 

 

SV gjorde en god valgkamp i Akershus, men slet også med flere ting som gikk imot oss 

gjennom hele valgkampen. Generelt kan vi se at partiet står seg i en del kommuner hvor 

lokallagene har lagt ned en ekstra innsats.  

Men vi ser også eksempler på at vi mistet mandater på steder hvor lagene gjorde en 

iherdig innsats.  

I flere av kommunene var det svært små marginer som gjorde at vi mistet et mandat. Så 

hovedproblemet kan kanskje sies å være at vi ikke har fått mobilisert nok velgere; noe 

den lave valgdeltakelsen også vitner om. SV har ikke røket helt ut av kommunestyret i 

noen kommuner, men klarte heller ikke å komme tilbake i Hurdal. Det betyr at vi har 2 

kommuner uten SV-representant i kommunestyret (Gjerdrum og Hurdal) 

I nedenstående tabell framkommer valgresultatet, med endring fra forrige lokalvalg i 

parentes, samt antall valgte mandater med endring i parentes. Rød farge viser en 

tilbakegang på mer enn 0,5 prosentpoeng, grønn viser en framgang, mens oransje kode 

peker på 0,5 prosentpoeng eller mindre tilbakegang. 

Fylkespartiet har totalt sett gjort en god valgkamp. Likevel går vi klart tilbake. Bildet er 

sammensatt, men det er klart at vi går tilbake samlet fordi vi i flere kommuner går mye 

tilbake.  

Prosent Mandater

Akershus 3,4 (-0,8) 1 (-1)

Follo Romerike

Ski 3,8 (-0,5) 2 (0) Lørenskog 2,7 (-0,5) 1 (-1)

Ås 7,3 (-1,8) 2 (-1) Skedsmo 3,3 (-0,2) 2 (0)

Oppegård 4,8 (+0,1) 1 (-1) Nittedal 2,9 (+0,1) 1 (0)

Vestby 4,9 (+0,2) 2 (0) Sørum 3,5 (-0,2) 1 (0)

Frogn 4,3 (-0,8) 1 (-1) Rælingen 2,8 (-0,2) 1 (0)

Enebakk 3,3 (-2) 1 (0) Fet 3,3 (-0,1) 1 (0)

Nesodden 13,0 (-3,9) 4 (-1) Aurskog-Høland3,0 (+0,5) 1 (0)

Nannestad 2,3 (-0,6) 1 (0)

Vest Nes 3,4 (+0,1) 1 (0)

Asker 2,9 (+0,1) 1 (0) Eidsvoll 5,0 (+0,4) 2 (0)

Bærum 3,1 (-0,3) 2 (0) Hurdal 2,5 (-0,7) 0 (0)

Ullensaker 2,3 1 (0) Fellesliste  

Gjerdrum 0 (-2,6) (0) -1 Stilte ikke liste

-6 SV ble representert i Ullensaker, 2. vara fra SV - de øvrige ikke SV-medlemmer

-1 i fylket  
 



Bakgrunn: 

 

Til å drive valgkamp fra fylkesnivå har vi hatt fylkessekretær på fulltid, samt at 

førstekandidaten tok ut to uker ubetalt ferie de siste to ukene av valgkampen. 

Fylkessekretær har også hjulpet flere av lagene i å produsere materiell og organisere 

valgkamp. Frode Åkenes-Johnsen har også vært en kjempehjelp både overfor fylket, men 

også overfor flere av lagene når det kommer til produksjon og trykking av materiell.   

Valgkampgruppa har bestått av Gjermund Skaar, Helga Hustveit, Joel Ene, Rannveig 

Kvifte Andresen, Frode Åkenes-Johnsen, Synnøve Kronen Snyen og Ronja Andresen. I 

tillegg til å ha sittet i valgkampgruppa for fylket, har samtlige (med unntak av 

Gjermund) vært sentrale i sitt lokallags valgkamp og/eller SU sin valgkamp. I starten 

hadde vi jevnlige møter på ettermiddag/kveldstid, mens vi de to siste ukene hadde 

morgenmøter. Sammensetninga var i utgangspunktet god, men det var vanskelig å få til 

kontinuiteten når alt skal foregå ved siden av full jobb. 

Gruppa lagde tidlig mediestrategi og planla godt debatter og andre invitasjoner. Det kan 

imidetid nenves at gruppa kunne vært flinkere til å lande saker - og lagt mer langsiktige 

strategier. Fylkesmateriellet burde vært ferdigstilt før sommeren.  

Vi har fått redaksjonelle oppslag flere ganger i de tre store avisene, og har vært tre 

ganger på Østlandssendingen. Vi har hatt god aktivitet på facebook, og har hatt størst 

prosentvis vekst på facebook av alle partiene i Akershus. Vi har gjennomført flere 

aksjoner og vært rundt i alle lokallag som har sendt inn ønske om besøk.  

Av valgkamper skal vi også lære. Et klart inntrykk er at vi er for få til å drive en 

valgkamp slik vi egentlig ønsker det, selv om vi ser at mange lag har mobilisert stor 

prosentandel av sine medlemmer. Vi må være flere som kan ta kampen for alle de 

sakene vi brenner for.   

 

Bakgrunn: 

Det avholdes landsstyremøte 2.-.3 oktober, og representantskapsmedlemmene inviteres 

til å gi innspill til landsstyrerepresentanten før landsstyret. Fylkesleder Rannveig Kvifte 

Andresen er Akershus SV sin representant i landsstyret og vil ta med seg innspill fra 

representantskapet til møtet.  

Følgende saker skal opp på landsstyremøtet: 

25/15 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

26/15 Politisk situasjon 

27/15  Organisatorisk situasjon 

28/15  Uttalelser 

29/15  Evaluering, valgkamp 

30/15  Forandring 2017 – prosesser videre mot landsmøtet 2017 

31/15 Eventuelt  

 

Sakspapirer til landsstyret blir ettersendt når de blir sendt ut fra sentralt.  


