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Forfall/permisjonssøknader 

Marthe Hammer fra 12.30 til ca. 14.30 lørdag  

Bård Vegar Solhjell fra 14.30 til 17.00 lørdag 

Gulay Kutal til møtestart til 14.50 lørdag. 

Rannveig Kvifte Andresen fra møtestart til 17.00 lørdag 

Jan Olav Andersen hele lørdagen 

Ingrid Fiskaa fram til 17.30 lørdag 

 

Sak 19/13 Konstituering, LS september 2013 
 

Dagsorden 

Sak 19/13 Konstituering 

                        Godkjenning av innkalling og protokoll 

Sak 20/13 Den politiske situasjonen 

Sak 21/13 Den organisatoriske situasjonen 

Sak 22/13 Gjennomgang av den praktiske valgkampen 

Sak 23/13 Lukket strategiseminar 

Sak 24/13 Eventuelt 

 

Tidsplan 

 

Fredag 20. september 

11.00  Konstituering 

11.30  Den politiske situasjonen ved Audun Lysbakken 

12.30  Lunsj 

13.15  Debatt 

15.15  Pause 

15:30  Erfaringer fra praktiske gjennomføring av valgkampen. Innlegg fra hvert fylke 

og debatt 

18:00 Slutt 

19:00 Middag 

 

Lørdag 21.september (lukket strategiseminar) 

10:00  Innledninger ved Silje Schei Tveitdal og Audun Lysbakken 

            Diskusjon i grupper 

12.00  Lunsj 

12.45  Diskusjon i plenum. 



14.30  Vedtak 

15.00  Slutt 

Forslag om endring av dagsorden 

Forslagstiller: Lars Egeland, Vestfold 

Debatten etter den politiske innledningen utvides til klokka 18.00. Erfaringer fra 

gjennomføringen av valgkampen flyttes til lørdag. 

Følgende tok ordet: Silje Schei Tveitdal og Dag Seierstad 

Vedtak: Avvist mot åtte stemmer. 

 

Konstituering 

Ordstyrere: 

Elin Kvikshaug Berntsen, Sør-Trøndelag 

Thore Wiig Andersen, Aust Agder 

Referenter: 

Karin Wiik, Hedmark 

(Kristin Benestad, partikontoret) 

Redaksjonskomité: 

Ingrid Fiskaa (leder) 

Andreas Halse, SU 

Hege Lothe, Sogn og Fjordane 

 

Sak 20/13 Den politiske situasjonen 

 

Partileder, Audun Lysbakken, innledet til den politiske situasjonen. 

 

Debatt. 

Lars Egeland, Alf Holmelid, Rolf Jørn Karlsen, Ida Løken Killie, Thore Wiig 

Andersen, Gjertrud Kjellesvik, Mona Wærnes, Sunniva Holmås Eidsvoll, Andreas 

Halse, Aksel Hagen, Oddny Miljeteig, Akhtar Chaudhry, Heidi Larsen, Oddrun 

Årflot, Karin Wiik, Inga Marte Thorkildsen, Marius M. Jøsevold, Silje Schei Tveitdal, 

Torgeir Knag Fylkesnes, Steinar Nørstebø, Lars Egeland (replikk: Aksel Hagen), Elin 

Kvikshaug Berntsen, Anne Lise Fredlund, Anne Kolstad, Rolf Jørn Karlsen (2.gang), 

Dag Seierstad, Lena Reitan, Arne Vinje, Karin Wiik (2.gang), Steinar Nørstebø 

(2.gang), Mona Wærnes (2.gang), Inga Marte Thorkildsen (2.gang), Andreas Halse 

(2.gang) (replikk Ane-lise Fredlund), Ida Løken Killie (2.gang), Heikki Holmås, 

Johnny Ingebrigtsen, Nora Fjelddalen, Marte Hammer, Hege Lothe 

 

Audun Lysbakken oppsummerte. 

 



Forslag til uttalelse om den politiske situasjonen 

Forslagstiller: Sentralstyret 

 

Valgresultatet er en skuffelse for venstrekreftene i Norge. Vi fikk et flertall vi ikke 

ønsket oss, og SVs eget resultat var svakt. Samtidig gjennomførte SV en sterk 

valgkamp, og gjennom en kraftig mobilisering de siste ukene sørget vi for at det 

fortsatt vil være et slagkraftig parti til venstre for Ap på Stortinget. Vi henter 

inspirasjon fra denne innspurten, når SV nå gjør oss klar for nye oppgaver i norsk 

politikk. 

 

SV har sittet i regjering i åtte år. De rødgrønne årene har forandret Norge til det bedre. 

Utviklingen hadde vært en helt annen om Ap hadde styrt alene. SV vil derfor fortsatt 

søke regjeringsmakt. Oppslutning, organisatorisk styrke og politisk gjennomslag vil 

avgjøre når det på nytt vil være mulig å inngå i et samarbeid for å styre Norge. 

Samtidig har SV også tidligere påvirket samfunnsutviklingen i opposisjon, og det vil 

vi gjøre igjen nå.  

 

SV går nå i opposisjon. Vi vil være en tøff og kampklar opposisjon mot alle forsøk på 

å gjøre Norge til mer av et markeds- og ulikhetssamfunn, all politikk som svekker 

Norges solidaritet med verden omkring oss og enhver reduksjon i norsk innsats for å 

stanse klimaendringene. Men SVs aller viktigste oppgave er å legge grunnlag for en 

ny offensiv for venstresiden, og for røde og grønne ideer. 

 

Vi inviterer alle krefter rundt oss til samarbeid. Vi vil trenge sterke allianser for å 

møte det nye flertallet, og inviterer fag- og miljøbevegelse, solidaritets-, freds- og 

kvinnebevegelse til forsterket samarbeid. Vi vil ha et konstruktivt og godt forhold til 

partier vi deler standpunkter med, og innbyr dem til samarbeid både i og utenfor 

Stortinget. Vi vil ta vare på det gode forholdet til våre rødgrønne samarbeidspartnere, 

og slik legge til rette for rødgrønt samarbeid også i framtiden.  

 

Den nye stortingsgruppen vil videreutvikle SVs unike posisjon i norsk politikk, som 

det eneste partiet på Stortinget som er både grønt og rødt. Med det som utgangspunkt 

vil gruppen fortsette arbeidet med å gi SV en tydeligere stemme i flere av de viktigste 

debattene i norsk politikk, og en bredere politisk plattform for framtiden. 

 

Grasrotmobilisering blir viktigere og viktigere for å kunne vinne valg og utøve 

politisk makt. Å bygge en sterkere organisasjon, med flere lister, lag og aktive 

medlemmer, blir derfor en hovedprioritering for SV i årene som kommer.  

 

Landsstyret vil: 

 

 Invitere til en åpen konferanse om veien videre for de røde og grønne kreftene 

i norsk politikk, i løpet av vinteren eller våren 2013/14 

 

 Invitere alle SVs lag og medlemmer til å diskutere og komme med innspill til 

landsstyrets behandling av ny Arbeids- og organisasjonsplan, og til den nye 

Stortingsgruppens politiske prioriteringer 

 

 



Forslag om en arbeidsgruppe for å analysere valget og en bred prosess for å 

gjenreise partiet. 

Forslagstiller: Vestfold SV 

 

1. Det nedsettes en bredt sammensatt arbeidsgruppe, der ulike tendenser i SV er 

representert. 

2. Arbeidsgruppa skal utarbeide en analyse av valget 2013, og videre peke på hvilke 

veivalg SV må foreta for å gjenreise partiet politisk, og styrke det organisatorisk. 

Gruppas materiale må foreligge innen 1.1.2014 

3. Arbeidsgruppas materiale sendes ut til bred diskusjon i hele partiet - lokallag og 

fylkeslag - 1.halvår 2014. 

4. Debatten oppsummeres i landsstyret før sommeren 2014, og legges til grunn for 

landsmøtedebatten 2015 der "Prosjekt Gjenreis SV" blir en hovedsak. 

 
 

Ingrid Fiskaa, leder av redaksjonskomiteen redegjorde for redaksjonskomiteens 

innstilling.  

Karin Wiik og Heidi Larsen tok ordet i forhold til votering. 

Endringsforslag til begge forslagene med vedtak: 

1. Uttalelse om den politiske situasjonen 

U1 

Forslag fra Nora Fjelddalen, Oslo 

1.avsnitt, 3 setning. Endre til: …»at det fortsatt vil være et slagkraftig sosialistisk parti 

på Stortinget 

Innstilling: vedtatt 

Vedtak: vedtatt 

U2 
Forslag fra Steinar Nørstebø, Hordaland SV 

1.avsnitt, endring til: Valgresultatet er en skuffelse for venstrekreftene i Norge. Vi 

frykter at markedskreftene blir kraftig styrket på bekostning av felleskaps-norge. Vi 

frykter at viktige reformer til folks beste i forhold til arbeidsliv, miljø, internasjonal 

solidaritet og rettferdig fordeling reverseres. Vi vil derfor stå fremst i kampen mot en 

slik utvikling både på Stortinget og sammen med de folkelige bevegelsene de neste 

fire årene. SVs eget resultat var for svakt….» 

Innstilles: vedtatt 

Vedtak: vedtatt 
 

U3 

Forslag fra Nora Fjelddalen, Oslo 

2.avsnitt: Stryk 3.setning 

Innstilles: ansett ivaretatt i red 1 

Vedtak: vedtatt 

 

U4 



Forslag fra Nora Fjelddalen, Oslo 

2.avsnitt, 4 setning: Endre «regjeringsmakt» til «makt»  

Innstilles: avvist til fordel for red 1 

Vedtak: vedtatt 

U5 

Forslag fra Anne Kolstad, Nord-Trøndelag 

2.avsnitt, stryke « SV vil derfor fortsatt søke regjeringsmakt». 

Innstilles: avvist 

Vedtak: vedtatt mot 1 stemme 

U6 

Forslag fra Karin Wiik, Hedmark SV 

2. Avsnitt, stryk 4., 5., 6. setning og erstatt med: 

«SV vil fortsatt søke makt. Det kan oppnåes på flere måter. Oppslutning, 

organisatorisk styrke og politisk gjennomslag vil avgjøre hvilken form dette vil få i 

framtida, og på hvilken måte det skal påvirke på viktige områder for alle som trenger 

SVs politikk» 

Innstilles: avvist 

Vedtak: vedtatt 

 

U7 

Forslag fra Steinar Nørstebø, Hordaland SV 

2.avsnitt, endring til «SV har sittet i regjering i åtte år. De rødgrønne årene har 

forandret Norge til det bedre. Oppslutning, organisatorisk styrke og politisk 

gjennomslag vil være avgjørende for om det på nytt vil være mulig å inngå i et 

samarbeid for å styre Norge. Samtidig har SV også tidligere påvirket 

samfunnsutviklingen i opposisjon, og det vil vi gjøre igjen nå» 

Innstilles: avvist til fordel for red 1 

Vedtak: vedtatt 

 

RED 1. 

2.avsnitt, endring til «SV har sittet i regjering i åtte år. De rødgrønne årene har 

forandret Norge til det bedre. SV vil fortsette å søke makt for å gjennomføre vår 

politikk for miljø og rettferdighet. Oppslutning, organisatorisk styrke og politisk 

gjennomslag vil være avgjørende for om det på nytt vil være mulig å inngå i et nytt 

regjeringssamarbeid for å styre Norge. Samtidig har SV også tidligere påvirket 

samfunnsutviklingen i opposisjon, og det vil vi gjøre igjen nå» 

Innstilles: vedtatt 

Vedtak: vedtatt mot 1 stemme 

 

U8 

Forslag fra Steinar Nørstebø, Hordaland SV 

3.avsnitt: stryk første setning: «SV går nå i opposisjon». 

Innstilles: vedtatt 

Vedtak: vedtatt 

 



 

U9 

Forslag fra Andreas Halse, SU 

Avsnitt 3, Tillegg: «Blant partiets viktigste utfordringer blir det å finne gode løsninger 

på en offentlig sektor som er overbyråkratisert, mangler tillitt til sine ansatte og har 

store strukturelle og organisatoriske utfordringer. Partiet vil også drive konkret 

politikkutvikling og være pådriver i næringspolitikken for å gjøre Norge mer 

uavhengig av skiftende oljepriser og gi økonomien flere bein å stå på». 

Forslaget trukket 

 

U10 
Forslag fra Karin Wiik, Hedmark SV 

4.avsnitt, sett inn ny 1. Setning (i tillegg til den eksisterende) 

«Vi vil involvere og inkludere alle i organisasjonen med i arbeidet med å bygge 

framtidas SV» 

Innstilles: avvist 

Vedtak: vedtatt 

 

U11 
Forslag fra Anne Kolstad, Nord-Trøndelag 

4.avsnitt, stryke siste del bak kommaet: «og legge til rette for rødgrønt samarbeid 

også i framtiden» 

Innstilles: avvist  

Vedtak: vedtatt 

 

U12 
Forslag fra Nora Fjelddalen, Oslo 

4.avsnitt: Stryk siste setning 

Innstilles: avvist 

Vedtak: vedtatt 

 

U13 
Forslag fra Steinar Nørstebø, Hordaland SV 

4.avsnitt: Endring til: «Vi inviterer alle krefter rundt oss til samarbeid. Vi vil trenge 

sterke allianser for å møte det nye flertallet, og inviterer fag- og miljøbevegelse, 

solidaritets-, freds- og kvinnebevegelse til forsterket 

samarbeid. Mobilisering nedenfra er en avgjørende forutsetning for ny framgang og 

styrke for venstrekreftene i Norge Vi vil også ha et konstruktivt og godt forhold til 

partier vi deler standpunkter med, og innbyr dem til samarbeid både i og utenfor 

Stortinget. Vi vil ta vare på det gode forholdet til våre rødgrønne samarbeidspartnere, 

og slik legge til rette for rødgrønt samarbeid også i framtiden» 

Innstilles: ansett ivaretatt i red 2 

Vedtak: vedtatt 

 

 

U14 

Forslag fra Andreas Halse, SU 



Endre avsnitt 4 til: «Vårt prosjekt må bygges nedenfra. Derfor skal vi fremover 

besøke arbeidsplasser og utdanningsinstitusjoner, lokalsamfunn og andre steder hvor 

folk møtes. Ikke først og fremst for å hamre inn et budskap, men fordi våre svar må ta 

utgangspunkt i vanlige menneskers erfaringer og utfordringer. Vi vil trenge sterke 

allianser for å møte det nye flertallet, og inviterer alle som deler våre idealer til å bidra 

i fornyelsen av SV. Vi vil ha et konstruktivt og godt forhold til partier vi deler 

standpunkter med, og innbyr dem til samarbeid både i og utenfor Stortinget. Vi vil ta 

vare på det gode forholdet til våre rødgrønne samarbeidspartnere, og slik legge til 

rette for rødgrønt samarbeid også i framtiden 

Innstilles: ansett innarbeidet i red 2 

Vedtak: vedtatt 

 

Red 2 
Endre avsnitt 4 til: «Vårt prosjekt skal bygges nedenfra. Derfor skal vi besøke 

arbeidsplasser og utdanningsinstitusjoner, lokalsamfunn og andre steder hvor folk 

møtes. Våre svar skal ta utgangspunkt i vanlige menneskers erfaringer og 

utfordringer. Vi vil trenge sterke allianser for å møte det nye flertallet, og inviterer 

fagbevegelse og miljøbevegelse, solidaritets-, freds- og kvinnebevegelse til forsterket 

samarbeid. Vi vil ha et konstruktivt og godt forhold til partier vi deler standpunkter 

med, og innbyr dem til samarbeid både i og utenfor Stortinget. Vi vil ta vare på det 

gode forholdet til våre rødgrønne samarbeidspartnere, og slik legge til rette for 

rødgrønt samarbeid også i framtiden. 

Innstilles: vedtatt 

Vedtak: mot 1 stemme 

 

 

U15 
Forslag fra Vest-Agder SV 

6. avsnitt, tilleggsforslag: «Vi må ta i bruk tida mellom valgene for å komme i snakk 

med flest mulig velgere i lokalsamfunnet» Arbeidsbesøk, husbesøk, stands osv… 

Innstilles: ansett ivaretatt i red 2 

Vedtak: vedtatt 
 

U16 

Forslag fra Andreas Halse, SU 

Nytt kulepunkt: 

SST kommer tilbake til LS med en plan for konkrete politikkområder der partiet skal 

markere seg fremover og prioritere å jobbe frem ny politikk.  

Innstilles: avvist til fordel for red 3 

Vedtak: vedtatt 

 

Red 3 

Ny siste setning andre bombepunkt: I arbeids og organisasjonen skal det slås fast 

hvilke politikkområder vi skal markere oss på framover og hvilke områder vi skal 

prioritere å jobbe frem ny politikk.  



Innstilles: vedtatt 

Vedtak: vedtatt mot 4 stemmer 

 U17 

Forslag fra Steinar Nørstebø, Hordaland SV.  

Nytt kulepunkt til slutt:  

«•Sette ned en gruppe i hovedsak bestående av SVere utenfor det sentrale 

partiapparatet for å få innspill til hindre og muligheter for ny framgang for 

partiet Gruppen nedsettes på neste LS møte.» 

Innstilles: avvist til fordel for red 4 

Vedtak: vedtatt 

Red 4 

Forslagsstiller: Redaksjonskomiteen 

Nytt tredje bombepunkt Landsstyre ber sentralstyret sette ned en brett sammensatt 

gruppe som skal analysere årsaker til valgresultatet. Gruppen skal komme med forslag 

til arbeidet med SVs arbeids og organisasjonsplan. Arbeids- og organisasjonsplanen 

behandles i januar. 

Innstilles: vedtatt 

Vedtak: vedtatt 

 

Red 5 

Endre siste leddsetning i første punkt til: i løpet av vinteren eller våren 2014. 

Innstilles: vedtatt 

Vedtak: vedtatt 

 

2) Forslaget fra Vestfold SV 

V1  

Forslag fra Hege Lothe, Sogn og Fjordane SV 

Punkt 1, stryk siste delsetning: « der ulike tendenser i SV er representert». 

Innstilles: avvises til fordel for red 4 i den politiske uttalelsen 

Vedtak: Vedtatt 

V2 

Forslag fra Vest-Agder SV 

Punkt 1, «ulike tendenser». Endres til: «Ulike nivåer» i partiet. 

Innstilles: avvises til fordel for red 4 i den politiske uttalelsen 

Vedtak: vedtatt 

 



V3 

 Forslag fra Vest-Agder SV 

Punkt 1, Tillegg etter Det nedsettes: «av sentralstyret» 

Innstilles: avvises til fordel for red 4 i den politiske uttalelsen 

vedtak: vedtatt 

 

V4 

Forslag fra Vest-Agder SV 

Punkt 2. Endre til: «valgene i 2011 og 2013» 

Innstilles: avvises til fordel for red 4 i den politiske uttalelsen 

Vedtak: vedtatt 

 

V5 
Forslag fra Hege Lothe, Sogn og Fjordane SV 

Punkt 3, tillegg til slutt: «, og vert ein del av den åpne konferansen vinteren/våren 

2014. 

Innstilles: avvises til fordel for red 4 i den politiske uttalelsen 

Vedtak: vedtatt 

 

Uttalelsen om den politiske situasjonen ble vedtatt med følgende endringer: 

Valgresultatet er en skuffelse for venstrekreftene i Norge. Vi frykter at 

markedskreftene blir kraftig styrket på bekostning av felleskaps-Norge. Vi frykter at 

viktige reformer til folks beste i forhold til arbeidsliv, miljø, internasjonal solidaritet 

og rettferdig fordeling reverseres. Vi vil derfor stå fremst i kampen mot en slik 

utvikling både på Stortinget og sammen med de folkelige bevegelsene de neste fire 

årene. SVs eget resultat var svakt. Samtidig gjennomførte SV en sterk valgkamp, og 

gjennom en kraftig mobilisering de siste ukene sørget vi for at det fortsatt vil være et 

slagkraftig sosialistisk parti på Stortinget. Vi henter inspirasjon fra denne innspurten, 

når SV nå gjør oss klar for nye oppgaver i norsk politikk. 

 

SV har sittet i regjering i åtte år. De rødgrønne årene har forandret Norge til det bedre. 

SV vil fortsette å søke makt for å gjennomføre vår politikk for miljø og rettferdighet. 

Oppslutning, organisatorisk styrke og politisk gjennomslag vil være avgjørende for 

om det på nytt vil være mulig å inngå i et nytt regjeringssamarbeid for å styre Norge. 

Samtidig har SV også tidligere påvirket samfunnsutviklingen i opposisjon, og det vil 

vi gjøre igjen nå 

 

Vi vil være en tøff og kampklar opposisjon mot alle forsøk på å gjøre Norge til mer av 

et markeds- og ulikhetssamfunn, all politikk som svekker Norges solidaritet med 

verden omkring oss og enhver reduksjon i norsk innsats for å stanse klimaendringene. 

Men SVs aller viktigste oppgave er å legge grunnlag for en ny offensiv for 

venstresiden, og for røde og grønne ideer. 

 

Vårt prosjekt skal bygges nedenfra. Derfor skal vi besøke arbeidsplasser og 

utdanningsinstitusjoner, lokalsamfunn og andre steder hvor folk møtes. Våre svar skal 

ta utgangspunkt i vanlige menneskers erfaringer og utfordringer. Vi vil trenge sterke 

allianser for å møte det nye flertallet, og inviterer fagbevegelse og miljøbevegelse, 

solidaritets-, freds- og kvinnebevegelse til forsterket samarbeid. Vi vil ha et 



konstruktivt og godt forhold til partier vi deler standpunkter med, og innbyr dem til 

samarbeid både i og utenfor Stortinget. Vi vil ta vare på det gode forholdet til våre 

rødgrønne samarbeidspartnere, og slik legge til rette for rødgrønt samarbeid også i 

framtiden. 

 

Den nye stortingsgruppen vil videreutvikle SVs unike posisjon i norsk politikk, som 

det eneste partiet på Stortinget som er både grønt og rødt. Med det som utgangspunkt 

vil gruppen fortsette arbeidet med å gi SV en tydeligere stemme i flere av de viktigste 

debattene i norsk politikk, og en bredere politisk plattform for framtiden. 

 

Grasrotmobilisering blir viktigere og viktigere for å kunne vinne valg og utøve 

politisk makt. Å bygge en sterkere organisasjon, med flere lister, lag og aktive 

medlemmer, blir derfor en hovedprioritering for SV i årene som kommer.  

 

Landsstyret vil: 

 

 Invitere til en åpen konferanse om veien videre for de røde og grønne kreftene 

i norsk politikk, i løpet av vinteren eller våren 2014. 

 

 Invitere alle SVs lag og medlemmer til å diskutere og komme med innspill til 

landsstyrets behandling av ny Arbeids- og organisasjonsplan, og til den nye 

Stortingsgruppens politiske prioriteringer. I arbeids og organisasjonsplanen 

skal det slås fast hvilke politikkområder vi skal markere oss på framover og 

hvilke områder vi skal prioritere å jobbe fram ny politikk. 

 

 Landsstyret ber sentralstyret sette ned en bred sammensatt gruppe som skal 

analysere årsaker til valgresultatet. Gruppen skal komme med forslag til 

arbeidet med SVs arbeids og organisasjonsplan. Arbeids- og 

organisasjonsplanen behandles i januar. 

 

 Sak 22/13 Gjennomgang av den praktiske valgkampen 

 

Erfaringer fra praktiske gjennomføring av valgkampen. Innlegg fra hvert fylke 

og debatt (lørdag ettermiddag) 

 

Silje Schei Tveitdal innledet kort. 

 

Til debatt: 

Rolf Jørn Karlsen, Thore Wiig- Andersen, Gjertrud Kjellesvik, Elin Kvikshaug 

Berntsen, Marius M. Jøsevold, Steinar Nørstebø, Oddrun Årflot, Heidi Larsen, Anne 

Kolstad, Ida Løken Killie, Anne Lise Fredlund, Nora Fjelddalen, Karin Wiik, Lena 

Reitan, Torgeir Knag Fylkesnes, Mano Golshan, Lars Egeland, Nisveta Tiro, Gulay 

Kutal, Mona Wærnes, Marthe Hammer, Aksel Hagen, Thore Wiig-Andersen (2.gang), 

Oddrun Årflot (2.gang), Rolf Jørn Karlsen (2.gang), Steinar Nørstebø (2.gang), 

Johnny Ingebrigtsen, Hege Lothe, Audun Lysbakken, Marius M. Jøsevold (2.gang), 

Anne Kolstad (2.gang), Elin Kvikshaug Berntsen (2.gang), Oddny Miljeteig, Lena 

Reitan (2.gang), Lars Egeland (2.gang), Andreas Halse. 

 



Silje Schei Tveitdal oppsummerte. 

 

 

Sak 23/13 Lukket strategiseminar 
 

Partisekretær, Silje Schei Tveitdal, innledet om den økonomiske situasjonen. 

 

Debatt: 

Lena Reitan, Hege Lothe, Thore Wiig-Andersen, Johnny Ingebrigtsen, Gulay Kutal, 

Oddny Miljeteig, Marthe Hammer, Oddrun Årflot, Heidi Larsen, Lena Reitan 

(2.gang), replikk: Heidi Larsen, Silje Schei Tveitdal, replikk: Lena Reitan, 

svarreplikk: Silje Schei Tveitdal, Klubbrepresentant på partikontoret v/Marthe Høyer, 

Marius M. Jøsevold, Snorre Valen, Dag Seierstad, Ingrid Fiskaa, replikk: Dag 

Seierstad og Anne Lise Fredlund, svarreplikk: Ingrid Fiskaa, Torgeir Knag Fylkesnes 

replikk: Lena Reitan, svarreplikk: Torgeir Knag Fylkesnes, Audun Lysbakken, 

Steinar Nørstebø, Marthe Hammer, Lars Egeland, replikk: Gulay Kutal, Anne 

Kolstad, replikker: Marthe Hammer og Snorre Valen, Audun Lysbakken. 

 

Silje Schei Tveitdal oppsummerte. 

 

Forslag fra Ingrid Fiskaa, sentralstyret 

Sentralstyret vedtar rammene for nedbemanninga på partikontoret. 

 

 

Gruppearbeid 
 

Landsstyret ble delt inn i fire grupper: 

 

Gruppe 1: Bård Vegar 

Korleis skal vi utvikla forholdet til resten av venstresida? (inkludert fagrørsla, andre 

folkelege rørsler, AP, MDG, Raudt). Skal vi opne for eit tettare samarbeid-eventuelt 

med kven? 

 

Gruppe 2: Torgeir 

Korleis kan venstresida bli betre til å forme debattklimaet/opinionen i åra som kjem? 

Korleis kan vi utvikle SV til en ideverkstad på venstresida? Kva bør SV gjera, og kva 

bør andre aktørar (tankesmier, aviser, andre medie, nettverk) på venstresida gjera? 

 

Gruppe 3: Snorre 

Kva bør vera SVs identitet? Kven skal vi representera, kven bør vera medlemmer og 

kva slags type talspersonar bør SV ha? Korleis bygger vi fleire og ulike SV-profiler? 

Rekrutter flere kvinner og minoriteter? 

 

Gruppe 4: Ingrid 

Hvordan organiserer vi best debatten om veien videre ute i partiorganisasjonen. 

Hvilken rolle skal landsstyret/fylkeslaga, stortingsgruppa og partikontoret spille i 

prosessen.
 

 

Gruppene sender inn oppsummeringene på e-post. 

 


