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Sak 1 – Konstituering 

1 – 1 Innkallinger 

Innkallingene ble godkjent 

1 – 2 Saksliste 

1. Konstituering 

2. Beretning 

3. Arbeids- og organisasjonsplan 

4. Regnskap 

5. Budsjett 

6. Innkomne forslag 

7. Valg 

1 – 3 Dagsorden  

Lørdag 
 Tid  Program  

09:15 – 09:45  Årsmøteforberedende møte for nye årsmøtedeltakere  

09:00 – 10:00  Innsjekking, kaffe og snacks  

10:00 – 10:15  Konstituering  

10:15 – 10:25  Leders tale v/ Rannveig Kvifte Andresen  

10:25 – 10:40  Stortingsrepresentantens tale v/ Bård Vegar Solhjell  

10:40 – 11:30  Debatt  

11:30 – 11:45  Pause  

11:45 – 11:55  Hilsningstale fra Naturvernforbundet i Oslo og Akershus v/ Gjermund 

Andersen  

11:55 – 12:10  Beretninger  

12:10 – 12:15  Framlegging av forslag til arbeids- og organisasjonsplan  

12:15 – 13:00  Debatt  

13:00 – 14:00  Lunsj  

14:00 – 14:10  Hilsningstale fra Utdanningsforbundet i Akershus v/ Lene 

Hammersgren Stensli  

14:10 – 14:15  

14:15 – 14:20  

Hilsningstale fra Akershus Sosialistisk Ungdom v/ Linn Hexeberg  

Framlegging av regnskap for 2013 og forslag til budsjett for 2014  

14:20 – 14:35  Debatt  

14:35 – 14:50  Pause  

14:50 – 15:00  Kulturelt innslag v/ Christoffer Haugstulen fra Aktivitetshuset Volt på 

Lørenskog  

15:00 – 16:15  Framlegging og debatt rundt uttalelser og andre innkomne forslag  

19:00  

20:00 – 20:20  

21:30 – 22:00  

Festmiddag  

Musikk v/ Ragnhild Zeigler og Kai Skogheim  

Musikk v/ Kjell Hovde og Fred Finsen  

Søndag 
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 Tid  Program  

08:00 – 09:30  Frokost, utsjekking og tid til å lese redaksjonskomiteenes innstillinger  

09:30 – 10:00  Vedtak: Regnskap, budsjett og vedtekter  

10:00 – 10:05  Framlegging av redaksjonskomiteens innstilling til arbeids- og 

organisasjonsplan  

10:05 – 10:15  Vedtak: Arbeids- og organisasjonsplan  

10:15 – 10:25  Hilsningstale fra Fagforbundet i Akershus v/ Bente Stokker Knutsen  

10:25 – 10:40  Pause  

10:40 – 11:15  Framlegging av redaksjonskomiteens innstillinger til uttalelser – 

mulighet for å opprettholde forslag og stille spørsmål  

11:15 – 11:30  Vedtak: Uttalelser  

11:30 – 11:45  Pause  

11:45 – 12:15  Tale v/ Torgeir Knag Fylkesnes, SVs stortingsrepresentant fra Troms  

12:15 – 13:00  Debatt  

13:00 – 14:00  Lunsj  

14:00 – 14:10  Hilsningstale fra Industri Energi v/ Johnny Håvik  

14:10 – 14:30  Valg: Fylkesstyre, utvalgsledere, representantskap, nominasjonskomité 

til fylkesvalget i 2015, programkomité til fylkestingsvalget i 2015, 

revisor, styre for SVSF Akershus og valgkomité til årsmøtet i 2015  

14:30  Vi synger tradisjon tro Internasjonalen før avreise  

 

1 – 4 Forretningsorden 

1. ÅPENT MØTE  

1.1. Årsmøtet er åpent.  

2. DELTAKERNES RETTIGHETER  

2.1. Alle medlemmer av Akershus SV har full tale- og forslagsrett. 

2.2. Stemmerett er forbeholdt delegatene fra lokallaga, Akershus SU og fylkesstyret. 

2.3. Årsmøtet kan i tillegg godkjenne at medlemmer som ikke er valgt fra lokallaget får 

delegatstatus med fulle rettigheter i tråd med § 2.4 i Akershus SVs vedtekter.  

2.4. Medlemmer av fylkesstyret kan ikke stemme over beretning (årsmelding) og regnskap.  

3. KONSTITUERING  

3.1. Etter forslag fra Fylkesstyret velger årsmøtet to møteledere for hver dag og to referenter. 

Referent kan være ansatt sekretær. Dernest behandles forretningsorden og dagsorden. 

Det foretas valg av komiteer som er nevnt i forretningsorden og evt. andre komiteer som 

er nevnt i innkallinga.  

3.2. Det velges en redaksjonskomité med 5 personer, hvorav en velges av SU.  

3.3. Det velges en fullmaktskomité på to personer.  

3.4. Møteledere foreslår passende antall tellekorps. Disse trer i funksjon når møteledere ber 

om det.  

4. DEBATTEN  

4.1. Taleren skal holde seg til den sak eller den del av saken som debatten gjelder og unngå en 

atferd som kan oppleves som hersketeknikk. Møtelederen skal se til at det blir gjort.  

4.2. Det må ikke sies noe som krenker forsamlingen, noen av medlemmene eller andre. Det er 

heller ikke lov å lage uro i salen.  

4.3. Overtrer noen reglementets ordensbestemmelser, påtaler møtelederen dette, om 

nødvendig to ganger. Retter vedkommende seg likevel ikke etter reglementet, kan 

møtelederen ta fra henne/ham ordet eller ved avstemning la forsamlingen avgjøre om 

vedkommende skal stenges ute fra resten av møtet.  
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5. FORSLAG  

5.1. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigentbordet. Alle forslag skal være underskrevet 

med forslagstillers navn og delegatnummer.  

5.2. Det er ikke mulig å sette fram forslag etter at strek er satt.  

6. AVSTEMNINGER  

6.1. Avstemninger foregår ved håndsopprekking. En stemmer ved å rekke delegatkortet i 

været. Kun de med delegatkort har stemmerett.  

6.2. Ved personvalg med flere enn én kandidat kan det kreves skriftlig avstemning.  

6.3. Etter annen gangs stemmelikhet ved personvalg foretas avgjørelsen ved loddtrekning. 

Etter annen gangs stemmelikhet i votering over sak foretas avgjørelsen ved 

loddtrekning. Før endelig avstemning i en sak, kan forsamlingen vedta 

prøveavstemninger som ikke er bindende.  

6.4. Hvis det vedtas prøveavstemning over en innstilling eller et forslag i flere poster eller 

paragrafer, bør det vanligvis stemmes foreløpig over hver post eller paragraf, og deretter 

til slutt over hele innstillingen eller hele forslaget.  

7. TALETID  

7.1. Taletiden er tre minutter for første innlegg og to minutter for andre innlegg, dersom ikke 

annet bestemmes. Minoritetsspråklige kan få ett minutt ekstra tid hvis de ber om det.  

7.2. Det gis anledning til en replikk og en svarreplikk, hver på ett minutt, dersom ikke annet 

bestemmes. De første som tegner seg får replikken.  

7.3. "Ordet til forretningsorden" må ikke overskride ett minutt.  

7.4. Ordet til innlegg kreves ved å rekke delegatkortet i været. Ordet til replikk kreves ved å 

holde delegatkortet i været med to fingre foran kortet.  

7.5. Møteleder kan til en hver tid foreslå begrensa taletid. Taletida blir begrensa hvis flertallet 

av delegatene ønsker det.  

7.6. Ordstyrer kan velge å prioritere de som tidligere ikke har hatt innlegg i debatten. I 

debatter med lav kvinneandel kan kvinner prioriteres på talelista.  

8. ORDEN I SALEN  

8.1. Møtelederen skal sørge for å opprettholde god orden i møtesalen. Hun/han skal se til at 

talerne ikke blir avbrutt eller forstyrret. Hvis en tilhører ved meningsytringer eller på 

annen måte forstyrrer forhandlingen eller for øvrig opptrer på en måte som strir mot god 

orden, kan møtelederen vise ut vedkommende tilhører.  

 

1 – 5 Ordstyrere, referenter, komiteer og protokollunderskrivere 

Ordstyrere lørdag: 

Hanne Kvifte Andresen  Fylkesstyret 

Vegard Stensrud   Tidligere fylkessekretær 

 

Ordstyrere søndag: 

Marianne Moltke-Hansen Fylkesstyret 

Kjersti Marie Stensrud  Bærum SV 

 

Referenter: 

Nicholas Wilkinson  Fylkessekretær 

Mari Ann Berg   Oppegård SV 

 

Redaksjonskomité: 
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Ruth Birkeland (leder)  Fylkestingsgruppa 

Marius Pellerud   Skedsmo SV 

Live Øverlier   Bærum SV 

Ingvar T. Skjerve   Ski SV 

Petter Hauge-Corneliussen Sosialistisk Ungdom 

 

Fullmaktskomité: 

Gjermund Skaar (leder)  Fylkesstyret 

Tine Solvang   Lørenskog SV 

 

Protokollunderskrivere: 

Rannveig Kvifte Andresen Fylkesstyret 

Ruth Solveig Birkeland  Fylkestingsgruppa 

 

Sak 2 – Beretning 

Beretningen ble tatt til orientering 

Sak 3 – Arbeids- og organisasjonsplan 

Hovedprioriteringer for Akershus SV i 2014 
A. Bli en mer synlig politisk aktør i Akershus 

B. Være et spennende og engasjerende parti å være medlem i 

C. Sikre lister og lag i alle kommuner til valget i 2015 
 
Arbeids- og organisasjonsplanen er tiltakene Akershus SV skal gjennomføre for å sikre at 

hovedprioriteringene oppfylles. 

 

A. Bli en mer synlig politisk aktør i Akershus 
For å bygge oppslutning om SVs politiske prosjekt for miljø og rettferdighet må vi 

synes. Vi synes gjennom direkte velgerkontakt, i media og gjennom kontakt med 

meningsbærere som sprer informasjon om SV til sine. 

 

A.1. Direkte velgerkontakt 
Det er lokallagene som gjør aktivitetene som gir 

direkte velgerkontakt. Fylkeslaget skal støtte 

lokallagene i deres arbeid og jobbe med målrettede 

kampanjer på forskjellige politiske felt. 

A.1.1. Støtte til lokallaga 
1. Akershus SV skal hjelpe lokallag som ønsker det 

med: 
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a. Printing, design og bestilling av løpesedler, plakater og annet trykkmateriell 

b. Planlegging og organisering av møter/aktiviteter i lokallaga 

c. Innhenting av gode innledere og talere 

d. Medlemslister og annen kontaktinformasjon 

2. Alle lokallagene skal tilbys skolering på: 

a. Aktivisme 

b. Dør til dør 

A.1.2. Politiske kampanjer 
1. Fylkesstyret skal legge fram minimum to kampanjepakkeforslag til 

representantskapsmøtet i september som så vedtar en kampanje for høsten. Det 

utarbeides kampanjepakker på: 

a. Kollektivpakke for Oslo og Akershus 

b. Palestina 

c. Vern av Follomarka og grønne lunger 

2. Kampanjepakkene skal minst inneholde  

a. Løpeseddel 

b. Forslag til leserbrev  

c. Interpellasjon/spørsmål til fylkestinget  

d. Forslag til interpellasjon/spørsmål til kommunestyrene 

e. Kampanjeplan 

f. Aksjonsideer 

 

A.2. Mediearbeid 
Utspill i media endrer folks oppfatning av 

SV og kan flytte politiske standpunkt. 

Akershus SV skal bli det tydeligste partiet i 

Akershusmediene, både gjennom støtte til 

lokallaga i deres arbeid og gjennom mer 

aktivt mediearbeid i fylkestingsgruppa, 

fylkesstyret og med 

stortingsrepresentanten. Forberedelsene til 

valget i 2015 må starte nå. 

A.2.1. Støtte til lokallaga 
1. Alle lokallagene skal tilbys 

medieskolering 

2. Fylkessekretær skal bistå lokallag med å skrive pressemeldinger og leserbrev og gi 

innspill på medieutspill 

A.2.2. Mer aktivt mediearbeid 
1. Regionsavisene og/eller Østlandssendingen skal kontaktes hver gang relevante saker er 

oppe i fylkestinget eller på Stortinget. De folkevalgte og lokallagslederne skal varsles eller 

tas med på utspillene så ofte som mulig. 

2. Uttalelser fra representantskapet og årsmøtet skal følges opp med medieutspill fra 

fylkeslaget 

A.2.3. Forberedelser til fylkestingsvalget i 2015 
1. For å ha god tid til å gjøre fylkestingskandidatene kjent legges nominasjonsmøtet til 

oktober 2014. 

2. Etter nominasjonsmøtet skal utspill som kan gjøre toppkandidatene til fylkestingsvalget 

mer kjent prioriteres. 

a. Lokallagene bes melde fra om de har mediesaker der toppkandidaten fra deres 

region kan være med 

 

A.3. Kontakt med meningsbærere 
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Akershus SV skal bygge sterkere bånd til meningsbærere som så kan spre informasjon 

om SV til sine. I 2014 skal dette arbeidet rettes mot organisasjoner.  
1. Akershus SV skal ha prioriterte samarbeidspartnere som skal kontaktes når saker som 

angår dem kommer opp i fylkestinget og på Stortinget. I 2014 skal disse organisasjonene 

prioriteres: 

a. Fagforbundet 

b. Naturvernforbundet 

c. Utdanningsforbundet 

2. Prioriterte samarbeidspartnere skal inviteres til å gi innspill til våre folkevalgte på den 

årlige folkevalgtskoleringen.  

3. Det skal inviteres til dialogmøter med Fagforbundet to ganger i året der fylkesleder, 

gruppeleder, leder av faglig utvalg og fylkessekretær deltar.  

4. Det skal arrangeres et faglig seminar årlig i samarbeid med Fagforbundet. 

 

B. Et spennende og engasjerende parti å være medlem i 
Akershus SV er et fellesskap for folk som ønsker et grønnere og mer rettferdig 

samfunn. Det skal være viktig og spennende å være medlem i Akershus SV. For å 

sikre dette må Akershus SV sikre gjennomslag for medlemmenes ønsker og mål, 

være en god sosial arena, sikre arenaer for å diskutere politikk og gi 

medlemmene skolering. 

 

B.1. Gjennomslag for medlemmenes ønsker 

og mål 
For å sikre medlemmene innflytelse over samfunnet 

må vi sikre demokratisk forankring av fylkespartiets 

politikk hos medlemmene og gi medlemmene direkte 

innflytelse. 

B.1.1. Demokratisk forankring 
1. Viktige saker fra fylkestinget skal behandles i 

representantskapet når mulig 

2. Representantskapet skal bestemme hovedprioriteringene i fylkestingsgruppas budsjett- 

og handlingsprogramforslag 

B.1.2. Direkte innflytelse 
1. Stortingsrepresentanten og fylkestingsmedlemmene skal prioritere, og følge opp, innspill 

fra medlemmer i Akershus SV i de folkevalgte organene 

2. Fylkessekretær skal hjelpe medlemmer med å finne fram til rette folkevalgte for å få 

fremmet deres ideer og mål 

3. Det holdes halvårlige medlemsmøter på Stortinget med stortingsrepresentanten og 

gruppelederen på fylkestinget der medlemmene kan gi sine innspill til stortinget og 

fylkeskommunen og høre om arbeidet som gjøres. 

 

B.2. En god sosial arena 
SV organiserer folk som deler målet om et rødere 

og grønnere Norge. For å være et spennende parti 

skal vi også være et parti det er hyggelig å være 

medlem av. 
1. Fylkespartiet skal hjelpe lokallaga å organisere 

regionale sommerfester for alle medlemmene 

2. Hver vinter skal det arrangeres 

semesteravslutning for alle medlemmene 
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3. Etter alle fylkespartiets arrangementer skal det arrangeres sosiale samlinger 

 

B.3. Arenaer for å diskutere politikk 
Der SVere møtes diskuteres det politikk fordi SVere liker å diskutere politikk. Akershus 

SV skal legge til rette for faste møteplasser, med spennende innledere som kan gi rom 

for politisk diskusjon og påfyll i hverdagen. 
1. Det arrangeres politisk verksted fire ganger i året enten med debatt eller spennende 

innledere. 

 

B.4. Skolering 
Akershus SV skal være Sosialistisk Venstrepartis 

best skolerte fylkeslag med gode 

utviklingsmuligheter for medlemmene både på 

praktisk politikk og ideologi. 
1. Det skal arrangeres et ideologiseminar for 

medlemmene i samarbeid med Oslo SV hvert 

ikke-valgår.  

2. Det arrangeres et lokallagslederseminar hver 

vår. 

3. Lokallaga skal få støtte til å drive sitt eget 

skoleringsopplegg gjennom midler fra Akershus SVs studieforbund og få støtte av 

fylkessekretær til å finne innledere. 

4. Fylkespartiet skal kunne gi ekstra støtte og hjelp til lokallag som legger til rette for 

skolering for andre lag i regionen. 

 

C. Sikre lister og lag i alle kommuner til valget i 2015 
Alle innbyggere i Akershus skal få muligheten til å stemme for miljø og 

rettferdighet i 2015, og alle SVere som ønsker å bidra i kampen for et bedre 

samfunn skal ha et lokallag å jobbe i. For å sikre dette må lokallagene og de 

folkevalgte få enda bedre støtte og hjelp i tiden framover. 

 

C.1. Lokallag 
Lokallagene er grunnsteinen i Akershus SV. Fylkespartiet og lokallaga må styrke 

hverandre for å skape det partiet vi ønsker å være. 
1. Alle lokallag har kontinuerlig tilbud om skolering innen: 

c. Lokallagsarbeid 

d. Aktivisme 

e. Dør til dør 

f. Medietrening 

g. Nettside- og sosiale medier skolering 

h. Medlemsverving 

i. Om skoleringen bestilles to uker i forveien skal lokallaget være garantert en 

innleder. 

2. Alle lokallag skal ha en kontaktperson i fylkesstyret gjennom fadderordningen.  

3. Det arrangeres lokallagsskolering i mars for å styrke lokallagslederne som SVs fremste 

representanter lokalt. 

4. Regionsamarbeidet skal styrkes. Akershus SV skal hjelpe regionene med å arrangere 

regionsmøter to ganger i året.  

5. Akershus SV skal hjelpe lokallagene med å arrangere sommerfest i hver region. 

6. Det arrangeres Ny i SV-seminar to ganger i året.  
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7. Fylkesstyret og fylkessekretær skal prioritere å delta på medlemsmøter hos lokallagene. 

8. Fylkesstyret skal hjelpe de lagene som sliter med å stille liste, til å få en liste. 

9. Fylkespartiet dekker SMS-utsendinger for lokallaga. 

 

C.2. Støtte de folkevalgte 
De folkevalgte forvalter velgernes tillit til 

SV og er våre makthavere i folkevalgte 

forsamlinger. For å gi de folkevalgte rom 

til å endre samfunnet i rødere og grønnere 

retning skal fylkespartiet avlaste dem i 

deres arbeid der de ønsker det. 
1. Det skal holdes en folkevalgtskolering 

for de folkevalgte i forkant av 

kommunenes budsjett- og 

handlingsprogrambehandlinger. 

2. Akershus SV skal drifte en 

Facebookgruppe der interpellasjoner og 

kunnskap kan deles på tvers av kommunestyregruppene. 

3. Akershus SV er ansvarlige for å sikre de folkevalgte innspill fra prioriterte 

samarbeidsorganisasjoner på fylkesnivå.  

4. Fylkessekretær skal bistå kommunestyregrupper som ønsker det med saksbehandling og 

å lage budsjettforslag. 

5. Fylkessekretær skal hjelpe kommunestyregruppene med å utarbeide pressemeldinger og 

kontakte pressen. 

 

Årshjul for Akershus SV 
Måned Aktivitet 2014 2015 2016 2017 

Januar/februar Fylkesårsmøte x x x x 

Februar Representantskapsmøte x x x x 

Mars Lokallagslederskolering x x x x 

Mars Ny i SV x x x x 

Mars Politisk verksted x x x x 

Mars Dialogmøte med de folkevalgte x x x x 

April Regionsamling x x x x 

Mai 1. mai x x x x 

Mai Representantskapsmøte x x x x 

Mai Valgkampskolering  x  x 

Mai Ideologiseminaret (med Oslo SV) x  x  

Mai Faglig seminar x x x x 

Juni Politisk verksted x x x x 

Juni Sommerfester (Vestregionen, Follo og 

Romerike) 

x x x x 

September Politisk verksted x  x  

September Representantskapsmøte x x x x 

September Ny i SV x x x x 

September Regionsamling x x x x 

September Dialogmøte med de folkevalgte x x x x 

Oktober Politisk kampanje x  x  

Oktober Folkevalgtseminaret x x x x 
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Oktober Nominasjonsmøte x  x  

November Representantskapsmøte x x x x 

November Vinteravslutning x x x x 

Desember Politisk verksted x x x x 
 

 

Årshjul for SV sentralt (arrangementer som påvirker Akershus SV) 

Måned Aktivitet 2014 2015 2016 2017 

Februar Landsstyremøte: 

- Innstiller til LM i landsmøteår 

x x x x 

Mars Landsmøtet  x  x 

April Vårkampanjen x x x x 

Mai Landsstyremøte: 

- Nedsetter utvalg i landsmøteår 

x x x x 

August Landsstyremøte/valgkamp-kickoff  x  x 

September Landsstyremøte: 

- Valgkampstrategi i valgår 

x x x x 

Oktober Folkevalgtsamlingen  x   

Oktober Kvanmokonferansen x  x  

November Landsstyremøte: 

- Budsjett og organisasjonsplan 

- Avgjør vårkampanje 

x x x x 

 

Sak 4 – Regnskap 

Inntekter Regnskap Budsjett Prosent av budsjett 

Statsstøtte 349 737,10 344760 101 % 

Kontingent  og nom. støtte 88 308,00 97000 91 % 

Støtte fra SV sentralt  0,00 2500 0 % 

Partiskatt 24 809,00 10000 248 % 

Sekretærhjelp 300 000,00 150000 200 % 

Avtalegiro og gaver 102 180,00 60000 170 % 

Valgkampstøtte 0,00 10000 0 % 

Renteinntekter 9 995,66 

  Inntekter 875 029,76 674260 130 % 

 

Kostnader Regnskap Budsjett Prosent av budsjett 

Samlede lønnskostnader 494 777,41 500000 99 % 

Representantskapet 10 000,00 17000 59 % 

Årsmøte 46 890,00 40000 117 % 

Landsstyret 7 200,00 9000 80 % 

Landsmøtet 33 870,00 30000 113 % 

Kurs/seminar deltager 6 259,00 2500 250 % 

Kurs/seminar arrangør 

 

5000 0 % 

Kontor 35 820,77 15000 239 % 
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Valgkamp 41 130,25 50000 82 % 

diverse 3 072,18 

  Kostnader 679 019,61 668500 102 % 

 

 

Balanse 

 Inntekter 875 029,76 

Kostnader 679 019,61 

Årets resultat 196 010,15 

 

Egenkapital 31.12.2012 486 750,03 

Egenkapital 31.12.2013 682 760,18 

 

Kontobevegelser 

Kontonavn Startsaldo Posteringer i perioden Sluttsaldo 

    Inn Ut Bevegelser   

Kasse 100,00   100,00 -100,00 0,00 

Brukskonto 128 514,04   49 412,95 -49 412,95 79 101,09 

Pensjonskonto 22 376,80   22 376,80 -22 376,80 0,00 

Skattetrekkskonto 44 177,63   28 034,63 -28 034,63 16 143,00 

Sparekonto 371 116,49 274 798,33 

 

274 798,33 645 914,82 

Valgkampkonto 12 442,93   12 442,93 -12 442,93 0,00 

Kundefordringer -217,61 2 380,26 

 

2 380,26 2 162,65 

Gjeld -66 726,61 38 353,69 

 

38 353,69 -28 372,92 

Gjeld til det offentlige -25 033,64   7 154,82 -7 154,82 -32 188,46 

Egenkapital -486 750,03     196 010,15 682 760,18 

 

Sak 5 – Budsjett 

Inntekter Regnskap 2013 2014 2015 

Statsstøtte 349 737 350 000 355 000 

Kontingent 70 690 72 000 74 000 

Avtalegirogaver 82 180 100 000 100 000 

Partiskatt 24 809 40 000 40 000 

Sekretærkjøp fra fylkestingsgruppa 300 000 220 000 220 000 

Støtte fra sentralt 17 618 0 20 000 

Andre gaver 20 000 0 0 

Renteinntekter 9 996 10 000 10 000 
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     SUM 875 030 792 000 819 000 

     Kostnader 
   Kontor       

  Samlede lønnskostnader 494 777 535 000 540 000 

  Regnskap   20 000 20 000 

  Kontormateriell 35 821 10 000 10 000 

  Porto   5 000 5 000 

  Fylkessekretærsamlinger 6 259 2 500 2 500 

  Avtalegirokampanje   10 000   

  Facebookannonser   3 000 3 500 

  SMS-utsendinger   3 000 6 000 

  SMS for lokallag   1 000 1 000 

  Gaver   2 000 2 000 

  Reisedekning lokallagsbesøk   1 500 1 500 

Sum kontor 536 857 593 000 591 500 

Fylkesstyrets fullmakt   5 000 5 000 

Representantskapsmøtene       

  Lokaler   10 000 12 000 

  Servering   2 000 3 000 

Sum representantskapsmøtene 10 000 12 000 15 000 

Årsmøtet 46 890 50 000 50 000 

Landsstyremøtene 7 200 7 500 8 000 

Landsmøte 33 870   40 000 

Nominasjonsmøtet   3 500   

Seminarer       

  Ideologiseminaret   20 000   

  Lokallagsledersamling   15 000 9 000 

  Ny i SV   2 000 2 000 

Sum seminarer   37 000 11 000 

Politiske verksteder 0 3 000 3 000 

Politiske kampanjer       

  trykking av materiell   4 000   

  Facebookannonser   1 000   

Sum politiske kampanjer 0 5 000 0 

Valgkamp       

  Materiell     140 000 

  Skolering     40 000 

  Facebookannonser     30 000 

  Diverse     10 000 

Sum valgkamp 41 130 0 220 000 
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     SUM 679 020 716 000 943 500 

     Antatt årsresultat 196 010 76 000 -124 500 

     Antatt kapital ved utgang av året 682 760 758 760 634 260 

 

Sak 6 – Inkomne forslag 

Eksterne uttalelser 

Kvalitet i skolen – støtt lærernes krav 

KS krever at lærerne skal arbeide i 7 uker uten elever. I og med at lærerne 

allerede fyller et årsverk betyr dette at lærerne må arbeide mindre når elevene er 

på skolen, og mer når elevene ikke er der. Akershus SV støtter lærerne og sier 

blankt nei til kravet fra KS. 

Kvalitet i skolen  

Kvalitet i skolen krever nok lærere som har tid og mulighet til å se hver elev. For 

at elever skal lære mest mulig må timene være godt forberedt og elevene må få 

gode tilbakemeldinger og vurderinger. For å sikre en skole med høy kvalitet må 

lærerne derfor jobbe lengre enn elevene. Dette resulterer i en normalarbeidsuke 

på 43 timer, timer lærerne får igjen som avspasering om sommeren.  

Om lærernes arbeidsår skal strekkes inn i elevenes sommerferie frykter SV for 

kvaliteten i skolen. Lærernes tid til forberedelser, vurdering og annet arbeid som 

foreldresamtaler må kuttes, til skade for elever og læring. KS’ forslag vil gi en 

dårligere skole fordi det vil gi mindre tid til forberedelser og dermed dårligere 

undervisning.  

Tid til elevene  

Akershus SV mener lærerne skal bruke mest mulig tid på elevene. Da må 

lærerne være på jobb i skoleåret, ikke når elevene er på ferie. Å foreslå mindre 

tid til forberedelser og lengre arbeidstid når elevene ikke er tilstede er et forslag 

som kun ser lurt ut på skrivebordspultene i KS.  

 Akershus Sosialistisk Venstreparti ønsker kvalitet i skolen og vil støtte 

lærernes krav om tid til forberedelser og vurdering, framfor arbeidstid på 

tomme skoler.  
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 Akershus Sosialistisk Venstrepartis fylkestingsgruppe vil, om KS’ forslag 

går gjennom, foreslå at fylkeskommunen likevel beholder dagens lengde på 

lærernes skoleår.  

 Akershus Sosialistisk Venstreparti oppfordrer alle SVs folkevalgte om å 

støtte lærernes krav om kvalitet i skolen.  

 

Dyrka mark er til for matproduksjon og skal ikke 

bygges ned 

Mye av den aller beste landbruksjorda i Akershus er allerede bygget ned. Presset 

på å få bygget ned enda mer er stort. Å bygge på dyrka mark er ofte billigere enn 

andre alternativer. Å avgiftsbelegge nedbygging av dyrka mark kan derfor være 

et egnet virkemiddel for å dempe presset på dyrka mark. SV i Akershus mener 

det bør innføres avgift på nedbygging av dyrka mark. Nedbygging av dyrka mark 

må lovreguleres slik at arealene til matproduksjon ikke blir mindre. 

SV i Akershus er bekymra for hvordan overordna myndigheter vil håndtere disse 

interessekonfliktene framover. Sist demonstrert i IKEA-saken. Her konkluderer 

regjeringa med at IKEA får bygge ned 70 mål av den beste kornjorda fordi dette 

kan bidra til å styrke utviklingen i Vestby sentrum.  

Så lenge det fortsatt er muligheter for å fortette i byer og tettsteder, skal ikke 

dyrka mark bygges ned. I gangavstand rundt trafikknutepunkter bør det bygges 

tett og høyere der det kan skje innenfor rammen av eksisterende bebyggelse. 

Utnyttelsesgraden må være høy og parkeringsbestemmelsene restriktive. Dette 

er områder som skal være arealeffektive, med et godt nett av gang- og 

sykkelveger, og kreve minimal bruk av bil. Slik reduserer vi presset på dyrka 

mark. Slik legger vi til rette for at klimamål kan nås.  

Vi ønsker å gå over til et mer økologisk jordbruk, noe som medfører et behov for 

større plass. Derfor er det enda viktigere å ta vare på de jordbruksarealene vi 

har. 

Felles plan for areal og transport for Oslo og Akershus er under utarbeiding. For 

å hindre videre nedbygging av dyrka mark, må det i denne planen fastsettes 

klare og forpliktende retningslinjer for vern av dyrka mark. Retningslinjer som: 

 Setter klare grenser for utbygging mot dyrka mark, for eksempel i form av 

en grønn strek på plankartet. 
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 Setter krav til høy utnyttelsesgrad før det overhodet kan komme på tale å 

diskutere nedbygging av dyrka mark. 

 Unntak fra disse retningslinjene gis bare dersom tunge offentlige formål 

krever det og disse oppgavene ellers ikke lar seg løse.  

 

Erstatt EØS-avtalen!  

Om Norge ikke er medlem av Den Europeiske Union (EU), har EØS-avtalen 

bevist at Norge er blitt en del av fellesskapet gjennom de fire friheter. EU har 

gjennom sitt lovverk og sine direktiver fått mer innflytelse på norsk politikk.  

EØS-avtalen har resultert i at vårt nasjonale styringsverktøy er blitt innskrenket 

ved at vi ensidig er mottaker av EUs mange direktiver. Vi har mistet mye av 

styringsretten på viktige nasjonalpolitiske områder der Norge tidligere har hatt 

et sterkt regelverk.  

Det er grunn til å frykte at EU-landenes lemfeldige omgang med faglige 

rettigheter og organisasjonsfrihet vil øke presset mot norsk fagbevegelse. Flere 

direktiver som allerede er blitt vedtatt viser i klartekst at det er 

arbeidsgiverorganisasjonene som styrer arbeids- og lønnspolitikken i Europa, 

fjernt fra arbeidslivets overenskomster og fagbevegelsens sterke stilling i Norge.  

Gjennom EØS-avtalen trues vi også av EUs markedsorientering med skattekutt, 

avregulering av finanssektoren, privatisering og konkurranseutsetting. Det 

gjelder også en tiltakende markedsstyring av offentlig sektor. Gjennom alle 

vedtatte direktiver, og med tanke på nye direktiver som vil komme, er det grunn 

til å hevde at norsk arbeidsmarkedspolitikk og norske velferdsordninger vil møte 

atskillig press fra EU de nærmeste årene.  

Derfor går SV inn for å forhandle frem en mindre omfattende handel- og 

samarbeidsavtale som avløser EØS-avtalen samtidig som Schengen-avtalen 

erstattes av en pass-ordning som står under norsk judisiell kontroll. 

 

Behold innstillingsretten! 
 

Høyreleder Erna Solberg foreslo under valgkampen at Arbeidsmiljøloven måtte 

endres slik at fagforbundene mister innstillingsretten til lokale 
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arbeidstidsavtaler. Også Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre har 

varslet at de ønsker å endre arbeidstidsreglene. 

 

Høyres ønske om å frata fagforeningene innstillingsretten får tilslutning fra 

andre arbeidsgiverorganisasjoner:  

 

 KS vil ha slutt på lærerorganisasjonenes innstillingsrett mot lokale 

arbeidstidsavtaler. KS ønsker større fleksibilitet enn nåværende avtale gir 

plass til, som vil gi større makt til lokale skoleledere og mer bunden tid på 

skolen for lærerne. 

 Arbeidsgiverorganisasjonene vil innføre en mer fleksibel arbeidsmiljølov 

som er mindre tungvint enn dagens regelverk og som åpner for 

midlertidige ansettelser. 

 

Presset yrkesgruppe 

 

Solberg peker på at dette i særlig grad gjelder pleie- og omsorgssektoren fordi det 

er nødvendig at helsepersonell går lengre unntaksturnuser. Samtidig forsøker 

hun å sette brukere opp mot helsearbeideres yrkesstolthet ved å hevde at ”det er 

dette de svakeste i samfunnet trenger.” 

  

Forslaget åpner for lengre skift, kortere hviletid og flere deltidsstillinger. 

Andelen faste stillinger vil synke. Dessuten foreslår arbeidsgiverorganisasjonen 

Spekter at sykepleiere skal jobbe annenhver helg. En slik rovdrift på 

helsepersonell kan føre til at presset på yrkesgruppen blir større og sykefraværet 

øker. Det vil igjen føre til flukt fra omsorgsyrkene.  

 

Akershus SV vil advare mot enhver form for brutalisering av arbeidslivet 

gjennom lengre skiftordninger, kortere hviletid og flere deltidsstillinger. 

 

Akershus SV vil i samarbeid med andre partier og fagorganisasjoner bekjempe 

ethvert forsøk på å frata arbeidstakerorganisasjonenes innstillingsrett til lokale 

arbeidstidsavtaler eller på andre måter svekke ansattes rettigheter nedfelt i 

Arbeidsmiljøloven. 
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Nei til reservasjonsrett for fastleger – forsvar sårbare 

kvinner 

Retten til selvbestemt abort ble vunnet i 1978. I dag står vi overfor et forsøk på å 

innskrenke denne retten. 

Årsmøtet i Akershus SV vil på det sterkeste motsette seg at fastlegene skal 

kunne reservere seg mot å henvise kvinner til abort. 

 

Interne uttalelser 

Gjenreis SV som et bredt parti! 
 

Landsstyret ba i sitt møte i september Sentralstyret nedsette et bredt 

sammensatt utvalg for å oppsummere erfaringer og komme med innspill til 

diskusjonen om veien videre.  

 

Det kom inn forslag på flere aktuelle kandidater til utvalget som ville sikret en 

politisk bredde, men Sentralstyret valgte å ikke ta hensyn til dette. Dermed ble 

et viktig og ganske utbredt synspunkt i SV - en grunnleggende kritisk holdning 

til den regjeringsstrategien partiet hadde valgt - ikke representert i utvalget.  

 

Dette har medført at rapporten ikke inneholdt noen dissenser som viste 

forskjellige syn på hvordan SV har kommet seg gjennom årene som 

regjeringsparti, og følgelig at rapporten ikke ble et så godt utgangspunkt for 

debatten i partiet som den kunne ha blitt. 

 

Det har vært et stadig tilbakevendende problem at SV-ledelsen har valgt å ikke 

inkludere opposisjonelle røster i utvalg, komitéer og som innledere og andre 

bidragsytere på sentrale konferanser. Når vi nå sammen skal gjenreise SV er det 

viktig at alle medlemmer og de bevegelsene vi har jobbet sammen med føler seg 

inkludert, både fordi det er sånn et demokratisk parti fungerer, og fordi dette 

gjør debattene bedre.  

 

Årsmøtet i Akershus SV mener at det skal svært gode grunner til for å ikke 

tilstrebe politisk bredde, i tillegg til de andre hensynene vi tar for å sikre at 

forskjellige røster blir hørt og forskjellige perspektiv blir ivaretatt.   
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Årsmøtet ber Landsstyret i framtida legge vekt på at mindretallsynspunkter er 

representert i rimelig grad i slike utvalg og som innledere på SVs konferanser og 

seminarer. 

 

 

Gjenreis SV som fredsparti 

Mange har valgt SV som sitt parti fordi SV var i opposisjon til NATO og mot den 

politikk som NATO-medlemskapet medfører ovenfor sårbare deler av verden.  

SV må være en sterk stemme mot den økende produksjon av våpen og 

våpenkomponenter i Norge, mot kjøp av jagerbombefly som er beregnet på 

angrep, mot bruk av norske satelittstasjoner bl.a. på Antarktis og Svalbard til 

krigføring. SV må være opptatt av konfliktforebygging og motarbeide bruk av 

militærmakt. SV må satse på å øke kompetansen hos alle på fredelig 

konfliktløsning  

Ordet «fred» må tas i bruk igjen. «Sikkerhet» må gjelde det utvidete 

sikkerhetsbegrepet og ikke kun såkalt militær sikkerhet. 

 Akershus SV ber om at SVs internasjonale utvalg får et «underutvalg» for 

fred og sikkerhetspolitikk. 

 

 

Redd liv i Iran! 

Iran er en terroriststat som ønsker å lure det internasjonale samfunnet ved å 

vise verden et helt annet ansikt etter presidentvalget i 2013. I flere år har det 

internasjonale samfunnet forsøkt å stanse Irans mulige atomvåpenprogram, uten 

hell. 

Det diktatoriske iranske regimet sine verste handlinger de siste 34 årene har 

vært mot sitt eget folk. I det multinasjonale Iran eksisterer seks mindre nasjoner 

med folkegrupper. To av dem, kurdere og baluchere, er spesielt utsatt for drap og 

henrettelser. Særlig kurdere er diskriminert på arbeidsmarkedet, boligmarkedet 

og politisk, og de lever med forfølgelse og omfattende fattigdom. 

Grunnet forfølgelsene og diskrimineringen må tusener av kurdere forsørge sine 

familier gjennom å transportere varer mellom Iran og Irak. Dessverre drepes 
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flere hundre av disse hvert år av iranske spesialstyrker og soldater. Nå i dag 

venter 50 kurdiske menneskerettighetsforkjempere, samfunnsaktivister og 

journalister på henrettelse i Iran. SV må bidra til å redde liv i Iran: 

1. SVs utenriksfraksjon på Stortinget må ta opp disse sakene i Stortinget, 

fordømme urettferdigheten og ta opp en kritisk dialog med den iranske 

ambassadøren i Oslo. 

2. SV bør be om en undersøkelse om drapene på grensen mellom Iran og Irak 

for deretter å finne en løsning for å redde flere liv der. 

3. SV som pioner-parti må sette disse sakene på dagsorden i norsk og 

internasjonal media, slik at folk kan se hva det diktatoriske regimet i Iran 

gjør. Verden må vite hva som skjer for å kunne reagere. 

4. Fortsatt utsettes kurdere for folkemord. SV har jobbet med saken tidligere, 

og må løfte den på nytt for å få anerkjent drapene som det de er: 

folkemord.  

5. SV er mot tvangsretur av kurdiske asylsøkere til Iran. 

 

Sak 7 – Valg 

Fylkesstyre: 

Leder:  Rannveig Kvifte Andresen Ski SV 

Nestleder:  Gjermund Skaar   Bærum SV 

Kasserer:  Brit Fredriksen   Frogn SV 

Styremedlem: Marianne Moltke-Hansen Nannestad SV 

Styremedlem: Anders Ekeland   Bærum SV 

Styremedlem: Tine Solvang   Lørenskog SV 

Styremedlem: Eskild Gausemel Berge  Ås SV 

SU-representant velges av Akershus SU 

 

Programkomité til fylkesvalgprogrammet 2015: 

Ruth Birkeland (leder)  Eidsvoll SV og gruppeleder på fylkestinget 

Gjermund Skaar   Bærum SV 

Kristine Lien Skog   Ås SV 

Ørn Terje Foss   Nannestad SV 

Mari Ann Berg   Oppegård SV 

Even Fyhri    Vestby SV 

SU-representant velges av Akershus SU 

 

Vedtektskomité til årsmøtet i 2015: 
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 Helle Linné Eriksen (leder) Nittedal SV 

 Trond Vatne    Skedsmo SV 

 Torhild Hellstrøm   Nesodden SV 

 Nils Petter Vogt   Bærum SV 

 SU-representant velges av Akershus SU 

 

Revisor: 

 Hilde Longva   SVs økonomisjef 

 

Nominasjonskomité til fylkestingsvalglisten for 2015: 

 Kjersti Marie Stensrud (leder) Bærum SV 

 Håvard Steinsholt   Ås SV 

 Helle Linné Eriksen  Nittedal SV 

 Torstein Owe   Eidsvoll SV 

 SU-representant velges av Akershus SU 

 

Valgkomité til årsmøtet i 2015: 

 Bård Hogstad (leder)  Ski SV 

 Turid Lundschien   Skedsmo SV 

 Anne Braaten   Bærum SV 

 Torleif Hamre   Eidsvoll SV 

 SU-representant velges av Akershus SU 

 


