
6. september 2016, kl. 18:00 
Fylkestingssalen, Galleri Oslo 
 
Til stede: Rannveig Kvifte Andresen, Anders Ekeland, Ronny Kjønsø, Edvard 
Bjørnson, Gjermund Skaar, Edel Havin Beukes, Halvor Ekeland, Gjermund Skaar, 
Eirik Langnes Ulvo, Helga Hustveit, Kjell Hovde, Kjell Sterner, Kåre Steinsland, 
Anne Berit Millstad, Ali Nouri, Einar Krog Grimsgaard, Fride Holm, Jarl Heggedal, 
Ketil Akerø, Nicholas Wilkinson, Karim Allahweysi, Håkon Arntzen, Anne Maj Kvale, 
Einar Edvardsen, Johanne Østengen, Thyra Aisha Græsdal, Kjersti Bakkebø 
Fjellstad, Hanne Marit Gran, Oliver Andersen, Jon Harald Sand, Øyestein 
Fossbråten  
 
Totalt 31 representanter fra 15 lokallag. Representantskapet var med dette 
vedtaksdyktige. 
 
Meldt forfall: Roger Kristensen, Anne Ma Tollefsen, Marianne Moltke-Hansen, Ørn 
Terje Foss, Kitty Bårdseng, Kjell Meek, Helle Linne Eriksen, Joel Ene, Halvor 
Ekeland, Sheida Sangtarash, Kjell Monsen, Snorre Balliere Ferner, Kari-Ann 
Nevjen, Anne Braathen, Frode Åkenes-Johnsen og Brit Østby Fredriksen 
 
Observatører:  
Ronja Andresen 
 
Referent: Ronja Andresen 
 

Vedtak: 
1) Innkallingen ble godkjent uten merknader. 
2) Dagsorden ble vedtatt. 

 
 

Kari Elisabeth Kaski innledet om arbeidsprogrammet  
 
Debatt: Edel Havin Beukes (fremmet forslag 8/16-1, 8/16-2, 8/16-3 og 8/16-4), 
Thyra Aisha Græsdal (fremmet forslag 8/16-12, 8/16-13, 8/16-14, 8/16-15 og 

8/16-16), Gjermund Skaar, Nicholas Wilkinson (fremmet forslag 8/16-5), Kåre 
Steinsland, Rannveig Kvifte Andresen (fremmet forslag 8/16-6), Anders Ekeland, 
Kjell Hovde (fremmet forslag 8/16-10 og 8/16-11), Anne Jordhus-Lier, Einar 
Edvardsen (fremmet forslag 8/16-7 og 8/16-8), Nicholas Wilkinson, Anders 
Ekeland, Halvor Ekeland, Kåre Steinsland, Rannveig Kvifte Andresen, Anders 
Ekeland, replikk fra Kjell Hovde, Thyra Aisha Græsdal , Oliver Andersen, Einar Krog 
Grimsgaard, Edel Havin Beukes, replikk fra Anders Ekeland, Johanne Østengen 
(fremmet forslag 8/16-9), Kjell Sterner og Øystein Fossbråten 



 
Vedtak:  

1) Akershus SV sender inn følgende innspill til SVs arbeidsprogram:  
a. Linje 145 stryke følgende punkt: Etablere et norsk romprogram. Norge 

er allerede verdens største eksportør av romteknologi per innbygger. 
Det offentlige skal bidra til at norsk romindustri skal være en del av de 
store internasjonale satsingene på verdensrommet, og bidra til 
målrettet utvikling av økt norsk eksport av romteknologi. 

b. Linje 2343 - ny overskrift: «Fred, sikkerhet, rettferdighet og solidaritet» 
c. Tillegg: NATO har blitt utvidet med flere tidligere øst-europeiske land 

og dette har bidratt til å skape flere konflikter og økt spenningsnivået 
samt bidratt til å isolere Russland ytterligere. SV vil arbeide for at 
Norge melder seg ut av NATO og at det jobbes for at NATO avvikles. SV 

bygger sin politikk på sosialistiske, solidariske, anti-imperialistiske og 
anti-militaristiske holdninger og verdier.  

d. Tillegg: SV må ha en miljøpolitikk og en klimapolitikk som også 
omfatter alle de problemene opprustning og krigføring skaper for 
menneskene og livet på jorda 

e. Akershus SV er mot dissens 3A, 3B og 4 
f. Tannhelsereform bør være en av SVs hovedsaker 
g. Linje 1295-1297 - tillegg i setningen: For en aktiv deltakelse i 

samfunnet er det avgjørende å få tilstrekkelig informasjon om 
rettigheter og plikter i det norske samfunnet, og mulighet for å lære 
språk og skaffe en adekvat utdannelse ut fra egne forutsetninger.  

h. Legge til følge punkter under integrering:  

 Prioritere skolegang framfor å tvinge flyktninger ut i arbeidsmarkedet 
for tidlig. Svært mange flyktninger mangler godkjent utdannelse og har 
derfor problemer på arbeidsmarkedet. Det er for få ledige jobber uten 
krav til utdannelse til å absorbere den store mengden av flyktninger 
som mangler formell kompetanse. 

 Arbeide for at regelverket i NOKUT liberaliseres slik at utdanning fra 
andre land lettere kan godkjennes i Norge.  

 Ordningen med flyktningstipend utvides fra dagens 3 år til 5 år. 
Flyktninger som kommer til landet mangler ofte både grunnskole og 
videregående skole og trenger derfor denne hjelpen til å komme seg 
opp på samme nivå som norske elever. 

 Flyktningstipendet utvides med et tilleggsstipend som utbetales til 
familieforsørgere under utdanning for å unngå barnefattigdom. 
Dagens ordning fra Lånekassen er ikke tilpasset familier med barn. 

 Økonomisk støtte til å ta førerkort. Å ha førerkort er i dag ofte 
nødvendig i mange praktiske yrker. Å hjelpe flyktninger til å skaffe seg 
førerkort er derfor et viktig integreringsverktøy spesielt for de som 
mangler formell utdannelse. 

 Likestille enslige gifte forsørgere med enslige forsørgere. En enslig gift 
forsørger har sin ektefelle i et annet land, men kan ikke redegjøre for 
hvor han er. De er derfor de-facto enslige forsørgere i Norge, men har 
ikke rett på trygdeytelser som for eksempel overgangsstønad, 
bidragsforskudd og utvidet barnetrygd som andre. 

i. Kultur og idrett – linjenummer 1704 nytt kulepunkt 

 Få flere minoritetsjenter inn i allmennidretten 



j. Dissens 25 støttes (følgende setning strykes: «SV vil gjøre videregående 
obligatorisk fram til elevene fyller 18 år») 

k. Linje 714 – endre overskrift fra «kunnskap» til «Skole og utdanning» 
l. Tillegg: Lovpålegge kommunene å tilbud gratis sommerskole for 1.-7. 

klasse de to siste ukene i juni og de to første ukene i august. Mange 
barn står uten gjøremål disse ukene, og foreldre har ikke anledning til 
å ta med på jobb. Som et ledd i å jevne ut forskjeller mellom fattige og 
rik må kommunene stille sommerskole.  

m. Tannhelse ufravikelig krav i programmet. Vi skal ha tannhelse inn 
under folketrygden, et av valgkampshovedsakene 

n. SV skal slutte å si «enslige, mindreårige asylsøkere/flyktninger» og si 
«barneflytninger uten foresatte».  

o. Vi må ha et eget punkt i programmet som heter «Barn og oppvekst». 

Der skal vi ha all politikk som berører barn og ungdom. 
p. Tillegg: SV skal avskaffe barnefattigdom. 

 
Votering: 
8/16-1 vedtatt 
8/16-2 vedtatt 
8/16-3 vedtatt 
8/16-4 vedtatt 
8/16-5 vedtatt 
8/16-6 vedtatt 
8/16-7 vedtatt 
8/16-8 vedtatt 
8/16-9 vedtatt 
8/16-10 vedtatt 
8/16-11 vedtatt 
8/16-12 vedtatt 
8/16-13 samme som 8/16-6 
8/16-14 vedtatt 
8/16-15 vedtatt 
8/16-16 vedtatt 
 
Forslag:  
8/16-1: Linje 145 stryke følgende punkt: Etablere et norsk romprogram. 
Norge er allerede verdens største eksportør av romteknologi per innbygger. Det 
offentlige skal bidra til at norsk romindustri skal være en del av de store 
internasjonale satsingene på verdensrommet, og bidra til målrettet utvikling av økt 
norsk eksport av romteknologi. 
8/16-2: Linje 2343 - ny overskrift: «Fred, sikkerhet, rettferdighet og solidaritet» 
8/16-3: Tillegg: NATO har blitt utvidet med flere tidligere øst-europeiske land og 

dette har bidratt til å skape flere konflikter og økt spenningsnivået samt bidradd til 
å isolere Russland ytterligere. SV vil arbeide for at Norge melder seg ut av NATO og 
at det jobbes for at NATO avvikles. SV bygger sin politikk på sosialistiske, 
solidariske, anti-imperialistiske og anti militaristiske holdninger og verdier.  
8/16-4: Tillegg: SV må ha en miljøpolitikk og en klimapolitikk som også omfatter 
alle de problemene opprustning og krigføring skaper for menneskene og livet på 
jorda 
8/16-5: Linje 104-110: Akershus SV er mot dissens 3A, 3B og 4 
8/16-6: Tannhelsereform bør være en av SVs hovedsaker 



8/16-7: Linje 1295-1297 - tillegg i setningen: For en aktiv deltakelse i samfunnet er 
det avgjørende å få tilstrekkelig informasjon om rettigheter og plikter i det norske 
samfunnet, og mulighet for å lære språk og skaffe en adekvat utdannelse ut fra 
egne forutsetninger.  
8/16-8: Legge til følge punkter under integrering:  

 Prioritere skolegang framfor å tvinge flyktninger ut i arbeidsmarkedet for 
tidlig. Svært mange flyktninger mangler godkjent utdannelse og har derfor 
problemer på arbeidsmarkedet. Det er for få ledige jobber uten krav til 
utdannelse til å absorbere den store mengden av flyktninger som mangler 
formell kompetanse. 

 Arbeide for at regelverket i NOKUT liberaliseres slik at utdanning fra andre 
land lettere kan godkjennes i Norge.  

 Ordningen med flyktningstipend utvides fra dagens 3 år til 5 år. Flyktninger 
som kommer til landet mangler ofte både grunnskole og videregående skole 
og trenger derfor denne hjelpen til å komme seg opp på samme nivå som 
norske elever. 

 Flyktningstipendet utvides med et tilleggsstipend som utbetales til 
familieforsørgere under utdanning for å unngå barnefattigdom. Dagens 
ordning fra Lånekassen er ikke tilpasset familier med barn. 

 Økonomisk støtte til å ta førerkort. Å ha førerkort er i dag ofte nødvendig i 
mange praktiske yrker. Å hjelpe flyktninger til å skaffe seg førerkort er derfor 
et viktig integreringsverktøy spesielt for de som mangler formell utdannelse. 

 Likestille enslige gifte forsørgere med enslige forsørgere. En enslig gift 
forsørger har sin ektefelle i et annet land, men kan ikke redegjøre for hvor 
han er. De er derfor de-facto enslige forsørgere i Norge, men har ikke rett på 
trygdeytelser som for eksempel overgangsstønad, bidragsforskudd og utvidet 
barnetrygd som andre. 

8/16-9: Kultur og idrett – linjenummer 1704 nytt kulepunkt 

 Få flere minoritetsjenter inn i allmennidretten 
8/16-10: Linje 797 – dissens 25 støttes følgene og setning strykes: «SV vil gjøre 
videregående obligatorisk fram til elevene fyller 18 år» 
8/16-11: Linje 714 – endre overskrift fra «kunnskap» til «Skole og utdanning» 
8/16-12: Tillegg: Lovpålegge kommunene å tilbud gratis sommerskole for 1.-7. 
klasse de to siste ukene i juni og de to første ukene i august. Mange barn står uten 
gjøremål disse ukene, og foreldre har ikke anledning til å ta med på jobb. Som et 
ledd i å jevne ut forskjeller mellom fattige og rik må kommunene stille 
sommerskole.  
8/16-13: Tannhelse ufravikelig krav i programmet. Vi skal ha tannhelse inn under 
folketrygden, et av valgkamps hovedsakene 
8/16-14: SV skal slutte å si «enslige, mindreårige asylsøkere/flyktninger» og si 
«barneflytninger uten foresatte».  
8/16-15: Vi må ha et eget punkt i programmet som heter «Barn og oppvekst». Der 

skal vi ha all politikk som berører barn og ungdom. 
8/16-16: Tillegg: SV skal avskaffe barnefattigdom. 
 

Rannveig Kvifte Andresen orienterte om landsstyresakene.  
 



Debatt: Halvor Ekeland, Anders Ekeland, Einar Krog Grimsgaard, Edel Hevin 
Beukes, Helga Hustveit, Nicholas Wilkinson, Andres Ekeland, Edel Hevin Beukes, 
Kjell Sterner og Einar Krog Grimsgaard 


