
10. november 2016, kl. 18:00 

Fylkestingssalen, Galleri Oslo 
 

Til stede: Rannveig Kvifte Andresen, Ronny Kjønsø, Marianne Moltke-Hansen, Håkon Arntzen, Kari 

Sofie Gregersen, Gjermund Skaar, Carolina Pasten-Milan, Eirik Langnes Ulvo, Linn Hexeberg, Kjell 

Sterner, Grethe Sterner, Kåre Steinsland, Kjell Monsen, Anne Holmen, Kitty Bårdseng, Ørn Terje 

Foss, Arne Maus, Fride Holm, Ketil Akerø, Mari Ann Berg, Kari Ann Nevjen, Snorre Balliere Farner, 

Inger Cathrine Kann, Liv Wevang, Einar Edvardsen, Thyra Aisha Græsdal, Bård Vegar Solhjell, Knut 

Iversen, Tom Eriksen, Halvor Ekeland, Jon Harald Sand og Synnøve Kronen Snyen  

 

Totalt 33 representanter fra 15 lokallag. Representantskapet var med dette vedtaksdyktige. 

 

Meldt forfall: Roger Kristensen, Anne Ma Tollefsen, Sheida Sangtarash, Anne Braathen, Brit Østby 

Fredriksen, Sylvi Ofstad Samstag, Håvard Steinsholt, Kjersti Bakkebø Fellstad, Hanne Marit Gran, 

Anne Jordhus-Lier, Jarl Hegdal og Anne Maj Kvale 

 

Observatører: Ronja Andresen 

 

Referent: Ronja Andresen 

 

Vedtak: 

1) Innkallingen ble godkjent uten merknader. 

2) Dagsorden ble vedtatt. 

 

Jane Sæthre, leder i Norsk Jernbaneforbund, innledet om jernbanereformen  

 

Spørsmål/kommentarer: Synnøve Kronen Snyen, Arne Maus, Gjermund Skaar, Knut Iversen, Anne 

Holmen, Mari Ann Berg, Ørn Terje Foss 

 

Jan Sæthre svarte på spørsmål 

 

Debatt: Ørn Terje Foss, Rannveig Kvifte Andresen, Gjermund Skaar, Thyra Aisha Græsdal (fremmet 

forslag 10/16-1) og Ørn Terje Foss 

 

Vedtak:  

1) Privatisering av jernbanen 

  

Høyre/Frp-regjeringa har igangsatt en "jernbanereform" som innebærer en oppsplitting av ansvaret for 

jernbanen og legger til rette for omfattende privatisering. Norsk jernbanesektor står overfor 

grunnleggende utfordringer. Vi trenger imidlertid mer midler og politisk vilje til å vedlikeholde, 

modernisere og bygge ut jernbanen videre, og ikke en byråkratireform med opprettelsen av nytt 

Jernbanedirektorat, infrastrukturselskap, billettselskap og materiellselskap. 

  



Ifølge LO-leder Gerd Kristiansen står jernbanens framtid på spill, og regjeringa snur opp ned på 

jernbane-Norge uten å vite hva som vil skje, basert på ideen om at markedet løser alle problem. Til nå 

er det ifølge kostnadsoverslag brukt 500 mill.kr på jernbanereformen, bl.a. et navneskifte fra 

Jernbaneverket til Bane NOR SF som med omprofilering kommer på 37,5 millioner kroner. I NSB er 

det varslet at 300 ansatte i stab og støtte må gå for at selskapet skal ha mulighet til å vinne noen anbud. 

Alle disse midlene og ressursene og mere til burde vært benyttet til å ruste opp jernbanen, ikke 

oppsplitting og rasering av den. 

  

Akershus SV protesterer på at den viktige jernbanesektoren skal drives som en markedsstyrt 

forretning, og ikke en politisk styrt sektor som forvalter jernbanen til beste for samfunnet og brukerne. 

Vi vil at klimahensyn, sikkerhet og passasjerenes og godstransportørenes behov skal styre jernbanens 

utvikling, ikke la jernbanesektoren overlates til styringsideologien til New Public Management som er 

basert på en tro om at marked, konkurranse og bunnlinjetenkning egner seg også i offentlig sektor. I 

England ser man resultatet av slik feilslått politikk: Privatisert jernbanedrift har gitt Europas dyreste 

billettpriser, økende gjennomsnittsalder på togmateriellet og større offentlige tilskudd. De fem største 

togoperatørene i England fikk  i perioden 2007 til 2011 omtrent 30 milliarder kr i offentlige tilskudd, 

noe som bidro til å gi et overskudd på ca. 1 milliard kroner årlig hvorav 90 % av ble delt ut som 

utbytte til aksjeeierne. 

  

Vi trenger ikke bare en ny regjering, men også forpliktende lovnader fra Arbeiderpartiet om å reparere 

mest mulig av skadeverket igangsatt av Høyre-ideologien om "å klemme mest mulig ut av 

tannkremtuben" så lenge de har en gjesteopptreden i regjeringsapparatet. Det må satses betydelige 

midler på jernbanen for å bidra til å nå Norges klimamål, og bli ryggraden i kollektivtransportnettet 

som areal- og transportplanen for Akershus er basert på. Akershus SV ønsker at skattekronene våre 

skal brukes på jernbane og ikke til subsidier av multinasjonale selskap som kan vinne 

anbudskonkurranser ved å kutte i lønn, pensjoner og arbeidsforhold for de ansatte. 

  

Vi er sterkt uenige i samferdselsminister Solvik-Olsens påstand om at jernbanereformen ikke er 

privatisering. Ifølge ham er privatisering når staten gir fra seg ansvar, og han mener reformen gir en ny 

og tydeligere organisering med kortere vei mellom beslutningstakerne og de som utfører oppgavene. 

De jernbaneansattes fagorganisasjoner sier klart at de mener vi trenger én stor organisasjon, og ikke 

den planlagte oppsplittingen som legger til rette for at stadig flere oppgaver kan overlates til private 

aktører. Allerede i dag ses resultatet av dette med lavere prioritering av sikkerhet, flere midlertidig 

ansatte fra innleide underentreprenører og større press på arbeidstidsordningene for de ansatte på 

områder overlatt til private aktører ved jernbaneutbygging. Midler som kunne vært brukt til å bygge ut 

jernbanen må bruke til å utarbeide anbudsdokumenter og seinere følge opp at arbeidet som utføres er i 

tråd med anbudsvilkårene. 

2) Avsnittet under skal tas med i uttalelsen på en passende plass:  

Signalsystem må trygges, ikke konkurranseutsettes. Norsk jernbane sliter i dag med flere 

signalsystem, og enkelte er så utdaterte at det er få med kompetanse til å vedlikeholde 

eksisterende systemer. Vi kan ikke risikere menneskeliv for å spare penger 

3) Fylkesstyret har fullmakt til å redigere ned uttalelsen 

 

Votering: 

10/16-1 vedtatt 

Hele uttalelsen enstemmig vedtatt  

 

Forslag:  

10/16-1: Tilleggsforslag: «Signalsystem må trygges, ikke konkurranseutsettes. Norsk jernbane sliter i 

dag med flere signalsystem, og enkelte er så utdaterte at det er få med kompetanse til å vedlikeholde 

eksisterende systemer. Vi kan ikke risikere menneskeliv for å spare penger» 

 



Debatt: Snorre Balliere Farner, Arne Maus, Mari Ann Berg, Synnøve Kronen Snyen, Gjermund Skaar, 

Knut Iversen (replikk fra Inger Cathrine Kann), Rannveig Kvifte Andresen, Kåre Steinsland (replikk 

fra Rannveig Kvifte Andresen), Arne Maus, Kjell Sterner, John Harald Sand, Liv Glasser (replikk fra 

Bård Vegar Solhjell), Knut Iversen, Mari Ann Berg, Anne Holmen, Halvor Ekeland, Ronny Kjønsø, 

Inger Cathrine Kann, Kjell Monsen, Kåre Steinsland, Snorre Balliere Farner (fremmet forslag 11/16-

1), Thyra Aisha Græsdal (replikk fra Ørn Terje Foss) 

 

Rannveig Kvifte Andresen oppsummerte debatten 

 

Votering:  

11/16-1 avvist 

 

Forslag:  

11/16-1: Representantskapet i Akershus SV er skeptisk til at SV går for ufravikelige krav. Da kan vi 

ev. forhandle oss til en god helhet hvis vi ønsker å gå i regjering. Da kan vi også skryte av alt vi har 

fått til underveis og ved neste valg.  

 

 

Rannveig Kvifte Andresen orienterte om landsstyresakene.  

 

Debatt: Synnøve Kronen Snyen 

 

Vedtak:  

1) Akershus SV mener at landsstyret skal innstille på arbeidsprogrammet før landsmøtet  


