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Referat representantskap 

Tid: 11.mai kl. 18.00 – 20.30 
Sted: Fylkestingssalen, Galleri Oslo 
 

Tilstede:  

Anders Ekland, Claudia Berhens, Frode Åkenes-Johnsen, Torleif Hamre, Linn Hexeberg, Ronny Kjønsø, 

Oliver Andersen, Edvard Wølner Bjørnson, Kari Sofie Gregersen, Trond Ydersbond, Rolf Vestvik, Erik 

Skolem, Gjermund Skaar, Johanne Huseby, Roger Kristensen, Grete Karin Sterner, Kjell Sterner, Anne 

Holmen, Anne Berit Millstein, Kitty May Bårdseng, Arvid Gjøringen, Liv Glasser, Einar Krog 

Grimsgaard, Øystein Fossbråten Wennersgaard, Sonia Arisland, Kjetil Akerø, Nicholas Wilkinson, Tore 

Bjørnstad, Snorre Farner, Elin Skifjell, Liv Wevang, Steinar Dalbakk, Johanne Østeng, Janne lyng, Signy 

Svendsen, Thyra Græsdal, Alvilde Nissen-Lie,Knut Iversen,  Tristan Dahl 

Det var 39 representanter fra 17 lokallag. Representantskapet var med dette vedtaksdyktige.  

Forfall:  

Sheida Sangtarash, Edel Havin Beukes, Line Halvorsrud, Karim Allahweysi,  

Observatører: 

Ronja Andresen, Anna Garcia  

Referent:  

Anna Garcia 

 

Godkjent innkalling.  

Til dagsorden: Foreslås av FS å flytte sakt 7 opp som første sak.  

Ingen innvendinger.  

Sak 7/17 NTP 
Gjermund Skaar, Erik Skolem,  Trond Yderbond ,Anne Holmen innledet om Nasjonal Transportplan. 

Diskusjon:  

Erik Skolem (replikk fra Ronny Kjønsø), Anne Holmen (replikk fra Erik Skolem), Anders Ekland (replikk 

fra Anne Holmen), Signy Svendsen (replikk fra Anne Holmen), Torleif Hamre, Gjermund Skaar, Erik 
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Skolem, Einar Krogh Grimsgaard, Trond Ydersbond (fremmet forslag 1-7/17, 2-7/17, 3-7/17), Anders 

Ekland (replikk fra Trond Ydersbond), Arvid Gjæringen (replikk fra Trond Ydersbond) , Claudia 

Behrens, Knut Iversen (fremmet forslag 4-7/17), Trond Ydersbond (replikk fra Snorre Ferner).  

 

Forslag:  

1-7/17 :  Erstatte første avsnitt med:  

Nasjonal transportplan (NTP) slik den er lagt fram av regjeringen, er verken egnet til å møte miljø- og 

klimautfordringene eller bidra til god og bærekraftig samfunnsutvikling i Norge. 

 

2-7/17: Erstatte de to siste avsnittene med:  

Akershus SV legger to prinsipper til grunn: For det første må all nettovekts i trafikken tas på kollektiv, 

sykkel og gange der det er mulig. For det andre skal folk kunne bo desentralt, så folk og varer skal 

kunne transporteres over lange avstander raskt. 

 

3-7/17: Erstatte punktliste med:  

* Ta E18, E16 og E6 ut av NTP 

* Forsere bygging av ny jernbane- og T-banetunnel i Oslo 

* Starte rask utbygging av høyhastighetstog 

* Bygge sykkelmotorveg over dagens E18 Oslo-Sandvika 

* Forlenge T-banen til Rykkinn og i retning Ahus  

* Sikre finansiering for rask utbygging av Fornebubanen 

* Få på plass en framtidsretta løsning for Glommakryssing 

* Finne en løsning på problemene omkring Oslofjordtunnelen 

 

4-7/17:  

Legge til : Forby all tungtransport som ikke er Euro 6 sertifisert i byområder og utsatte tuneller.  

 

 

 

 



 

Akershus Sosialistisk Venstreparti                                                                sv.no/akershus 
                                                                                              akershus@sv.no  
  3 

 

Votering:  

Dissens 1: faller  

Dissens 2:  vedtatt 

22 for,14 mot, 5 avholdende 

1-7/17:  vedtatt 

2-7/17: ikke vedtatt 

3-7/17:  Punkt 5 endres fra Ahus til Lillestrøm - vedtatt 

4-7/17: vedtatt 

 

Vedtak:  

 

Nasjonal asfaltplan 

Nasjonal transportplan (NTP) slik den er lagt fram av regjeringen, er verken egnet til å møte miljø- og 

klimautfordringene eller bidra til god og bærekraftig samfunnsutvikling i Norge. 

Planen er gjennomsyret av satsing på gårsdagens løsninger – ikke fremtidens. Planen prioriterer 

monstermotorveier framfor høyhastighetstog og kollektivtrafikk. Vi må satse på bedre ordninger for 

matpakkekjøring, samt at vi må begynne med prøveordninger med selvkjørende biler allerede i dag, 

som kan føre til dramatisk økning i bildeling og være et fleksibelt alternativ for «den siste mila» fra 

kollektivknutepunkter.  

Når det gjelder elektrifisering er målsettingene for alt annet enn personbilene altfor tamme og det 

sentrale virkemiddel også for personbilen, en stadig og forutsigbar økning av prisen på fossilt 

drivstoff glimrer med sitt fravær. Vi vil videre forby all tungtransport som ikke er Euro 6 sertifisert i 

byområder og utsatte tuneller. 

Akershus SV vil ha en helt annen NTP hvor alle store motorveiprosjekter er erstattet med satsing på 

tog, T-bane, elektriske ferjer, tilrettelegging for sykkel, el-sykkel og elmotorsykler. Dette betyr ikke et 

absolutt nei til alle veiprosjekter.  

I vårt fylke står særlig Glommakryssing og Oslofjordtunellen som et problem. På den ene siden 

trenger vi infrastruktur som gjør at folk og varer kan komme frem raskt, miljøvennlig og billig, på den 

andre siden kan vi ikke bygge veier for å bli kvitt køene. SVs forslag er en slanket versjon av E2 

forslaget til Statens vegvesen, hvor vi tar mindre dyrkbar mark.  
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I Follo går vi mot en bru ved Drøbak og vil heller bygge et nytt tunnelløp på dagens 

Oslofjordforbindelse.  

Med de betydelige midler som spares inn ved å stanse de irrasjonelle, samfunnsøkonomisk 

ulønnsomme motorveiprosjektene (E18, E16, E6) i Oslo-Akershus vil det være økonomisk 

handlingsrom til utbygging av tog og bane.  Både innen teknologi og på utbygging kan Norge utvikle 

nye næringer og skape mange arbeidsplasser, samtidig kan vi være et foregangsland for å nå 

klimamålene.  

Helt enkelt legger Akershus SV to prinsipper til grunn. For det første skal vi ha en nasjonal 

transportplan som legger opp til at all vekst i trafikk skal tas på kollektiv, sykkel og gange. 

Prioriteringen må derfor være helt klar – høyhastighetstog og sykkelekspressveier – ikke 

monstermotorvei. For det andre må vi legge til grunn at folk og varer kan reise lange avstander raskt. 

Folk skal kunne bo desentralisert.  

Derfor vil Akershus SV:  

 Ta E18, E16 og E6 ut av NTP 

 Bygge høyhastighetstog i hurtigtogstempo 

 Bygge ny jernbane- og T-bane tunnel i Oslo  

 Bygge sykkelmotorveg over dagens E18 Oslo-Sandvika 

 Forlenge T-banen i retning Lillestrøm 

 

Sak 6/17 Valgkampsaker Akershus SV  
Nicholas Wilkinson innledet om lokale valgkampsaker.  

Diskusjon: Arvid Gjæringen, Roger Kristensen, Grethe Karin Sterner(replikk fra Nicholas Wilkinson), 

Johanne Østengen, Knut Iversen, Trond Ydersbond, Nicholas Wilkinson (replikk fra Johanne 

Østengen), Thyra Grødal, Claudia Behrens, Gjermund Skaar, Roger Kristensen, Trond Ydersbond 

(replikk fra Johanne Østengen), Erik Skolem, Knut Iversen (Nicholas Wilkinson), Claudia Behrens 

Forslag:  

Forslag 1-6/17 

Forslagsstiller: Valgkampgruppa 

Endre punkt 3 fra "Bygging av bane minst til Ahus skal inn i Nasjonal Transportplan (NTP)" til "Bygging 

av bane minst til Lillestrøm skal inn i Nasjonal Transportplan (NTP)" 

Forslag 2-6/17 

Forslagsstiller: Valgkampgruppa 
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Endre punkt 17 fra "Fortsatt drift på Bærum sykehus, med minimum *lang liste med funksjoner*" til 

"Fortsatt drift på Bærum sykehus." 

 

Forslag 3-6/17 

Forslagsstiller: Asker SV, Nicholas Wilkinson og Gjermund Skaar 

Endre fra: For vest vedtas punktene 15, 16 og 17. 

Endre til: For vest vedtas punktene 15, 17 og 21.  

 

Forslag 4-6/17 

Forslagsstiller: Nes SV & Nannestad SV 

Endre punkt 2 til: Sikre vern av alle raviner på Romerike med region (b) eller nasjonal (A) verdi – og 

alle som ennå ikke er verdisatt.  

Forslag 5-6/17 

Forslagsstiller: Johanne Østengen 

bytte ut 4 med 2 (ravine mot jødalsmåsen) 
 
 
Forslag 6-6/17 

Forslagstiller: Thyra Grædal 

Styrke Ski sykehus med fødeavdeling, for å gi fødende kvinner i Vestby og nærregioner trygge 

fødetilbud.  

Forslag 7-6/17 

Forslagsstiller Knut Iversen: 

Erstatte punkt 27 med punkt 28 og at man tar ut punktlistene.  

 

Votering:  

Forslag 1-6/17: vedtatt 

Forslag 2-6/17: vedtatt 

Forslag 3-6/17: vedtatt 
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Forslag 4-6/17: vedtatt 

Forslag 5-6/17: ikke vedtatt 

Forslag 6-6/17: vedtatt  

Forslag 7-6/17:  vedtatt 

Vedtatte punkter:  

1. Etablere, eller ha startet planleggingen av, nytt campus for Høyskolen i Oslo og Akershus 

(HiOA) på Lillestrøm.  

2. Sikre vern av alle raviner på Romerike med region (b) eller nasjonal (A) verdi – og alle som 

ennå ikke er verdisatt. 

3. Bygging av bane minst til Lillestrøm skal inn i Nasjonal Transportplan (NTP).  

15. Grønn transport på fjorden med flere el-hurtigbåter og flere stopp 

17. Fortsatt drift på Bærum sykehus 

21. Planlegging av nytt krysningsspor for tog i Asker for flere togavganger og raskere tog 

25. Opprette Østmarka nasjonalpark 

26.  Rent drikkevann i Gjersjøen. Stoppe forurensingen fra alunskiferdeponiet, og sikre vannet 

mot ny forurensing. 

28. Fortsatt drift på Ski sykehus. Styrke Ski sykehus med fødeavdeling. for å gi fødende kvinner i 

Vestby og nærregioner trygge fødetilbud.  

Sak 8/17 Landsstyret  
Anders Ekland innledet om landsstyresaker.  

Diskusjon: Einar Grimsgaard (replikk fra Anders Ekland), Trond Ydersbond.  

Eventuelt: Valgkamp 
Nicholas Wilkinson orienterte om valgkampen.  


