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Innkalling representantskap Akershus SV 

Tid: 20. september kl. 18.00 
Sted: Fylkestingssalen, Galleri Oslo 
 
 

Til behandling: 
 

Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 

Sak 8/18 Prinsipprogrammet  

Sak 9/18 Lokalvalgplattformen  

Sak 10/18 Orienteringssak: Arbeidet i fellesnemnda for Viken 

Sak 11/18 Landsstyremøtet i SV 

Sak 12/18 Suppleringsvalg til valgkomiteen i Viken SV 

 

Eventuelt 

 

 

Alle som ønsker det kan bli med ut etter møtet for hygge og diskusjoner. 
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Sakspapirer 

Sak 8/18 Prinsipprogrammet 
Bakgrunn:  

Forslag til prinsipprogrammet som skal vedtas på landsmøtet er ennå ikke klart, og vil bli ettersendt. 
Prinsipprogram for perioden 2015-2019 finner man her: https://www.sv.no/prinsipprogram/ 
 
Diskusjonsnotat av Anders Ekeland:   
 

Innledning  

Dette skrives med utgangspunkt i det vedtatt PP’et. Tida tillater ikke å vente på programkomiteens 
nye forslag. La det være klart fra start at PP er et godt dokument. Det må ikke endres fordi det ikke 
peker i riktig retning. Hensikten med disse kommentarene er å gjøre programmet mer klart 
systemkritisk. Jeg vil i denne omgang bare se på et par problemstillinger: bærekraft og arbeidermakt 
på jobben. Dette fordi jeg mener at disse temaene kan formuleres klarere og skarpere – og bør få 
konsekvenser for partiets politikk. For sosialister er ikke et PP en troserklæring, det er en formulering 
av vår felles forståelse av dagens kapitalistiske verdenssystem med det formål å avskaffe det. Forstå 
verden for å forandre den.  

På landsstyremøtet tidlig i juni ba PP-komiteen om å få gjøre en mer omfattende revisjon, men 
landsstyrets flertall gikk imot dette. Jeg stemte for å la komiteen få gjøre en mer omfattende 
strukturell endring av programmet. Det er en god del repetisjoner i dagens program. Det sier lite om 
veien til sosialismen.  

Hvorfor sosialisme?  

Helt innledningsvis heter det i PP at: «Det er mulig å skape et samfunn der mennesker og miljø settes 
foran profitt. Et annet samfunn er ikke bare mulig. Det er nødvendig. Derfor sosialisme.»  

Dette er helt riktig, men det er veldig kort formulert. For tradisjonelt, dvs. fra det Kommunistiske 
Manifest, så har den systemkritiske (revolusjonære) delen av arbeiderbevegelsen begrunnet 
sosialismens nødvendighet ut fra at kapitalismen ikke kunne gi de brede lag av folket materiell 
velstand og at de tilbakevendende krisene ville føre til at arbeidsfolk ville avskaffe sosialismen. Marx 
historieteori sier at et samfunnssystem bare blir erstattet av et annet når det er blitt en hemsko for 
produktivkreftenes utvikling (= effektivt, teknologisk framskritt). Men kapitalismen var og er aldri 
noen hemsko for produktivkreftenes utvikling.  

Tvert imot, den kapitalistiske konkurransen skjer nettopp for å utvikle ny produksjonsteknologi, for å 
produsere billigere og nye produkter som har et bedre pris/ytelsesforhold enn konkurrentenes for å 
utkonkurrere dem, kapre markedsandeler og maksimere profitten. Dette har «revolusjonert» 
produktivkreftenes utvikling (slik Manifestet veldig godt beskriver!) og hvis arbeidsfolk organiserer 
seg, så kan de få del i denne produktivitetsveksten. Det er dette som har skjedd i Norge og andre 
«vestlige» land. Dessuten trenger kapitalismen etterspørsel etter alt det som blir produsert.  

De sykliske krisene preger fortsatt kapitalismen, men de er uttrykk for systemets «kreative 
destruksjon», enn at systemet bryter sammen. Krisene fører til at bedrifter med gammel teknologi 
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går konkurs mens de nye og effektive overlever. Dermed øker produktiviteten – og vi blir rikere fordi 
«alt», spesielt industriprodukter, blir billigere på grunn av økende stordriftsfordeler. Dermed kan 
man ikke være sosialist fordi man blir fattigere og fattigere, det er færre og færre i Norge – og i 
resten av verden «som sulten knuget har».  

Derfor kan en i dag ikke være sosialist fordi kapitalismen gjør oss fattige, sjøl om dens indre natur er 
å skape ulikhet (Winner takes all). Det grunnleggende problemet med kapitalismen i dag er ikke at 
den er en hemsko for produktivkreftenes utvikling. Tvert imot, det er «overutviklingen av 
produktivkreftene», basert på billig fossilt brensel som gjennom global oppvarming og andre former 
for ødeleggelse av menneskehetens. Som det står i dagens PP: «Verken ressursgrunnlaget eller 
klimaet tåler kapitalismens forbruksjag.» Akkurat den setningen legger kanskje litt for mye av skylda 
på «folk», og for lite på kapitalismens systembetingede krav om evig vekst, som fører til at hverdagen 
fylles med reklame, kunstig (og kostbar) produktdifferensiering. Men det er ikke poenget her. Det 
viktige er at PPet ikke sier noe om hvordan vi kommer vekk fra dette «jaget» og følgelig hvordan vår 
sosialisme vil se ut. Det er helt klart at vi må – under kapitalismen og sosialismen arbeide for en 
reduksjon av det materielle forbruket målt i hva «omdannes» av natur for å tilfredsstille samfunnets 
behov. Det sentrale virkemiddelet i overskuelig framtid, vil være pris, og spesielt prisen på energi, 
fossil som fornybar.  

Denne manglende klarheten om energiprisene har for det første ført til at SV ikke gjør noen ting for å 
heve bensinprisen. Dermed er flyet og bilen mye billigere enn toget, elbiler må subsidieres, 
etterspørselen etter olje øker osv. osv. – alt fortsetter som før og CO2-utslippene bare stiger. Men 
det er katastrofalt for klimaet. For det andre har vi ingen enighet om vi ønsker høyere eller fortsatt 
lav strømpris. Dette har gitt seg uttrykk i at Heikki Holmås mente at Fosen vindpark burde bygges og 
at det var en katastrofe da utbyggingen i første omgang ble stanset, mens Lars Haltbrekken mente 
det vare en stor seier for naturvernet – og katastrofe da Fosen ble bygd ut. Den samme 
motsetningen har vist seg når det gjelder spørsmålet om utenlandskabler, hvor Haltbrekken var så 
skeptisk til Nei til EUs vektlegging av at kablene ville føre til økt strømpris at han ikke fornyet 
medlemskapet i NtEU. Hvis strømprisen forblir lav, vil sløsingen, dvs. overforbruket av naturressurser 
fortsette – og det kan det ikke hvis vi skal «redde vår jord».  

At økt bensinpris rammer skeivt og må kobles med omfordeling/inntektsutjamning – karbonavgift til 
fordeling, er klart. Tilsvarende må SV mene, hvis en går for at strømprisen skal bli høyere (offentlig 
eierskap en selvfølge), at også inntektene av salg av strøm må brukes til omfordeling.  

Poenget er at grunnen til at kapitalismen må avskaffes er at den ikke er bærekraftig. Det betyr 
redusert vekst målt med dagens mål (BNP). SV må ha andre «vekst»mål: Mindre jordbruksjord 
asfaltert, flere vassdrag med minstevannsføring, mindre avfall, lavere energiforbruk osv. osv. Når det 
i PP står: «Økonomisk vekst må være bærekraftig» - er det da klart hva vi mener – eller er det bare 
selvmotsigende?  

Vi trenger et PP som er klarest mulig, for da vil det gi oss de debattene vi trenger for å ruste partiet 
for de store oppgavene vi har foran oss når det gjelder å få samfunnsutviklingen til å gå mot 
bærekraft.  

Arbeidermakt  

I PP står det helt riktig at:  

«SV vil erstatte markedsmakt med avgjørelser i folkevalgte organer og utvikle et demokrati som ikke 
stopper ved inngangsdøra til arbeidsplassen.»  
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«SV vil styrke ansattes rett til å uttale seg offentlig om saker som angår arbeidsplassen, og vil 
bekjempe alle forsøk på å innskrenke arbeidstakernes ytringsfrihet.»  

«Demokrati på arbeidsplassen vil gi større innflytelse over arbeidshverdagen, stimulere til å finne 
mer effektive løsninger og gi mer fokus på trygge arbeidsplasser enn børsverdien i selskaper.»  

Alt dette er helt riktig, men det er ikke veldig konkret. I 1980 foreslo et «tungt» utvalg med leder av 
Jern og Metall, Lars Skytøen, i spissen at de ansatte skulle ha 50 % representasjon på alle nivåer i 
virksomhetenes daglige ledelse. Men med høyredreininga av Arbeiderpartiet på 80-tallet, ble dette 
forslaget lagt fullstendig på is – for å forbli der. SV burde ta det fram og kjempe aktivt for det som et 
første skritt under kapitalismen mot sosialismens arbeiderstyrte bedrifter. «Dumme sjefer» som tar 
«dumme» avgjørelser er for det første en kilde til mye frustrasjon, depresjon og sykefravær. For det 
andre er det viktig at vi lærer oss at vi ikke trenger sjefer i betydning små paver eller fedre som uten 
motmakt tar viktige avgjørelser. Det å være «sjef» sammen med gode kolleger er selvrealisering, er 
sosialisme.  

Men vi trenger også arbeidermakt av økologiske årsaker. Den kapitalistiske konkurransen skaper en 
masse sløseri. Det blir brukt et ufattelig antall millioner på logo-endringer, på kunstig 
produktdifferensiering, på å bygge inn slitasje i produktene, direkte svindel med utslippsmålinger. 
Bedrifter forsøker å «låse» kundene til sitt produkt med sin teknologi, så vi har et hav av ulike ladere 
osv. Målet må være at fagforeninger i konkurrerende bedrifter tar tak i dette sløseriet, lager felles 
standarder og dermed reduserer produksjonen (= det økologiske fotavtrykket) og tar ut denne 
gevinsten hovedsakelig som fritid. Istedenfor at de ansatte i SAS og Norwegian blir jaget av 
konkurransen, bør de samarbeide, slik at avgangene ikke ligger irrasjonelt tett ved hverandre, slik de 
gjør når kapitalistisk konkurranse styrer avgangene istedenfor vårt behov for transport. 
Fagforeningene bør sørge for høy kabinfaktor osv. Dette økologiske arbeidermaktperspektivet er 
fraværende i PP og det gjenspeiler seg i utkastet til lokalvalgprogram, der heter at det går bedre hvis 
«vi lytter til de ansatte», men det er uklart hvem dette «vi» er – og de ansatte skal ikke lyttes til, de 
skal ha minst 50 % representasjon i ledelsen på alle nivåer.  

Fram mot landsmøtet bør SVs prinsipprogram revideres slik at det kommer klart fram at bærekraft 
betyr mindre ressursforbruk – noe en neppe kan kalle «vekst». Det må også komme klart fram at økt 
arbeidermakt, ikke bare tillitsreformer, ikke bare en ledelse som «lytter», men økt representasjon på 
alle ledelsesnivåer er avgjørende for trivsel på jobben, og delvis oppheving av konkurransen mellom 
bedrifter slik at vi kan gå raskest mulig mot bærekraft.  

Sak 9/18 Lokalvalgplattform 
Bakgrunn:  

SV skal vedta en lokalvalgplattform som legger føringer for valgkampen og hva som skal være SV sitt 
hovedfokus. Lokallag og fylkeslag oppfordres til å følge prioriteringene i plattformen i utforming av 
lokalvalgprogram, løpesedler og fokus i valgkampen.  
 
Plattformen skal vedtas av Landsmøtet i september, slik at den kommer lokallagene i hende i god tid 
før valgkampen er i gang. Den skal også komme så tidlig at den kan brukes i utforming av lokale 
valgprogram.  
 
Frist for endringsforslag er satt før vårt representantskapsmøtet, men det vil bli gjennomgått noen av 
de viktige endringsforslagene på møtet, slik at representantskapet kan diskutere hva Akershus SV 
skal mene om disse. 
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Forslag til lokalvalgplattform ligger vedlagt.  

Sak 10/18 Orienteringssak: Arbeidet i fellesnemnda for Viken 
Bakgrunn:  

Gjermund Skaar informere om arbeidet i fellesnemnda i Viken, SVs forslag om å sette arbeidet med 
Viken i bero og hva det vil si.  

Sak 11/18 Landsstyremøte i SV 
Bakgrunn:  

Landsstyremøtet i SV avholdes 21.-22. september. Sakspapirene til landsstyret er vedlagt. 

 
Følgende saker skal opp på landsstyret:  
 
Sak 26/18 Godkjenning av innkalling og protokoll – vedtak 
Sak 27/18 Politisk situasjon/uttalelser - debatt 
Sak 28/18 Organisatorisk situasjon – evaluering av AOP og orientering om budsjettendring 
Sak 29/18 Forslag til prinsipprogram - debatt 
Sak 30/18 Valg av forberedende redaksjonskomité til LS november (prinsipprogram) - vedtak 
Sak 31/18 Vedtekter – orientering og debatt 
Sak 32/18 Lokalvalgplattform – debatt og vedtak 
Sak 33/18 Høyrepopulisme – debatt 
Sak 34/18 Eventuelt 

Sak 11/18 Suppleringsvalg til valgkomiteen i Viken SV 
Bakgrunn:  

Det ble valgt to medlemmer fra Akershus SV inn i valgkomiteen til Viken SV på årsmøtet i mars, Janne 
Grøttumsbråten og Ronny Kjønsø. Ronny har valgt å melde seg ut av partiet. Akershus SV må derfor 
gjennomføre et suppleringsvalg til valgkomiteen.  
 
Fylkesstyrets innstilling:  
Fylkesstyret innstiller på Gjermund Skaar som nytt medlem fra Akershus SV inn i valgkomiteen til 
Viken SV. Gjermund har gjennom sitt arbeid i KU fulgt prosessen til valgkomiteen, og har derfor gode 
muligheter til fort å sette seg inn i arbeidet, noe som er nødvendig når arbeidet allerede er så godt i 
gang. Han er villig og motivert til å gjøre den jobben som kreves og har god kjennskap til mange 
medlemmer i alle tre fylkene.  
 
Forslag til vedtak:  

1) Gjermund Skaar blir valgt som ny representant for Akershus SV inn i valgkomiteen til Viken 
SV 


