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Referat representantskapet 

Tid: 07.06.18 kl. 18.00 

Sted: Fylkestingssalen, Galleriet Bussterminalen 

Tilstede:  
Anders Ekeland, Claudia Behrens, Frode Åkenes-Johnsen, Knut Iversen, Stine Høivik, Joe Ene, Trond 

Ydersbond, Balder Olfsen, Edel Havin Beukes, Johanne Huseby, Gjermund Skaar, Roger Kristensen, 

Kjell Sterner, Grethe Sterner, Annett Hillestad, Brit Østby Freriksen, Anne Berit Millstein, Kitty 

Bårdseng, Arvid Gjæringen, Liv Glasser, Einar Krog Grimsgaard, Mette Jeanne dit Fouque, Thea 

Christine Hauglie, Snorre Balliere Farner, Rannveig Kvifte Andresen, Jørgen Hammer Skogan, Grete 

Lunde, Mahmod Ahmad, Ylva Bencze Rørå, Kristine Lien Skog, Tom Eriksen, Oliver Gilberg Andersen, 

Nikolai Aunbakk, Tora Skog og Alvilde Nisssen-Lie 

Det var 35 representanter fra 17 lokallag. Representantskapet var med dette vedtaksdyktige.  

Forfall:  
Ronny Kjønsø, Elin Skifjell, Ingvild Schei Jacobsen, Torleif Hamre, Amalie Wideberg, Janne 

Grøttumsbråten, Marianne Vikdal, Halvor Ekeland, Alexander Lange og Kåre Steinsland 

Referent:  

Frode Åkenes-Johnsen 

Sak 5/18 Hvordan skal venstresiden knekke Frp-koden? 
Anders Ekeland og Knut Iversen innledet. 

Diskusjon: Joel Ene, Mahmod Ahmad, Brit Fredriksen, Claudia Berens, Arvid Gjæringen, Edel H. 

Beukes, Einar Krog Grimsgaard, Gjermund Skaar, Kristine Lien Skog, Balder Olafsen og Anders 

Ekeland 

Replikk: Øystein Wennersgård 

Sak 6/18 Orienteringssak: Arbeidet i fellesnemnda for Viken 
Gjermund Skaar orienterte om arbeidet i fellesnemnda for Viken 

Diskusjon: Roger Kristensen, Snorre Balliére Farner, Edel Havin Beukes, Joel Ene, Brit Fredriksen, Knut 

Iversen, Einar Krog Grimsgaard, Kristine Lien Skog og Anders Ekeland 
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Sak 7/18 Orienteringssak: Landsstyremøtet i SV 
Anders Ekeland orientert om landsstyremøtet i SV 

Diskusjon: Øystein Wennersgård, Edel Havind Beukes, Balder Olafsen og Knut Iversen 

Sak 8/18 Uttalelser utsatt fra årsmøtet 2018 
Diskusjon: Anders Ekeland 

Votering:  

Uttalelse U1 vedtatt 

Uttalelse U2 vedtatt 

Uttalelse U3 vedtatt 

Uttalelse U4 avvist 

Vedtak:  

1) Solidarisk folketrygd  

SV bør fremme forslag om en mer solidarisk folketrygd hvor det gis mest tillegg i folketrygd 

for første krone tjent og så gradvis mindre per krone jo mere en har tjent (solidarisk 

folketrygd). 

2) Rødgrønn plattform  

Fagbevegelsen kjemper for rødgrønn makt. LO-sjefen ber om et rødgrønt samarbeid. Leder i 

Fagforbundet vil jobbe for et tydelig og troverdig regjeringsprosjekt. Det krever en plattform 

å la Soria-Moria I og II, som Ap, Sp og SV fikk regjeringsmakt på i 2005 og 2009. Den nye bør 

skilles enda mer fra blå politikk ved å innarbeide SVs, Sps og fagbevegelsens krav og at Rødt 

og De grønne inviteres til samarbeidet. Behovet for en rødgrønn plattform øker på grunn av 

den blå reformpolitikk med sentralisering av makt til finans og elite på bekostning av folk 

flest. 

3) Nei til usikkerhet – nei til tredje rullebane nå!  

Bygging av tredje rullebane på Oslo lufthavn (OSL) har naturlig nok vakt stor oppmerksomhet 

lokalt og regionalt og vært et hett tema med stort samfunnsengasjement det siste året fordi 

det berører de mange innbyggere i Ullensaker kommune på en eller annen måte og da i 

negativ forstand. Informasjonsmøtet om prosessen med tredje rullebane den 04. Desember 

2017 skulle i utgangspunktet ha fjernet usikkerheten, men ble heller enda et «gammelt nytt» 

møte. 

Usikkerhet er det eneste sikre vi vet på det nåværende tidspunkt frem til midten av dette 

året når det ifølge Avinor skal foreligge et nytt og oppdatert støysonekart. Men selv etter 

dette er det ikke sikkert at vi blir noe klokere av et prosjekt vi i det hele tatt ikke trenger å 

gjennomføre når vi vet at flyplassen Heathrow i London, som er en av verdens mest travleste 

med snaue 75 millioner passasjerer klarer seg med to rullebaner og har gjort i det i lang tid. 

https://www.ullensaker.kommune.no/publisert-innhold/teknisk-og-eiendom/byggesak/ny-

rullebane-pa-gardermoen/  
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Usikkerhet er også et faktum i det politiske miljø på det lokale og nasjonale nivå. På lokalt 

plan prøver posisjonen på et heroisk vis med Fremskrittspartiet og Høyre i spissen å redde 

skinnet sitt ved å stadig ytre seg negativt til tredje rullebane i lokalmedia. Egentlig kan det 

tolkes, som en fallitterklæring når vi vet at den borgerlige siden med unntak av Venstre har 

gitt en blanko fullmakt til Avinor. At Arbeiderpartiet i Akershus også har hatt en finger med i 

spillet og dermed har vært med på å gi en hjelpende hånd til de to overnevnte borgerlige 

partiene forteller klart og tydelig om deres klima og miljø-politikk. Det blir bare med tomme 

ord.  

Derimot har vi i Ullensaker og Akershus Sosialistisk Venstre (SV) lenge sagt og sier fortsatt et 

klart rungende nei til tredje rullebane samt krever at Stortinget fatter vedtak mot en 3. 

rullebane på Oslo lufthavn (OSL) fordi: 

 Vi lytter til fagrådene som Naturvernforbundet, Framtiden i våre hender, 

Greenpeace, Norges Bondelag, Norsk forening mot Støy, Norges bygdekvinnelag, 

Besteforeldrenes klimaaksjon, Spire og Natur og Ungdom har publisert i brevet 

datert den 19. Januar 2017  

 Flytrafikken i Norge må reduseres radikalt og høyhastighetstog må erstatte fly i Sør-

Norge. Investeringene i kollektivtrafikk og jernbane må opp.  

 Klima og miljø må gå foran Avinor sine kapitalistiske premisser om passasjervekst 

spesielt på interkontinentale ruter. 

 Fortsatt vekst vil være stikk i strid med Paris- avtalen. 

 Det er ingen grunn til å ha usikkerhet i årevis – Et klart nei 3. rullebane nå! 

Helt til slutt:  

I følge Cicero koster en flyreise tur-retur Oslo-London samfunnet like mye klimautslipp per 

passasjer som et halvt års gjennomsnittlig bilbruk. Dette er et faktum som i seg selv burde 

være en tankevekker for de fleste av oss.  

 

Eventuelt: Liste over kutt i velferdsordninger 

Det ønskes en liste over høyreregjeringens kutt i velferdsordninger, og at denne kommer til 

lokallagene så snart som mulig – slik at har bedre argumenter for vår politikk. Tilsvarende også på 

regjeringens avgiftsøkninger. 


