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SAK 1: Dagsorden – Årsmøte i Buskerud SV 2018 

Dato: Lørdag 03. mars 
Sted: Sørmarka kurs og konferanse 

Tid  Sak 
09:30   Registrering og kaffe 

10:00   Felles åpning med alle delegater 

Fylkeslederne i Akershus, Buskerud og Østfold ønsker velkommen og orienterer om 
helgen.  

10:15   Formøter 

Buskerud SVs årsømte 
 

11:00   Sak 1: Åpning og konstituering 

Fylkesleder ønsker velkommen. 

Godkjenning av innkalling. 

Konstitueringer: 
- Valg av to ordstyrere og to referenter 
- Godkjenning av dagsorden og saksliste 
- Godkjenning av forretningsorden 
- Valg av redaksjonskomité 
- Valg av to protokollunderskrivere 

11:15   Sak 2: Årsmeldinger 2017 

Framlegging av årsmeldinger fra fylkesstyret, Stortinget og fylkestingsgruppa.  
Debatt. 

11:45   Sak 3: Arbeids- og organisasjonsplan 2018 

Framlegg av arbeids- og organisasjonsplan for 2018. 
Debatt.  

12:15   Lunsj 
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13:15   Sak 4: Innkomne saker og uttalelser 

Framlegg av innkomne uttalelser. 
Debatt. 

14:00   Sak 5: Regnskap 2017 og budsjett 2018 

Framlegg av regnskap for 2017 og budsjett 2018. 
Debatt. 

14:30   Pause 

15:00   Sak 6: Vedtak 

- Godkjenning av årsmeldinger 
- Godkjenning av regnskap 
- Arbeids- og organisasjonsplan 2018 
- Uttalelser 
- Budsjett 2018 

15:30   Sak 7: Valg 

Valgkomiteen presenterer sin innstilling. 
Debatt. 
Valg. 
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SAK 1: Konstitueringer 

Ordstyrere: 
Valg av to ordstyrere.  

Referenter: 
Valg av to referenter.  

Redaksjonskomité: 
Valg av redaksjonskomité bestående av fem personer, hvorav et av medlemmene velges etter 
innstilling fra SU.  

Valgkomité: 
Valg av årsmøtenedsatt valgkomité bestående av tre personer, hvorav et av medlemmene velges 
etter innstilling fra SU.  
 

I tillegg velger årsmøtet to personer til å underskrive protokollen.  
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SAK 1: Forretningsorden  
1. Åpent møte 
Årsmøtet er åpent. 
 
2. Deltagernes rettigheter 
2.1. Full tale-, forslags- og stemmerett har: 
Fylkesstyret, representanter valgt av SV-laga i fylket og Buskerud SU. Fylkesstyrets medlemmer har ikke 
stemmerett i avstemninger om regnskap og beretning. 
 
2.2 Talerett har: 
Inviterte gjester og øvrige medlemmer av Buskerud SV og Buskerud SU. 
 
3. Konstituering 
Under punktet konstituering foretas det først valg av ordstyrere og sekretærer, dernest godkjenninger og øvrig 
konstituering. 
 
4. Ordstyrere 
Det velges to ordstyrere som fordeler arbeidet mellom seg. Ordstyrere kan skiftes ut, eller velges 
i tillegg - med vanlig flertall. 
 
5. Referenter 
Det velges to referenter som fordeler arbeidet mellom seg. Det skal alltid være en referent i 
arbeid. Protokollen føres fortløpende og skal inneholde: Hvem som er tilstede og antall 
stemmeberettigede, hvilke saker som blir behandlet, alle forslag som framsettes og innstillinger 
fra komiteen, alle vedtak som fattes, samt stemmetall der dette er aktuelt. Protokollen godkjennes og 
undertegnes av to valgte protokollunderskrivere.  
 
6. Behandling av forslag 
Alle forslag, unntatt til forretningsorden, skal leveres skriftlig. Alle forslag skal være undertegnet av den som 
fremmer det. Forslag kan ikke framsettes etter at strek er satt, unntatt til forretningsorden. Før strek settes, 
skal ordstyrer referere forslag som ikke er framsatt fra talerstolen, og det skal gis anledning til å levere forslag. 
En redaksjonskomité innstiller på alle innkomne forslag.  
 
7. Avstemminger 
Valg skjer skriftlig dersom det kreves av én eller flere deltakere med stemmerett. 
En kandidat er valgt dersom vedkommende får mer enn halvdelen av de avgitte stemmer, der blanke stemmer 
ikke telles med. Ved tre eller flere forslag til samme plass går den med færrest stemmer ut for hver omgang 
inntil en av kandidatene får mer enn halvparten av de avgitte stemmer, der blanke stemmer ikke telles med. 
Ved stemmelikhet foretas det omvalg, deretter loddtrekking om det fremdeles er stemmelikhet.  
 
8. Taletid 
Representantene skal bruke talerstol. Forslag som fremmes skal refereres innen tilmålt taletid. 
Til vanlig er taletiden satt til 3 minutter for første innlegg og 2 minutter for øvrige innlegg fra 
samme representant, dersom ikke annet er bestemt. Representanter med minoritetsspråklig 
bakgrunn innvilges 1 min taletid ekstra taletid, dersom de ønsker det. 
 
Det er anledning til 2 replikker og 1 svarreplikk på 1 minutt til hvert innlegg. Dirigentene kan framsette 
begrensning av taletiden og anledning til replikker når tidsplanen tilsier det. Når deltakerne ønsker ordet til 
innlegg, tilkjennegis det ved at delegatkortet rekkes i været. Ved replikk, holdes delegatkortet pluss to fingre i 
været. Ingen kan ha ordet til forretningsorden mer enn to ganger i samme forretningsdebatt. Ordet til 
forretningsorden må ikke overskride 1 minutt.  



 

Buskerud Sosialistisk Venstreparti                                                                 sv.no/buskerud  
Rådhusgata 35, 3015 Drammen                                                buskerud@sv.no     

SAK 2: Årsmelding 2017  
Buskerud SV har hatt følgende styre i 2017:  

Fylkesstyret: Leder: Rune Kjeldsen (Drammen) Nesteleder: Kathy Lie (Lier) Kasserer: Øyvind Selnes 
(Røyken) Styremedlem: Tonje Benedikte Kopstad (Gol) Styremedlem: Beate Føli (Hole/Ringerike) 
Styremedlem: Nina Erfanian (Nedre Eiker) Varamedlem: Gernot Ernst (Kongsberg) Varamedlem: Elin 
Tangen (Hemsedal). Endre Flatmo har deltatt som ansatt.  

Arbeidsutvalget:  Leder Rune Kjeldsen (Drammen) Nesteleder: Kathy Lie (Lier) Kasserer: Øyvind 
Selnes (Røykne). Endre Flatmo har deltatt som ansatt.  

Utvalgsledere:  Etnisk likestillingsleder: Parviz Salimi (Ringerike) Kvinnepolitisk leder: Ana Gladys 
Cospin Soberanis (Ringerike) Miljøpolitisk leder: Brede Holst (Drammen) Fagligpolitisk leder: Haldis 
Garnås (Drammen)   

Landsstyrerepresentant:  Rune Kjeldsen (Drammen) 1. Vara: Kathy Lie (Lier) 2. Vara: Øyvind Selnes 
(Røyken) 3. Vara: Nina Erfanian (Drammen)  

AU: Arbeidsutvalget har hatt 4 møter i 2017.  

Fylkesstyret: Fylkesstyret har hatt 7 møter i 2017.   

Aktivitet:  
Buskerud SV hadde ved inngang til 2018 381 medlemmer, en oppgang på 48 medlemmer. Vi har 
lokallag i 13 av 22 kommuner.  

I starten av februar deltok fylkeslaget i SVs nasjonale miljøkampanje, blant annet gjennom en 
koordinert morgenaksjon som flere av lokallagene deltkok på.   

Buskerud SV avholdte sitt årsmøte på Folkets hus i Drammen lørdag 18. februar 2017.  

Buskerud SV deltok med 5 delegater på SVs landsmøte i mars. I tillegg deltok én observatør og 
fylkesleder Rune Kjeldsen som medlem av landsstyret. 

Våren gikk i stor grad med til valgkampforberedelser og planlegging. Materiell ble produsert og 
bestilt før sommeren. I juni gjennomførte fylkeslaget en valgkampsamling i Drammen.   

Mye av aktiviteten etter stortingsvalget har gått med til sonderinger og diskusjoner med Akershus SV 
og Østfold SV for hvordan man skal gå frem nå som fylkene skal slås sammen til Viken. Det ble 
opprettet et kontaktutvalg bestående av ledelse og ansatte i fylkene som sammen har forberedt det 
felles årsmøte i 2018 som vil legge de første formelle skrittene i sammenslåingsprosessen som vil bli 
sluttført over nyttår 2019 med opprettelsen av Viken SV.   

Valgkampen medførte betydelige utgifter for fylkeslaget og mellomvalgsåret må derfor brukes til å 
spare midler til nye valgkamper. Likevel erkjenner vi at prosessen rundt sammenslåingen med Viken-
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fylkene vil føre til betydelige utgifter. Dette gjelder spesielt årsmøtet og nominasjonsmøtet i 
november.  

Buskerud SV har vært representert på alle landsstyremøtene i perioden, og på fylkesleder-
/fylkessekretærsamlinger.  

Fylkeslagets medlemmer har fått oppdatert informasjon om aktiviteten i laget gjennom regelmessige 
nyhetsbrev.  

Fylkeslaget har delt kontorer med Drammen SV i Rådhusgata i Drammen. På senhøsten ble vi 
kontaktet av utleier med oppsigelse av leieforholdet. Fylkesledelsen har sett på flere alternativer og 
har sammen med laget i Drammen valgt å flytte partikontoret til lokaler i Folkets hus i Drammen. 
Flyttingen vil skje i løpet av våren 2018.  

Valget 2017:  
Buskerud SV hadde to klare mål for valgkampen: En økning i stemmetall fra 2013 og representasjon 
på Stortinget. Begge mål ble nådd. SV øker også i Buskerud når man sammenligner med 2009 hvor 
fylkesresultatet var 4,6%.  
 
Vi gjør det markant dårligere i kommuner hvor vi ikke har lokallag eller er representert i 
kommunestyret. SVs synlighet i disse kommunene er selvfølgelig begrenset uten noen aktivitet fra et 
lokallag, samtidig kan det at SV allerede står svakt i disse kommunene gjøre at man ikke har lokallag. 
Resultatene må i så måte sees i sammenheng med både historikk, demografi og mangel på 
organisasjon.  
 
Buskerud SV har gjort sitt beste stortingsvalg siden 2005. I tillegg har det vært god aktivitet over hele 
fylket. Det er svært gledelig. Det hjelper på både aktiviteten og stemningen i partiet at man stiger på 
meningsmålingene og får positiv oppmerksomhet, men god organisering er også viktig.  

Samtidig ser vi i valgkampen at mange lag har få personer å ta av og at flere sliter med å få aktivisert 
og rekruttert inn nye ressurspersoner. Det er et problem som ikke bare er gjeldende i valgkamper, 
men som blir ekstra synlig.  

Fylkesstyret behandlet en egen valgkamproppert på sitt møte i desember 2017 som deretter ble 
sendt til lokallagene.  

Ansatte:  
Buskerud SV har ansatt distriktssekretær i 33 % stilling etter avtale med Hedmark SV og SV sentralt.  

Distriktssekretær har fast arbeidsplass på kontoret til SV sentralt på Tøyen i Oslo. Vi betaler ikke 
husleie for denne ordningen.   
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SAK 2: Årsmelding 2017    
- Stortingsgruppen 

Etter en flott valgkamp, der mange av SVs medlemmer deltok, ble det sannelig 
stortingsrepresentasjon fra Buskerud SV igjen.  

Det blir selvsagt en bratt læringskurve for en nybakt representant på Løvebakken, men jeg syns det 
har gått overraskende greit. For partiet ble det også en god start på stortingssesjonen, med 11 nye 
representanter. Vi fikk ett medlem i alle Stortingets 11 ordinære komitéer, og Knag Fylkesnes tok den 
spesielle 12. komitéen, kontrollkomitéen, i tillegg til næringskomitéen. Fordelinga gikk greit, og de 
fleste fikk første eller andreønsket sitt oppfylt. Verre var det i Ap, som dere husker. De tok krangelen 
om komitéplasser ut i media. Jeg tok Transport- og kommunikasjonskomitéen, den mest 
betydningsfulle for miljøet ved siden av Energi- og miljøkomitéen, som Lars Haltbrekken naturlig 
skulle ha etter alle åra som leder av Naturvernforbundet.  

Som bekjent ga valgresultatet oss litt bedre politisk handlingsrom enn forrige periode. H og Frp må 
nå ha støtte fra begge mellompartiene for å få flertall i forhold til de rødgrønne. Sist holdt det med 
ett av dem. Takk og pris for det. Ellers hadde de hatt flertall i dag med Venstre – som nå er i 
regjering. Nå har vi Krf å spille på i en del saker, spesielt når det gjelder de svake gruppene i 
samfunnet og skole og bistand (og kanskje noen miljøsaker). Men de har jo inngått en budsjettavtale 
som binder dem opp i alle spørsmål av økonomisk art. 

SV har fått markert seg tydelig på både «røde og grønne saker». Av de røde kan nevnes saken om 
pleiepenger til foreldre med kronisk syke barn, mer human asylpolitikk, fysisk aktivitet i skolen, 
lærernorm (maksimalt antall elever i klassen), profittfri velferd, våpensalg, atomvåpenforbud mm. På 
grønn sektor, dvs. i Miljøfraksjonen, som Lars og jeg blir kalt (sammen med rådgiverne våre), er det 
spesielt klimaspørsmål og oljeboringsspørsmål som har vært sentrale. Til det første har vi levert, rett 
etter Stortingets åpning, et omfattende forslag med over 40 punkter til konkrete klimakutt. Det er til 
behandling i komitéen nå, og kommer til Stortingets plenum i løpet av våren. Lars har også kjørt 
hardt på lønnsomhetsvurderingene til Søviknes på Goliat-plattformen.  

Sjøl har jeg jobba mye med statsbudsjettet for 2018, og laget SVs alternative budsjett på transport: 
mer penger til kollektivsatsing, jernbane, gang- og sykkelveier og til utbedring og sikring av veier i 
distriktene. Pengene tok vi fra store firefelts veiprosjekter i Nye Veier AS.   

Noen punkter i alternativt budsjett har jeg hatt lokallag med på og fått ut i lokalpressa (ny 
Redningsskøyte i Finnmark, utbedring av livsfarlig veistrekning mellom Kongsberg og Notodden, 
bybane i Oslo, elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen mm).  

Ellers har jeg jobba mye med strengere miljøkrav til kystruteanbudet, som nå skulle ut for 10 nye år. 
Dette var skandaløst dårlig. Jeg hadde store, grønne næringsinteresser i ryggen og kjørte Solvik-Olsen 
hardt på dette (han liker ikke meg noe særlig lenger!). Jeg har også jobba tett på Hordaland SV 
(Auduns fylke) om ulike miljøspørsmål, bl.a. på bypakka, ladestrøm for cruisebåter og på miljøkrav til 
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kommersielle bussruter. Jeg har nå også nær kontakt med miljøpolitisk utvalg i SV sentralt, og vil ha 
jevnlig utveksling av saker med dem.  

VI er blitt enige om at jeg tar ut en del rovdyrspørsmål fra Lars og en del om dyrevelferd fra Torgeir i 
Næring (som også har landbruk). Dette fordi jeg kan stoffområdene ganske godt, og forhåpentligvis 
har en troverdighet i disse spørsmålene. Derfor har jeg engasjert meg en del i disse debattene og 
holdt appeller i demonstrasjoner og aksjoner både mot pelsdyrhold og for levedyktige 
rovdyrbestander.  

Lokalt i fylket har jeg fulgt opp viktige spørsmål fra valgkampen, med bl.a. flere spørsmål til 
statsråden om to tog i timen mellom Drammen og Kongsberg, deltatt i avisdebatt om nei til salg av 
Øvre Eiker energi og spørsmål til statsråden og medieutspill mot nedleggelse av Bragernesklinikken 
(Blå kors) i Drammen. Jeg fikk satt i gang en viktig debatt i Hallingdal om nedbygging av store 
naturarealer med hytteutbygginga i Turufjell i Flå. Hallingdølen har kjørt en lang debatt om dette 
med arealplanlegging og inngrep etter dette initiativet. 

Jeg har engasjert meg i flere skogvernsaker. Jeg har bl.a. hatt spørsmål til miljøministeren på 
Statskogs brutale hogster, og mangel på naturregistreringer før hogst.  

Og, selvsagt; jeg har prøvd alt for å stoppe denne idiotiske Viken-konstellasjonen. Jeg har snakka 
mange ganger med Knut Arild Hareide om dette, siden Krf var avgjørende. Han var sjøl veldig 
skeptisk, men fikk flertallet i gruppa mot seg, og stemte for Viken. Halleluja!  

I forbindelse med aksjonen i Hemsedal der de tverrpolitisk kjempa for bedre behandling av 
oktoberbarna, inviterte jeg ei gruppe med representanter fra flere partier til Stortinget da sakene til 
SV om dette var oppe. Tori Snerte (Hemsedal SV) var sentral i koordineringen av besøket. 

Siden Telemark ikke fikk inn representant ved valget (det sto på noen få stemmer!), har jeg blitt 
fadder for dem. Det betyr at jeg også skal representere Telemark og ha nær kontakt med SV der. 
Både i Buskerud og Telemark (jeg kaller dem det inntil videre) prøver jeg å si ja til invitasjoner fra 
lokallagene når de spør om det. Tror det bare er Modum jeg måtte si nei til pga. møtekollisjon. 
Tilstedeværelse på fylkesårsmøtene er selvsagt. Likeså prøver jeg å være på fylkesstyremøter og 
landsstyremøter så sant jeg har tid.  

Jeg bruker Facebook mye for å få ut budskapene. Her blander jeg litt natur, litt opplevelser og mye 
politikk inn i en miks som jeg håper folk kan svelge. Jeg har en helt åpen, privat profil med snart 3.700 
«venner» og sikkert flere tusen følgere. Jeg har foreløpig ikke blokkert noen ennå (men jeg har hatt 
god lyst, med nettroll på rovdyr og klima!). En av de korte videoene mine, om mangel på farlighet hos 
ulv, er vist over 155.000 ganger på noen uker. Da begynner dette verktøyet å få virkning!  

Behagelig tilværelse, normal kontortid? Spør meg gjerne om det på årsmøtet. 

Lierskogen 27.1.18,   Arne Nævra 
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SAK 2: Årsmelding 2017    
- Fylkestingsgruppen 

Fylkestingsgruppa består av Lena Reitan. Vara er Sadi Emeci, Caroline Bredal Marthinsen, Kathy Lie 

og Sigve Thorbergsen Reedtz. 

SV på fylkestinget samarbeider med AP, SP, V og MDG. Dette samarbeidet kalles for 

Samarbeidspartiene, som består av AP (15), SP (4), V (2), MDG (2) og SV (1). Av fylkestingets 43 

medlemmer har Samarbeidspartiene til sammen 24 medlemmer. Styrken er at vi sammen er mange, 

men også at vi har klart å enes om en plattform som gjør samarbeidet sterkt. Se mer: 

www.samarbeidspartiene.no 

Representasjon 

Lena Reitan er representert i: 

• Fylkestinget 

• Hovedutvalget for utdanning 

• KS fylkesmøte 

• Region Vestviken (vara til de andre regionrådene) 

• Valgnemnda 

• Fylkesvalgstyret 

• Vara på APs liste til Fylkesutvalget 

• Vara til administrasjonsutvalget, forhandlingsutvalget 

• Vara Fellesnemnda Viken 

Forskjellige råd og utvalg med medlem og vara 

Gotfred Rygh: Kontrollutvalget, Vannområdeutvalget Simoa. 

Sadi Emeci: vara Fylkestinget, vara Hovedutvalget for utdanning, vara Likestillingsutvalg. 

Kathy Lie: vara Hovedutvalget for utdanning, vara Buskerud fylkeskommunale pensjonskasse. 

Christine Soot Sandli: John Rasmussen Aass legat, vara Kontrollutvalget. 

Rune Kjeldsen: vara Skatteutvalget, vara Kontrollutvalget. 

Marianne Stensrud: vara Kontrollutvalget. 

Caroline Bredal Marthinsen: vara Hovedutvalget for utdanning. 

Politikken 

Buskerud SV har fått gjennomslag eller synliggjort sitt primærstandpunkt i viktige politiske saker i 

2017, noen nevnes: 

Budsjettet for 2018 hadde bedre økonomi enn 2017, og sånt sett var det et bedre utgangspunkt. Det 

var enighet om og ikke sette i gang med alt for mange nye prosjekter. SVs mål var mest mulig til 

styrking av budsjettet for utdanning. Vi klarte å få til en styrking av ramma, skoleinvestering, 

fagskolen og prosjekt ny temaskole for kunst, design og arkitektur på gamle Strømsø vgs. Flere saker 

fra budsjettet kunne nevnes som økt ramme til kollektivtrafikken. 

http://www.samarbeidspartiene.no/
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Det jobbes fortsatt hardt med Buskerudbypakke 2, og da spesielt forslag til bomring og 

bompengefinansiert Konnerudnedføring og ny Svelvikvei. Pakken som var utarbeidet ble forkastet og 

nå har man startet på «nytt». Hvis partene i Buskerudbyen ikke blir enig så vil det gi store 

konsekvenser for bl.a kollektivtilbudet. 

Likestillingsutvalget ble lagt ned. Det var helt umulig å drive et utvalg uten at de som sitter i det er 

enig i at utvalget bør eksistere i det hele tatt. Da er det i hvert fall ikke mulig å finne noen saker som 

man kan enes om over partigrenser. Det er enighet om å fortsette å sette likestillingspolitiske 

spørsmål på dagsorden. Det må vi følge opp.  

Regionsreformen tar utrolig mye tid, med ekstra møter og saker. SV har fortsatt med å synliggjøre 

sitt standpunkt om at reformen har begynt i feil ende med geografi og ikke oppgaver. SP har vært en 

god alliert, og SV og SP har stått sammen om flere motforslag. Man håpet til siste slutt at det skulle 

bli et nytt flertall på Stortinget som ville forkaste hele Viken, som kjent skjedde ikke dette.  

Sluttord 

Høydepunktet i 2017 var et felles fylkestingsmøte med Buskerud, Akershus og Østfold. Fordi da var 

plutselig SV en gruppe og markerte seg veldig godt på talerstolen og med forslag. Det er tungt å være 

alene, så håper SV-representanter i framtida slipper det. SV fortsetter med å markere sine 

primærstandpunkt innad i samarbeidspartiene og i Fylkestinget, og har sin plass som det røde og 

grønne partiet på fylket.  

 

Lena Reitan 
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SAK 2: Årsmelding 2017    
- Miljø- og jernbanepolitisk utvalg  

Kontakt har vært Brede Holst.  Det ble ikke valgt noen flere personer, og derfor ble det ikke noe 

utvalg. Forrige gang det var et reelt utvalg var i 2015. 

Jeg har deltatt på styremøter i Buskerud SV med synspunkter. Utover det har jeg ikke tatt noe 

initiativ eller gjort noe utadretta for Buskerud SV innen miljø og jernbane. Styret har heller ikke tatt 

initiativ overfor meg om jernbane- og miljøsaker.  Vi har snakket om at styret bør bruke denne 

kontakten.  Nå som vi har fått en super miljø- og jernbane-politiker på stortinget fra Buskerud, er det 

kanskje ingen vits, eller er det snarere blitt tvert i mot?   

Kan Viken SV være en anledning til å styrke miljø- og jernbanepolitikken? 

Brede Holst 

Konnerud 23.02.18 

miljø- (jernbane-)politisk kontakt  
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SAK 3: Arbeids- og organisasjonsplan 1 

2018-2021  2 

Innledning  3 

Arbeids- og organisasjonsplanen er en langsiktig strategi som slår fast de overordna politiske og 4 
organisatoriske målene for Buskerud SV. Den er også en operativ plan, med viktige milepæler. Planen 5 
gjelder for fire år, men justeres og oppdateres på hvert årsmøte. Årshjulet oppdateres årlig.  6 

Årsmøtet vedtar og reviderer arbeids- og organisasjonsplanen årlig. Gjennom årsberetningen 7 
gjennomføres årlig evaluering. Planen gjelder for hele fylkeslaget og er gjensidig forpliktende mellom 8 
fylkesstyret, folkevalgte, lokallagene og andre organer.  9 

Politisk strategi  10 

Hovedmål  11 
• Buskerud SV har tre hovedmål for perioden 2018-2022.  12 
• Større listeprosent ved lokalvalget i 2019 en i 2015.  13 
• Økt medlemsmasse og rekrutteringen av tillitsvalgte  14 
• Sammenslåing med Akershus SV og Østfold SV til Viken SV  15 

Hovedsaker  16 
Buskerud SV har fem politiske hovedsaker som vi skal profilere oss på i denne perioden. 17 

• Fordeling – bekjempelse av økonomisk ulikhet og jobbe for nye arbeidsplasser med vekt på 18 
godt arbeidsmiljø framfor lave kostnader  19 

• Klima og naturvern  20 
• Samferdsel  21 
• Kunnskap og utdanning  22 
• Internasjonal solidaritet  23 

Strategiske grep  24 

Strategi for allianser  25 
For å styrke partiets tillit i viktige saker og øke vår sjanse for gjennomslag må vi styrke samarbeidet 26 
med våre alliansepartnere og kontakten med våre velgere. I tett samarbeid med Buskerud SVs utvalg 27 
og nettverk, skal fylkesstyret ha ansvar for dette arbeidet.  28 
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Fylkesstyret skal med jevne mellomrom invitere organisasjoner vi samarbeider med til 29 
fylkesstyremøter for innledninger og diskusjon. Samarbeidsorganisasjoner skal inviteres til årsmøter 30 
og fylkessamlinger.  31 

Synlighet og media  32 
Buskerud SV skal være synlig i media med aktuelle politiske saker. Det skal aktivt søkes å oppnå 33 
redaksjonelle oppslag. Fylkesstyrets medlemmer og utvalgsledere bør jevnlig sende leserinnlegg til 34 
lokale medier, gjerne med utgangspunkt i en arbeidsfordeling mellom fylkesstyrets medlemmer. 35 
Aktuelle saker fra Buskerud SV legges ut på hjemmesiden. Sosiale medier skal brukes aktivt for å spre 36 
informasjon og utspill fra fylket.  37 

Organisatorisk strategi  38 

Status:  39 
• Buskerud SV har 381 medlemmer per 31.12.17 40 
• Buskerud SV har lokallag i 13 av 21 kommuner  41 
• Buskerud SV har 15 folkevalgte i fylkets kommunestyrer og er representert i alle kommuner 42 

hvor vi har lokallag.  43 
• Buskerud SV har én representant på fylkestinget  44 
• Buskerud SV har én representant på Stortinget 45 

Våre styrker:  46 
• Økende medlemstall  47 
• Gjennomslag og muligheter i posisjon på fylkestinget  48 
• Har etter tid fått kontroll på økonomien  49 
• Økt synlighet lokalt og i fylket det siste året  50 
• Representasjon på Stortinget 51 

Våre svakheter:  52 
• Få lokallag i forhold til antall kommuner i fylket  53 
• Varierende aktivitet i lokallagene. Står svakt i deler i av fylket  54 
• Lite nyrekruttering til tillitsverv og til folkevalgte posisjoner  55 

Organisatoriske mål  56 

Buskerud SV har tre organisatoriske hovedmål for perioden.  57 

• Flere lokallag  58 
• Opprettholde og øke medlemsveksten  59 
• Få nye tillitsvalgte der hvor det er behov  60 

 61 
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Organisatoriske prioriteringer  62 

Medlemmer og verving 63 

Situasjonen i dag  64 
Buskerud SVs medlemstall har det siste året steget markant. Kampanjer og valgkamper skal brukes 65 
mer aktivt som arena for verving. Nye medlemmer må følges opp av lokallagene. På alle 66 
lokallagssamlinger skal det tilbys opplæring i medlemsregisteret. Distriktssekretæren sørger for å 67 
oppdatere nyhetsbrevet slik at nye medlemmer også mottar det.  68 

Det er få medlemmer som aktivt melder seg ut i løpet av året, men vi mister mange medlemmer 69 
fordi de ikke betaler kontingenten. Det er svært viktig å ha gode rutiner på kontingentpurring på 70 
slutten av året slik at de som fortsatt ønsker å være medlem i Buskerud SV får muligheten til det. 71 

Medlemsutvikling de siste årene  72 

2012 335 
2013 331 
2014 303 
2015 314 
2016 333 
2017 381 
 73 

Mål  74 
• 450 medlemmer ved utgangen av 2018 75 
• 600 medlemmer ved utgangen av 2019  76 

Tiltak  77 
• Lokallagene skal sette egne mål for verving i 2018  78 
• Styrke vervekulturen i fylkeslaget. Skolering på verving og medlemsoppfølging når fylkeslaget 79 

samles 80 

Lokallag 81 

Situasjonen i dag  82 
Buskerud SV har lokallag i 13 av fylkets 21 kommuner. Lokallagene varierer både i størrelse og 83 
aktivitet. Fylkeslagets organisatoriske hovedoppgave er å legge til rette for økt aktivitet og stabilitet i 84 
eksisterende lokallag gjennom oppfølging og skolering. Frem mot lokalvalget i 2019 vil det også bli 85 
prioritert å sette av ressurser til å se på muligheten for å opprette nye lokallag der hvor vi i dag ikke 86 
har partilag. 87 

 88 
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Mål  89 
• Stabile lokallag og sikre tilvekst av tillitsvalgte til styrer og verv  90 
• Lokallag i 2 nye kommuner innen utgangen av 2018  91 

Tiltak  92 
• Fylket skal tilby lokallagene tillitsvalgtskolering en gang i halvåret gjennom regionale møter  93 
• I forbindelse med valgkampen 2019 skal medlemmer i kommuner uten lokallag kontaktes og 94 

tilbys aktiviteter  95 

Folkevalgte 96 

Situasjonen i dag  97 
De flest av våre folkevalgte sitter alene i kommunestyrer. Det er derfor viktig å skape arenaer hvor 98 
våre folkevalgte lokalt kan få inspirasjon, støtte og en følelse av felleskap. Det er avgjørende for det 99 
politiske arbeidet i fylkeslaget at de folkevalgte har enkel tilgang på politiske og organisatoriske 100 
ressurser. Gjennom å dele erfaringer, interpellasjoner, avisinnlegg etc. kan det bli enklere og gøyere 101 
å jobbe med SV selv om man sitter alene. Hver høst i valgår skal det gjennomføres en samling for 102 
fylkeslagets folkevalgte. Lokallagsledere og vararepresentanter inviteres også. 103 

Mål  104 
• Doble antall folkevalgte i 2019  105 
• Mer interaksjon og deling av tips og erfaringer mellom de folkevalgte  106 

Tiltak  107 
• Fylket skal avholde folkevalgtsamlinger på høsten i valgår  108 
• Oppfordre til deling av forslag, interpellasjoner og budsjettforslag  109 

Skolering 110 

Situasjonen i dag  111 
Hovedformålet med skoleringen i Buskerud SV skal være å gi våre medlemmer kompetanse og 112 
kunnskap de syns er spennende og relevant. Buskerud SV skal ha lokallagssamlinger i mellomvalgsår. 113 
Disse samlingene skal ha både politisk og organisatorisk innhold hvor lokallagene også blir inkludert i 114 
debattene og kan komme med innspill på programmet i forkant. 115 

Mål  116 
• Gi medlemmer, tillitsvalgte og folkevalgte verktøy for å bidra i og styrke partiet.  117 
• Økt rekruttering til tillitsverv  118 

Tiltak  119 
• Fylket skal avholde lokallagssamlinger på våren i mellomvalgsår  120 
• Oppfordre til og hjelpe lokallag til å arrangere og invitere nabolokallag til felles møter og 121 

skoleringer  122 

 123 
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Internkommunikasjon  124 

Situasjonen i dag  125 
God kommunikasjon mellom lagene og fylkeslaget, og mellom medlemmer og tillitsvalgte i Buskerud 126 
SV, er avgjørende for å styrke oss. Det skal være enkelt å få hjelp og støtte og veien skal være kort 127 
mellom lokallaget og fylkeslaget. Distriktssekretæren skal oppleves som en ressurs for hele laget og 128 
det skal sendes ut månedlige nyhetsbrev til fylkets medlemmer. 129 

Mål  130 
• All nødvendig informasjon skal være lett tilgjengelig og veien skal være kort fra spørsmål til 131 

man får svar  132 
• Vi skal bli flinkere til å utvikle vår internkommunikasjon ved bruk av telefon/webmøter for 133 

økt kontakt med lokallagene  134 

Tiltak  135 
• Opprette en egen facebookgruppe for aktive medlemmer i Buskerud SV  136 
• Sende ut månedlige nyhetsbrev  137 
• Telefon/Webmøter mellom lokallagene og fylkesledelsen to ganger i halvåret  138 

Sosialistisk Ungdom  139 

Situasjonen i dag  140 
Buskerud SU har i dag 70 medlemmer aktivitet og lokallag i Hallingdal, Kongsberg, Ringerike og 141 
Drammen.  142 

Mål  143 
• Flere SU-lag i fylket  144 
• Det skal være naturlig å melde seg inn i og engasjere seg i SV etter tiden i SU  145 

Tiltak  146 
• Bistå med praktisk assistanse i gjennomføringen av skolevalget i 2019 og 2021  147 
• Økt samarbeid mellom fylket, lokallag og SU om etablering av SU lokallag  148 
• SU skal ha plass i alle besluttende organer  149 

Utvalg  150 

Situasjonen i dag  151 
Buskerud SVs utvalg skal være fylkeslagets tilbud til medlemmer som først og fremst er opptatt av 152 
eller har kompetanse på et spesielt politisk område. De skal bidra til debatt, nettverksbygging og økt 153 
kunnskap og aktivitet i partiorganisasjonen på sitt saksfelt og holde kontakt med organisasjoner og 154 
fagmiljøer innenfor sitt kompetanseområde.  155 

Om utvalgene og utvalgslederne skal ha en hensikt er det viktig at folk som bruker krefter på politisk 156 
arbeid i utvalgene opplever at dette blir videreført på andre nivåer i partiet. Fylkesstyret skal i større 157 
grad enn i dag komme med konkrete forespørsler/oppgaver til utvalgene. 158 



 

Buskerud Sosialistisk Venstreparti                                                                 sv.no/buskerud  
Rådhusgata 35, 3015 Drammen                                                buskerud@sv.no     

Utvalgslederne velges av årsmøtet. Utvalgene settes ned i samråd mellom utvalgslederne og 159 
fylkesstyret.  160 

Mål  161 
• Utvalgene skal være rådgivende organ for fylkesstyret og lokallagene og bidra til 162 

politikkutvikling på sine fagfelt.  163 
• Utvalgslederne skal fungere som kontaktpersoner mellom de nasjonale og fylkesvise 164 

utvalgene.  165 

Tiltak  166 
• Utvalgene skal få i særskilt oppgave å utvikle politiske pakker i forbindelse med valgene i 167 

2019 og 2021 168 
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SAK 5: Regnskap 2017 

Inntekter  Regnskap 2017 Budsjett 2017  

Inntekter fra lokallag                         -          1 150  

Frivillige gaver               17 400      20 800  

Kontingenter               35 710      34 000  

Husleie fra Drammen SV                      -       20 400  

Støtte fylkestingsgruppa          178 500    156 070  

Statsstøtte           137 211   137 920  

Partiskatt             13 200      13 200  

Renter                    89            100  

Annet                      -        30 000  

Inntekter          382 110    413 640  

   

Utgifter    

Andre kostnader lokaler 1 639        1 200  

Inventar         -             500  

Honorar regnskap 2 235        2 500  

Kontor rekvisita 987          2 000  

Reiserefusjon      4 719         8 000  

Gaver      1 200          1 000  

Forsikring       2 849          3 000  

Årsmøte    16 770        16 000  

Fylkesstyremøter      2 251          8 000  

Landsmøter og landsstyremøte    44 805        50 000  

Valgkamp  314 942    300 000  

Utvalgsarbeid (etter søknad)             -            1 000  

Møter/seminar      8 979       30 000  

Bank og kortgebyrer        318            300  

Etter søknad fra lokallag   20 000       60 000  

Utgifter  599 163     654 792  

   

Årsresultat       -217 053      -241 152  

På konto 01.01.17          467 190  

På konto 01.01.18       250 137  
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SAK 5: Budsjett 2018  

Inntekter  

Inntekter fra lokallag                       30 000  

Frivillige gaver (autogiro)                       20 000  

Kontigenter                       35 000  

Husleie Drammen SV                       36 000  

Støtte fylkestingsgruppa                    155 000  

Støtte stat                    140 000  

Partiskatt                       13 200  

Renter                               100  

Annet                       30 000  

  

Inn                    459 300  

  

Utgifter  

Fylkessekretær                    110 000  

Leie lokaler                        70 000  

Andre kostnader lokaler                          5 000  

Inventar                               500  

Honorar regnskap                           2 500  

Kontor rekvisita                          2 000  

Telefon                          2 000  

Porto                                     -  

Reiserefusjon                           8 000  

Annonsekostnad                          2 000  

Kontigenter                                      -  

Gaver                           1 000  

Forsikring                          3 000  

Årsmøte                       30 000  

Fylkesstyremøter                          6 000  

Landsmøter og landsstyremøte                       13 000  

Valgkamp                                     -  

Utvalgsarbeid (etter søknad)                          1 000  

Møter/seminar                       30 000  

Bank og kortgebyrer                              300  

Etter søknad fra lokallag                          6 000  

  

Ut                    292 300  

  

Resultat                    167 000  
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SAK 7: Valgkomiteens innstilling 

Fylkesstyret 

Leder:                         Rune Kjeldsen   Drammen                      1 år, ikke på valg 

Nestleder:                  Kathy Lie           Lier                      1 år, gjenvalg 

Kasserer:  Caroline Bredal Martinsen Hurum   1 år, ny  

Styremedlem:           Beate Føli                Ringerike                    1 år, gjenvalg 

Styremedlem:            Nina Erfanian                       Nedre Eiker                1 år, gjenvalg 

Styremedlem:            Tonje Benedikte Kopstad           Gol                         1 år, gjenvalg 

SU-representant:  SU-representant velges av Buskerud SV  

Vara: 

1. vara:    Årsmøtet må velge                      -                1 år 

2. vara:   Årsmøtet må velge  -     1 år 

Landsstyret 

LS-representant: Rune Kjeldsen   Drammen  1 år, ikke på valg 

1. vara:   Kathy Lie   Lier   1 år, gjenvalg 

2. vara:   Caroline Bredal Martinsen Hurum   1 år, ny 

3. vara:   Nina Erfanian   Nedre Eiker  1 år, gjenvalg 

Revisorer:    

Revisor:  Martin Berthelsen                     Hurum                          1 år, ikke på valg 

Revisor:  Årsmøte må velge  -   1 år  

Vara:                Årsmøtet må velge          -                       1 år 
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Fylkesstyrets innstilling på Buskerud SVs medlemmer i 

sammenslåingskomiteer: 

Valgkomité  

Anders Nordmo (Røyken)  

Elin Tangen (Hemsedal)  

Vara: -  

SU: -  

Programkomité  

Helene Petersen Sveen (Røyken)  

Ellen Margrethe Stabursvik (Hemsedal)  

- 

Vara: -  

SU: Erlend Ødegård 

Organisasjons- og vedtektskomité  

Caroline Bredal Martinsen (Hurum)  

Gotfred Rygh (Modum)  

Vara: -  

SU: Audun Hammer Hovda 

Nominasjonskomité  

Rune Kjeldsen (Drammen)  

Kathy Lie (Lier)  

Vara: -  

SU: -  
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U1: Stans den militære opptrappingen  1 

Buskerud SV ser med uro på USAs planer om å bygge base for fire jagerfly på Rygge i Østfold, slik det 2 

er beskrevet i Klassekampen den 5. februar 2018. 3 

Planene er i det amerikanske luftforsvarets budsjett for 2018, og er planlagt som en del av 4 

«Operation Atlantic Resolve» -USAs svar på Russlands annektering av Krim og deltakelse i 5 

borgerkrigen i Ukraina. 6 

Vi vil på det sterkeste anmode regjeringen om å nekte å bli med på slike planer som så utvetydig går 7 

mot Norges tradisjonelle basepolitikk, og som setter vårt land i fare ved å la Norge bli en del av USAs 8 

militære opptrapping mot vårt naboland Russland. 9 

Av samme grunn vil vi protestere mot at amerikanske soldaters tilstedeværelse på Værnes gjøres 10 

permanent uten at det har politisk grunnlag i den norske befolkningen. Det skal ikke være 11 

amerikanske baser på norsk jord. 12 

Forslagsstiller: 13 

Kongsberg SV 14 
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U2: Stans svekkelsen av rusomsorgen i Buskerud  1 

Etter en anbudsrunde innen feltet TSB (tverrfaglig spesialisert rusbehandling), blir to institusjoner 2 

med svært lang fartstid og unike tilbud lagt ned. Det gjelder de to Borgestadklinikkene, Blå kors, i 3 

Drammen (Bragernes) og Vennesla (Loland).  Gjennom henholdsvis 40 og 70 år har de to 4 

institusjonene opparbeidet seg stor erfaring, svært gode resultater og unike behandlingsmetoder 5 

innen feltet. 6 

Bragernesklinikken gir i dag et unikt tilbud til mennesker med alkohol og medikamentavhengighet. 7 

Dette tilbudet ivaretar særlig voksne og eldre pasienter.  8 

På døgnbasis har de 15 behandlingsplasser. I tillegg driver de poliklinikk med oppfølging av 9 

pårørende, det er også 10 avrusingsplasser som nå blir borte. De har utviklet et kjønnsdelt 10 

behandlingstilbud for denne pasientgruppen som det ikke finnes tilsvarende av i regionen. 11 

Bragernesklinikken behandlet 300 pasienter poliklinisk i 2017, og de aller fleste kom fra Buskerud. 12 

Det er vanskelig å se at dette er blitt tatt høyde for i anbudsprosessen. Dette er polikliniske pasienter 13 

som har rett til nødvendig helsehjelp. 14 

Ledelsen for Helse Sør-øst mener at tilbudet opprettholdes etter anbudsrunden, men bruker i stor 15 

grad samlebetegnelsen «rus» om tilbudet. Samtidig vet vi at nedleggelsen av Blå kors vil skape et 16 

stort hull i behandlingstilbudet på alkoholavhengighet, både faglig og geografisk. 54 arbeidsplasser i 17 

Drammen vil gå tapt, og kompetansen med de.  18 

Det har vært pekt på at fritt behandlingsvalg avhjelper geografiske forskjeller. Det stemmer ikke. 19 

Mange av de det gjelder er mennesker med familie og arbeid som vil måtte reise vekk fra lokalmiljø 20 

og tilhørighet. Det kan være årsak nok til at de ikke tar kontakt for behandling.   21 

Buskerud SV krever: 22 

• at de geografiske og faglige manglene anbudsutsettelsen innen rusomsorgen i Helse Sør-Øst 23 

har ført til blir rettet opp. Dette gjelder spesielt mangler innen feltet alkohol, 24 

spillavhengighet og kjønnsseparert metode. 25 

• at Helse Sør-Øst viderefører avtalen med Borgestadklinikken, Drammen og Loland, frem til en 26 

permanent løsning for å rette opp geografiske og faglige mangler er gjennomført. 27 

 28 

Forslagsstiller: 29 

Arne Nævra (Lier/Stortinget) og Marianne Stensrud (Drammen) 30 
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U3: Fra asfalt til skinner; Ringeriksbanen og 1 

Intercity må prioriteres!  2 

Bane Nor har vært ute og anbefalt nok en utsettelse av Ringeriksbanen og deler av Intercity-3 

prosjektet på Østlandet.  4 

Bane Nor argumenterer med at det ble satt av for få penger tidlig i perioden og at anleggsbransjen 5 

ikke har tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre alle prosjektene i NTP innen 2024. SV mener det er 6 

urimelig at det kun er jernbanesektoren som skal lide for manglende kapasitet til planlegging og 7 

bygging, mens veiprosjektene skal pågå for fullt. 8 

Ringeriksbanen vil gi en nødvendig opprustning av jernbanen mellom Norges to største byer og er et 9 

viktig bidrag til framtidens miljøvennlige transport. Banen vil gi økt verdiskaping og flere 10 

arbeidsplasser i regionen og et bærekraftig reiseliv i Hallingdal. De kontinuerlige utsettelsene av 11 

jernbanen kombinert med at E16-prosjektet går som planlagt gjør at hele Ringeriksbanen nå står i 12 

fare for å skrinlegges.  13 

Utsettelsen av Intercity-prosjektet og Ringeriksbanen er uakseptabel. Vi må tørre å sette bane over 14 

vei på de store utbyggingene om vi skal nå både klimamål og skape gode transportløsninger på 15 

Østlandet. Buskerud SV vil derfor flytte penger fra noen av veiprosjekteten slik at utsettelsen av 16 

tospors jernbane mellom byene på Østlandet unngås.  17 

Buskerud SV krever at regjeringen gjør en helhetlig utredning av kapasiteten i entreprenørmarkedet 18 

og ser på muligheten for å nedskalere eller flytte enkelte veiprosjekter for å sikre at Intercity blir 19 

utbygd innen 2024, slik Stortinget har vedtatt 20 

 21 

Forslagsstiller: 22 

Arne Nævra (Lier/Stortinget)  23 
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