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Dagsorden for årsmøtet i Nordland SV 
19-20 februar 
Fredag 19.februar: 
 
1. Konstituering av årsmøtet.  
2. Valgkomité og redaksjonskomité legger fram sine innstillinger 
3. Innledning v/Audun Lysbakken 
4. Formøter med fokus på digital møtekultur 
 
Lørdag 20. februar: 
 
5. Valgkamp 
6. Beretninger 
7. Orientering fra fylkesråd Kirsti Saxi  
8. Arbeids- og organisasjonsplan 
9. Regnskap og budsjett 
10. Stortingsrepresentantens tale v/Mona Fagerås 
11. Hilsningstale 
12. Kvinnepolitisk organisering 
13. Vedtekter 
14. Uttalelser 
15. Valg 
16. Avslutning v/leder 
 
 
 



Forretningsorden digitalt årsmøte 
 
1. Delegater valgt av lokallagene og SUs delegater har tale-, forslags- og 
stemmerett. 
 
2. Medlemmer av fylkesstyret har tale-, forslags- og stemmerett, med 
unntak av beretning og regnskap hvor de ikke har stemmerett. 
 
3. Observatører får ikke anledning til å koble seg videomøtet, men kan 
følge årsmøtet på egen nettsending. Unntak er stortingsrepresentant, 
samepolitisk nettverksrepresentant og fylkesråd, som alle har møte-, og 
talerett. 
 
4. Alle forslag må fremmes via de digitale skjemaene senest 4.februar. 
 
5. Det kan tas ordet to ganger til hver sak. Taletid er tre minutter første 
gang, ett minutt ved andre gangs innlegg. Møtet kan endre taletid etter 
forslag fra dirigentene eller delegater. 
 
6. Det gis ikke adgang til replikker. 
 
7. Ord til forretningsorden skal være innen 1 minutt. 
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Årsberetning  
for  

Nordland Sosialistisk Venstreparti 
Nordlándda Sosialistalaš Gurutbellodat 

Noerhtelaanten Sosialistiske Garrabielienkrirrie  
Nordlándda Sosiálisstalasj Gårobelludahka   

2020 

 
 

    Beretningen er for perioden 30. mars 2020 til 19 februar 2021 
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Fylkesstyrets  sammensetning 
Arbeidsutvalget (AU): 

Leder    Åshild Pettersen   Vefsn 
Nestleder  Aase Refsnes    Steigen 
Sekretær  Camilla Rostad   Vågan 
Økonomiansvarlig Kari Gaarder    Øksnes 
AU-medlem  Vegard Lind Jæger   Narvik 
Ft. gruppa   Christian Torset   Sortland  
Vara   Haldis Andersen   Bodø 

 
Fylkesstyremedlemmer: 
Haldis Andersen (kvinnepolitisk leder)   Bodø 
Jitse Buitink       Andøy 
Runhild Olsen       Moskenes 
Hilde Rønningsen      Rana 
Ernly Eriksen (repr.samepolitisk råd)    Rana 
Lovise Vonstad      Nordland SU 

Vara:   
1.Reinert Aarseth      Meløy 
2. Marit Igelbu Wiig      Alstahaug 
3. Anita Overelv      Hamarøy 
 
Vår stortingsrepresentant, ordfører og varaordførere har møte- og talerett i styret. Ernly 
Eriksen har vært representant for samepolitisk råd i perioden. Arbeidet med den 
samepolitiske organiseringa i SV har kommet et stykke videre, dette vil årsmøtet bli orientert 
om.   
 

Møter i fylkespartiet: 

Fylkesstyret har hatt  12 møter i årsmøteperioden, 1 fysisk møte og resten videomøter. AU 
har i tillegg hatt 6 møter i perioden.  
Det ble på slutten av årsmøteperioden opprettet en valgkampgruppe som har jobbet med 
valgkampstrategi og forberedelser til valgkamp. Disse har hatt fem møter så langt. Arbeidet i 
valgkampteamet vil intensiveres ut over våren. 
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Uttalelser vedtatt på årsmøtet i 2020: 

På årsmøtet ble følgende uttalelser behandlet. På grunn av digitalt møte med redusert 
saksbehandling ble disse oversendt til Fylkesstyret sammen med endringsforslagene, og ble 
videre behandlet der: 
 

• Klima og miljø er vår felles hovedutfordring 
• Stans regjeringas angrep på kvinners grunnleggende rettigheter – vi krever full 

selvbestemmelse ved abort!  
• E6 Narviktunnelen med tilstøtende vegareal og miljøtiltak 
• Singles situasjon i Norge 
• Grønn transport krever økt statlig støtte i startfasen   
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Medlemsutvikling: 

Ved årsskiftet 2017 hadde Nordland SV 700 medlemmer. 31.12.2018 hadde Nordland SV 864 
medlemmer. Ved inngangen til 2020 var medlemstallet 961 medlemmer. Per 4. februar 2021 
var medlemstallet 942. Vi har altså hatt en svak nedgang i medlemstall det siste året. Noe av 
dette kan forklares ved at medlemmer som ikke har betalt på et par år nå er falt ut av 
medlemslista, og noe kan skyldes at vi har lagt bak oss et år med noe mindre aktivitet pga. 
korona. Ut over i 2021 må vi altså ha en verve-offensiv i Nordland for å få opp antall 
medlemmer.  
 
Representasjon: 

Mona Fagerås representerer SV fra Nordland på Stortinget. 
Kirsti Saxi er Fylkesråd for Kultur, Miljø og Folkehelse. 
Christian Torset er gruppeleder for SV på fylkestinget. 
Aase Refsnes, Marius Jøsevold og Christian Torset møter på fylkestinget for SV, i en periode 
har også Kurt Atle Hansen møtt som vara mens Refsnes var i permisjon. 
I SVs Landsstyre har Åshild Pettersen representert Nordland SV med Christian Torset som 
1.vara. 
 
Torgeir Selboe er medlem av SVs inkluderingsutvalg. 
Aase Refsnes er medlem av SVs miljøpolitiske utvalg 
Åshild Pettersen er medlem av SVs kvinnepolitiske utvalg. 
Christian Torset er medlem av SVs EU/EØS-utvalg. 
Christian Torset satt i arbeidsprogramkomiteen 
 
 
1.mai 
1.mai i år ble markert digitalt i hele Nordland. Flere av lokallagene deltok i digitale 
markeringer lokalt og Nordland SV markerte dagen på sin facebookside og på instagram med 
videotaler fra leder, nestleder og gruppeleder i fylkestinget, samt stories med bilder med 
mini-paroler som vi fikk tilsendt fra våre medlemmer. 
 
Rana, Hemnes og Vefsn fikk digitale taler fra Kirsti Bergstø. 

Mona Fagerås holdt en digital tale for Sortland. 
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Fagligpolitisk samarbeid: 

Samarbeidet med Fagforbundet fungerer fortsatt godt, men vi har ikke klart å holde så tett 
kontakt det siste året som kunne være ønskelig. Vi har hatt et par samarbeidsmøter og holdt 
dialog på epost, men må knytte oss tettere til dem inn mot valgkampen. I lokallagene 
fungerer samarbeidsavtalene bra.  

Aktiviteter, politisk og organisatorisk: 
 
Dette året har båret preg av koronapandemien, som førte til nedstenging av landet like før 
forrige årsmøte. Gjennom perioden har det dermed vært noe mindre aktivitet i både lokallag 
og fylkeslag. Vi har allikevel klart å gjennomføre en del digitale arrangementer, noen av disse 
i samarbeid med Finnmark og Troms SV: 
 

- Samferdsel med Arne Nævra 
- Fiskeripolitikk med Torgeir Knag Fylkesnes 
- Valgkamp med Kristian Fjellanger 
- Grønn ny deal med Torgeir Knag Fylkesnes 
- Oppdrett – tradisjonell og landbasert 

 
AU og fylkesstyret har løpende fulgt med på utgifts- og inntektssiden hele året. Vi ligger godt 
an for et valgår økonomisk. For ytterligere redegjørelse, vises det til egen sak på regnskap 
2020 og budsjett 2021 til årsmøtet. 
 
FS har behandla organisatoriske saker som har omhandlet valgkampforberedelser, 1.mai, 
digital tilrettelegging for lokallagene mm. I tillegg har det vært fokus på jevnlig kontakt med 
lagene, tilgjengeliggjøring av informasjon, samt innhenting av tilbakemeldinger i ulike 
spørsmål.  Det har i 2019 og 2020 vært arbeidet med å skriftliggjøre rutiner og prosedyrer 
for det organisatoriske arbeidet i Nordland SV. Styret har vedtatt reglement for 
styrearbeidet, samt behandlet styreinstruks. Målet er å ha en helhetlig utarbeidet mal for alt 
organisatorisk arbeid som løper i organisasjonen på årsbasis, mye av dette er allerede 
utarbeidet og kan sammenstilles med nye dokumenter og tas i aktiv bruk. 
Av politiske saker har FS hatt orientering om landsstyremøter, fylkesting, innspill 
arbeidsprogram, innspill statsbudsjett.  
 
Vi fikk i løpet av våren 2020 på plass en ny avtale med sentralt om spleiselag for å ansette en 
fylkessekretær i full stilling. Etter utlysning og intervjuprosess ble Ina Nyås Moe ansatt og 
startet i jobben 1.oktober. Arbeidsgiveransvaret for sekretæren ligger hos partikontoret, 
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mens fylkesleder har ansvar for den daglige arbeidsledelsen, uten at det er knyttet noen 
frikjøpsressurs til dette arbeidet. 
 
Gjennomføring av arbeids- og organisasjonsplanen: 

1. Det politiske hovedmålet har vært for fylkestingsrepresentantene å følge opp 
Nordland SVs politikk, for folkevalgte å følge opp dagsaktuelle saker. Fylkesstyret 
vurderer at hovedmålene er fulgt opp i perioden i tråd med de ressursene som har 
vært tilgjengelig. 

2. Et delmål har vært gjøre Nordland SV bedre organisert. Det er fylkesstyrets vurdering 
av vi har lykkes i å fortsette arbeidet med å tilrettelegge for økt deltakelse og 
involvering av hele fylkesstyret på aktuelle saker og problemstillinger. Det har vært 
tilstrebet å ha skriftlig forberedte saksframlegg i forkant av møtene som grunnlag for 
vedtak i saker og vi har hatt mange gode politiske drøftinger. Fylkesstyret anser 
likevel at det fortsatt er rom for forbedring, og at fokus på å styrke fylkesstyrets 
arbeid må opprettholdes i 2021. 

3. Nordland SV har ikke hatt lønnet administrativ ressurs for å jobbe organisatorisk 
siden 2012. Fylkespartiets organisasjon har vært drevet på frivillig basis, uten noen 
form for godtgjørelser. Vi har vært nødt til å prioritere hardt hva vi har brukt tid og 
ressurser på og dermed har vi etterslep på både arkivsituasjon, skolering, oppfølging 
av lokallag m.m. Ansatt fylkessekretær har vært et løft for arbeidet, og det er allerede 
merkbar forskjell i måten vi har mulighet til å jobbe på. Vi har også fått et langt mer 
profesjonelt uttrykk på det vi sender ut av grafisk materiale i sosiale medier og ellers. 
Sekretæren har brukt mye tid i starten på å gjøre seg kjent med og sette seg inn i 
gjeldende rutiner, samt tilstanden i organisasjonen og lokallagene.  Vi har på grunn 
av pandemien ikke hatt mulighet til å ha større arbeidsmøter med leder, 
økonomiansvarlig, valgt sekretær og ansatt sekretær. Dette har vi behov for å 
gjennomføre så fort det lar seg gjøre for å fortsette arbeidet med å overlevere 
kunnskap og videreutvikle rutinene og arbeidsfordelinga vår, og forberede en god 
ansvars- og arbeidsfordeling til valgkampen.  

4. Nordland SV har lyktes med to av fire organisatoriske mål i 2020: Ansette 
fylkessekretær og bygge opp likviditetsreserve. Nordland SV vil bistå de lokallagene 
som ønsker å bruke Zetkin. Førstnevnte vil bli lettere å gjennomføre når vi igjen kan 
reise rundt og besøke lokallag, og arrangere åpne folkemøter.  
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5. Nordland SV i media  
Nordland SV har blitt omtalt i en rekke lokale og regionale medier siden forrige årsmøte. En 
del av sakene har blitt omtalt i flere medier. Stortingsrepresentanten vår, Mona Fagerås, har 
vært svært synlig i nasjonale medier som utdanningspolitisk talsperson for SV. Gjennom 
mediedekningen har vi fått tatt opp saker som er viktige for Nordland og som gjenspeiler de 
politiske hovedmålene i organisasjons- og arbeidsplanen om at vi skal jobbe for klima og 
miljø, grønn omstilling og å minske forskjellene i Nordland. Dette er noen av sakene vi har 
fått mediedekning på: 

• Nordland SV ble omtalt som digitale pioneerer i flere lokalaviser etter at vi holdt 
årsmøtet vårt digitalt årsmøte 

• SV krever at reindrifta skal få opprettholde sine flyttleier i forbindelse med 
vindkraftverket på Øyfjellet 

• Koronakrisen bør brukes til å omstille samfunnet i en grønn retning 
• Skuffelse over manglende flertall i Stortinget om å gjennomføre Nord-Norgebanen 
• Oppgjør med rasisme mot den samiske befolkningen i vindkraftdebatten 
• Reaksjon på kutt i studietilbud på Stokmarknes 
• Arealkonflikt mellom Andøya Space sine virksomheter og fiskeriinteressene. 
• Forslag om todelt rekruttskolestruktur mellom Drevjamoen og Terningmoen. 
• Opprettelse av restaurant og matfag i Vesterålen 
• Nordland SV går imot sosial dumping på havet 
• Ønske om å bosette flyktninger fra Moria-leiren i Nordland 
• Lønnstilskudd til permitterte ifm regjeringens skjenkestopp 
• Borteboerstipend 

 

 

 

 



Årsmøtedokumenter Nordland SV 2021  - Fylkesstyrets årsberetning  

sv.no/nordland 
nordland@sv.no     

Vi har også fått flere leserinnlegg på trykk i en rekke regionale og lokale aviser om blant 
annet: 

• Tid for solidaritet 1.mai 
• Forslag om å endre kvotesystemet for fiskeri slik at de minste fartøyene får en større 

andel av kvotene. 
• Nordnorske entreprenører ned arktisk kompetanse til Hålogalandsveien 
• Bruk av hydrogen på Vestfjordferga 

 

 
 

6. Nordland SV har fått gjennomslag i diskusjoner i landsstyret, og 
landsstyrerepresentant Åshild Pettersen satt også i landsstyrets redaksjonskomite for 
arbeidsprogram. 

Besøk i Nordland: 
Nordland SV har gjennom dette året hatt lite besøk grunnet svært begrensede 
reisemuligheter. Meløy SV hadde besøk av Audun Lysbakken og Lars Haltbrekken knyttet til 
utspill om hydrogen. Bodø og Steigen SV hadde besøk av Torgeir Knag Fylkesnes med fokus 
på fiskeri. Lars Haltbrekken og Mona Fagerås var på besøk i Lofoten høsten 2020. Der ble det 
holdt et felles møte for lagene i Lofoten og Vesterålen på den elektriske båten Bard med 
fokus på Grønn Ny Deal. Vår stortingsrepresentant Mona Fagerås har gjennom hele året 
besøkt en rekke lokallag, noen fysisk og andre digitalt. Både Fagerås og Pettersen har deltatt 
på årsmøtene i flere lokallag på slutten av denne perioden.  
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Oppsummering: 
På tross av krevende tider er Nordland SV i en sterk posisjon. Vi ligger godt an på 
meningsmålinger (11% på en måling). Vi har god økonomi og nyansatt sekretær som hever 
arbeidet både kvantitativt og kvalitativt. Allerede ved forrige valg vred vi fokus kraftig mot 
valgkamp på nett og tidlig start. Organisasjonen er bedre påkoblet og mobilisert enn på 
lenge. Optimismen har bredd seg med veldig mange gode grunner, og selv om vi ikke kan 
kontrollere alle faktorer som spiller inn på resultatet i et Stortingsvalg, er Nordland SV i en 
veldig god posisjon i begynnelsen av valgkampen 2021. 
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Årsberetning fra fylkestingsgruppa i 
Nordland SV 2020-2021 

 
Representasjon: 
SV har tre representanter i fylkestinget i Nordland. Vi har inngått 
flertallssamarbeid, er i posisjon, og har gjennom dette samarbeidet også en 
fylkesråd. 
 
Disse er: 
Kirsti Saxi - fylkesråd for Kultur, Klima og Miljø 

Aase Refsnes – Komité for Næring 

Marius Meisfjord Jøsevold – Komite for Utdanning 

Christian Torset – Gruppeleder, Komité for Plan og Økonomi 
 

Politisk Situasjon: 
SV har nå vært i posisjon siden oktober 2019, og samarbeidet har satt seg. Vi 
opplever lydhørhet for våre hjertesaker, med tydelige gjennomslag i klima, 
miljø og kulturspørsmål.  
 

Som kjent har det vært store omlegginger i finansieringssystemet til 
kommunene, og nedtrekket på  486 millioner for perioden 2017-2022 nærmer 
seg innfaset. Det betyr at de største trekkene i drift er tatt, og det forventes 
ikke ytterligere kutt i ruteproduksjon det nærmeste året. Situasjonen i 
videregående er at vi nå har fått på plass en fireårig struktur, som betyr at det 
heller ikke vil komme nedleggelser av linjer med tilstrekkelig søkning. For 
Samfunnsutvikling (Næring + Kultur, Klima og Miljø), er også de største 
nedtrekkene tatt, etter at vår fylkesråd har lyktes meget godt med å forsvare 
sine budsjetter. 
 

Kommunikasjonen ut til innbyggerne i Nordland har vært svak, fra posisjonen 
som helhet, men dette ser ut til å være i ferd med å bedre seg. Vi kan forvente 
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at med det meste av kutt bak oss, vil det bli mindre kritikk, og det er bra, for vår 
politiske kapital har blitt hardt belastet. Fordelen med å være et mindre parti i 
et slikt samarbeid er at om vi ikke får den største æren for det som går bra, har 
vi heller ikke fått den tyngste kritikken for det som har vært utfordrende. 
 

Politiske saker: 
Fylkestingsgruppa har siden april i fjor lagt fram uttalelser med følgende 
overskrifter: 

• Hydrogen må være en del av det grønne skiftet 
• Flere studieplasser til Helgeland 
• Grønn transport krever økt statlig støtte i startfasen 
• Desentralisert Studietilbud på Stokmarknes 
• Et internasjonalt forbud mot atomvåpen 
• Borteboerstipendet må økes 
• Veterinærordningen i distriktene må styrkes nå 
• Det må satses på distriktene 
• Hent mindreårige flyktninger fra Hellas nå 

 

I tiden som kommer vil det bli jobbet spesielt med grønn omstilling av 
Nordland, sirkulærøkonomi, folkehelse/utenforskap. 
 
Arbeidsform: 
Fylkestingsgruppa avholder møter før hvert fylkesting, der saker gjennomgås, 
strategi diskuteres, og innlegg og hovedansvar i saker fordeles. Fylkesleder og 
fylkesråd deltar. Gruppeleder har ukentlige møter med fylkesråden for 
gjennomgang av saker til arbeidsmøtet i posisjon, og snakkes jevnlig også 
utover dette. Gruppeleder sender ukentlig mail i forkant av arbeidsmøtet for å 
informerer fylkesstyret om sakene som skal opp.  
Media: 
Fylkestingsgruppa jobber målrettet og profesjonelt opp mot media, og får 
dekning både i aviser, tv og på radio. Vi sørger også for deling på sosiale 
medier, og har en profil på kamp mot ulikhet, klima-/miljøvern og grønn 
omstilling. 
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Arbeids- og organisasjonsplan for 
Nordland SV 2020 og 2021 
(Forslag til revidert plan for 2021) 

Arbeids- og organisasjonsplanen til Nordland SV bygger på gjeldende plan for 
SV sentralt som er vedtatt av landsstyret for 2020 og revidert plan for 2021.  

Vedtatte langsiktige mål nasjonalt 

I den nasjonale arbeids- og organisasjonsplanen har landsstyret vedtatt 
følgende langsiktige mål for SV som gjelder ut 2021:  

• Ha selvsikre og entusiastiske medlemmer og tillitsvalgte som målbærer SVs budskap 
og politiske prosjekt med en sterk organisasjon i ryggen. 

• Skape et rom for alle med hjertet på venstresiden. Det skal være lav terskel for å 
være aktiv og delta i partiet, og rom for å bidra på mange ulike måter. 

• Være et modig parti som går foran på viktige samfunnsområder og griper fatt i nye 
problemstillinger i samfunnet.  

• Være et parti med sterk og god tilstedeværelse i hele landet.  
• Skape økt, og mer variert, aktivitet i lokallagene.  
• Dyrke fram en ny generasjon SV-ere, samtidig som vi tar godt vare på erfarne 

medlemmer.  
• Ha 20 000 medlemmer i 2021.  
• Ha gode valgkamper som er godt planlagt, og strategier som er tydelig forankret i 

partiet.  
• Systematisk arbeide mer utadretta og skape flere møteplasser.  
• Arbeide for å rekruttere flere faglig tillitsvalgte og styrke SVs forankring i 

fagbevegelsen. 
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Innledning 
Arbeids- og organisasjonsplanen er en langsiktig strategi som slår fast de 
overordna politiske og organisatoriske målene for fylkeslaget. Det skal også 
være en operativ plan, med viktige milepæler.  

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

Politisk strategi  

Hovedmål 2020 - 2021 
Fylkeslagets hovedmål for perioden 2020-2021 er å få gjennomslag for vår 
politikk, og å synliggjøre denne for å legge et best mulig grunnlag for 
Stortingsvalget 2021.  

Hovedmål 1 

Nordland SV skal fortsette å jobbe for gjennomslag i klima- og miljøspørsmål. 

Hovedmål 2 

Nordland SV skal fortsette å jobbe for å minske forskjellene i Nordland. 

Hovedmål 3 

Nordland SV skal jobbe for å bidra til grønn omstilling. 

 

Strategiske valg 

Rolle 
Nordland SV skal være en tydelig stemme i fylkespolitikken. Vi er i posisjon i 
samarbeid med 3 andre partier. Vi ønsker å styrke klima- og miljøarbeid og 
bidra til å minske forskjellene i Nordland.   
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Hovedsaker 
I tillegg til klima- og miljøspørsmål, blir det viktig å synliggjøre kulturpolitikk, 
siden vi har fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse. Dette henger naturlig 
sammen med de politiske strategimålene. 

1) Klima og miljø 
2) Kamp mot forskjeller 
3) Grønn omstilling 

 

 

Strategisk valg 1 
Bidra til å synliggjøre posisjonen, og styrke samarbeidet med AP, SP og Krf. 

Strategisk valg 2 
«Stenge rommet» for Rødt og MDG på områder der vi er i direkte konkurranse 
om velgere. 

Strategisk valg 3 
Profilere våre saker offensivt, i henhold til overnevnte mål. 

Organisatorisk strategi 

Analyse 
Nordland SV har ikke hatt fylkessekretær siden 2012, men hadde i stedet Ja til 
Nord-Norge-sekretæren, som var en politisk rådgiver. Da arbeidsplanen ble 
vedtatt i 2020 var det et uttalt mål å få ansatt en heltids fylkessekretær i 
Nordland. Det har vi nå fått til og er dermed godt i gang med å forbedre mange 
av de ønskede punktene årsmøtet vedtok i forrige plan, og oppfølginga av 
lokallag, samt kommunikasjon og profil utad er i profesjonelle hender. 
Fylkeslaget må også fortsette med å videreutvikle internkommunikasjon og 
rutiner, og vi må jobbe for å starte flere lokallag, samt å øke aktiviteten i mange 
av de mindre lagene.  
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Status: 
- Per 04/2-21 har vi 942 medlemmer 
- Nordland SV har 31 registrerte lokallag, men flere av disse har hverken 

styre eller aktivitet. 
- Nordland SV har 47 kommunestyrerepresentanter  
- Nordland SV kom inn med tre representanter i fylkestinget, og fikk en 

fylkesråd 
- I fire kommuner har vi lokallag uten representasjon i kommunestyret, 

men kun to av disse stilte liste ved sist valg. 

Våre styrker 
- Positiv trend på medlemstall de siste årene og fremgang i valg 
- Er i posisjon på fylket 
- Får gjennomslag i viktige saker 
- Vi er synlige i media 
- Stabilt gode målinger både nasjonalt og i Nordland 
 

Våre svakheter 
- Kan bli bedre på internkommunikasjon og rutiner 
- Bør ha lokallag og bli representert i flere kommuner 
- Behov for å utvikle organisasjonen videre på flere områder, samt finne 
gode måter å samarbeide enda tettere med lokallagene i store 
spørsmål/saker som engasjerer lokalt. 
 

Organisatoriske mål   
- Nordland SV få i gang styrer og aktivitet i alle 31 lokallag i Nordland i løpet 
av året 
- Nordland SV skal bygge opp en årlig likviditetsreserve på ca 400 000,- ved 
årsavslutning i mellomår og ca. 300 000,- ved årsavslutning i valgår 
- Nordland SV skal søke å utvikle kontakt og innflytelse i SV sentralt.  
- Det skal bli lettere å bli medlem i SV 
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Medlemmer og rekruttering 

Situasjonen i dag 
Per 04/2.2021 har Nordland SV 942 medlemmer, og har vokst betydelig de siste 
årene. Før januarkorreksjonen av medlemmer hadde vi nyttårsaften 2017 
nøyaktig 700 medlemmer. 31/12. 2019 var antallet 1060, en vekst på over 
femti prosent. Veksten har sammenfalt med fokus på organisasjonsutvikling, 
men det har i liten grad vært gjennomført effektiv, målrettet verving. 

Mål 
• Vokse til 1100 medlemmer i løpet av 2021 

 

Tiltak    
• Gjennomføre en vervekampanje i løpet av året, samt ha fokus på verving 

gjennom hele valgkampen.  
• Drive aktiv gjenverving mot medlemmer som ligger an til å falle ut ved 

årsskiftet 
 

Lokallag 

Situasjonen i dag 
Vi har per i dag 31 lokallag registrert i Hypersys, men flere av disse har hverken 
styre eller aktivitet. I flere andre lag er det minimal aktivitet. 

Mål 
• Vi skal jobbe for å få valgte styrer i alle lokallagene 
• Vi skal øke aktiviteten i alle lagene 
• Alle som bor i Nordland skal ha anledning til å stemme på ei SV-liste til 

neste lokalvalg. 

Tiltak    
• Personlig kontakt med medlemmer og interesserte i lagene 
• Sette av midler til å bistå med oppstart 
• Følge opp og bistå der det trengs slik at vi får stilt flere lister ved neste 

lokalvalg. 
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Folkevalgte 

Situasjonen i dag 
Nordland SV har per i dag 47 folkevalgte i kommunestyrene i Nordland. 
Kontakten og oppfølgingen av disse er sporadisk. 

Mål 
• Bedre kontakten med våre folkevalgte 
• Bistå våre folkevalgte så de kan gjøre en god jobb 

Tiltak    
• Følge opp våre folkevalgte med personlig kontakt minst to ganger i året 
• Tilby rettledning, kursing og hjelp i den grad det er mulig – sørge for at 

disse tilknytter seg sentrale folkevalgtnettverk.  
 

Skolering 

Situasjonen i dag 
Nordland SV har per i dag ingen helhetlig plan for skolering av medlemmer eller 
lokallag. Våre folkevalgte fikk flere steder tilbud om et regionalt folkevalgtkurs 
før valget, og er oppfordret om å delta på folkevalgtkonferanser i regi av 
sentralt. Det er gjennomført en pilot på timeskurs med Fagforbundet i 
fagligpolitisk tema. Det jobbes med å lage en skoleringsplan for Nordland, og 
denne vil fylkesstyret ferdigstille ila 2021 og sette i gang med å realisere. 

Mål 
• Tilby skolering på emner som kan være nyttige for lokallagene 
• Kartlegge kompetanse i lokallagene 

Tiltak    
• Fagligpolitiske kurs der dette er praktisk gjennomførbart i samarbeid 

med Fagforbundet 
• Gjennomføre spørreundersøkelse i lokallagene 
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Internkommunikasjon 

Situasjonen i dag 
Det har vært fokusert på internkommunikasjon i flere år, og dette har gitt 
resultater. Det er nå kontakt med samtlige lokallag på jevnlig basis, men 
kontakten kan bli mer strukturert. Internkommunikasjon mellom leder, AU, 
fylkesstyre og fylkestingsgruppe er bedret, og organisert på en måte som 
fungerer bra. 

Mål 
• Følge opp lokallagene på jevnlig basis 
• Invitere lokallagslederne til jevnlige møter for infomasjon og diskusjon. 

 

Tiltak    
• Sette opp årshjul med oversikt over når lagene skal kontaktes, og om 

hva. 
• Lage en møteplan for hvor mange ganger i året lokallagslederne skal 

samles til møte, og hva som skal være tema for de ulike møtene. 

Valg 2021 

Situasjonen i dag 
I 2017 fikk vi 7,0% oppslutning i Nordland, frem 1,8% fra valget i 2013. Vi fikk 
inn én representant på utjevningsmandat. Vi har hatt jevn stigning på 
målingene det siste året, og hadde i januar 2021 en måling på 11 % i Nordland. 
Dette tyder på at folk i Nordland er opptatt av fordeling og miljø, og ønsker en 
ny retning for landet vårt, og lover godt inn i et valgår.  

Mål 
Målet for årets valg er å beholde vår representant på Stortinget, og øke 
oppslutningen vår fra sist.  En detaljert valgkampstrategi er under utarbeidelse, 
og samarbeid med Finnmark og Troms er også startet opp for å forberede felles 
saker og utspill. 

Noen hovedpunkter som er nedfelt i den sentrale arbeidsplanen for SV er: 
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Tiden vi lever i preges av skjerpede politiske og sosiale motsetninger, og flere 
voksende globale kriser:  

• Over hele verden vokser ulikheten i makt og rikdom.  

• Handlingslammelsen i møte med klimaendringene og utryddinga av 
naturmangfoldet er en eksistensiell trussel mot menneskeheten.  

• Kombinasjonen av brutale kriger, enorm ulikhet og raske klimaendringer 
bidrar til at stadig flere flyktninger og migranter bryter opp fra sine hjem.  

• Demokratiet svekkes ved at makt flyttes vekk fra fellesskapet og inn i lukka 
rom.   

På toppen av disse kommer den pågående pandemien. Disse internasjonale 
krisene berører også Norge, og vil få store konsekvenser for norsk politikk. 
Samtidig skal vårt land i årene som kommer håndtere flere egne utfordringer, 
blant annet: færre oljekroner på offentlige budsjetter, stort behov for 
omstilling fra olje og gass til nye næringer og en ny sikkerhetspolitisk situasjon 
som krever større norsk uavhengighet av USA. Nyliberal politikk er fortsatt 
dominerende, både i Norge og verden rundt. Den bidrar til fortsatt økte 
forskjeller i makt og rikdom og manglende evne og vilje til å redusere 
klimautslipp. Misnøye med denne politikken kan skape avmakt, eller gi grobunn 
for høyrepopulisme.  

Det finnes et alternativ. I en rekke land er den demokratiske sosialismen tilbake 
som en politisk maktfaktor, med potensiale til å mobilisere millioner av 
mennesker for sosial rettferdighet, handling for miljøet og fred. Samtidig ser vi 
en fremvekst av sterke feministiske stemmer og kvinnebevegelser over hele 
verden. Det er dette SV representerer i Norge. Vi står for en politikk for de 
mange, ikke for de få. Vi vil ta lederskapet på venstresida for å få til en politikk 
som tar de krisene vi står i på alvor og utvikler en politikk, ikke for å bremse, 
men for å snu disse trendene. Vårt politiske arbeid i perioden handler om å 
bygge de sosiale og politiske alliansene som må til for å skape flertall for en slik 
politikk. 
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Årsregnskap 2020 Nordland SV 
Med dette legges regnskapet for Nordland SV fram til godkjenning av årsmøtet slik det fremkommer 
av vedlagt årsrapport fra  Nordland SV`s regnskapsbyrå, Bokholderier AS på Myre i Vesterålen. 
 
Regnskapet for 2020 viser et samlet overskudd på kr. 606 990. Årsmøtet vedtok i 2020 et årsbudsjett 
med forventning om et planlagt overskudd på kr. 271 400 for mellomåret 2020. Det innebærer at 
Nordland SV i 2020 har et regnskapsmessig resultat på et meroverskudd på kr. 335 590 .  
 
På inntektssiden var det forventet en samlet inntekt i 2020 på kr. 1 051 400. Regnskapet viser at 
Nordland SV samlet hadde inntekter i 2020 på kr. 979 334. Det innebærer en liten inntektssvikt på kr. 
72 066 enn budsjettert for. Inntektssvikten kan i all hovedsak relateres til at lokal lagene ikke ble 
belastet med egenandeler i forbindelse med årsmøteavvikling i 2020 som planlagt for, samt mindre 
forventet autogirogaver. På den annen side fikk NSV en økt andel av partiskatt enn forventet med ca 
15000 i merinntekter.  Og vi fikk mer inntekter fra fylkeskommunen enn budsjettert for. 
 
Mindre-forbruket relateres i all hovedsak til reduserte kostnader for fylkeslaget når det gjelder 
aktivitet som innebærer reiser og møter i 2020. Covid- 19 situasjonen må i en slik sammenheng om 
mulig «ta æren» for et historisk overskudd på driften i Nordland SV`s historie.  
 
Likviditetsmessig er  Nordland SV ved inngangen til valgkampåret 2021 i en svært tilfredsstillende 
situasjon slik det også fremgår i årsregnskapets balanse/fri egenkapital pålydende kr. 849 651 ved 
årets slutt. 
 
 
Fylkesstyrets innstilling til årsmøtet: 
Årsmøtet tar regnskapsresultatet for 2019 til etterretning. Regnskapet godkjennes. 
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RESULTATREGNSKAP
NORDLAND SV

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2020 2019

Annen driftsinntekt 979 334 780 282
Sum driftsinntekter 979 334 780 282

Politisk drift 266 198 855 211
Annen driftskostnad 106 228 131 778
Sum driftskostnader 372 426 986 989

Driftsresultat 606 908 -206 707

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Annen renteinntekt 121 151
Annen finanskostnad 40 325
Resultat av finansposter 82 -174

Ordinært resultat før skattekostnad 606 990 -206 881
Ordinært resultat 606 990 -206 881

EKSTRAORDINÆRE INNTEKTER OG KOSTNADER

Årsresultat 606 990 -206 881

OVERFØRINGER
Avsatt til annen egenkapital 606 990 0
Overført fra annen egenkapital 0 206 881
Sum overføringer 606 990 -206 881

NORDLAND SV SIDE 2



BALANSE
NORDLAND SV

EIENDELER Note 2020 2019

ANLEGGSMIDLER
IMMATERIELLE EIENDELER

VARIGE DRIFTSMIDLER

FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER

OMLØPSMIDLER

FORDRINGER
Kundefordringer 0 13 360
Andre kortsiktige fordringer 0 12 127
Sum fordringer 0 25 487

INVESTERINGER

Bankinnskudd, kontanter o.l. 859 232 221 935

Sum omløpsmidler 859 232 247 422

Sum eiendeler 859 232 247 422
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BALANSE
NORDLAND SV

EGENKAPITAL OG GJELD Note 2020 2019

EGENKAPITAL
INNSKUTT EGENKAPITAL

OPPTJENT EGENKAPITAL
Annen egenkapital 849 651 242 661
Sum opptjent egenkapital 849 651 242 661

Sum egenkapital 849 651 242 661

GJELD
AVSETNING FOR FORPLIKTELSER

ANNEN LANGSIKTIG GJELD

KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld 4 351 2 031
Annen kortsiktig gjeld 5 230 2 730
Sum kortsiktig gjeld 9 581 4 761

Sum gjeld 9 581 4 761

Sum egenkapital og gjeld 859 232 247 422

                                        
                                        

Styret i Nordland SV

Åshild Charlotte Pettersen
styreleder

Aase Refsnes
nestleder

Christian Torset
Gruppeleder fylkestingsgruppe

Hilde Birgitte Rønningsen
styremedlem

Kari Gaarder
Økonomiansvarlig

Vegard Johan Lind-Jæger
styremedlem

Camilla Rostad
Sekretær

Runhild Olsen
styremedlem

Haldis Andersen
Kvinnepolitisk leder

Lovise Vonstad Larsen
SU

NORDLAND SV SIDE 4
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Budsjett 2021 og prognose budsjett 2022 
Nordland SV 
Innledning 
Forslag til budsjett 2021 med budsjettprognose for 2022 er basert på inntektsnivået for fylkeslaget i 
2021.  Innbakt i forslaget til budsjett er nå helårsdrift for tilsatt fylkessekretær i 100 prosent stilling, 
basert på inngått avtale med SV sentralt. Det anmerkes at det vil være knyttet en viss usikkerhet med  
hensyn til øvrige driftskostnader hva angår andre driftskostnader på helårsbasis for fylkessekretæren. 
 
Det er forutsatt videre leie av kontor på Folkets hus i Bodø som fylkessekretæren har sitt faste 
kontorsted på. Og det er forutsatt at husleien nå dekkes i sin helhet av Nordland SV. Fylkesstyret må i 
samarbeid med Bodø SV og SU i Nordland få på plass en avtale om bruk av lokalene ved behov. 
 
Statlige inntekter og fylkeskommunale inntekter for 2021 er forventes å være rimelig presise både 
for 2021 og med tanke på prognose 2022. Inntektssiden forutsetter at medlemsvekst opprettholdes 
og øker litt sammenlignet med 2020 nivå. Det bør være realistisk i et valgår. Det er et antatt påslag 
på inntektene fra stat, fylkeskommune og partiskatt på ca 2% sammenlignet med 2020 tall. 
 
2021 er et valgkampår. Normalt budsjetteres det med underskudd på driften i valgkampår. Det 
gjelder også i 2021. Forslag til årsbudsjett for 2021 legger opp til et mindre underskudd på i 
underkant av 150 000. Dette er i prognose for 2022 planlagt tatt inn igjen i 2022. Slik opprettholder vi 
en nå opparbeidet god likviditet, med tanke også på årene som kommer. En god likviditet gir oss nå 
en større mulighet til langsiktig planlegging, organisatorisk utvikling og til å gjøre prioriteringer på et 
mer strategisk og langsiktig perspektiv. Det har vi jobbet for lenge for å få til, og nå er vi der. 
 
På utgiftssiden er tall basert på erfaringer fra  seneste «normalår» med drift både med hensyn til at 
det er valgår og med tanke på fysiske møter og reiser. Dette utenom årsmøtekostnader som blir 
vesentlig lavere også i 2021 ettersom vi må gjennomføre elektronisk årsmøte og nominasjonsmøte. 
Nordland SV legger til grunn at kostnadene for årsmøte og nominasjonsmøte i 2021 dekkes i sin 
helhet av Nordland SV.  
 
Det er satt av en samlet pott i budsjettet som relateres direkte til utgifter i forbindelse med 
stortingsvalgkampen. Økonomiansvarlig foreslår at denne rammen, på kroner 180 000, 
detaljplanlegger og disponerer fylkesstyret i samarbeid med valgkampgruppen og økonomiansvarlig i 
etterkant av årsmøtet. Og i forbindelse med planleggingen av valgkampen 2021. Likeså foreslås det 
at dersom det viser seg å bli mindre reiseaktiviteter ol enn tatt høyde for i budsjett, kan fylkesstyret 
omdisponere og ev øke rammen som er satt av i forbindelse med valgkampen, innenfor den totale 
budsjettrammen som årsmøtet vedtar. 
 
 
Fylkesstyrets innstilling  
Årsmøtet vedtar forslag til budsjett 2021 som framlagt i årsmøtet. 
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BUDSJETT NORDLAND SV 2021 med prognose 2022 – rammebudsjett 
 
Inntekter Budsjett 2021 

Valgår 
Prognose 2022 
Mellomår 

Kommentarer 

Egenandel lokallagene                        0       -      70 000  
Statlig partistøtte - 245 000 - 249 000 Påslag 2% fra 2020 
Fylkeskommunal partistøtte - 479 000 - 488 000 Påslag 2% fra 2020 
Andel medl. kontingent SV - 100 000 - 105 000 Optimistiske anslag 
Partiskatt fylkespolitikere - 180 000 - 185 000 Påslag ca 2% 
Andre driftsinntekter - 25 000 - 20 000 Div. mindre inntekter 
Sum Inntekter - 1 029 000 - 1 117 000  
 
Utgifter 

   

Årsmøtekostnader      80 000    300 000 Ikke ordinært 
årsmøte 2021 

AU og fylkesstyremøter      90 000    120 000  
Valgkamppost samlet 2021    180 000  Ramme, fordeles FS 

etter årsmøtet ihht 
vedtak valgkampplan 

Utgifter leder NSV org. arb      40 000      20 000  
Landsstyremøter egenand      15 000      15 000  
Egenandel fylkessekretær     308 000     315 000 Avtale SV sentr. 
Administrasjonskostn. F- 
Sekretær samlepost  

 
     80 000 

 
       70 000 

Usikkerhet vedr. 
Kosnader helårsdr 

Støtte SU      20 000        10 000  
Landsmøte SV    230 000  Egenandel delegater 
Støtte lokallag       20 000        20 000  
Husleie      45 000        48 000 Ikke beregnet inntekt 
Regnskapskostnader      45 000        30 000  
Revisjonshonorar         4500           4500  
Gaver, diverse      15 000        10 000  
Diverse gebyrer        1 000          1 000  
Diverse uspesifisert        2 000          2 000  
Sum utgifter 1 175 500     965 500  
Underskudd/overskudd    146 500 -     151 500 Underskudd 2021 

Overskudd 2022 
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Kvinnepolitisk organisering 
Det har i mange år vært jobbet systematisk med kvinneorganiseringen i SV fra 
sentralt hold. Nordland har i flere perioder hatt en kvinnepolitisk leder som har 
ivaretatt det kvinnepolitiske mandatet i fylkesstyret, og som har vært Nordland 
SVs representant inn i SV kvinnepolitiske fylkesnettverk.  

Det er nå på tide å ta dette arbeidet noen skritt videre internt i Nordland. Vi har 
de siste årene rekruttert svært mange aktive kvinner i lokallagene våre rundt 
omkring i Nordland. Mange av disse er spesielt opptatt av kvinnepolitikk og 
savner et større fokus og et forum for å jobbe med disse spørsmålene.  

Dette vil kunne bidra til at det blir utviklet ny og bedre kvinnepolitikk i 
Nordland SV, noe som vil være både ønskelig og nødvendig i årene framover.  

Forslag til vedtak: 

Fylkesårsmøtet i Nordland gir kvinnepolitisk leder, i samarbeid med de 
kvinnepolitiske kontaktene i lokallagene, i oppdrag å utarbeide et forslag til ny 
kvinnepolitisk organisering i Nordland. Her kan man vurdere om det er 
hensiktsmessig med en nettverksorganisering, nedsette et utvalg eller andre 
måter å arbeide på. De bes også om å utarbeide et forslag til mandat og en 
toårig arbeidsplan som skal behandles på årsmøtet i 2022.  

Gjennom det neste året ber årsmøtet om at disse temaene blir arbeidet 
spesielt med i kvinnepolitisk nettverk i Nordland SV:  

- kjønn, kropp og seksualitet 
- vold, overgrep og seksuell trakassering 
- kvinnehelse 
- kjønns- og seksualitetsmangfold 
 
Arbeidet evalueres til årsmøtet i 2022.  
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Vedtekter 
 

Det er kommet inn ett forslag til vedtektsendring i år. Forslaget kom inn etter det som 

har pleid å være tidsfrist for levering av endringsforslag til vedtekter (6 uker). Siden 

det ikke var kommet noen forslag innen fristen på 6 uker var det ikke nedsatt noen 

egen redaksjonskomite for vedtekter. Derfor har fylkesstyret fungert som 

redaksjonskomite for vedtekter og behandla forslaget. Fylkesstyret valgte å behandle 

forslaget fordi denne fristen ikke var tydelig kommunisert til lokallagene i innkallinga.  

Fram til neste årsmøte vil fylkesstyret nedsette en vedtektskomite som skal gjøre et 

større arbeid med å oppdatere vedtektene våre og foreslå endringer. Årsmøtet i 2022 

vil dermed få anledning til å behandle vedtektene grundig.  

 

 

Forslag fra Meløy SV, ny §5: 

§5 Fylkestingsgruppa 

Styret i fylkespartiet skal etter et fylkestingsvalg innkalle til et fellesmøte mellom 

partiets representanter i det nye fylkestinget og partistyret. Fellesmøtet utpeker 

partiets kandidater til fylkesutvalg, hovedutvalg og andre viktige styrer, råd og utvalg. 

Øvrige valg avgjøres av gruppemøtene.  Nominasjonskomiteens innstilling bør 

gjenspeile valg av kandidater.Fylkesstyret gir fullmakt til en forhandlingsdelegasjon 

som på vegne av fylkespartiet skal forhandle frem posisjoner i forkant av konstituering 

av fylkestinget.Fullmakten skal gi rammer og strategi for forhandlingene. 

Forhandlingsdelegasjonen skal legge frem innstilling som behandles av fylkespartiet.  

 

Fylkesstyrets innstilling: Avvises  
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Vedtekter 
§1. Hjemmel 

Nordland SV omfattes av alle lag av Sosialistisk Venstreparti i Nordland fylke. 
Status som lag er hjemlet i de sentrale vedtektene. 

§2. Fylkesårsmøte 

§2.1 Tid for avvikling 

Fylkesårsmøtet er Nordland SVs høyeste organ og skal normal avholdes i 
perioden januar til mars hvert år. Fylkesårsmøtet er åpent for tilhørere 
forutsatt at ikke årsmøtet bestemmer noe annet for deler av møtet. 
 
§2.2 Representasjon 
 Lokallagene velger representanter til fylkesårsmøtet etter følgende fordeling: 
• Hvert lag har rett til 1 representant 
• Lag med 15-29 medlemmer har rett til 2 representanter  
• Lag med 30-59 medlemmer har rett til 3 representanter  
• Lag med 60-89 medlemmer har rett til 4 representanter  
• Lag med 90-119 medlemmer har rett til 5 representanter  
• Lag med mer enn 120 medlemmer har rett til 6 representanter 
 
Som grunnlag for representantfordelingen regnes medlemstallene i lagene pr. 
1. januar.  
 
SU har rett til 5 representanter med fulle rettigheter 
 
Fylkesstyrets medlemmer møter på årsmøtet med fulle rettigheter  
 
Følgende kan møte på fylkesårsmøtet med tale- og forslagsrett:  
• Stortingsrepresentanter  
• Fylkestingsrepresentantene 
• Fylkesrådets medlemmer fra SV 
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§2.3 Frister for fylkesårsmøtet 
Innkalling til fylkesårsmøte med tid og sted skal sendes til lagene og SU senest 8 
uker før møtet. Frist for innsendelse av forslag til årsmøtet settes til 14 dager 
før årsmøtet. Endelig innkalling med beretning, forslag og dagsorden sendes 
senest 7 dager før årsmøtet. 
 
 §2.4. Fylkesårsmøtets funksjon og oppgaver 
 Fylkesårsmøtet skal behandle: 
• Beretning 
• Revidert regnskap  
• Budsjett  
• Arbeids- og organisasjonsplan  
• Innkomne forslag  
• Valg til fylkesstyre, AU, landsstyre og landsmøte  
• Oppnevning av nominasjonskomité og  
• Oppnevning av valgkomité  
• Organisering av nominasjonsprosessen, herunder representasjon på 

nominasjonsmøte. 
 
Protokoll fra fylkesårsmøtet sendes partiet sentralt og lokallagene senest 4 
uker etter møtet. 
 
§2.5. Valg 
Valg av fylkesstyre og arbeidsutvalg foretas på årsmøtet, jf. § 4.3. Dette 
fylkesårsmøtet innstiller også på valg av landsstyrerepresentant. 
Funksjonstiden er to år. Valg av nominasjonskomité foretas av årsmøtet året 
før valget skal skje. Valg til landsmøtet foretas av årsmøtet de årene det 
avholdes landsmøte. Ved valg til landsmøtet skal det legges vekt på 
representativitet; både med hensyn til at flest mulig lag over tid blir 
representert, at valgene avspeiler regionene og politisk aktivitet. Det 
forutsettes at minst 40 % av begge kjønn er representert i alle sammenhenger. 
 
Alle valg foretas etter innstilling fra valgkomiteen. Valgkomiteen skal på 
forhånd ha nødvendig kontakt med fylkesstyret og lokallagene. 
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§3. Fylkesstyret 
 
§3.1 Funksjon 
 
Fylkesstyret er Nordland SVs høyeste myndighet mellom fylkesårsmøtene 
 
§3.2 Sammensetning 
 

a) Fylkesstyret består av følgende medlemmer: 
 

• Leder i fylkespartiet 
• Nestleder i fylkespartiet 
• Økonomiansvarlig i fylkespartiet 
• Valgt sekretær i fylkespartiet 
• 1 AU-medlem 
• Kvinnepolitisk leder 
• 3 medlemmer 
• Gruppeleder i Fylkestinget 
• En representant valgt av Nordland SU 

 
Følgende har møte- og talerett: 
• Stortingsrepresentanter for SV 
• Fylkesråder for SV 
• Ordførere og varaordførere for SV 
 
§3.2 Fylkesstyrets oppgaver: 
 
• Fylkesstyret gjør saksinnstillinger til fylkesårsmøtene 
• Følger opp og behandler økonomi og budsjettsaker 
• Kan behandle alle politiske saker og gjøre uttalelser på vegne av 
       Nordland SV 
• Fylkesstyret kan fordele ansvar for særskilte saksområder blant 

medlemmene 
• Fylkesstyret kan opprette ad-hoc-utvalg etter behov 
• Foreta suppleringsvalg i organisasjonen 

 
Fylkesstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til 
stede 
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§4. Arbeidsutvalget  
 
§4. 1 Funksjon  
 
Arbeidsutvalget ivaretar den daglige ledelse, organisasjon og administrasjon av 
fylkespartiet på vegne av fylkesstyret. AU har ansvaret for å initiere saker, 
forberede fylkesstyremøtene og årsmøtene og følge opp aktuelle politiske 
saker. Mellom fylkesårsmøtene gis AU, i samråd med fylkesstyre, myndighet til 
å: 
 
• Foreslå kandidater til posisjoner i fylkeskommunen 
• Gi forslag på kandidater til sentrale verv og andre organ hvor Nordland SV 

skal representeres Fylkesstyret skal ha tilsendt innkalling til og referater fra 
AU. 

 
Fylkesstyret skal ha tilsendt innkalling til og referater fra AU. 
 
§4.2 Arbeidsutvalgets sammensetning 
 
• Leder for fylkespartiet 
• Nestleder for fylkespartiet 
• Økonomiansvarlig i fylkespartiet 
• Valgt fylkessekretær 
• 1 medlem 
• 2 varamedlemmer 
• Gruppeleder i fylkestinget skal være medlem av AU. 

 
Representanter fra andre organer i Nordland SV kan inviteres til møtene i AU 
etter behov. 
 
§4.3 Fungeringstid 
 
Styret i Nordland SV velges på følgende måte: 
• Leder år med partall 
• Nestleder år med oddetall 
• Sekretær år med partall 
• Økonomiansvarlig år med oddetall 



 

Nordland Sosialistisk Venstreparti                                                                sv.no/nordland 
                                                                                                                             nordland@sv.no 
                                5 

• AU-medlem år med partall 
• 1.varamedlem år med oddetall 
• 2.varamedlem år med partall 
• 3. Fylkesstyremedlem år med partall 
• Kvinnepolitisk leder år med oddetall 
• 1. og 3. varamedlem til Fylkesstyret år med oddetall 
• 2 varamedlem til Fylkesstyret år med partall 
•  revisorer 

 
§5. Nominasjon 
 
§5.1 Nominasjonsmøte 
 
Nordland SV nominerer kandidater til Stortingsvalg og fylkestingsvalg på egne 
nominasjonsmøter. 
 
§5.2 Tidsfrist 
 
Nominasjon gjennomføres før 31. mars det aktuelle valgår. Innkalling med 
presisering av antall delegater skal være sendt 30 dager før møtet. 
 
§5.3. Nominasjonskomité 
 
Fylkesårsmøtet året før valget nedsetter en nominasjonskomite. Komiteen skal 
bestå av leder og 5 årsmøtevalgte medlemmer, samt en representant fra 
Nordland SU. Det velges tre varaer 1-3. 
Leder har ansvaret for arbeidet gjennom hele prosessen. 
 
§5.4 Arbeidsmåte 
 
Nominasjonskomiteen skal starte arbeidet i god tid før nominasjonsmøtet og 
skal gjennomføre en prosess der de lokale partilagene får mulighet til innspill i 
minst to omganger. Komiteens forslag skal forelegges lagene senest 30 dager 
før nominasjonsmøtet. 
 
§5.5. Delegater nominasjonsmøte 
 
Nominasjonsmøtet består av valgte delegater fra lokallagene i Nordland SV. 
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Lokallaga har samme antall delegater på nominasjonsmøtet som på årsmøtet. 
 
§5.6. Gjennomføring nominasjonsmøtet 
Fylkesleder åpner og leder konstitueringen av nominasjonsmøtet. Det skal 
velges egne møteledere, sekretærer og protokollunderskrivere for møtet. 
Fylkesstyret, sittende stortingsrepresentanter og fylkestingsrepresentanter har 
tale- og forslagsrett på nominasjonsmøtet. 
 
§6. Partiskatt 
Alle medlemmer som er oppnevnt i heltids eller deltids tillitsverv på grunnlag 
av partiets representasjon i fylkesting eller kommunestyrer, betaler partiskatt 
på 10% av det brutto honorar eller lønn som følger med tillitsvervet. Det 
betales ikke partiskatt av betaling for tapt arbeidsfortjeneste, godtgjøring for 
reise, kost og losji, eller godtgjørelser som utløser reduksjon av trygd e.l. 
Fylkesstyret kan i særlig spesielle tilfeller innrømme reduksjon i partiskatt. 
 
§7. Endringer av vedtekter 
Endringer av vedtektene foretas av fylkesårsmøtet med 2/3 flertall. 
 
§8. Ikrafttredelse 
Vedtektene trer i kraft fra vedtak er fattet 
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Uttalelse # 1: Fornybar energi kan redde verden. 
Halvparten av energiforbruket i Norge er fossilt. Det er avgjørende å erstatte fossil 
energi med fornybar om vi skal hindre de verste effektene av klimaendringer. Det er 
også viktig at vi ser på måter å redusere veksten i kraftbehov. Elektrifisering er en 
nøkkel til å kutte klimautslipp, og i deler av samfunnet skjer det et skifte. Elektrifisering 
av mange sektorer vil kreve mye ren fornybar energi og et stort behov for nye 
energibærere. For å sikre balanse mellom kraft og forbruk trenger vi en rekke tiltak: 

Vi trenger en storstilt energieffektivisering, som omfatter både grønnere og mer 
effektiv industri, og en reduksjon av det private forbruket. Eksisterende vannkraft må 
oppgraderes der dette er miljømessig forsvarlig. På toppen av dette er det nødvendig å 
produsere ny fornybar energi om vi skal klare å fase ut den fossile energibruken og 
bygge ny grønn industri. All kraftutbygging vil ha konsekvenser for miljøet i varierende 
grad avhengig av teknologi. For SV er det viktig å velge den teknologien som gir mest 
energi med minst negative konsekvenser. 

Solceller er blitt stadig mer effektive, og konkurransedyktige på pris. Alle 
fremskrivninger har undervurdert potensialet i denne teknologien, og vi må både 
stimulere til teknologiutvikling, og til bruk av solceller der det er mulig. F.eks. kan vi kle 
takene og veggene på offentlige bygg, slik at kraftproduksjonen ikke opptar nytt areal. 

Vindkraft på land er arealkrevende, og har mange steder skapt stor lokal motstand. 
Det må stilles strenge krav ved slike utbygginger og vi må velge de utbyggingene som 
gir minst negative konsekvenser. Naturmangfold må ivaretas, det samme gjelder andre 
samfunnsinteresser, samt samisk kultur og næring. Gitt at forholdene ligger til rette 
kan mindre turbiner på allerede industrialiserte områder være en mulighet. De samme 
kravene må stilles til havvind, enten den er flytende eller landfast, og fiskeriinteresser 
må ivaretas. For all vindkraft gjelder at spørsmål om eierskap, lokal avkastning, 
skatteinngang, ansvarsforhold osv. må avklares før konsesjoner gis.  

Det finnes også andre typer fornybar kraft som kan få stor betydning i fremtiden. Både 
biogass, bølgekraftverk og geotermisk energi kan utvikles og gi en bedre energimiks.  

I tillegg til mer fornybar kraft, trenger vi nye energibærere slik som hydrogen. 
Hydrogen kan bidra til store kutt i klimagassutslipp, forutsatt at ikke selve 
produksjonen slipper ut CO2. SV mener vi bør satse på såkalt «rød» og «grønn» 
hydrogen, altså hydrogenproduksjon fra biogass og elektrolyse som verken gir utslipp, 
eller opprettholder etterspørsel etter kull og gass. 

Batteriteknologi er en annen energibærer som blir stadig viktigere. Batterier har 
spesielt stor betydning for å mellomlagre strøm for en jevnere innfasing i kraftnettet, 
og som erstatning for bensin og diesel på ferger, hurtigbåter, biler og etter hvert i fly. 
Også ammoniakk kan være aktuell som drivstoff på f.eks. skip, og bør støttes opp om, 
forutsatt en produksjon uten CO2-utslipp. 
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I Nordland har vi sterke fagmiljøer som kan ta en ledende rolle på mange områder i det 
grønne skiftet. Hydrogenproduksjon har lang tradisjon, vi er kommet godt i gang med 
omstillingen av både industri og samferdsel i Nordland. Ikke minst ligger det store 
muligheter i storskala batteriproduksjon i fylket vårt.  

SV ønsker å legge til rette for all teknologiutvikling og innfasing av grønne løsninger, og 
vil jobbe politisk på alle nivåer for å oppnå dette. 

Fra: Rana SV 

 

Innstilt vedtatt. 
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 Uttalelse # 2: Fra deltid til heltid 
Deltidskulturen	er	en	av	de	største	likestillingsutfordringene	vi	har	i	dagens	Norge,	for	
det	er	kvinner	som	jobber	deltid	i	Norge.	Vi	ser	deltid	i	barnehager,	skole	og	
fritidsordninger,	handel	og	service	næringen,	hotell	og	restaurant	og	renhold	for	å	nevne	
noen.	Vi	vet	at	kvaliteten	på	de	tjenestene	som	utføres	blir	dårligere,	når	to	til	tre	
personer	deler	på	et	årsverk.	 
Sist	nå	har	vi	sett	det	under	koronapandemien.	Bruken	av	deltidsansatte	på	de	fleste	
sykehjem	er	med	på	å	gi	en	større	risiko	for	smittespredning.	Smittesporing	har	
avdekket	at	ansatte	har	jobbet	på	institusjoner	med	smitte	og	uten	smitte.	Det	har	ført	til	
at	smitten	har	spredt	seg	raskt	videre.	Vi	har	en	mye	større	bevissthet	rundt	dette	nå	
pga.	pandemien,	men	smittsomme	sykdommer	finnes	det	alltid,	også	på	sykehjem.		
 
Mange	ansatte	er	økonomisk	avhengig	av	inntekten	de	får	ved	å	jobbe	på	flere	steder,	
noe	de	har	gjort	i	flere	år.	Under	koronapandemien	er	det	ansatte	som	derfor	har	tapt	
inntekt,	uten	at	det	på	noe	vis	har	blitt	kompensert.	 
 
I	dag	jobber	7	av	10	ansatte	i	helse	og	omsorgssektoren	deltid.	Det	utlyses	omtrent	ikke	
heltidsstillinger	for	helsefagarbeider	–	kun	16	prosent	det	siste	halvannet	året.	55	%	av	
sykepleierstillingene	lyses	ut	i	heltid.	Og	dette	gjør	vi,	selv	om	det	fører	til	dårligere	
ledelse,	det	koster	sannsynligvis	mere,	belastningene	blant	de	ansatte	blir	ulik	og	
trivselen	på	arbeidsplassen	blir	dårligere.	
 
Det	å	utdanne	seg	til	helsefagarbeider	er	så	godt	som	å	frasi	seg	mulighet	til	å	ha	en	hel	
stilling.	Riktignok	får	du	mange	ekstravakter,	som	kanskje	medfører	hel	stilling	i	lønn,	
men	da	kan	du	ikke	planlegge	fritiden	din.	Du	får	ikke	lån	i	banken	og	hver	måned	vil	du	
sannsynligvis	være	bekymret	for	om	du	har	nok	penger	til	å	betale	utgiftene	dine.	Unge	
helsefagarbeidere	står	uten	mulighet	til	å	kunne	kjøpe	seg	noe	sted	å	bo,	fordi	de	har	en	
usikker	inntekt.		
 
Statistikken	viser	at	kvinner	er	oftere	syke	enn	menn,	uten	at	man	vet	årsaken	til	dette.	
Det	er	derfor	at	det	avsettes	midler	til	forskning	på	dette	området.Mange	ansatte	i	
deltidsstillinger	kan	ha	betydning	for	hvor	tungt	arbeidet	er,	og	om	flere	blir	syke	av	
slike	arbeidsmiljø.	 
 
SV	vil	jobbe	for	økt	bevissthet	rundt	disse	spørsmålene,	og	for	at	alle	landets	kommuner	
samt	spesialisthelsetjeneste ser	nødvendigheten	av	å	organisere	tjenestene	i	hele	
stillinger.	Ingen	vet	når	vi	eventuelt	kan	få	en	ny	pandemi.	 
SV	krever:	

• Lovhjemlet	rett	til	heltid	
• At koronakommisjonen må evaluere om deltidsbruken i helsevesenet har hatt noe å 

si for overføring av smitte og eventuelt i hvor stor grad.  
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• At det overføres penger til kommunene for å starte arbeidet med å etablere en 
heltidskultur. 

• Midler til forskning på om det er en årsakssammenheng mellom sykefravær 
og deltid. 	

 
Fra: Åshild Pettersen 
 
Innstilt vedtatt. 



 

  1 

Uttalelse # 3: Etabler Sjunkhatten Folkehøyskole! 
Av landets 82 folkehøgskoler, er kun åtte i Nord-Norge. Fauske kommune og Fauna KF har 
siden 2012 jobbet med å få realisert Sjunkhatten folkehøgskole - en reelt universelt utformet 
og barrierefri folkehøgskole for mangfoldet av ungdom. Det vil bli den første av sitt slag i 
landet, og også den første folkehøyskolen i Salten. 
 
Skolen planlegges etablert 50 minutters kjøretur fra Bodø sentrum, et steinkast fra 
Sjunkhatten nasjonalpark. Denne har status som barn og unges nasjonalpark, og har allerede 
stor grad av universell tilgjengelighet. 
 
Beliggenheten er avgjørende for å kunne nyttiggjøre seg den kunnskap, kompetanse og 
universelle tilretteleggingen som er gjort av Valnesfjord helsesportssenter (VHSS) i over 40 
år. Her ligger også Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med 
funksjonsnedsettelser, og NAV Nordlands lager for aktivitetshjelpemidler. Samlokalisering 
med dette miljøet vil forsterke elevenes mulighetsrom, og tilføre landsdelens ledende 
kompetansemiljø innenfor fagområdet rehabilitering/ habilitering betydelige 
utviklingsmuligheter. Fauske kommune har avsatt tomt som er under regulering, i 
umiddelbar nærhet til VHSS.  
 
Sjunkhatten folkehøgskole er planlagt å inngå som en del av Bodø «Europeisk 
Kulturhovedstad 2024», og blant annet Nordland fylkesting, Salten regionråd og BRUS 
(Bodøregionens utviklingsselskap) har støttet prosjektet.   
 
Årsmøtet i Nordland SV ber regjeringen sørge for finansiering av Sjunkhatten Folkehøyskole i 
revidert statsbudsjett 2021, eller senest i statsbudsjettet 2022. Det bør samtidig vurderes 
om Statsbygg kan bygge skolen. 
 
 
 
Fra: Fauske SV 
 
Innstilt vedtatt. 
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Uttalelse # 4: Nei til vindkraft på land 
Vindkraft blir betraktet som fornybar energi, men har store kostnader i form av 
naturødeleggelser og arealbruk. Det Internasjonale Naturpanelet (IPBES) angir at 
arealinngrep og tap av naturmangfold er en like stor trussel mot livet på jorden som 
klimaendringene. Inngrepene og tapene av natur er irreversible. Naturmangfoldet i verden 
er truet: Ifølge FNs klimapanel står mer enn 1 million arter i fare for å dø ut, innen 
kommende  tiårsperiode. Vi har et ansvar overfor våre etterkommere for å forvalte naturen 
på en klok måte.  
 
Utbygging av vindkraftverk rammer samiske reindriftsområder spesielt hardt. Ifølge NVE var 
det i fjor tolv vindkraftverk i drift i reinbeiteområder. Ytterligere ni anlegg var under bygging, 
og to hadde fått konsesjon uten at bygging var kommet i gang. Forskning viser at reinen lider 
av å oppholde seg i områder med vindkraftverk. 
 
Vindkraftutbygging utgjør følgelig en trussel mot reindriftsnæringa, og spesielt saken om 
utbygging av Øyfjellet i Vefsn viser tydelig hvordan næringa blir overkjørt av storkapitalen 
med myndighetene på lag. Samenes næringsgrunnlag trues, og dermed også deres kultur og 
språk. Norge har både i Grunnloven og i flere internasjonale konvensjoner forpliktet seg til å 
bevare naturgrunnlaget for samisk kultur, og dette må vektes tyngre i saker om 
vindkraftutbygging.  
 
I tillegg til eksisterende vindkraftverk ønsker utbyggere flere nye lokaliteter for vindkraft i 
Narvik, og Sjonfjellet i Nesna og Rana kommune har interessenter som vil bygge Norges 
største vindkraftverk med hele 106 vindturbiner. Sjonfjellet er beiteområde for 
reindriftsnæringa,  har status som nasjonal turistvei, med 100 000 passerende kjøretøy i 
sommermånedene, og har flere populære og viktige turområder som vil bli påvirket av en 
eventuell utbygging. 
 
Per januar 2021 var nesten to tredjedeler av norsk vindkraft eid av utenlandske selskap, og 
dette gir grunn til bekymring. Nasjonale og internasjonale kapitalinteresser kan ikke få tjene 
seg rike på å ødelegge urørt natur i Nordland.  
 

Nordland SV: 
• Sier nei til vindkraft på land. Det medfører altfor store og irreversible 

naturinngrep, og naturvern vanskeliggjøres.  
• Krever at staten forsvarer reindriftsnæringas rettigheter i vindkraftsaker. 
• Krever at utmarks- og beiteinteresser respekteres.  
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• Vil innføre en naturressursskatt for alle eksisterende vindkraftanlegg, slik at 
det genereres inntekter lokalt. 

 
Fra: Nesna SV, Hemnes SV 
 
Innstilt vedtatt. 
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Uttalelse # 5: Hent flyktningene fra Hellas nå! 
Over 80 millioner mennesker er nå på flukt i verden, noe som utgjøre en dobling på 20 år. 
Syria er landet der flest har flyktet fra krig og konflikt, og Norge har sagt ja til å ta imot 50 
syriske flyktninger fra Hellas. Før årsskiftet var det under 2000 mennesker på asylmottak i 
Norge, det laveste tallet siden 1997.  
 
Norske kommuner har boliger og mottaksapparat klart, og har et godt system for å kartlegge 
dem som kommer, slik at integreringen kan starte raskt. Dessverre innebærer regjeringens 
plan flytting gjennom flere ledd, noe som forsinker prosessen kraftig.  
 
Venting i mottak minsker sjansen for rask rehabilitering og integrering i Norge. Mange av 
flyktningene er sterkt traumatiserte, og trenger ro, forutsigbarhet og stabilitet. De bør slippe 
forsinkelser på veien mot sitt nye liv.   
 
I år er vinteren ekstra kald. Situasjonen har utviklet seg til en katastrofe som Hellas ikke 
klarer å håndtere alene. Norge kan og bør bidra mer aktivt. Barn og voksne har ventet lenge 
under umenneskelige forhold.  
 
Nordland SV krever at flyktningene hentes fra Hellas nå.  
 
Fra: Vestvågøy SV  
 
Innstillt vedtatt. 



Innstilling fra valgkomiteen Årsmøte 2021 
 
Valgkomiteen er sammensatt av følgende medlemmer: 

• Leder – Maria S. Rausandaksel (Rana) 
• Medlemmer – Astrid Olsen (Bodø) og Kurt L. Olsen (Lødingen) 

Valgkomiteen har hatt to digitale møter og forøvrig har jobbet på mail og via digitale plattformer. 

Innstillingen til valgkomiteen er enstemmig. 

Innstilling valg fylkesstyret Nordland SV 
Rolle Navn valg 
Leder Åshild Pettersen (Vefsn)  ikke på valg 
Nestleder Aase Refsnes (Steigen)  gjenvalg 
Sekretær Camilla Rostad (Vågan)  ikke på valg 
Økonomiansvarlig Kari Gaarder (Øksnes)  gjenvalg 
AU-medlem: Vegard Lind-Jæger (Narvik)  ikke på valg 
Gruppeleder fylkestinget Christian Torset (Sortland)  velges av 

fylkestingsgruppen 
Nordland SU Lovise Vonstad Larsen  SU velger sin egen 

representant 
Kvinnepolitisk leder/1.vara til AU  Haldis Andersen (Bodø) Ikke på valg 
Styremedlem Jitse Buitink (Andøy)  ikke på valg 
Styremedlem  Hilde Rønningsen (Rana)  ikke på valg 
Styremedlem  Runhild Olsen (Moskenes)  ikke på valg 
1. vara F-styret Reinert Aarseth (Meløy)  gjenvalg 
2. vara F-styret Marit Igelbu Wiig (Alstahaug) ikke på valg 
3. vara F-styret Anita Overelv (Hamarøy)  gjenvalg 

 

Innstilling valg landsmøtedelegater Nordland SV 
Landsmøtet finner sted digitalt 23.-25. april 2021. Nordland SV har 6 delegater. Valgkomiteen har 
innstilt i tillegg 3 vara. 
 

Landsmøtedelegater 
1. Christian Torseth (Sortland) 
2. Åse Refsnes (Steigen)  
3. Jonny Edvarsen (Rana)   
4. Haldis Andersen (Bodø) 
5. Vegard Lind Jæger (Narvik) 
6. Camilla Rostad (Vågan) 

Vara  
1. Nilofar Nori 
2. Hilde Bråten (Hattfjelldal) 
3. Martine Nohr Johansen (Bodø) 
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Valgkomite til årsmøtet 2022 
 

Fylkesstyrets innstilling: 

 

John Helmersen (leder) 

Ragnhild Forså 

Synnøve Pettersen 
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