Forslag fremmet i debattene
Vedlegg 2 til protokollen: Forslag fremmet i debattene
Innstillingene er fra redaksjonskomiteen på årsmøtet.

Sak 5 – budsjett - forslag
Forslag B.1 – Fylkessekretær
Stryk andre føring av «regnskap»: Kr 15 000 i reduserte kostnader til
regnskap i 2014, kr 20 000 i reduserte kostnader til regnskap i 2015.
Innstilling: forslaget vedtas
Forslag B.2 – Ruth Birkeland
Øke sekretærkjøp fra fylkestingsgruppa fra kr 200 000 til kr 220 000 i året.
Innstilling: forslaget vedtas
Forslag B.3 – Rannveig Kvifte Andresen (1)
Ny kostnad under «kontor»: «SMS-utsendinger»: kr 1 000 i 2014 og 2015
Innstilling: forslaget vedtas
Forslag B.4 – Rannveig Kvifte Andresen (1)
Ny kostnad «Fylkesstyrets fullmakt»: kr 5 000 i 2014 og 2015
Innstilling: forslaget vedtas

Sak 3 – arbeids- og organisasjonsplane – forslag
Forslag AO.1 – Milorad Dunderovic (53)
Legge til nytt kulepunkt 2 under B.3 Arenaer for å diskutere politikk: «2.
Vi må utarbeide en strategi for å realisere vår ideologi for å redusere
forskjellene mellom folk»
Innstilling: forslaget oversendes fylkesstyret
Forslag AO.2 – Anders Ekeland (14)
Nye kulepunkter under B.3 Arenaer for å diskutere politikk:
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«Viktige temaer for diskusjon på politiske verksteder eller
representantskapsmøter er:
1. "SV i regjering - diskusjon av analyseutvalgets rapport"
2. "Samling på venstresida - med Rødt og/eller MdG?"
3. "Areal og samferdelsespolitikk - hvordan møte sentraliseringspresset?"
4. "Hovedgrepet i klimakampen - EUs kvoter eller Hansens karbonavgift"
5. "EØS og arbeidsinnvandring - åpne grenser eller regulering"
6. "Etter åtter år ved makta - hvor var og hvor går SVs skolepolitikk"
Det nedsettes arbeidsgrupper som i samarbeid med fylkesstyret forbereder
møtene. Det bør være innledere som representerer ulike syn.»
Innstilling: forslaget oversendes fylkesstyret
Forslag AO.3 – Kjell Hovde (26)
Legge til nytt kulepunkt 2. under B.3: «2. til kamp mot 5-åringene inn i
skolen»
Innstilling:forslaget oversendes fylkesstyret
Forslag AO.4 – Ranveig Kvifte Andresen (1)
Nytt pkt. 9 under C.1:
«9. Fylkespartiet dekker SMS-utsendinger for lokallaga.»
Innstilling: forslaget vedtas

Sak 5 – Inkomne forslag
Uttalelser merket i heftet som «Eksterne uttalelser»
1 – Akershus på skinner
Forslag 1.1 – Jane Bråthen (73)
Stryke første avsnitt, tredje avsnitt og siste setning i siste avsnitt
Endre førstesetning i fjerde avsnitt til: «Akershus SV foreslår å starte disse
T-baneprosjektene for å få Akershus på skinner»
Endre siste setning i femte avsnitt til: «Skinnegående transport, kombinert
med et velutviklet matebusstilbud, sikrer mindre kø for dem som må kjøre
og et grønnere lokalsamfunn for alle»
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Innstilling: forslagene avvises
Forslag 1.2 – Ida M. Holm (45)
Endre overskrift til: «Akershus på skinner og sjø»
Endre 4. avsnitt til: «Akershus SV foreslår å skrinlegge motorveidelen av
nye E18 og i stedet starte disse kollektivprosjektene for å få Akershus på
skinner og sjø»
Nytt kulepunkt: «- Nye båtruter mellom kommunene i indre Oslofjord og
Oslo»
Tillegg til nest siste avsnitt: «sjøgående trafikk er effektivt og pålitelig,
krever ikke store investeringer og sparer verdifulle arealer»
Innstilling: forslagene avvises
Forslag 1.3 – Anders Ekeland (14)
Endre overskrift til: «Akershus på skinner og sykkel»
Endre 4. avsnitt til: «Akershus SV foreslår å skrinlegge motorveidelen av
nye E18 og i stedet starte disse kollektivprosjektene for å få Akershus på
skinner og sykkel»
Nytt kulepunkt: «- Utrede velostrada og sykkelveinett for hele regionen.»
Endre siste avsnitt til: «Skinnegående transport og sykkel – ikke minst i
kombinasjon – er raskt, billig, behagelig og miljøvennlig. Sykling har store
miljø- og helsegevinster. Med SVs kollektivrevolusjon vil folk få
muligheten til å reise kollektivt . Da blir det mindre kø for dem som må
kjøre, og grønnere lokalsamfunn for alle. SV sier derfor nei til dagens
planer for ny E18, og ja til den grønne transportrevolusjonen.»
Innstilling: forslagene avvises
Forslag 1.4 – Preben Rostgaard Kise (65)
Endre kulepunkt 4 til: «Bane til Lillestrøm»
Innstilling: forslaget avvises til fordel for redaksjonskomiteens forslag R 1.4
Forslag R 1.4 – Redaksjonskomiteen
Endre kulepunkt 4 til: «Bane til Ahus og videre til Lillestrøm»
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Innstilling: forslaget vedtas
Forslag 1.5 – Harald Sævareid (13)
Endre første avsnitt til: «Ny E-18 fra Asker til Oslo vil koste minimum 50
milliarder kroner. Med 30 % statlig finansiering vil 35 milliarder måtte
lånefinansieres, det innebærer minst 300 kroner tur-retur i bompenger +
osloringen. Det er innlysende at dette fører til at svært mange vil sette
igjen bilen hjemme. For miljøet kan dette være bra, men føre til en
gigantisk konkurs med de konsekvensene det får for Akershus fylke.»
Innstilling: forslaget avvises
Innstilling til uttalelsen som helhet: uttalelsen vedtas
2 – Kvalitet i skolen – støtt lærernes krav
Forslag 2.1 – Harald Sævareid (13)
Endre første avsnitt til: «KS krever at lærerne skal arbeide i 7 uker uten
elever. I og med at lærerne allerede fyller et arbeidsår betyr dette at
lærerne må arbeide mindre når elevene er på skolen slik at de kan arbeide
når de ikke er der. Akershus SV støtter lærerne og sier blankt nei til
kravet fra KS. SV vil ha kvalitet i skolen ikke provokasjoner fra KS.»
Innstilling: forslagene avvises til fordel for redaksjonskomiteens forslag R 2.1.
Forslag R 2.1 - Redaksjonskomiteen
Endre første avsnitt til: «KS krever at lærerne skal arbeide i 7 uker uten
elever. I og med at lærerne allerede fyller et årsverk betyr dette at lærerne
må arbeide mindre når elevene er på skolen, og mer når elevene ikke er
der. Akershus SV støtter lærerne og sier blankt nei til kravet fra KS.»
Innstilling: forslaget vedtas
Forslag 2.2 – Harald Sævareid (13)
Stryke setning 2 i 3. avsnitt.
Innstilling: forslaget avvises
Innstilling til uttalelsen som helhet: uttalelsen vedtas
3 – Redd liv i Iran!
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Forslag 3.1 – Karim Allahweysi (66)
Legge til nytt punkt 5: «Det iranske diktatoriske regimet anses av de fleste
kurdere som fiende. Derfor er det så nødvendig å stoppe tvangssendingene
av kurdiske asylsøkere til Iran»
Innstilling: forslaget avvises til fordel for redaksjonskomiteens forslag R 3.1
Forslag R 3.1 - Redaksjonskomiteen
Legge til nytt punkt 5: «SV er mot tvangsretur av kurdiske asylsøkere til
Iran»
Innstilling: forslaget vedtas
Forslag 3.2 – Magnus Robberstad (50)
Stryk to første setningne i 3. avsnitt.
Innstilling: forslaget avvises
Forslag 3.3 – Magnus Robberstad (50)
Uttalelsen oversendes internasjonalt utvalg som intern uttalelse.
Innstilling: forslaget avvises
Innstilling til uttalelsen som helhet: uttalelsen vedtas
4 – Akershus SV vil styrke psykisk helse og rus i kommunene
Forslag 4.1 – Rannveig Kvifte Andresen (1)
Oversendes fylkesstyret for bearbeiding og innstilling til
representantskapet.
Innstilling: forslaget vedtas
Forslag 4.2 – Rannveig Kvifte Andresen (1)
Legg til som nytt siste avsnitt: «Det er viktig at også psykisk helse og rus
behandles likeverdig som resten av helsevesenet. Så lenge medfinansiering
er en del av dette, må også rus og psykiatri få en likeverdig rolle som
resten»
Innstilling: forslaget oversendes fylkesstyret sammen med uttalelsen
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Forslag 4.3 – Sylvia Stolsmo (87)
Endre overskriften til: «Akershus SV vil styrke psykisk helse og bekjempe
rus i kommunene.»
Innstilling: forslaget oversendes fylkesstyret sammen med uttalelsen
Forslag 4.4 – Dag Westhrin (51)
Legge til: «Kommunene må gjøre økonomisk i stand til å kunne gi
mennesker med rusavhengighet et arbeids- og botilbud etter å ha
gjennomgått behandling i tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
I dag har personer med kroniske avhengighetssituasjoner ingen eller svært
få tilbud innen habilitering og rehabilitering.»
Innstilling: forslaget oversendes fylkesstyret sammen med uttalelsen
Uttalelser merket i heftet som «interne uttalelser»
1 – Om representasjonen i det «bredt sammensatte utvalget»
Forslag 1.1 – Helle Linné Eriksen (52), Kjersti Marie Stensrud (11), Ingvar
Skjerve (69), Marius Pellerud (67), Gjermund Skaar (2)
Helhetlig endringsforslag til uttalelsen:
Gjenreis SV som et bredt parti!
Landsstyret ba i sitt møte i september Sentralstyret nedsette et bredt
sammensatt utvalg for å oppsummere erfaringer og komme med innspill til
diskusjonen om veien videre.
Det kom inn forslag på flere aktuelle kandidater til utvalget som ville
sikret en politisk bredde, men Sentralstyret valgte å ikke ta hensyn til
dette. Dermed ble et viktig og ganske utbredt synspunkt i SV - en
grunnleggende kritisk holdning til den regjeringsstrategien partiet hadde
valgt - ikke representert i utvalget.
Dette har medført at rapporten ikke inneholdt noen dissenser som viste
forskjellige syn på hvordan SV har kommet seg gjennom årene som
regjeringsparti, og følgelig at rapporten ikke ble et så godt utgangspunkt
for debatten i partiet som den kunne ha blitt.
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Det har vært et stadig tilbakevendende problem at SV-ledelsen har valgt å
ikke inkludere opposisjonelle røster i utvalg, komitéer og som innledere og
andre bidragsytere på sentrale konferanser. Når vi nå sammen skal
gjenreise SV er det viktig at alle medlemmer og de bevegelsene vi har
jobbet sammen med føler seg inkludert, både fordi det er sånn et
demokratisk parti fungerer, og fordi dette gjør debattene bedre.
Årsmøtet i Akerhus SV mener at det skal svært gode grunner til for å ikke
tilstrebe politisk bredde, i tillegg til de andre hensynene vi tar for å sikre
at forskjellige røster blir hørt og forskjellige perspektiv blir ivaretatt.
Årsmøtet ber Landsstyret i framtida legge vekt på at
mindretallsynspunkter er representert i rimelig grad i slike utvalg og som
innledere på SVs konferanser og seminarer.
Delt innstilling:
Redaksjonskomiteens flertall (4) innstiller på at forslaget avvises
Redaksjonskomiteens mindretall (1) innstiller på at forslaget vedtas
Innstilling til uttalelsen som helhet: uttalelsen avvises
2 – En breiere miljøpolitikk
Forslag 2.1 – Edel Havin Beukes (125)
Endre kulepunktet til: «- Akershus SV ønsker at arbeidsgruppen «Miljø»
får et utvidet mandat som reflekteres med nytt navn til «Miljø, klima og
naturressurspolitikk»
Innstilling: forslaget avvises
Innstilling til uttalelsen som helhet: uttalelsen avvises
3 – Gjenreis SV som fredsparti
Forslag 3.1 – Edel Havin Beukes (125)
Endre første setning til: «Mange medlemmer og stemmere er fortvilet over
SV sitt manglende fokus og arbeid med egen fred- og sikkerhetspolitikk»
Innstilling: forslaget avvises til fordel for redaksjonskomiteens forslag R 3.1
Forslag R 3.1 – Redaksjonskomiteen
Stryk første avsnitt
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Innstilling: forslaget vedtas
Forslag 3.2 – Edel Havin Beukes (125)
Endre kulepunktet til: «Akershus SV ber om at det nedsettes et nytt
sentralt utvalg for fred og sikkerhetspolitikk»
Innstilling: forslaget avvises
Forslag 3.3 – Edel Havin Beukes (125)
Akershus SV ber om at SVs internasjonale utvalg får et «underutvalg» for
fred og sikkerhetspolitikk.
Innstilling: forslaget avvises
Innstilling til uttalelsen som helhet: uttalelsen avvises
Uttalelser merket i heftet som «Uttalelser som har kommet inn etter
fristen»
1 – Dyrka mark er til for matproduksjon og skal ikke bygges ned
Forslag 1.1 – Marius Pellerud (67) og Frode Åkenes-Johnsen (64)
Endre tredje avsnitt, andre setning til: «I gangavstand rundt
trafikknutepunkter bør det bygges tett og høyere der det kan skje innenfor
rammen av eksisterende bebyggelse.»
Innstilling: forslaget vedtas
Forslag 1.2 – Linn Hexeberg (19)
Nytt avsnitt mellom 3. og 4. avsnitt: «Vi ønsker å gå over til et mer
økologisk jordbruk, noe som medfører et behov for større plass. Derfor er
det enda viktigere å ta vare på de jordbruksarealene vi har.»
Innstilling: forslaget vedtas
Forslag 1.3 – Brit Fredriksen (3)
Stryke to siste setning i første avsnitt.
Innstilling: forslaget avvises
Forslag 1.4. – Brit Fredriksen
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Legge til setning ved slutten av første avsnitt: «Nedbygging av dyrka mark
må lovreguleres slik at areales til matproduksjon ikke blir mindre».
Innstilling: forslaget avvises
Innstilling til uttalelsen som helhet: uttalelsen vedtas
2 – Erstatt EØS-avtalen
Forslag 2.1 – Liv-Tone Ruud (38), Fredrik Winsnes (36), Hedda Hellum (39),
Bjørn Bakke (37) og Gøril Myhre (35)
Stryke avsnitt 2 og 4
Stryk «også» i 5. avsnitt første setning
Endre siste avsnitt setning en til: «Derfor går SV inn for å forhandle frem
en mindre omfattende handels- og samarbeidsavtale som avløser EØSavtalen samtidig som Schengen-avtalen erstattes av en pass-ordning som
står under norsk judisiell kontroll»
Innstilling: forslaget vedtas
Forslag 2.2 – Geir Dal (23)
Endre siste avsnitt til: «Akershus SV må arbeide aktivt for at Norge sier
opp EØS-avtalen og at den erstattes av handelsavtalen»
Innstilling: forslaget avvises
Innstilling til uttalelsen som helhet: uttalelsen avvises
3 – Et arbeidsliv for alle
Forslag 3.1 – Ina Elisabet Hvam (59)
Legge til i punkt 3 i første punktseksjon: «, holdninger fra arbeidsgiver og
diverse samfunnsrelaterte hemninger.»
Innstilling: forslaget oversendes fylkesstyret
Forslag 3.2 – Ina Elisabet Hvam (59)
Erstatt punkt 1 i andre punktliste med: «SV krever en offentlig sektor med
kapasitet til å ta vare på også framtidige generasjoner.»
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Innstilling: forslaget oversendes fylkesstyret
Forslag 3.3 – Astrid Haldorsen
Rett til heltid bør innarbeides i uttalelsen.
Innstilling: forslaget oversendes fylkesstyret
Innstilling til uttalelsen som helhet: uttalelsen oversendes fylkesstyret
4 – Behold vetoretten!
Forslag R 4.1 – Redaksjonskomiteen
Endre alle steder der det står «vetorett» til «innstillingsrett».
Innstilling: forslaget vedtas
Forslag R 4.2 – Redaksjonskomiteen
Stryke «NHO og Virke» i 2. kulepunkt
Innstilling: vedtas
Innstilling til uttalelsen som helhet: uttalelsen vedtas
Nytt forslag til uttalelse fra Borghild Sæbø (30)
Forsvar sårbare kvinner mot reservasjonsnekt fra fastlegene
Retten til selvbestemt abort ble vunnet i 1978.
I dag står vi igjen ovenfor et forsøk på å innskrenke kvinners rett til å
bestemme over sin egen kropp.
Årsmøtet i Akershus SV går imot at fastlegene skal få rett til å reservere
seg på dette alvorlige området for både kvinner og menn.
Innstilling: avvises til fordel for redaksjonskomiteens forslag RX.1
Forslag RX.1 - Redaksjonskomiteen
Nei til reservasjonsrett for fastleger – forsvar sårbare kvinner
Retten til selvbestemt abort ble vunnet i 1978. I dag står vi overfor et
forsøk på å innskrenke denne retten.
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Årsmøtet i Akershus SV vil på det sterkeste motsette seg at fastlegene skal
kunne reservere seg mot å henvise kvinner til abort.
Innstilling til uttalelsen som helhet: uttalelsen vedtas
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