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1. Innkalling Viken SV årsmøte 2020

Det innkalles til fylkesårsmøte i Viken Sosialistisk Venstreparti 8. og 9. februar 2020 på Scandic 
Fornebu i Bærum.  

Frister 
- Frist for å levere forslag til vedtektsendringer er 28. desember kl 12.00
- Fristen for å sende inn forslag til uttalelser og saker som skal behandles på årsmøtet er 18.

januar. Saker som sendes inn etter denne fristen vil kunne avvises av årsmøtet. Unntaket er
uttalelser som anses å være svært dagsaktuelle.

- Frist for påmelding av delegater er 18. januar.

Forslag til saker, vedtektsendringer og uttalelser sendes her. 

Delegater 
Nøyaktig antall delegater fra lokallagene beregnes ut fra medlemstallet ved årsskiftet og er dermed 
ikke helt klart enda. Vedlagt er imidlertid delegatfordeling med utgangspunkt i medlemstall fra 
01.10.2018, altså et midlertidig estimat, og er derfor ikke korrekte, men gir en antydning på hvor 
mange lokallagene kan stille med. Nøyaktig delegatfordeling blir sendt på nyåret i god tid før 
påmeldingsfristen går ut. De lagene som har slått seg sammen før 31.12.2019 kommer kun til å få 
delegatfordeling fra nytt lokallag.  

Kostnadene for årsmøtet fordeles på lokallagene hvor vi fakturerer for antall delegater som 
lokallagene sender og kommer på omtrentlig 2500 kr pr delegat, altså tilsvarende kostnad som ved 
forrige årsmøte. Vi tar forbehold om at dette estimatet kan endre seg noe innen utfakturering.  

Ønsker du å være med på årsmøtet ta kontakt med ditt lokallag eller send en epost til viken@sv.no. 

Påmelding til årsmøtet gjøres her. 

2. innkalling kommer 25.01.2020

Med vennlig hilsen 

Adrian Pracon Rannveig Kvifte Andresen 
Distriktssekretær Viken SV Fylkesleder Viken SV 
viken@sv.no  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4xoHQF03sU-RSF_eLFfUPVYnMzQrt1BNvvHqzB19GlRUMkYyT0lJQ1JXWVpVMzRNWE5EMEZRNjVCUy4u
mailto:viken@sv.no
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4xoHQF03sU-RSF_eLFfUPVYnMzQrt1BNvvHqzB19GlRUNVUzUUlUUTZGTzk0Q0FESlJGVEk3TE5TWC4u
mailto:viken@sv.no
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2. Innkalling til årsmøte i Viken SV
Dette er andre og siste innkalling til årsmøte i Viken Sosialistisk Venstreparti. Årsmøtet avholdes på 
Scandic Fornebu 08-09 februar 2020.  

Med 2. innkalling følger følgende saker: 

Viken SV årsmøte 
Sak 1: Konstituering (kommer) 
Sak 2: Beretning 
Sak 3: Innkomne forslag 
Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 
Sak 5: Regnskap og budsjett (kommer) 
Sak 6: Vedtekter 
Sak 7: Valg (nominasjonskomiteens 
innstilling kommer 26.01.2020) 

Saksapirene finnes her: https://www.sv.no/viken/arsmote-viken-sv-2020/ 
(NB! Konstituering, valgkomiteens innstilling, regnskap og budsjett er ikke klart og ettersendes så 
raskt som mulig. Tidsplan og konstituering sendes før årsmøtet finner sted). Endringsforslag sendes 
igjennom  

Ta kontakt med fylkessekretær på viken@sv.no om du har problemer med å lese dokumentene. 

Fristen for å melde inn delegater til årsmøtet er nå passert, men dersom lokallaget ditt ikke har meldt 
seg på eller fylt opp kvoten så prøver vi å legge til rette for videre påmeldinger. Ta kontakt med 
fylkessekretær. 

Frister: 

- Fristen for å sende inn nye forslag har gått ut, unntaket er for uttalelser som oppfattes som
svært dagsaktuelle.

- Frist for å fremme endringsforslag til budsjett, arbeids- og organisasjonsplan, innkomne
forslag og vedtekter er til strek settes på årsmøtet. Skjema for innsending av endringsforslag
finnes sammen med sakspapirene på hjemmesidene.

Mvh 

Adrian Pracon  Rannveig Kvifte Andresen 
Distriktssekretær, Viken SV Leder Viken SV 
viken@sv.no   

https://www.sv.no/viken/arsmote-viken-sv-2020/
mailto:viken@sv.no
mailto:viken@sv.no
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Sak 1: Konstituering 

 1/1 Godkjenning av innkalling 
Alle innkallinger ble sendt innen fristene fastsatt i vedtektene. 

1/2 Saksliste 

Viken SV årsmøte 
Sak 1: Konstituering 
Sak 2: Beretning 
Sak 3: Innkomne forslag 
Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 
Sak 5: Budsjett og regnskap 
Sak 6: Vedtekter 
Sak 7: Valg 

1/3 Godkjenning av dagsorden 
Lørdag 08.02.2020 

Tid Program 

10:00 – 11:00 Innsjekking og kaffe 

11:00 – 11:30 Åpning og konstituering, velkomst ved fylkesleder 

11:30 – 13:00 Formøter 

13:00 – 14:00 Lunsj 

14:00 – 15:15 Innkomne saker (uttalelser)  

15:15 – 16:00 Beretning 

16:00 – 16:30 Pause  

16:30 – 17:30 Regnskap og budsjett  

17:30 – 18:30 Framlegg og debatt til arbeids- og organisasjonsplan 

20:00 Middag 
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Søndag 09.02.2020 
Tid Program 

08:00 – 09:30 Frokost, utsjekking og tid til å lese redaksjonskomiteens innstillinger 

09:30 – 10:15 Vedtekter. Debatt og vedtak 

10:15 – 10:30 Pause 

10:30 – 11:30 Vedtak: Uttalelser, arbeids- og organisasjonsplan, budsjett 

11:30 – 12:30 Lunsj 

12:30 – 13:45 Audun Lysbakken hilser årsmøtet m/debatt 

13:45 – 14:00 Pause 

14:00 – 14:20 Valg 

14:20 – 14:30 Avslutning av årsmøtet 

14:30 – 15:00 Valg av tre nominasjonskomiteer 

1/4 Forretningsorden 

ÅPENT MØTE  
Årsmøtet er åpent. 

DELTAKERNES RETTIGHETER  
Tale-, forslags- og stemmerett- er forbeholdt valgte delegatene fra lokallaga, SU og fylkesstyrene. 
Tale- og forslagsrett er forbeholdt stortingsrepresentanter og fylkestingsrepresentanter.  
Årsmøtet kan i tillegg godkjenne at medlemmer som ikke er valgt fra lokallaget får delegatstatus med fulle 
rettigheter så lenge lokallaget ikke har fylt sin kvote.  
Medlemmer av fylkesstyret kan ikke stemme over beretning (årsmelding) og regnskap.  

KONSTITUERING  
Etter forslag fra kontaktutvalget velger årsmøtet to møteledere for hver dag og to referenter. Referent kan 
være ansatt sekretær. Dernest behandles forretningsorden og dagsorden. Det foretas valg av komiteer som er 
nevnt i forretningsorden og evt. andre komiteer som er nevnt i innkallinga.  
Det velges en redaksjonskomité med 5 personer, hvorav en velges av SU.  
Det velges en fullmaktskomité på tre personer.  
Møteledere foreslår passende antall tellekorps. Disse trer i funksjon når møteledere ber om det.  

DEBATTEN  
Taleren skal holde seg til den sak eller den del av saken som debatten gjelder og unngå en atferd som kan 
oppleves som hersketeknikk. Møtelederen skal se til at det blir gjort.  
Det må ikke sies noe som krenker forsamlingen, noen av medlemmene eller andre. Det er heller ikke lov å lage 
uro i salen.  



Viken Sosialistisk Venstreparti     sv.no 
Hagegata 22, 0653 Oslo       viken@sv.no  

3 

Overtrer noen reglementets ordensbestemmelser, påtaler møtelederen dette, om nødvendig to ganger. Retter 
vedkommende seg likevel ikke etter reglementet, kan møtelederen ta fra henne/ham ordet eller ved 
avstemning la forsamlingen avgjøre om vedkommende skal stenges ute fra resten av møtet.  

FORSLAG  
Alle forslag må leveres skriftlig via digitalt skjema. Alle forslag skal være underskrevet med forslagstillers navn 
og delegatnummer.  
Det er ikke mulig å sette fram forslag etter at strek er satt.  

AVSTEMNINGER  
Avstemninger foregår ved håndsopprekking. En stemmer ved å rekke delegatkortet i været. Kun de med 
delegatkort har stemmerett.  
Ved personvalg med flere enn én kandidat kan det kreves skriftlig avstemning.  
Etter annen gangs stemmelikhet ved personvalg og i votering over sak foretas avgjørelsen ved loddtrekning. 
Før endelig avstemning i en sak, kan forsamlingen vedta prøveavstemninger som ikke er bindende.  
Hvis det vedtas prøveavstemning over en innstilling eller et forslag i flere poster eller paragrafer, bør det 
vanligvis stemmes foreløpig over hver post eller paragraf, og deretter til slutt over hele innstillingen eller hele 
forslaget.  

TALETID  
Taletiden er tre minutter for første innlegg og to minutter for andre innlegg, dersom ikke annet bestemmes. 
Minoritetsspråklige kan få ett minutt ekstra tid hvis de ber om det.  
Det gis anledning til en replikk og en svarreplikk, hver på ett minutt, dersom ikke annet bestemmes. De første 
som tegner seg, får replikken.  
"Ordet til forretningsorden" må ikke overskride ett minutt.  
Ordet til innlegg kreves ved å rekke delegatkortet i været. Ordet til replikk kreves ved å holde delegatkortet i 
været med to fingre foran kortet.  
Møteleder kan til enhver tid foreslå begrensa taletid. Taletida blir begrensa hvis flertallet av delegatene ønsker 
det.  
Ordstyrer kan velge å prioritere de som tidligere ikke har hatt innlegg i debatten. I debatter med lav 
kvinneandel kan kvinner prioriteres på talerlista.  

ORDEN I SALEN  
Møtelederen skal sørge for å opprettholde god orden i møtesalen. Hun/han skal se til at talerne ikke blir 
avbrutt eller forstyrret. Hvis en tilhører ved meningsytringer eller på annen måte forstyrrer forhandlingen eller 
for øvrig opptrer på en måte som strir mot god orden, kan møtelederen vise ut vedkommende tilhører.  

1/5 Ordstyrere, referenter, komiteer og protokollunderskrivere 
Ordstyrere: 
Navn kommer 

Referenter: 
Navn kommer 

Redaksjonskomité: 
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Navn kommer 

Fullmaktskomité: 
Navn kommer 

Protokollunderskrivere: 
Navn Kommer 
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Sak 2. Beretning Viken SVs fylkesstyre 1 

Innledning: 2 

Fylkesstyret hadde i 2019 fokus på valgkamp og organisasjonsbygging. Det å knytte sammen tre 3 
fylker og tre forskjellige kulturer til en enhet har vært viktig for å få Viken SV til å fungere. I 4 
fylkesstyret har man jobbet med å få alle delene av fylket med i arbeidet og det oppleves som de 5 
gamle fylkesgrensene blir stadig mindre viktige – og at man ser på Viken som ett fylkeslag. Men med 6 
valgkamparbeid som har tatt mesteparten av året, har styret ikke fått gjennomført så mye 7 
organisasjonsarbeid som man hadde ønsket.  Dette første året har Viken SVs fylkesstyre lagt 8 
grunnlaget for godt videre arbeid. 9 

Fylkesstyret har gjennom året avholdt 7 møter. Organisatoriske saker har gjennomgående vært 10 
behandlet på møtene. 11 

12 

Organisasjon 13 

Personalsituasjon 14 

I juli gikk vår mangeårige fylkessekretær Ronja Andresen (Akershus/Viken) over i annen stilling og 15 
Adrian Pracon ble ansatt som ny fylkessekretær for Viken SV.  Dette skiftet av fylkessekretær like før 16 
valgkampen skapte noen utfordringer for styret, men likevel gikk skiftet ganske sømløst. Det ble 17 
ansatt valgkampsekretær (Selma Ugland) i perioden juni-september. 18 

19 

Medlemssituasjon 20 

Viken SV har i 2019 hatt en betydelig medlemsvekst. Ved utgangen av 2018 hadde de gamle fylkene 21 
til sammen 1690 medlemmer.  Ved utgangen av 2019 var dette var økt til 2082 medlemmer.  Dette 22 
er en økning på 392 medlemmer. 23 

24 

Representantskap 25 

Representantskapet er Viken SVs øverste organ mellom årsmøtene, og er ett av de viktigste 26 
diskusjonsarenaene vi har gjennom året. Det har vært avholdt to representantskapsmøter i 2019. 27 

Det første representantskapsmøtet ble avholdt 28. april – følgende saker ble behandlet: 28 

● Hjelmengutvalget (Innleder: Heming Olaussen)29 
● Lokalvalgplattform (Innleder: Kjersti Bergstø)30 
● Diskusjon rundt hovedsaker for Viken SV i valgkampen31 
● Vedtak av valgkampplan for Viken SV32 

Det andre representantskapsmøtet ble avholdt 16. november – følgende saker ble behandlet: 33 
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● Fylkespolitikk i Viken (Innleder: Camilla, Balder, Kathy, og Ruth) 34 
● Fylkespolitisk debatt35 
● Nav-skandalen (Innleder: Freddy Øvstegård)36 
● Ny Grønn Deal (Innleder: Lars Haltbrekken)37 

Det første representantskapsmøtet var godt besøkt. På møtet i november brukte ikke alle lagene 38 
delegatkvoten, og ikke alle påmeldte delegater kom i løpet av møtet. Dette innebar at 39 
representantskapet ikke var vedtaksdyktig (med et par representanter i minus). 40 

41 

Fylkesstyret 42 

Fylkesstyret er ansvarlig for driften av Viken SV. De fatter organisatoriske og politiske vedtak i saker 43 
som må behandles mellom representantskapene. Fylkesstyret har bestått av: 44 

Rannveig Kvifte Andresen (leder), Erlend Ødegård Kåsereff (nestleder), Heidi Larsen (nestleder), 45 
Anders Eikeland (AU), Sahar Madahian (AU), Stine Høivik (kvinnepolitisk leder), Frode Åkenes-46 
Johnsen (kasserer), Asbjørn Grønland (fagligpolitisk leder), Mahmod Ahmad, Rune Kjeldsen, Claudia 47 
Behrens, Lill Harriet Johansen, Audun Hammer Hovda (SU Buskerud), Karl Inggard Sæther (Østfold 48 
SU) og Tristan Dahl (Akershus SU) 49 

Arbeidsutvalget (AU) 50 

Arbeidsutvalget består av fylkesleder, nestledere og to medlemmer. AU er en arbeidsgruppe som 51 
behandler saker med kort behandlingsfrist eller av personalmessig karakter, og forbereder møtene i 52 
fylkesstyret. AU har i stor grad avklart saker via messenger og e-post, men skal framover 53 
gjennomføre elektroniske møter. 54 

55 

Fadderordning 56 

Det ble besluttet å videreføre en fadderordning i Viken. Dette er organisert som ”fadderregioner” – 57 
hvor to til tre faddere deler en region bestående av flere lokallag. Dette arbeidet har hatt variabel 58 
suksess. Det er tidvis vanskelig å oppnå kontakt med lokallagene, samtidig som det er utfordrende å 59 
innføre en ny praksis/arbeidsform. 60 

Faddere har bistått enkelte lokallag gjennom året der det har vært behov. 61 

På fylkesledersamlingen i november ble det ytret ønske om at fylkeslagene hadde en fadderordning. 62 
Det er derfor naturlig at dette arbeidet fortsettes. 63 

64 

Kvinnepolitisk arbeid 65 

Etter årsmøtet 2019 fikk Kvinnepolitisk nettverk over 100 medlemmer og antallet har holdt seg 66 
stabilt gjennom året. Det er likevel plass til mange flere. Det har vært gode diskusjoner i nettverket. 67 
Under valgkampen ble kvinnepolitiske saker fremmet i mange lokalaviser over hele fylket. Det ble 68 
avholdt et eget kvinnepolitisk møte i mai hvor leder av KPU (Ingrid Hødnebø) holdt innledning om 69 
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utvalgte emner og enkel valgkampskolering. Vi hadde eget kvinnepolitisk spor på 70 
valgkampskoleringen i juni. Kvinnepolitisk leder har deltatt på flere møter med kvinnebevegelsen og 71 
på flere kvinnepolitiske konferanser. 72 

73 

Fagpolitisk arbeid 74 

Det er utarbeidet en digital samarbeidsavtale som kan benyttes av alle lokallag som ønsker å 75 
samarbeide med fagorganisasjonene i sin kommune.  Denne vil være tilgjengelig i løpet av kort tid. 76 

77 

Fylkesstyrets aktiviteter 78 

Ved siden av representantskap ble det i forrige årsmøte besluttet at SV-skolen og Ny i SV skulle 79 
videreføres. I tillegg fant fylkesstyre det viktig å gjennomføre en intensiv lokalledersamling for å 80 
forberede valgkampen, og som et viktig grunnlag for organisasjonsbyggingen.  Lokallagslederne 81 
kunne velge mellom tre ulike datoer for samling og de fleste deltok på dette. Det ble avholdt 82 
valgkampskolering i juni med mange gode emner og parallelle spor. 83 

Ny i SV har vært gjennomført på Stortinget – og har hatt god oppslutning og fungert bra. 84 

På grunn av valgkampen og alt etterarbeidet av det, ble det vanskelig å få gjennomført en så høy 85 
aktivitet som det var ønsket. 86 

87 

Valgkamp 88 

Program 89 

Det kom mange innspill på årsmøtet som fylkesstyret etter beste evne brukte mye tid på for å få til et 90 
godt tilpasset fylkesprogram som kunne brukes i valgkampen. Arbeidet tok mye tid og programmet 91 
ble derfor ferdigstilt litt for sent. 92 

På representantskapet i april ble det valgt fire hovedsaker: 93 

● Jordvern94 
● Sømløse overganger i kollektivtrafikken i hele Viken95 
● Rett til nærskole96 
● Nei til nytt fylkeshus97 

98 

Valgkampgruppa 99 

Det ble vedtatt å opprette ei valgkampgruppe bestående av de 6 første på lista (Camilla Sørensen 100 
Eidsvoll, Balder Alvær Olafsen, Kathy Lie, Sadi Emeci, Ruth Birkeland, og Terje Turøy) samt 2 fra 101 
fylkesstyret (Rannveig Kvifte Andresen og Frode Åkenes-Johnsen), i tillegg var fylkessekretær og 102 
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valgkampsekretær til stede på møtene. Gruppa hadde 4 planleggingsmøter før sommeren og 103 
kandidatene hadde daglig kontakt på Zoom gjennom hele valgkampen. 104 

105 

Listearbeid 106 

Fylkesstyret la ned et stort arbeid i å få satt opp valglister i kommuner med små lag som ikke hadde 107 
stilt liste ved forrige kommunevalg. SV endte opp med å stille liste i 38 Viken-kommuner. Rett før 108 
fristen for å stille liste gikk ut, kunne vi glede oss over å kunne stille lister også i Gjerdrum og Ål. I 109 
enkelte kommuner ble vi nødt til å godta felleslister. 110 

111 

Valgresultat 112 

Det ble gjort et godt valgkamparbeid i kommunene vi stilte liste i. Det ga resultatet at vi kom inn i alle 113 
kommunestyrene. Vi har 72 kommunestyrerepresentanter i Viken og kjønnsbalansen er god, med 114 
like mange kvinner som menn. Det er noe overvekt med mannlige førstekandidater. Vi anser 115 
samtidig at andel med minoritetsbakgrunn kunne vært bedre. 116 

På fylket ble det valgt inn 4 representanter og etter forhandlinger kunne vi glede oss over rød-grønt 117 
samarbeid, samt en fylkesråd og varaordfører til SV. Samarbeidsplattformen som ble utarbeidet 118 
bærer godt preg av SV-politikk. 119 

120 
121 
122 
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Beretning 2019 – Viken SVs 123 

fylkestingsgruppe 124 

Forhandlinger og resultat 2019 125 
På valgnatten tok vi innover oss at det kunne bli et rødgrønt flertall i Viken. Det vi hadde jobbet 126 
for i mange år ble kronet med seier. Dette takket være alle folka i lokallagene og fylkesgruppen. 127 

128 
Dagen etter valget inviterte AP inn SP, Mdg, Rødt og SV til innledende samtaler. Det ble tidlig 129 
klart at Rødt valgte å gå ut av samtalene. De fire andre har fortsatt flertall og gikk til reelle 130 
forhandlinger. 131 

132 
SVs forhandlingsutvalg bestod av Rannveig, Gjermund og Camilla. Det var harde forhandlinger, 133 
men mandag 30.september ble en avtale landet. Viktige seiere for SV i den var blant annet: 134 
Lærlingplassgaranti, nærskoleprinsippet, nei til nytt fylkeshus, søknad nedleggelse av Viken i 135 
2023 til tinget og en ambisiøs klimapolitikk. SVs største tap var Aps krav på parlamentarisk 136 
styreform. 137 

138 
Fylkestingsgruppa og fylkesstyret var koblet på prosessen når det var saker som krevde det. 139 
Endelig plattform var til diskusjon i både fylkesstyret og fylkestingsgruppa. Den fikk full 140 
tilslutning.  Platformen ligger til grunn for vårt arbeid. Partiene kan ha saker hvor de vil være 141 
uenige med de andre, men da skal dette være kommunisert til de andre partiene i respekt for 142 
plattformen som er fylkesrådets styringsverktøy. 143 

144 
SVs folkevalgte i Viken 145 
Som følge av forhandlingene og enighet i gruppa gikk Camilla S. Eidsvold inn som fylkesråd for 146 
kultur og mangfold, Balder Alvær Olafsen gikk dermed inn som SV sin gruppeleder. Kathy Lie er 147 
Vikens første varaordfører. I tillegg til Alvær Olafsen og Lie er Sadi Emeci og Ruth Birkeland 148 
faste representanter på fylkestinget. Varaer til komitéene og leder for SV og SU i Viken er en del 149 
av fylkestingsgruppa. 150 

151 
SV sitter i følgende fylkestingskomitéer: plan (Birkeland, vara: Terje Turøy), utdanning (Emeci, 152 
vara: Live Solhaug) og finans, administrasjon og klima (Alvær Olafsen, vara: Audun Hammer 153 
Hovda). I tillegg sitter Lie i råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og Rannveig Kvifte 154 
Andresen i klagenemnda. 155 

156 
Forretningsutvalget – et midlertidig fylkesutvalg i 2019157 
Forretningsutvalget i Viken har fungert som en kombinasjon av forretningsutvalg og midlertidig 158 
fylkesutvalg fra konstitueringen og fram til nyttår. Utvalget har hatt 3 møter og behandlet 35 159 
saker. 160 

161 
Sakene fra forretningsutvalget har i stor grad båret preg av ting som måtte avsluttes eller gjøres 162 
ferdig før de tre gamle fylkene ble nedlagt. I tillegg har det vært saker som skulle forberede 163 



Viken Sosialistisk Venstreparti     sv.no 
Hagegata 22, 0653 Oslo       viken@sv.no  

6 

videre saksbehandling i fylkestinget og politisk arbeid inn i Viken. Vi har opplevd at vedtak i 164 
fellesnemda og ulike ordninger i de gamle fylkene har vært til hinder for å få satt i verk vår 165 
rødgrønne politikk helt fra starten av Viken. 166 

167 
De viktigste sakene her har vært: 168 

• Elev Pc ordning for skoleåret 2020-21, hvor vi ble nødt til å akseptere at de ulike169 
ordningene i de gamle fylkene fortsetter et skoleår til.170 

• Forskrift om inntak til videregående skole og formidling av læreplass i Viken, Hvor171 
fellesnemdas vedtak var av en slik karakter at karakterbasert opptak i regioner for hele172 
Viken ikke ble mulig å reversere. For elevene i gamle Buskerud og Østfold som har hatt173 
nærskoleprinsipp har dette gitt utfordringer som kommer med karakterbasert opptak.174 
Vi brukte de virkemiddelene vi hadde for å demme opp i største mulig grad for disse175 
effektene.176 

• Overgansperiode for TT ordning og skoleskyss, hvor samordning ikke lot seg gjør slik177 
at innbyggerne i Viken må leve med tre ulike ordninger en stund til.178 

• Økonomiplan og budsjett, hvor vi ikke kunne flytte på en eneste krone fordi det var en179 
sammenstilling av de tre gamle fylkenes økonomiske og politiske vedtak. Samtidig180 
foreslo vi sammen med våre samarbeidspartnere et tilleggsforslag med 50 punkter for181 
hva som skal gjøres i 2020.182 

183 
Fra 2020 vi forretningsutvalget få en annen karakter, da det ikke lenger har 184 
fylkesutvalgsfunksjon. Det vil da bli et utvalg for planlegging og fordeling av saker til komiteer 185 
og fylkesting. 186 

187 
Fylkestingene i 2020 188 
Fylkestingets (FT) konstituerende møte i oktober bar preg av en skuffet høyreside. Angrep på 189 
angrep på saker de selv hadde vært bestemmet ble framført fra talerstolen. Den rødgrønne 190 
posisjonen var likevel imøtekommende, og stemte for eksempel for ønsket om flere møter i i 191 
komitéer og FT. 192 

193 
Tidsrammene sprakk fullstendig på FT’s budsjettmøte i desember. Her fikk vi demonstrert at 194 
ulike kulturer i de tre «gamle» fylkestingene kan komme på kollisjonskurs. Samtidig ble 195 
debattene gode hvor flertallet fikk kraftig markert oss som en motvekt til regjeringen. 196 

197 
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U1 Viken SV krever trygghet for fødende i hele fylket 1 

Barsel og fødetilbudet er svekket. Vi ser at omsorgen knyttet til svangerskap, fødsel og barsel ikke er 2 
trygg nok i fylket vårt. Vi har manglende følgetjeneste, lang reisevei til fødesteder og altfor korte 3 
barseltider på sykehusene, slik at kvinnene våre ikke er trygge når de blir skrevet ut. 4 

5 
Ammehjelpen i hele fylket vår forteller om en økende pågang. Helsestasjonene har ikke åpningstider 6 
når barselkvinnene blir sendt hjem og trenger hjelp. Kommunene har ikke god nok jordmordekning til 7 
at kvinnene får forsvarlig svangerskapsoppfølging. 8 

9 
Under dagens regjering har svekkelsen av tilbudet blitt intensivert, og det nærmer seg en 10 
smerteterskel på hvor store konsekvenser nedbyggingen får. All forskning viser at manglende svanger 11 
-, fødsels- og barselsomsorg har konsekvenser lenge etterpå. Dette er alvorlig for mange kvinneliv, og 12 
svært dårlig samfunnsøkonomi. 13 

14 
Vi ser også i vårt fylke et kvinneopprør mot new public management i sykehussektoren. Hver fødsel 15 
er unik og skal behandles som dette. Fødsel og barsel egner seg ikke til samlebåndstenkning og 16 
stykkprissetting. Det at sykehus tjener på flere intervensjoner med keisersnitt som ypperste 17 
inntektskilde går bare utover kvinnene. 18 

19 
De siste ti årene ser vi en markant økning i unødvendige inngrep og sommerstengte avdelinger. 20 
Kvinnene i Viken SV krever trygge og åpne fødesteder hele året med tilstrekkelig jordmordekning. 21 

22 
Viken SV vil: 23 

• Utrede omsorgen rundt svangerskap og fødsel etter modeller fra Stockholm,24 
Danmark og Skottland, hvor kvinnene får kjente jordmødre og fødselshjelpere fra25 
start til slutt som sikrer trygge og nære fødetilbud for kvinner i hele fylket.26 

• Bygge ut følgetjenesten til et forsvarlig nivå i kommuner med lang vei til fødested.27 

• Skrote hele foretaksmodellen.28 
29 

Forslagsstiller: Stine Høivik, Kvinnepolitisk leder Viken SV 30 



U2 Viken SV vil ha en campus på Kjeller / Lillestrøm 1 

2 

Rektor Curt Rice på OsloMet ønsker å flytte hele Kjeller-miljøet til Oslo. OsloMet sin campus på 3 
Kjeller huser rundt 200 ansatte og 3000 studenter. 4 

5 
Viken SV vil jobbe mot å rasere et utdannings- og forskningsmiljø som har blitt opparbeidet på Kjeller 6 
i over 20 år. 7 

8 
Dette er en svært dårlig idé fordi det vil rasere et utdannings- og forskningsmiljø som har blitt 9 
opparbeidet på Kjeller. På Kjeller ligger sentrale forskningsmiljøer som OsloMet er tjent med å knytte 10 
seg opp mot. Vi må heller jobber for å tilrettelegge for samarbeid mellom OsloMet og 11 
bedrifter/institutter på Kjeller. 12 

13 
Dette er et forsøk på sniksentralisering fra rektoren ved OsloMet. Selv om vi befinner oss på det 14 
sentrale Østlandet, vil en flytting av Campus på Kjeller i Viken til Oslo være en helt klar sentralisering. 15 
Vi snakker om å flytte 200 ansatte og 3000 studenter inn til hovedstaden. 16 
Forskningsmiljøene på Kjeller bør bygges ut. Vi håper at styret vil lytte til de ansatte og 17 
forskningsmiljøene og legge dette forslaget fra rektoren i en skuff. 18 

19 

Forslagsstillere: 20 
Nicholas Wilkinson, stortingsrepresentant 21 
Jørgen Skogan, leder Lillestrøm SV 22 
Helen Bjørnøy, gruppeleder Lillestrøm SV 23 

Bakgrunn: 24 
OsloMet-rektoren vil flytte campusen fra Kjeller til Oslo. Planen er å legge saken fram for 25 
universitetsstyret for vedtak 12. mars. 26 

https://www.rb.no/nyheter/oslomet/skole/oslomet-rektoren-vil-flytte-skolen-til-oslo/s/5-43-1230570 27 

https://www.rb.no/nyheter/oslomet/skole/oslomet-rektoren-vil-flytte-skolen-til-oslo/s/5-43-1230570


U3 Nei til firefelts motorvei, Ja til persontrafikk på 1 

Randsfjordbanen 2 

Det er ikke tvil om at dagens situasjon på RV 35 ikke er holdbar, det er altfor mye trafikk, stadig 3 
ulykker mellom Hokksund og Åmot og hver dag passerer hele 12 000 biler gjennom Hokksund 4 
sentrum og 13 000 mellom Hokksund og Åmot. 5 

6 
Løsningen fra Regjeringen er å bygge en firefelts motorvei på 110 km/ t mellom Hokksund og Åmot. 7 
En vei som ikke bare vil berøre dyrka mark, kulturlandskap og verdifull natur, men som ikke 8 
tilstrekkelig avlaster Hokksund sentrum (kun 30 %). 9 

10 
SV mener at dagens samferdselsløsninger mellom Hønefoss og Drammen ikke er holdbare. Bussen 11 
går ikke ofte nok og bruker opp mot to timer, siste avgangen er også altfor tidlig. Strekningen mellom 12 
Hønefoss og Drammen favner mange, særlig ungdommer som skal komme seg til og fra skole og 13 
fritidsaktiviteter. At Ringeriksbanen kommer bør ikke være en stopper for persontrafikk på jernbane 14 
mellom Hønefoss og Hokksund, snarere tvert imot. 15 

16 
Her ligger det allerede skinner og det er flere stasjoner langs strekningen som ikke er i bruk i dag. På 17 
denne strekningen ønsker vi å ta i bruk stasjonene på Hønefoss, Tyristrand, Vikersund, Åmot, 18 
Geithus, Skotselv og Hokksund. På den måten kan flere velge tog framfor bil. Da må den også gå hver 19 
time fra tidlig om morgen og til sent om kvelden. De raskeste togene mellom Hønefoss og Hokksund 20 
har en snitthastighet på hele 96 km/t, noe som er imponerende på en trasé fra 1868. 21 

22 
RV 35 trenger også utbedring, veien må gjøres bredere og rettere med gang- og sykkelvei også mer 23 
midtrekkverk. Samtidig vil det være en fordel å få mer gods over på skinner for å avlaste veiene for 24 
tungtransport. 25 

26 
SV er et jernbaneparti. Vi mener det er nødvendig med en omfattende jernbanesatsing, ikke bare i 27 
byene men over hele landet. Jernbanen skal være der folk bor. Vi vil derfor ha mer persontransport 28 
på Randsfjordbanen, helst i form av et lokaltog mellom Hønefoss og Hokksund. På sikt kan dette 29 
utvides til også å gå til Jevnaker og helt inn til Drammen. 30 

31 
På denne måten avlaster vi veiene for biler samt gjør det lettere for folk å ferdes både til jobb og på 32 
privaten, også i distriktene. Å få på plass lokaltog mellom Hønefoss og Drammen er et av flere 33 
jernbanetiltak i fylke vi har for å få til en grønnere og mer effektiv samferdsel. 34 

35 
Skal vi ha en effektiv og miljøvennlig samferdsel i fylket burde vi få på plass lokaltog mellom Hønefoss 36 
og Drammen. SV ønsker å samle folk i Ringerike, Modum og Øvre Eiker for å få plass dette. I tillegg vil 37 
det også være svært positivt for de kommunene som ligger i næheten. 38 

39 
SV krever: 40 

• Lokaltog mellom Hønefoss og Hokksund med stopp på Tyristrand, Vikersund, Åmot, Geithus,41 
Skotselv og Hokksund42 

• Utbedring av RV 3543 



Forslagsstillere: Kaja Yngsdal Hilleren, Jan-Erland Asbjørnhus og Erlend Kåsereff, Kommunesstyre-1 
representanter Øvre Eiker, Modum og Ringerike 2 



U4 Kamp for naturen 1 

Den 6. mai i fjor ble den alarmerende rapporten fra FNs naturpanel lagt fram. Der ble det presentert 2 
alvorlige tall for tap av naturmangfold i hele verden. Én million av anslagsvis åtte millioner dyre- og 3 
plantearter er trua av utryddelse.  I Norge er hver femte art trua. 4 
 5 
For første gang i klodens historie har vi kommet så langt at en art, mennesket, har underlagt seg 6 
klodens natur i en så stor grad at mange forskere nå bruker begrepet ´den sjette utryddelsen i jordas 7 
historie῾. En ny dyster epoke skapt av mennesket. Det viktigste grunnen er at leveområder for dyr og 8 
planter blir ødelagt og delt opp. Villmark og urørt natur forsvinner i et alarmerende tempo. 9 
 10 
Menneskeepoken er her, men hvis menneskene har makt til å ødelegge natur kan vi også redde den. 11 
 12 
Viken SV vil ha sterkere vern av natur. SV har jobbet for å ha nasjonalpark i Østmarka i mange år. SV 13 
vil rose regjeringa om det kommer en verneplan av Østmarka, men en verneplan er ikke nok. 14 
 15 
Vi trenger sterkere beskyttelse av natur i arealsaker, men regjeringa går motsatt vei. Riksrevisjonens 16 
rapport i fjor bekrefter at regjeringa har gjort det vanskeligere å komme med innsigelse der 17 
naturmangfoldet er trua. Dette gjelder også saker om nedbygging av matjord og bygging i 18 
strandsonen. I Oslofjorden er bare 30 % av strandsonen tilgjengelig for allmennheten. 19 
 20 
Regjeringa har overført sluttavgjørelsen i innsigelsessaker fra Klima- og miljødepartementet til 21 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet, rett etter at de blå tok over regjeringskontorene. 22 
Fylkesmannen skulle sette ned foten for nedbygginger og utbygginger, men nå er det ikke lenger 23 
overordna miljøhensyn som skal vekte tyngst, men utbyggingshensyn. Regjeringa har bedt 24 
Fylkesmennene direkte om at det kommer færre innsigelser i utbyggingssaker. 25 
 26 
Regjeringa vil at Fylkesmannen i større grad skal stole på at kommunene tar lokale miljøhensyn. Det 27 
er vanskelig siden de fleste kommunene trenger arbeidsplasser og flere innbyggere. Når regjeringen 28 
gir ansvaret for naturmangfold til kommunene pulveriserer de det.  29 
 30 
Om vi ikke gjør noe med dagens arealplanlegging, vil vi ødelegge naturmangfoldet vi er så avhengig 31 
av.  32 
 33 
Viken SV ønsker: 34 

• Aktiv regional planlegging i pakt med Naturmangfoldsloven  35 
• Regjeringen og kommunene skal ha en nullvisjon for nedbygging av dyrka mark og i 36 

strandsonen 37 
• Verne flere områder i hele Viken 38 
• Flytte sluttavgjørelsen i innsigelsessaker til Miljødepartementet  39 
• Styrke innsigelsespraksis for å sikre regionale og nasjonale miljømål 40 

 41 
Forslagsstillere:  42 
Nicholas Wilkinson, stortingsrepresentant, Arne Nævra, stortingsrepresentant 43 
Kristine Lien Skog, kommunestyrerepresentant Ås SV 44 



U5 Barmen reservat 1 
 2 
Viken SV, samlet til årsmøte den 8. og 9. januar 2020 vil understreke overfor Fylkesmannen i Oslo og 3 
Viken at vi er glade for at Barmen reservat i Kongsberg kommune planlegges utvidet til også å gjelde i 4 
gruveåsen tett ved Kongsberg by.  5 
 6 
Dette området er unikt, med en type gammelskog som det er lite igjen av på Østlandet, med 7 
storvokste furuer som er flere hundre år gamle. Eieren Statskog har gjennom årene drevet mye hogst 8 
i området – det er et sterkt behov for vern her.  9 
 10 
Samtidig er det et område tett besatt med unike kulturminner fra Kongsbergs sølvverkstid. Disse 11 
minnene krever omfattende vedlikehold, og et skogvern her må få bygget inn muligheter for å ta 12 
vare på denne kulturskatten.   13 
 14 
Det er også byens aller mest brukte områder for friluftsliv, dette er Kongsberg bys «marka».   15 
 16 
Viken SV anmoder Fylkesmannen om å ta hensyn til alle disse tre interessene i utarbeidelsen av 17 
Oppstartsmeldingen, der klargjøringen av Barmen reservats nye grenser skal settes opp. Både 18 
friluftsliv og kulturminnevern kan hensyntas uten at vern av natur behøver å vike, vi oppfordrer til en 19 
utvidelse av området slik Miljødirektoratet foreslo i 2019. 20 

 21 

Forslagsstiller: Toril Mesna, Kongsberg SV  22 



U6 Grunnrente på vindkraft og havbruk til vertskommunene 1 

 2 
Viken SV vil arbeide for grunnrente på vindkraft og havbruk som for vannkraft. Da vil de kommuner 3 
som har belastningen med vindmøller og havbruk motta kompensasjon, andel av overskudd fra bruk 4 
av felleskapets ressurser. Det vil bedre kommuneøkonomi både i fraflyttingsområder og i 5 
pressområder. I flyttingsområder opprettholdes befolkning, service og trivsel.  I pressområder 6 
reduseres tilflytting, rotløshet og utgifter til ny infrastruktur, slik at en kan få et bedre sosialt og fysisk 7 
miljø. Da vil behovet for å reise «langt-vekk-i-stand» blir mindre.    8 
 9 
Grunnrente på vannkraft, olje og gass bidrar til likhet og sosial trygghet. Når olje og 10 
gassproduksjonen reduseres er det viktig at en innfører grunnrente til fellesskapet på nye områder 11 
som vindkraft og havbruk. Det bør kombineres med kommunal vetorett til utbygging.   12 
 13 

Forslagsstiller: Trygve Roll-Hansen, Ås SV  14 



U7 Bedre kollektivtransport også utenfor tettsteder 1 
 2 
Viken SV arbeider for mer tog, buss og båt. Da vil reisebehov i større grad kunne dekkes med 3 
kollektivtransport, gange og sykkel.    4 
 5 
Utvidet og forbedrede alternativ til bruk av bil vil kunne gi bedre sosialt og fysisk miljø, og det vil gi 6 
folk likere transporttilbud og rikere liv. Enkeltpersoner vil også kunne få besparelser i bilhold og 7 
bilbruk, det vil bli mindre kø og forsinkelser og mindre behov for nye, kostbare veier og bompenger.   8 
 9 
Et mer helhetlig og dekkende transportsystem med ulike reisemuligheter er også mer robust. Det er 10 
ofte byer og tettsteder som får styrket kollektivtilbudet, men behovet er like stort utenfor sentrale 11 
områder. Med enkle grep kan en dekke slike behov!  12 
 13 
Ett, viktig grep er å styrke tilbudet ved å sammenkoble av ruter (til lands og til vanns), slik at en får 14 
gjennomgående ruter som binder sammen mindre sentrale områder med tettsteder. Det vil redusere 15 
biltrafikken både i og utenfor tettsteder og byer. Ruter i ring begge veier gir flere mål som kan nås 16 
med en tur.  17 
 18 
Mer bruk av kollektivtransport kan en også få ved å tilrettelegge for å gå og sykle til stoppesteder og 19 
at en kan gå rett inn i buss, tog og båt. Det er spesielt viktig for eldre, funksjonshemmede, 20 
barnevogner og raskere av- og påstigning, både behovsdekkende og effektivt.  21 
 22 
Økt subsidiering av el-buss og el-båt på bekostning av luksus el-biler, vil også kunne redusere 23 
behovet for veiutbygging.  24 
 25 
Dagens kollektivpolitikk har ensidig fokus på jernbanen. Der det er behov, men ikke 26 
jernbanestasjoner, bør det etableres busstasjoner. En slik busstasjon har for eksempel Fagernes i 27 
Valdres, med toalett, mat og drikke. Mange steder mangler gode bussforbindelser og busstasjoner, 28 
som i Vinterbro-krysset mellom E6 og E18.  29 
 30 
Viken bør altså jobbe for et mer gjennomgående og helhetlig dekkende busstilbud også utenfor byer 31 
og tettsteder. Det vil gjøre det enklere å reise kollektivt, til glede for miljøet, innbyggerne og 32 
turistnæringen. 33 
 34 

Forslagsstiller: Trygve Roll-Hansen, Ås SV  35 



U8 Elektrifiser Norge! 1 
Vi går inn i et avgjørende tiår i kampen for et stabilt klima. Norge må redusere med 60-70 % 2 
utslippene til 2030. Norge må bli fossilfritt så raskt som mulig. Med praktisk talt all elektrisk kraft fra 3 
vannkraft har Norge et gunstig utgangspunkt til å bli fossilfritt, men langt viktigere enn å vedta 4 
målsettinger er å vedta effektive virkemidler. 5 

6 
Skal vi bli fossilfrie må karbonprisen stige jamt og trutt. Det er den smidige veien til et forbud mot å 7 
fossilt brensel. Dette er bare mulig hvis det er knyttet sterke omfordelingsmekanismer. Derfor er 8 
grønn folkebonus, dvs. en form for karbonavgift til fordeling (KAF), det viktigste tiltaket for å bli 9 
fossilfrie. En forutsigbare stigende karbonpris vil gjøre det mulig for forbrukere og næringsliv å gjøre 10 
langsiktige grønne investeringer og gjøre grønne valg hver eneste dag – fordi det lønners seg. 11 
Med KAF vil motsetningen mellom å måtte ta mer hensyn til «slutten av måneden» enn til «slutten 12 
av verden» for vanlig folk bli løst. KAF gir oss både mer rettferdig fordeling og lavere utslipp. 13 

14 
Det er ingen motsetning mellom KAF og regulering. Med en jamt stigende karbonpris skjønner alle 15 
hvor det bærer hen og forbud mot oljefyring, mot salg av fossilbiler, forbud mot private fossilfly vil 16 
være viktige for å gi enda klarere signaler og like konkurransevilkår. Strengere byggetekniske krav vil 17 
bli lettere å innføre fordi det bare er et spørsmål om tid før det ville lønne seg uansett. Men en må 18 
hele tiden ha i mente at ofte vil reguleringer også fordyre og det gir prisøkninger som ikke nært 19 
knyttet til tydelige omfordelingsmekanismer. De vil ramme sosialt skjevt.  20 

21 
Naturvernforbundets beregninger viser at Norge kan bli fossilfritt innen 2040 «uten massiv 22 
kraftutbygging». Det «forutsetter massiv satsing på energieffektivisering, redusert energibruk i 23 
transportsektoren samt en styrt avvikling av petroleumssektoren.» 24 

25 
Viken SV vil ikke ofre natur for kraftutbygging. Det er bare fordi natur i dagens system framtstår som 26 
«gratis» vindkraft i kulturlandskap og urørt natur «lønner seg». Med en riktig «pris» på naturen, en 27 
«pris» som gir en utvikling mot et bærekraftig samfunn, bevarer og øker det biologiske mangfoldet 28 
og mulighet rekreasjon, har slik natur uendelig høy verdi. Vi har mistet så mye at vi ikke har noe mer 29 
å miste. 30 

31 
Kapitalismen er et grunnleggende, sløsaktig bruk og kast system. Uregulert kapitalisme ser på 32 
naturen som en gratis søppeldynge. Det er et enormt innsparingspotensial som kan tas ut slik at 33 
energiforbruket ikke øker, samtidig som livskvaliteten går opp. Vi trenger ikke reklame, militærvesen, 34 
produkter med innebygd slitasje osv. osv. 35 

36 
Før en har et tatt krafttak mot sløsing, før en har rustet opp alle kraftverk, før en har dekket alle tak 37 
med solceller osv.er det ikke snakk om å bygge ut mer vindkraft på land. Vindmøller bør – i den grad 38 
vi trenger mer energi, bygges i urbane strøk.  Alle konsesjoner som er foreslått av NVE bør trekkes 39 
tilbake. 40 

41 
Alle større kraftinstallasjoner må eies av det offentlige.  Det er forutsetningen for at en skal kunne 42 
øke strømprisen og bruker statens inntekter til å støtte storstilt energieffektivisering og 43 
inntektsutjamning. Forslagstiller: Anders Ekeland 44 

45 



U9 Vern av Oslofjorden1 

Menneskelig aktivitet og klimaendringer truer miljøet i og rundt Oslofjorden. Befolkningen rundt 2 
fjorden vokser med rundt 20 000 i året, og presset på strandsonen forsterker seg i takt med dette. Vi 3 
er vitne til en utstrakt vilje i kommunene til å dispensere fra byggeforbud i strandsonen. 4 
Befolkningsveksten fører til miljøkritiske utslipp fra renseanlegg og vassdrag. Avrenning fra 5 
landbruket med tilførsel av næringssalter og partikler øker. Mikroplasten invaderer biotopene.  6 
Torske- og hummerbestanden er trua. Det er innført strenge reguleringer av hobbyfiske, men 7 
paradoksalt nok er det fortsatt tillatt med bunntråling, som er det mest skadelige for fjordens 8 
biologiske mangfold. Alt dette truer miljøet! 9 

10 
Viken SV vil arbeide for at fylkets miljøavdeling setter inn tiltak for 11 

• Streng oppfølging av nasjonal klima- og miljøpolitikk12 
• Restriktiv praksis i konsesjonsbehandling etter forurensingsloven13 

• Innføring av strenge tiltak for forvaltning av truede arter og naturtyper, herunder14 
forbud mot bunntråling, og innføring av lokal fredning av hummer.15 

• Aktivt å motarbeide den snikprivatiseringen av strandsonen som skjer ved at16 
kommunene gir dispensasjoner fra byggeforbudet.17 

18 
Forslagsstiller: Asker SV19 



U10 Uttalelse EO1 

Vi vet at mange elever opplever at det er lite mulighet for medvirkning og at det er få muligheter til å 2 
ha direkte påvirkning på egen skolehverdag. 3 

Elevorganisasjonen i Viken opplyser om at det er veldig personavhengig hvorvidt elevene får 4 
mulighet til å medvirke, til tross for at elever har lovpålagte demokratiske rettigheter som er gjengitt 5 
flere paragrafer i Opplæringsloven. Dette er et stort demokratisk problem. Dersom elever, enten de 6 
går på barneskolen, ungdomsskolen eller i videregående skole, opplever at deres stemme ikke blir 7 
hørt, vil det også kunne gå utover demokratiet som helhet, og er noe som kan følge dem inn i voksen 8 
alder. Kampen for å styrke demokratiet vårt må starte hos de unge, de som er morgendagens 9 
stemmeberettigede. Ikke minst bør de, som er dem som kjenner hvor skoen trykker i hverdagen og 10 
som vet hva slags behov og utfordringer som finnes, bli hørt i saker som angår dem! 11 

Elevene vet selv best hva som er viktig for dem, og derfor bør også elevene ha større påvirkning på 12 
hva som skjer rundt dem, både gjennom elevrådets mandat og gjennom deltakende budsjettering. Vi 13 
sitter på nok materiale til å vite at medvirkningsmulighetene i dag ikke er gode nok. 14 

Derfor støtter vi Elevorganisasjonen i Viken sitt initiativ med å igangsette arbeidet med en ny 15 
Hovedavtale som sikrer barn og unges demokratiske rettigheter, slik at de unges mulighet til 16 
involvering og medvirkning ikke er opp til tolkning eller enkeltpersoner. 17 

SV er opptatt av at elevenes stemmer blir hørt, og ikke bare hørt, men lyttet til på en ordentlig måte, 18 
en måte som tar deres demokratiske rett på alvor. 19 

Forslagstiller: Silje Louise Waters, gruppeleder Fredrikstad SV 20 

21 



U11 Viken SV vil overføre driften av distriktspsykiatriske 1 

sentre (DPS) til de nye fylkene 2 

Hovedargumentasjonen bak kommune- og regionreformen fra den sittende regjeringen, var at det 3 
skulle skapes større og mer robuste kommuner og fylkeskommuner som kunne ta seg av flere 4 
oppgaver. Større kommuner og fylkeskommuner har vi fått, men oppgaveoverføringen har vi sett lite 5 
til. 6 

7 

Siden staten tok over ansvaret for spesialisthelsetjenesten fra fylkeskommunene 1. januar 2002 8 
organisert som helseforetak, har faglig og folkevalgt styring av sykehusene våre forvitret. New Public 9 
Management (NPM), innsatsstyrt finansiering, sterke pressgrupper og sykehusdirektører og styrer 10 
med hovedfokus på budsjettbalanse, har ført til at spesielt psykisk helse og rus har tapt i konkurranse 11 
med somatikken. 12 

13 

Siden 2013 har kostnadsveksten i somatikken vært fem ganger høyere enn i psykisk helsevern. Dette 14 
stikk i strid med den såkalte gylne regel, som sier at den årlige veksten for psykisk helsevern og 15 
rusbehandling hver for seg skal være høyere enn for somatikk. 16 

17 

SV ønsker primært å avvikle helseforetaksmodellen og overføre driften av sykehusene våre til de nye 18 
fylkene. Dette er det ikke flertall for på Stortinget i dag. Viken SV ønsker derfor, for å skjerme psykisk 19 
helsevern og rusbehandling for ytterligere nedskjæringer i konkurranse med somatikken i 20 
helseforetakene, å overføre driften av de distriktspsykiatriske sentrene (DPS) til de nye 21 
fylkeskommunene. 22 

23 

Til forskjell fra regjeringens forsøksordning hvor et begrenset antall større kommuner kan få ansvar 24 
for å drifte distriktspsykiatriske sentre (DPS), men hvor finansieringen stadig går over 25 
helseforetakenes budsjetter, så ønsker Viken SV at finansieringen av en fylkeskommunal drift av de 26 
distriktspsykiatriske sentrene (DPS) gjøres over statsbudsjettet etter prinsippene i den gylne regel. 27 

28 

Før man ruller ut en overføring av drift av de distrikspykiatriske sentrene (DPS) i alle landets 11 29 
fylkeskommuner, ønsker Viken SV en pilotering av drift av de distriktspsykiatriske sentrene (DPS) i 30 
Viken.  31 

32 

Forslagsstillere: Janne Grøttumsbråten, Asker SV og Kathy Lie, Lier SV 33 

34 



U12 Viken SV vil bygge miljølokk og tuneller under Asker og 1 

Sandvika 2 

21. januar er det oppstart av reforhandlinger om Oslopakke 3. Det rødgrønne flertallet i Viken ønsker3 
ikke ny kapasitetsøkende ny E18 fra Lysaker til Asker, og vil ikke stille en lånegaranti for mer enn 15 4 
milliarder kroner for motorveiprosjektet slik det per nå er skissert. 5 

6 

Det rødgrønne flertallet i både Oslo og Viken ønsker en nedskalering av prosjektet. Å bruke 40 7 
milliarder kroner på en kapasitetsøkende monstervei er ikke bærekraftig hverken økonomisk eller 8 
miljømessig. 9 

10 

Viken SV mener at dagens veiløsning med tre felt i hver retning bør holde, og at man isteden for å 11 
bygge busstraseer parralet med ny E18 som bare skaper enda større barrierer, så sikrer man enkelt 12 
fremkommelighet for buss ved å regulere ett av feltene på dagens E18 eksklusivt til buss. 13 

14 

Viken SV vil bygge miljølokk på strekninger med høy boligkonsentrasjon, og tuneller under Asker og 15 
Sandvika for skjerming mot støy og forurensning samt for å frigjøre verdifulle arealer til bolig, næring 16 
og grønn sentrumsutvikling. 17 

18 

Man kan aldri bygge seg ut av kork og kaos. All forskning viser at økt kapasitet bare fører til flere biler 19 
og mer forurensning. For å løse samferdselsutfordringen i Vestkorridoren må flere reisende over på 20 
kollektiv. Det betyr økt satsing på tog, buss og ferger. Da kan vi ikke bruke 40 milliarder på ny 21 
kapasitetsøkende monstervei. 22 

23 

Forslagsstillere: Janne Grøttumsbråten, Asker SV, Anita Malmer Solli, Bærum SV og Kathy Lie, Lier SV 24 
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Sak 4 - Forslag til Arbeids- og 
organisasjonsplan 2020- 2021 

Innledning 1 
Arbeids- og organisasjonsplanen slår fast de overordnede organisatoriske målene for fylkeslaget. Den 2 
skal inneholde årets viktigste milepæler, og forankre fylkeslagets arbeid. Planen gjelder for to år av 3 
gangen. 4 

5 
Årsmøtet vedtar og reviderer arbeids- og organisasjonsplanen. Gjennom årsberetningen 6 
gjennomføres en årlig evaluering av hvordan årets arbeid har gått, og om målene er oppnådd. 7 

8 
Planen gjelder for hele fylkeslaget og er forpliktende for hele fylkets organisasjon, fra fylkeslag til 9 
lokallag. 10 

Politisk strategi 11 
Målet er å få størst mulig gjennomslag for våre viktigste saker, både på fylkesplan, og ute i alle 12 
kommunene. Vi skal være en viktig stemme for de mange og ikke for de få. Vi skal være både det 13 
røde og det grønne alternativet for dem som er opptatt av miljøet og en rettferdig fordeling, 14 
feminisme, samt nedrustning og fred. 15 

16 
Fylkeslaget jobber for at hele organisasjonen skal få kunnskap om våre kjernesaker, og sikre at de 17 
lokale representantene føler seg trygge, og innehar god nok kunnskap til å kjempe for disse. 18 

19 
Vi må styrke partiets tillit i disse sakene gjennom samarbeid med alliansepartnere og våre velgere. 20 

21 
Viken SV skal være synlige i media med aktuelle saker både regionalt og lokalt. Fylkesstyret skal legge 22 
til rette for at lokale tillitsvalgte føler seg trygge i skrivearbeid. Vi må videreføre godt arbeid i SOME 23 
på alle nivå. 24 

Organisatorisk strategi 25 
En sterk organisasjon er nøkkelen til å nå våre politiske målsetninger. 26 

27 
Vi skal jobbe for at hele organisasjonen føler samhold gjennom felles arrangementer og felles 28 
målforståelse. Vi skal bygge Viken SV gjennom samhandling og gjensidig forståelse i alle ledd. 29 

30 
Det er viktig at fylkesstyret jobber for en god kommunikasjonskanal mellom lokallag og fylkeslaget, 31 
og sørge for at lokallagene enkelt kan få luftet saker med fylket. 32 

33 

Organisatoriske mål 34 
Status: 35 
Viken SV har til sammen 37 lokallag i våre 49 kommuner. 36 
SV er representert i kommunestyrer med til sammen 72 representanter. 37 
På fylkestinget har vi 4 representanter og ett fylkesråd, tre av dem er heltidspolitikere. 38 
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39 
Det er store variasjoner mellom lokallag både når det kommer til størrelse og aktivitet. 40 

41 
Vi ønsker at alle kommuner i Viken skal ha et lokallag. Vi må opprettholde den gode 42 
medlemsveksten, og passe på at nye medlemmer blir tatt godt imot. Det er et mål at alle som melder 43 
seg inn skal få personlig kontakt ved innmelding. Vi skal øke antall medlemmer med ca 10 % hvert år, 44 
og være representert i alle kommunestyrer ved neste valg. 45 

46 
Mål: 47 

● Vi skal få lokallag i de 12 kommunene som ikke har lokallag per i dag48 
● Fram mot kommunevalget i 2023 er det mål om egen liste i alle våre kommuner49 
● Antall kvinnelige 1. kandidater må økes50 

51 
Delmål: 52 

● Holde møte i de kommunene som ikke har lokallag våren og høsten 202053 
● Stifte lokallag i kommuner som ikke har det innen utgangen av 202054 

55 

Fylkesstyret 56 
Fylkesstyret er bindeleddet mellom lokallagene og den sentrale organisasjonen. 57 

58 
Fylkesstyret blir valgt på årsmøtet, og har ansvar for drift gjennom året. Fylkesstyret skal ha ca 9 59 
møter gjennom året. Viken SV har en fulltidsansatt fylkessekretær som jobber for fylkeslaget, og 60 
hjelper lokallagene etter nødvendig behov. 61 

62 
Fylkeslaget skal legge til rette for et godt aktivitetstilbud for nye og gamle medlemmer, gjennom 63 
medlemsmøter, temakvelder, politisk skolering osv. 64 

65 
Fram mot stortingsvalget i 2021, skal fylkeslaget støtte opp om gode valgkampopplegg. Vi må legge 66 
til rette for en god nominasjonsprosess hvor alle lokallag sikres innflytelse. 67 

68 
Valgkampgrupper nedsettes så snart nominasjonsmøtene er avholdt i slutten av året. 69 

Distriktsutvalg/nominasjonskomite for de gamle fylkene 70 
Det velges nominasjonskomiteer på fem personer i hver av de tre gamle fylkene. 71 

72 
Det nedsettes regionsvise valgkampgrupper så snart nominasjonsmøtene er avholdt i slutten av året. 73 
Disse skal ha ansvar for lokale initiativ og innspill, samt stortingsvalgkampen. 74 

75 

Representantskapet 76 
Representantskapet er det øverste organet mellom årsmøtene, og møtes to ganger i 77 
arbeidsperioden, en gang på våren før landsstyret/landsmøtet, og en gang i løpet av høsten. 78 

79 
Alle lokallag skal være representerte i representantskapet i tråd med vedtektene. 80 

81 

Lokallag 82 
Det er stor variasjon mellom lokallagene i dag, både når det gjelder størrelse og aktivitet. 83 
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84 
Det må sjekkes opp om alle lokallagene har innført partiskatt, og tilrettelegge for at de lokallagene 85 
som ikke har dette, får partiskatten på plass i tråd med sentrale vedtekter. Gjennom partiskatt 86 
styrkes lokallagsøkonomien og øker vårt gode politiske arbeid. 87 

88 
Alle lokallag skal være aktive, dette innebærer minimum å ha et valgt styre, og å gjennomføre 89 
årsmøte. 90 

91 
Det er et mål at SV skal stille lister i alle kommuner i Viken til kommunevalget i 2023. 92 

93 
Det er ønskelig at alle lokallag deltar aktivt i den lokale debatten med innlegg og interpellasjoner. 94 
Fylkesstyret legger til rette for at de lokallagene som ønsker skrive- og/eller korrekturhjelp kan få 95 
dette gjennom en “pool” av medlemmer som kan hjelpe til, og som lokallagene kan henvende seg til. 96 
Det skal utvikles et hjemmeområde hvor gode innlegg kan hentes fra slik at de kan brukes over hele 97 
fylket. Fylkesstyret skal sørge for at lokale innlegg og interpellasjoner deles og er tilgjengelig for alle. 98 

99 

Folkevalgte 100 
Mange av våre folkevalgte sitter alene i våre kommunestyrer. Det er derfor viktig å skape gode 101 
arenaer hvor våre lokale folkevalgte kan få inspirasjon, støtte og være en del av et større fellesskap. 102 
Det er av avgjørende betydning at de folkevalgte har tilgang på politiske og organisatoriske ressurser. 103 
De folkevalgte må sikres god oppfølging både lokalt, regionalt og i fylket. I tillegg har vi andre 104 
tillitsvalgte som besitter verv i sine kommuner, som f.eks. ulike utvalg. Disse må følges opp på lik 105 
linje. 106 

107 
Mål: 108 

● Øke antall folkevalgte ved valget 2023109 
● Styrke samhandling og fellesskapsfølelsen mellom de folkevalgte110 
● Holde samlinger for folkevalgte i valgår111 
● God demografisk spredning på våre folkevalgte112 
● God kontakt mellom gruppeledere på ulike nivå113 

114 
Tiltak: 115 

● Det skal arrangeres en sosial samling for de folkevalgte i løpet av året116 
● Ha en gjensidig forpliktelse mellom fylkestingsgruppa og kommunestyregruppene om å ta117 

kontakt i saker som berører begge parter118 
● Listeansvarlig følger opp hvilke lag som trenger hjelp for å stille liste i samarbeid med SV119 

sentralt120 
● Fylkesstyret bidrar med ringehjelp og annet som trengs121 

122 

Skolering 123 
Målet med skolering er å få aktive medlemmer på alle plan som føler seg trygge i SV sine kjernesaker. 124 
Vi skal gi medlemmene våre kompetanse de synes er relevant og spennende, samtidig som det 125 
styrker medlemmenes mestringsfølelse til å være aktive og engasjerte medlemmer. 126 

127 
Skoleringsarbeidet i Viken SV må styrkes. 128 

129 
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Viken SV-skolen, bør opprettes regionalt. Denne bør være en praktisk orientert kursrekke hvor ulike 130 
tema diskuteres hver gang. Det bør utvikles et fast skoleringsopplegg slik at hele fylket får samme 131 
mulighet. 132 

133 
Tillitsvalgtskolering bør gjennomføres med to samlinger i året, hvor lokale tillitsvalgte møtes for å 134 
styrke samholdet. På disse samlingene tas det, foruten politisk skolering, også opp temaer knyttet til 135 
tillitsmannsverv og organisasjonskunnskap. Det er viktig at temaer bestemmes i samarbeid med de 136 
tillitsvalgte slik at deres behov møtes. 137 

138 
Tiltak: 139 

● Ha representantskapsmøter om de viktigste aktuelle spørsmålene140 
● Arrangere politiske verksted141 
● Utvikle en mal for å arrangere regionale SV-skoler142 

143 

Internkommunikasjon 144 
God kommunikasjon mellom fylkeslaget, medlemmer, og tillitsvalgte er helt avgjørende for at vi skal 145 
kunne vokse. Det skal være enkelt å få hjelp og støtte når det er behov for det, og veien skal være 146 
kort mellom fylkeslaget og de enkelte lokallagene. For å klare dette i Viken SV, er det helt nødvendig 147 
med en god lokallagsforankring, og trygghet på at organisasjonen kan bistå ved behov. Det er derfor 148 
viktig at styret i fylkeslaget jobber videre for å utvikle gode, åpne kommunikasjonskanaler. 149 

150 
Viken SV skal sende ut månedlige nyhetsbrev til alle medlemmer om hva som rører seg politisk, og 151 
med informasjon om hva som skjer av arrangementer i SV sentralt og regionalt. 152 

153 
Det blir også sendt ut mye viktig informasjon til lokallagene om organisasjonsarbeid, og arbeidet som 154 
skjer i SV. I perioder det skjer mye, kan det bli mye e-post til lokallagene. Fylkeslaget må derfor legge 155 
til rette andre informasjonskanaler hvor info når ut raskt til alle medlemmer. 156 

157 
Den lukkede fb-gruppa for tillitsvalgte i fylket og styret må hele tida oppdateres, slik at vi er sikret at 158 
informasjon når ut, og at vi har en god kanal for enklere diskusjoner. 159 

160 
Fylkesstyret vil fortsette arbeidet med eget kvinnenettverk i fylkeslaget, både digitalt og fysisk med 161 
egne møter for dem som ønsker å være medlem her. Vi vil gjennom dette løfte det feministiske 162 
perspektivet i hele organisasjonen, og øke kvinnerepresentasjonen til aktiv deltakelse på politiske 163 
møter, å inneha verv, i lokale og eksterne debatter og media. 164 

165 
Mål 166 

● Bedre kommunikasjon mellom lokallag og fylkeslaget167 
● Ha flere kontaktpunkt enn e-post og nyhetsbrev168 
● Holde medlemmer og lokallagene oppdatert på hva som skjer i SV169 
● Styrke den feministiske praksisen i partiet ved å øke kvinnerepresentasjonen når det kommer170 

til uttalelser, leserinnlegg og redaksjonelle oppslag, samt i politiske debatter og tunge og171 
synlige verv i partiet172 

173 
Tiltak 174 

● Sende ut jevnlige nyhetsbrev med informasjon om arrangementer både lokalt, i fylket og i175 
regi av SV sentralt176 

● Facebook-gruppe for lokallagsledere og tillitsvalgte i Viken må holdes oppdatert177 
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● Avklare med alle lokallag hvem som skal være kontaktperson til fylket 178 
● Videreutvikle kvinnenettverk i Viken179 
● Kvinnenettverket skal legge til rette for at det gjennomføres regionale arbeidsmøter og180 

formøter før årsmøte og andre større møter181 
182 

Digital deltakelse 183 
Viken SV skal ha egen åpen facebook-gruppe, twitterkonto og instagramkonto, i tillegg til interne 184 
hemmelige og lukkede grupper. 185 

186 
Mål 187 

● Nå flere medlemmer og sympatisører gjennom SOME188 
● Utvikle en strategi for hvordan vi skal framstå i SOME189 
● Bedre intern kommunikasjon190 

191 
192 

Sosialistisk Ungdom 193 
Samarbeidet mellom moderpartiet og ungdomspartiet må styrkes. Lokallagene må sørge for å 194 
opprette god kontakt med sine SU-lag. 195 

196 
Det er et mål at vi skal ha tilbud til SUere i alle kommuner. 197 

198 
SU skal ha plass i alle besluttende organer i fylket og lokalt. Det skal være trygge samarbeidsarenaer 199 
for SUerene og andre unge SVere i fylket vårt. Minst en av seks på de øverste listeplassene skal gå til 200 
en SUer. 201 

202 



Viken Sosialistisk Venstreparti     sv.no 
Hagegata 22, 0653 Oslo       viken@sv.no  

Sak 5. Budsjett og Regnskap 

Resultatregnskap 2019 og budsjett 2020 

Budsjett 
2019 

Regnskap 
2019 

Forslag til 
budsjett 

2020 

Salgsinntekter 0 351.147 350.000 
Partistøtte 580.000 577.995 800.000 
Kontingentinntekter 170.000 199.870 200.000 
Andre inntekter 510.000 391.207 260.000 
Sum driftsinntekter 1.260.000 1.520.219 1.610.000 

Kontorkostnad 811.000 1.058.718 900.000 
Møte- og reisekostnad 255.000 680.799 400.000 
Andre driftskostnader 554.000 256.186 250.000 
Sum driftskostnader 1.620.000 1.995.703 1.550.000 

DRIFTSRESULTAT -360.000 -475.484 60.000 

Netto  finanskostnader 4.000 7.848 8.000 

ÅRSRESULTAT -356.000 -467.636 68.000 
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Resultatregnskap med noter 

Budsjett 2019 Regnskap 2019 

Salgsinntekter  0 351 1471 

Partistøtte 580 000 577 9952 

Kontingent 170 000 199 870 

Andre inntekter 510 100 391 2073 

Sum driftsinntekter 1 260 000 1 520 219 

Kontorkostnader 811 000 1 058 7184 

Møte og reisekostnader 255 000 680 7995 

Andre driftskostnader  554 000 256 186 

Sum driftskostnader  1 620 000 1 995 703 

Driftsresultat -360 000 -475 484

Netto Finanskostnader  4 000 7 848 

Årsresultat -356 000 -467 636

1 Tilbakeføring av utgifter knyttet til valgkamp fra lokallagene 
2 Valgdirektoratet valgte annen utregning for partistøtte enn tidligere, dette ble det informert om på årsmøtet 
2019 
3 Inntektsreduksjon som følge av store utestående fordringer hos lokallag, se balanse 
4 Merforbruk knyttes til frikjøp av listekandidater (248 000) 
5 Kostnader knyttet til fylkesårsmøtet, landsmøtet og repsskap.  Må settes i sammenheng med posten andre 
driftskostnader. 
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Regnskap 

Inntekter 

Salgsinntekt    36 000,006 

Møte/reisefordeling 315 147,007 

Partistøtte 577 995,24 

Medlemskontingent 199 870,00 

Div. refusjoner          190,00 

Partiskatt   18 675,00 

Sekretærkjøp  240 000,008 

Annen Inntekt    84 741,509 

Gaver    47 600,0010 

Sum driftsinntekter   1 520 218,75 

Utgifter 

Leie lokaler   72 180,0011 

Regnskap   22 405,35 

Lønn  898 325,25 

Kontorrekvisita    10 590,00 

Aviser o.l.     1 100,00 

Møter/kurs for ansatte   25 300,00 

Porto    28 781,0012 

Sum kontorkostnader  1 058 718,1013 

Reise   17 951,0014 

Møter     662 847, 5115 

Annonser/FB  52 712,3416 

6 Tilbakebetaling husleie Drammen 
7 Tilbakebetaling av årsmøte/landsmøtekostnader fra lokallagene 
8 Fylkestingsgruppas kjøp av merkantile tjenester bl.a. fra fylkessekretær 
9 Lokallagenes «kjøp» av valgmateriell 
10 Autogirogaver 
11 Husleiekostnader Drammen/Tøyen 
12 Porto/fraktkostnader knyttet til valgkamp 
13 Fra foregående side 
14 Div.reisereigninger knyttet til fylkesstyret 
15 Kostnader for årsmøte, repsskap, m.m. 
16 I hovedsak knyttet til valgkamp 
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Valgkampmateriell 167 171,50 

Autogiro    2 658,00 

Gaver   29 908,04 

Bankkostnader    628,00 

Øreavrunding  0,19 

Sum andre driftskostnader     256 185,70 

Sum Driftskostnader  1 995 702, 81 

Driftsresultat  -475 484,07

Annen renteinntekt     8 282,77 

Annen rentekostnad  -435,50

Sum netto finansposter    7 848,27 

Årsresultat -467 635,80

Balanse 2019 

Kundefordringer  73 70517 

Bankinnskudd  1 226 149 

Sum eiendeler  1 299 854 

Årets resultat  - 467 636

Egenkapital   1 673 80718 

Leverandørgjeld  93 683 

Sum egenkapital og gjeld 1 299 854 

17 Utestående fordringer hos lokallag 
18 ASV: 916 856, BSV :573 836, ØSV: 183 115, inng. EK 1 673 807 
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Budsjettforslag 2020 

Budsjett 2019 Regnskap 2019 Budsjettforslag 2020 

Inntekter/partiskatt 0 352 14719 350 00020 

Partistøtte 580 000 577 99521 800 00022 

Kontingentinntekter 170 000 199 870 200 000 

Andre inntekter23 510 000 391 207 260 000 

Sum inntekter:  1 260 000 1 520 219 1 610 000 

Kontorkostnad 811 000 1 058 000 960 00024 

Møte/reisekostnad 255 000 680 799 400 000 

Andre driftskostnader 554 000 256 186 250 000 

Sum  driftskostnader 1 620 000 1 995 703 1 610 000 

Driftsresultat - 360 000 -475 484 0 

Netto finanskost 4000 7 848 8000 

Årsresultat -356 000 - 467 636 8000 

19 Dette er «inntekter» av fakturaer til lokallagene knyttet til valgkamp, 2 eller 4 års syklus 
20 Forventet partiskatt fra fylkestingsgruppa, nemnder, råd og utvalg 
21 Valgdirektoratet brukte ny utregningsmetode i 2019 
22 Anslag basert på valgdirektoratet: (25358*30,28)+46978 = 814   – avrundet til 800 
23 Dette er tilbakeføring av kostnader til årsmøter og repsskap m.m. Det blir ikke LM så da blir 
kostnadene/inntektene mindre også 
24 1,5 stilling fylkssekretær 
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Kasserers kommenterer til regnskap og budsjett 

Regnskap: 
Regnskapets mangel er at valgkampkostnadene er lagt inn sammen med kostnadene for ordinær 
drift.  Dette kan bidra til at det blir vanskelig å orientere seg i regnskapet.  Valgkamp bør i framtiden 
derfor føres som prosjektregnskap. 

Det er fremdeles muligheter og spare inn noen kostnader, men revisor anbefaler at man kjøper 
revisortjenester fra aut.revisor.  Det bør innhentes priser på dette.  Denne kostnaden er ikke tatt 
med, men det antas at dette kan dekkes innenfor budsjett. 

Regnskapets størrelse er nå omfattende, og det må tilføres ekstra ressurser for å få dette ført. 

Budsjett: 
Dette er et svært stramt budsjett med lite rom for de ressursene vi ser vi trenger.  En 50% stilling på 
dette budsjettet kan bli hardt å få gjennomført, likeledes ser vi at revisorkostnadene kommer til å bli 
rundt 100 000 kroner – dette må også dekkes innenfor budsjettet. 

Skal vi få lagt av midler til valgår kreves det betydelige sparetiltak i driften framover. 
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Sak 6 - Vedtekter – innstilling endringsforslag 

V1 Fremmet av Rannveig Kvifte Andresen, fylkesstyret 
§ 2-2, linje 21-25 – endringer merket:
Til å lede lagets virksomhet i årsmøteperioden, velger årsmøtet et styre bestående av leder,
nestleder, kasserer og kvinnepolitisk leder som velges enkeltvis, og ytterligere fire styremedlemmer.
I tillegg oppnevner SU èn representant med fulle rettigheter. Fylkesstyret består til sammen av ni
medlemmer, inkludert representanten fra SU. Fylkesstyret er vedtaksdyktig med halvparten av
medlemmene tilstede.
Begrunnelse: Forslaget innebærer å redusere størrelsen på fylkesstyret. Blir dette vedtatt, vil Viken
ha hatt et stort styre i to år. Det kan være mer effektivt med et styre som ikke er fullt så stort.
Innstilling: Avvises

V2 Fremmet av Rannveig Kvifte Andresen, fylkesstyret 
§ 2-2, linje 35-36 (det er to § 2-2, så det foreslås også å endre dette til § 2-3 og å korrigere de øvrige
paragrafnumrene – anses som redaksjonell endring) – tillegg (markert):
Viken SVs medlemmer av Storting, Regjering, Fylkesråd, samt ledere av utvalg, kan tiltre fylkesstyret
med tale- og forslagsrett.
Begrunnelse: får inn at også SVs eventuelle fylkesrådsmedlemmer har tale- og forslagsrett
Innstilling: Vedtas

V3 Fremmet av Rannveig Kvifte Andresen, fylkesstyret 
§ 2-2, linje 35-36 (det er to § 2-2, så det foreslås også å endre dette til § 2-3 og å korrigere de øvrige
paragrafnumrene) – tillegg (markert)
Viken SVs medlemmer av Storting, Regjering, Fylkesråd, samt ledere av utvalg, kan tiltre fylkesstyret
med tale- og forslagsrett.
Begrunnelse: får inn at også SVs eventuelle fylkesrådsmedlemmer har tale- og forslagsrett
Innstilling: Vedtas

V4 Fremmet av Rannveig Kvifte Andresen, fylkesstyret 
§ 2-2, linje 38 (som egentlig er § 2-3) – endring markert
Arbeidsutvalget (AU) består av leder, nestleder og kasserer.
Begrunnelse: følger av eventuell reduksjon av fylkesstyret – da er det naturlig også med et mindre AU
Innstilling: Avvises
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V5 Fremmet av Rannveig Kvifte Andresen, fylkesstyret 

§ 2-3 linje 47 (som egentlig er § 2-4) – tillegg (markert)
Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvparten av lokallagene eller halvparten av de
stemmeberettigede er tilstede.
Begrunnelse: det bør ikke være altfor vanskelig å få beslutningsdyktige representantskap. Hvis store
lokallag stiller med få representanter, men det er mange lokallag som er tilstede, representerer det
også en god bredde i fylkeslaget.
Innstilling: Vedtas

V6 Fremmet av Brit Østby Fredriksen, Frogn SV 
§ 2.3 (egentlig 2.4) – linje 49, tillegg
…representanter fra lokallag. Representantene med varaer fra lokallagene blir valgt på lokallagenes
årsmøter. Representantskapet kan ve behov godkjenne nye medlemmer av representantskapet
mellom årsmøtene.
Innstilling: Avvises

V7 Fremmet av Rannveig Kvifte Andresen, fylkesstyret 
§ 2-3 linje 50-51 (som egentlig er § 2-4) – tillegg (markert)
(…) Viken SVs representanter på Stortinget, politiske medarbeidere i Regjering, medlemmer av
Fylkestingsgruppa og fylkesråd, samt ledere av utvalg med tale- og forslagsrett.

Begrunnelse: får inn at også SVs eventuelle fylkesrådsmedlemmer har tale- og forslagsrett.
Innstilling: Vedtas

V8 Fremmet av Trygve Roll Hansen, Ås SV 
§ 3-2 linje 59-66
Årsmøtes sammensetning – endres til:
På fylkespartiets årsmøte møter representanter valgt av lokallag etter følgende modell:
3-10 medlemmer: 1 delegat
11-20 medlemmer: 2 delegater
21-40 medlemmer: 3 delegater
40-65 medlemmer: 4 delegater
65-100 medlemmer: 5 delegater
100-150 medlemmer: 6 delegater
Utover dette velger det enkelte lag 1 representant for hvert påbegynte 70. medlem
Begrunnelse: Forslag til vedtektsendring for sammensetning av årsmøtet til Viken SV, slik at det for
de mindre lagene blir lettere å fylle kvoten og at det ikke blir for stor økonomisk belastning for
lokallagene, når de skal betale omtrentlig 2500 kr pr delegat.  Erfaringen fra representantskapsmøtet
var at det ikke ble beslutningsdyktig da de mindre lagene naturlig nok ikke fylt sine kvoter. Unntaket
er lag (NMBU SV) med 2 medlemmer som er i en oppbyggingsfase. Da årsmøtet skal holdes på et
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mindre sentralt sted enn representantskapsmøtet, blir det dårligere logostikk, spesielt fra Østfold, 
Follo og Romerike, og dermed trolig større forfall i fremmøte. Det etterfølgende forslag innebærer 
også en mer gradvis endring i antall delegater i forhold til antall medlemmer. 
Innstilling: Avvises 

V9 Fremmet av Brit Østby Fredriksen, Frogn SV 
§ 3.2 – linje 68
Medlemstall per 31. desember året før legges til grunn. Dette endres til betalende medlemmer.
Innstilling: Avvises (i strid med sentrale vedtekter)

V10 Fremmet av Rannveig Kvifte Andresen, fylkesstyret 
§ 3-2, linje 72-73 – tillegg (markert)
(…) Viken SVs medlemmer av Storting og Regjering, fylkesting, fylkesråd samt ledere av utvalg, kan
tiltre årsmøtet med tale- og forslagsrett.
Begrunnelse: får inn at også SVs eventuelle fylkesrådsmedlemmer har tale- og forslagsrett
Innstilling: Vedtas

Som i § 2 er det også i § 3 feil i nummerering – foreslår at dette rettes opp (anses som redaksjonell 
endring) 

V11 Fremmet av Rannveig Kvifte Andresen, fylkesstyret 
§ 3-2, linje 86-88 (egentlig § 3-3) – endring (markert)
Dette betyr at leder, kvinnepolitisk leder og to fylkesstyremedlemmer velges for to år i oddetallsår,
nestleder, kasserer og de øvrige to fylkesstyremedlemmene for to år i partallsår.
Begrunnelse: Følger av forslag om å redusere størrelsen på fylkesstyret.
Innstilling: Avvises

V12 Fremmet av Rannveig Kvifte Andresen, fylkesstyret 
§ 6, linje 123 – tillegg:
Dette betyr at eventuelle endringer når det gjelder sammensetning av fylkesstyre/AU først vil være
virksomt ved valg på påfølgende fylkesårsmøte.
Begrunnelse: Kun en presisering. Valg foretas før årsmøtet heves, dermed etter vedtektene som
gjaldt ved møtestart
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Sak 7: Valg 

Valgkomiteen til årsmøtet i Viken SV 2020 har bestått av: 
Gjermund Skaar, Bærum, leder 
Anders Nordmo, Nye Asker 
Monica Glad, Moss 
Lena Reitan, Drammen 
Tore Andersen, Våler 

Valgkomiteens mandat: 
Valgkomiteen skal legge fram innstilling på nytt fylkesstyre, utvalgsledere, revisorer, valgkomite for 
årsmøtet 2021.  

Komiteen skal sikre en god og bred prosess, og sørge for at fylkesstyret representerer medlemsmasse 
i Viken både på politisk bredde, kjønn minoriteter og geografi.  

Det skal velges: 
• 13 fylkesstyremedlemmer inkludert en SU-representant, hvor av en leder og to nestledere (fra de
fylkene som ikke har ledervervet)
• Valgkomite
• 2 revisorer og vararevisor

Valgkomiteen skal ta hensyn til: 
• Innspill fra lokallag
• Kjønnsbalanse
• Minoritetsrepresentasjon
• Geografisk spredning
• Alder

Valgkomiteens arbeid: 
Valgkomiteen har avholdt i alt 3 møter, bedt om innspill fra lokallagene i Viken, bedt om innspill og 
forslag fra sittende fylkesstyre og hatt en rekke enkeltsamtaler der komiteen har prioritert dette.  

Valgkomiteen har i tillegg til hensynene i komiteens mandat, vektlagt en god blanding av fornyelse og 
erfaring. Komiteen har vurdert at det i en krevende prosess med sammenslåing av tre fylkeslag, er 
avgjørende med kandidater med bred organisatorisk og politisk erfaring. Det er også vektlagt at 
kandidatene utfyller hverandre med tanke på organisatoriske og politiske interessefelt.  

Av sittende fylkesstyre ønsker svært mange at de som nå er på valg gjenvalg, det synes vi er positivt 
og viser at det ikke har vært for krevende, eller konfliktfylt i fylkesstyret.  
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De to endringene kommer fra fylkesstyremedlemmer som var valgt for en toårig periode og egentlig 
ikke skulle gå av før i 2021, men på grunn av arbeidspress har Rune Kjeldsen og Sahar Madahian bedt 
valgkomiteen om å finne nye forslag.  

De to nye i fylkesstyret er Bernt Leon Hellesø og Rita Cecilie Skinstad-Bermingrud 

Bernt Leon Helllesø  
Har lang fartstid som tillitsvalgt både i Transportarbeiderforbundet og Fellesorganisasjon (FO). Han 
har hatt flere verv lokalt i SV.  I mange år var han med i styret i Røyken SV, i de fleste av disse var han 
leder. Gjennom arbeidet har han ledet flere lokalvalgkamper i Røyken.  

Bernt har også hatt flere folkevalgte verv på lokalplan.  Kommunestyrerepresentant, utvalgsmedlem 
og vara til kommunestyret.  I 2013 var han 2.kandidat for Buskerud SV til stortingsvalget.  

Bernts politiske interesser spenner fra kulturpolitikk, samferdsel til nærings og arbeidslivspolitikk. 

Rita Cecilie Skinstad-Bermingrud  
Kommer fra Øvre Eiker. Erfaring fra Fellesorganisasjonen (FO) i ulike verv siden 2001: blant annet 
foretakstillitsvalgt ved daværende Sykehuset Buskerud, fylkesleder i FO Buskerud 2005-2007 og 
2009-2013, landsstyrerepresentant i perioden 2011-2019. Sekretær i LO Kongsberg og omegn i 2013-
2015. Verv i Øvre Eiker SV siste 4 år, leder siden 2019. Vara til kommunestyret i denne perioden.  

Særlig opptatt av helse- og sosialpolitikk; rettferdig fordeling og profittfri velferd. 

Komiteen foreslår også å sette Frode Åkenes-Johnsen opp fra ordinær fylkesstyreplass til medlem av 
AU. Grunnen til dette er fordi Bernt Leon og Rita selv ikke ønsker å sitte i AU, men ikke minst fordi 
Frode er kasserer i dag, og ønsker å fortsette som kasserer i Viken. Kasserer i fylkeslaget mener vi 
godt kan sitte i arbeidsutvalget.  

Komiteens innstilling er enstemmig. 
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Valgkomiteens innstilling til fylkesstyre i Viken SV: 

Innstilling til landsstyrerepresentanter: 
Akershus: Rannveig Kvifte Andresen 

1. vara: Anders Ekeland
2. vara: Mahmod Ahmad
3. vara Claudia Behrens

Buskerud: Erlend Ødegård Kåsereff
1. vara: Bernt Leon Hellesø
2. vara: Rita Cecilie Skinstad-Bermingrud
3. vara: Lena Reitan

Østfold: Heidi Larsen
1. vara: Asbjørn Grønland
2. vara: Lill Harriet Johansen
3. vara: Camilla Eidsvold

Innstilling på revisor: 
Nils Inge Nilssen Bærum 

Arbeidsutvalg: Ïnntilling
Leder Rannveig Kvifte Andresen Follo Fortsetter, valgt for 2 år i 2019
Nestleder Erlend Ødegård Kåsereff Ringerike Velges for 2 år. 
Nestleder Heidi Larsen Ytre Østfold Fortsetter, valgt for 2 år i 2019
AU-medlem Anders Ekeland Vest Velges for 2 år. 
AU-medlem Frode Åkenes-Johnsen Romerike Velges for 2 år. 

Medlem Fylkesstyremedlemmer:
Medlem Mahmod Ahmad Romerike Velges for 2 år. 
Medlem Bernt Leon Hellesø Drammensregionen Velges for 2 år. 
Medlem Lill Harriet Johansen Ytre Østfold Velges for 2 år. 
Medlem Claudia Behrens Follo Fortsetter, valgt for 2 år i 2019
Medlem Rita Cecilie Skinstad-Bermingrud Øvre Eiker Velges for 2 år. 
Medlem Stine Høivik Vest Fortsetter, valgt for 2 år i 2019
Medlem Asbjørn Grønland Indre Østfold Velges for 2 år. 
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Innstilling valgkomite 
Leder: Gjermud Skaar, Bærum SV 
Anders Nordmo, Asker SV 
Monica Glad, Moss SV 
Tore Andersen, Våler SV
Lene Haanshus, Rælingen SV 
Kommer ett navn til 
SU (velger selv) 

Innstilt av fylkesstyret 
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Innstilling nominasjonskomiteer 
Til nominasjonskomite i Østfold innstilles: 
May Hansen, Moss 
Svein Syversen, Indre Østfold 
Mari Roer, Fredrikstad 
Guri Bugge, Sarpsborg 
Mona Gunn Ekornes, Halden 
SU 

Til nominasjonskomite i Buskerud innstilles: 
Aihan Jaf, Lier 
Axel Sjøberg, Ringerike 
Laila Brandsgård, Modum 
Kjetil Balog, Drammen 
Tori Snerte, Hemsedal 
SU 

Til nominasjonskomite i Akershus innstilles: 
Gjermund Skaar, Vestregionen 
Frode Åkenes-Johnsen, Romerike 
Elin Skifjell, Folle 
Stine Høivik, Vestregionen 
SU 

Innstilt av fylkesstyret 
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Årsmøte Viken SV 2020 – sammensetning 
Beregningen tar utgangspunkt i medlemstall fra 01.10.2018 og er som følger 

3-10 medlemmer: 2 delegater
11-20 medlemmer: 3 delegater
21-40 medlemmer: 4 delegater
41-60 medlemmer: 5 delegater
61-90 medlemmer: 6 delegater
91-140 medlemmer: 7 delegater
Utover dette velger det enkelte lag 1 representant for hvert påbegynte 70. medlem

Lokallag Medlemmer Delegater 
Asker SV 157 8 
Aurskog-Høland SV 21 4 
Bærum SV 198 9 
Drammen SV 173 8 
Eidsvoll SV 60 5 
Enebakk SV 27 4 
Fredrikstad SV 132 7 
Frogn SV 48 5 
Gjerdrum SV 8 2 
Gol SV 13 3 
Halden SV 44 5 
Hemsedal SV 12 3 
Hole SV 11 3 
Hol SV 8 2 
Hvaler SV 20 3 
Indre Østfold SV 63 5 
Jevnaker SV 19 3 
Kongsberg SV 55 5 
Lier SV 40 4 
Lillestrøm SV 149 8 
Lunner SV 21 4 
Lørenskog SV 76 6 
Modum SV 20 3 
Moss SV 112 7 
Nannestad SV 13 3 
Nesodden SV 113 7 
Nes SV 32 4 
Nittedal SV 47 5 
NMBU SV 2 0 
Nordre Follo SV 134 7 
Nore og Uvdal SV 14 3 
Ringerike SV 49 5 
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Rælingen SV 37 4 
Sarpsborg SV 58 5 
Ullensaker SV 46 5 
Vestby SV 48 5 
Våler SV 12 3 
Øvre Eiker SV 48 5 
Ål SV 21 4 
Ås SV 89 6 

Totalt 2250 187 
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Vedtekter Viken SV 1 

Vedtekter for Viken Sosialistisk Venstreparti, vedtatt 09.02.2019 2 

Kapittel 1 3 

§ 1-14 

Disse vedtektene gjelder for Viken Sosialistisk Venstreparti. Fylkespartiet i Viken5 

§ 1-26 

Disse vedtektene kommer i tillegg til sentrale vedtekter, og er et tillegg til vedtatte sentrale7 

vedtekter.8 

§ 1-3 Tolkning9 

Sentrale vedtekter har forrang for lokale vedtekter. Ved tolkningstvil eller motstrid gjelder de10 
sentrale vedtektene.11 

Kapittel 2 Fylkeslaget 12 

§ 2-1 Fylkeslagets organer13 

Fylkeslaget har følgende organer:14 

 Årsmøte15 

 Fylkesstyre16 

 Arbeidsutvalg17 

 Representskapet18 

 Utvalg satt ned av årsmøtet, representantskapet eller fylkesstyret19 

§ 2-2 Fylkesstyret20 

Til å lede lagets virksomhet i årsmøteperioden, velger årsmøtet et styre bestående av leder, 221 

nestledere, kasserer og kvinnepolitisk leder som velges enkeltvis, og ytterligere sju styremedlemmer.22 

I tillegg oppnevner SU èn representant fra hvert av de gamle fylkene som møter med fulle23 

rettigheter. Fylkesstyret består til sammen av femten medlemmer, inkludert representanter fra SU.24 

Fylkesstyret er vedtaksdyktig med minimum åtte deltakere tilstede. Fylkesstyret skal være geografisk25 

fordelt. Kjønnsfordelingen skal følge de nasjonale vedtektene. Landsstyrerepresentantene skal sitte i26 

fylkesstyret.27 

Fylkesstyret er ansvarlig for den daglige driften av fylkeslaget og for at fylkeslaget skal være et 28 

politisk verksted. Fylkesstyret skal virke som et koordinerende organ for å styrke lokallagas og 29 

partiets virksomhet.   30 

Fylkesstyret skal arbeide for å danne nye lokallag og valglister der det er grunnlag for det.  31 

Fylkesstyret forbereder saker for representantskapet og årsmøtet i Viken SV. Fylkesstyret kan fatte 32 

vedtak i saker som ikke etter vedtektene skal avgjøres av representantskapet eller årsmøtet.  33 
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En representant fra Viken SVs fylkestingsgruppe kan tiltre fylkesstyret med tale- og forslagsrett. 34 

Viken SVs medlemmer av Storting og Regjering, samt ledere av utvalg, kan tiltre fylkesstyret med 35 

tale- og forslagsrett.   36 

§ 2-2 Arbeidsutvalget37 

Arbeidsutvalget (AU) består av leder, 2 nestledere, kasserer og ytterligere ett medlem. Kvinnepolitisk38 

leder er vara til Arbeidsutvalget.39 

AU skal forberede møtene til fylkesstyret og kan bli delegert saker fra fylkesstyret som ikke er av 40 

prinsipiell karakter. AU har det løpende ansvaret mellom styremøtene.   41 

§ 2-3 Representantskapet42 

Representantskapet er fylkeslagets høyeste organ mellom årsmøtene. Representantskapet innkalles43 

av fylkesstyret etter behov og minst to gang per år.44 

Innkalling med dagsorden skal sendes medlemmene og lokallagene minst 21 dager før møtet holdes. 45 

Viktige politiske initiativ og større økonomiske utlegg, som ikke er vedtatt på årsmøtet, skal 46 

godkjennes av representantskapet. Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvparten av 47 

de stemmeberettigede er tilstede.  48 

Representantskapet i Viken SV består av fylkesstyret og representanter fra lokallag. I tillegg møter 49 

Viken SVs representanter på Stortinget, politiske medarbeidere i Regjering, medlemmer av 50 

fylkestingsgruppa og ledere av utvalg med tale- og forslagsrett.   51 

Antall representanter fra lokallagene og SU er halvparten av det antall delegater lagene ville hatt på 52 

et fylkesårsmøte (se § 3.1). Halve delegater rundes av oppover.  53 

Representantskapsmøtene er åpent for alle medlemmer. Tale-, forslags- og stemmerett har 54 

fylkesstyret og representanter valgt av lokallagene.  55 

Kapittel 3 Fylkesårsmøtet 56 

§ 3-1 Fylkesårsmøtet57 

Fylkesårsmøtet er Viken SVs høyeste organ og avholdes innen utgangen av februar hvert år.58 

§ 3-2 Årsmøtes sammensetning59 

På fylkespartiets årsmøte møter representanter valgt av lokallag etter følgende modell:60 
3-10 medlemmer: 2 delegater61 
11-20 medlemmer: 3 delegater62 
21-40 medlemmer: 4 delegater63 
41-60 medlemmer: 5 delegater64 
61-90 medlemmer: 6 delegater65 
91-140 medlemmer: 7 delegater66 
Utover dette velger det enkelte lag 1 representant for hvert påbegynte 70. medlem67 

Medlemstall per 31. desember året før legges til grunn. 68 
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Sosialistisk Ungdom møter i tillegg med ti representanter med fulle rettigheter. 69 

Fylkesårsmøtet er åpent for alle medlemmer. Tale-, forslags- og stemmerett har representanter valgt 70 

av lokallagenes årsmøter.  71 

Viken SVs medlemmer av Storting og Regjering, fylkesting, samt ledere av utvalg, kan tiltre årsmøtet 72 

med tale- og forslagsrett.   73 

Fylkesstyret møter på årsmøtet med fulle rettigheter. Fylkesstyrets medlemmer har ikke stemmerett 74 

i avstemning om regnskap.  75 

§ 3-2 Behandling av saker og innkalling76 

Fylkesårsmøtet behandler minst:77 

 Beretning78 

 Revidert regnskap79 

 Budsjett80 

 Arbeidsplan- og organisasjonsplan81 

 Innkomne forslag82 

 Valg83 

Fylkestingsgruppa og utvalgene skal til årsmøtet lage en beretning fra sitt arbeid, som legges ved 84 

fylkesstyrets beretning.   85 

Fylkesårsmøtet velger fylkesstyret på en måte som sikrer kontinuitet over årsmøteperiodene. Dette 86 

betyr at leder, en nestleder og fire fylkesstyremedlemmer velges for to år i oddetallsår, den andre 87 

nestlederen, kasserer og de øvrige fire fylkesstyremedlemmene for to år i partallsår.  88 

Fylkesårsmøtet oppnevner en valgkomite bestående av leder og fire medlemmer, inkludert én 89 

representant oppnevnt av SU, etter innstilling fra styret. Valgkomiteen innstiller på nytt styre, 90 

utvalgsledere som skal velges av fylkesårsmøtet og landsstyrerepresentanter.   91 

Fylkesårsmøtet velger også annet hvert år en nominasjonskomité, en programkomité og en 92 

landsmøtedelegasjon. Fylkesstyret innstiller på nominasjonskomité overfor årsmøtet. De årene det 93 

er landsmøte velger fylkesårsmøtet landsmøtedelegasjon med personlig vara. Fylkesstyret innstiller 94 

på landsmøtedelegasjon etter forslag fra lokallagene og SU. Delegasjonen skal bestå av minst 40 % 95 

kvinner. En av delegasjonsplassene forbeholdes SU. 96 

Første innkalling til årsmøte skal være lokallaga i hende seinest åtte uker før årsmøtet. Denne skal 97 

minst inneholde gjeldende vedtekter og informasjon om frister. 98 

Andre og siste innkalling skal være lokallaga i hende seinest to uker før årsmøtet. Denne skal minst 99 

inneholde saksliste, innkomne forslag, innstilling fra vedtektskomité, innstilling fra valgkomité, 100 

beretning, regnskap, forslag til arbeidsplan og budsjett. 101 

Forslag til vedtektsendringer må være fylkespartiet i hende seinest seks uker før årsmøtet. 102 

Forslag til uttalelser må være fylkespartiet i hende senest tre uker før årsmøtet. Årsmøtet kan velge å 103 
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behandle forslag til uttalelser kommet inn etter fristen dersom dette kan begrunnes med en 104 

situasjon oppstått umiddelbart før årsmøtet. 105 

Kapittel 4 Nominasjonsmøtet 106 

§ 4-1107 

Nominasjonsmøtet har samme delegatfordeling som årsmøtet (se § 3-2).108 

§ 4-2 Nominasjonsmøte ved stortingsvalg109 

Så lenge Viken ved stortingsvalg er delt i tre valgdistrikt, deltar representantene på nominasjonsmøte110 

i sitt valgdistrikt. Fylkesstyrets medlemmer deltar på nominasjonsmøte for det valgdistriktet de er111 

bostedsregistrert i. Det vil således settes ned tre nominasjonskomitéer og avholdes tre112 

nominasjonsmøter.113 

Denne paragrafen oppheves dersom Viken ikke lengre er delt i tre valgdistrikt.  114 

Kapittel 5 Generelle bestemmelser 115 

§ 5-1 Partiskatt116 

Alle medlemmer som er oppnevnt i heltids eller deltids tillitsverv på grunnlag av partiets117 

representasjon i fylkesting betaler 10 % partiskatt brutto til fylkeslaget av det honorar eller den lønn118 

som følger med tillitsvervet. Det betales ikke partiskatt av tapt arbeidsfortjeneste og119 

reisegodtgjøring. Eventuelle unntak skal godkjennes av AU.120 

§ 6 Endringer av vedtekter121 

Endringer av disse vedtektene kan bare gjøres av årsmøtet. Oppheving eller endring krever 2/3 122 

flertall. Endringer i vedtektene gjøres gjeldende umiddelbart etter at årsmøtet er hevet.  123 

Vedtatt på fylkesårsmøte i Viken SV 2019 124 
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