Fylkestingsgruppas beretning
Året 2020 i sin helhet
Det har vært en fin, god, turbulent og krevende periode.
Det har vært god dialog i Fylkesgruppen og med Fylkesstyret, fagforeninger og andre
samarbeidspartnere, på tvers av partigrensene og med administrasjonen i Viken
Fylkeskommune.
Vi har hatt krevende, fine, vanskelige, omfattende og gode saker.
Ønsker å takke Fylkesstyret, Mathias og Adrian som Fylkessekretærer og alle andre i
partiet på alle nivåer som gode bidragsgivere til partiet for de mange og ikke de få.

Korona
Politikk er mye arbeid ingen ser, som lesing av dokumenter, forhandlinger, samtaler med
eksterne, praten over kaffekoppen, debatter og sist, men ikke minst vedtak.
Mye skjer bak dører, i sofaen, på toget eller foran en maskin. Noe er i samtaler i telefoner og
annet, men det aller meste pågår i møter med andre, fra talerstolen, på gangen i et møterom.
Blikkene, smilene, kroppsspråket. Anerkjennelsen, mostanden, leken som ikke har språk.
Over natten 12.mars ble det meste av vårt, som for veldig mange andre, endret.
Viken hadde kun rukket å fungere i måneder før utakkstilstand og krisestab ble det nye
normale. Møter ble avlyst, oppdrag flyttet, nye programvarer ble installert. Pandemien var et
faktum.
Etter det har det vært hverdag å sitte foran en skjerm. Alt foregår på skjerm. Møter, saker,
samtaler, lokallagsbesøk, dialoger, talerstoler, bygging av bevegelse og mye mer. Verden har
blitt todimensjonal.
Vi sitter i Lier, på Eidsvold, i Bærum og i Fredrikstad. Vi sitter på Ringerike, i Drammen, på
Lillestrøm og i Ski. Vi tar ikke lenger toget eller går til stasjonen. Uansett hvor vi sitter, gjør vi
det vi kan for å få dette til å fungere.
Det er krevende, men noen fordeler. Det krevende har vært alt det som ikke sies, skrives eller
kan gjøres på skjerm, fordelene er at avstandene i vårt enorme fylke brått bare er et zoommøte unna. Men vi holder ut og holder oss informert og gjør det vi kan for å fremme god
politikk for de mange og ikke for de få.

Fylkesråd for kultur og mangfold
De første 8 månedene i 2020 var Camilla Fylkesråd for kultur og mangfold. Det er ingen tvil
om at det var viktig og riktig for SV å ta sete i Fylkesrådet. Det var en god tid, selv om det ofte
føltes ensomt uten noen av sine egne i samme rom, eller en rådgiver.
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Sv satt sine spor og synliggjorde viktige deler av både viktigheten av mangfoldet og
viktigheten av et bredt kulturliv. Det er heller ingen tvil om at det var krevende oppgaver da
regjeringen vingeklippet både overføringer av oppgaver og økonomien med tanke på
regionsreformen.
Samarbeidet i rådet var bra, selv om det var flere fronter på saker, men som vi kom til enighet
om.
Det har vært et privilegium å inneha den stillingen på vegne av SV

Bruddet / E18
E18 var det punktet i samarbeidsplattformen som krevde mest tid og spissfindighet. Vi visste
hele tiden at dette ville være det mest krevende punktet å etterleve. I februar 2020 vedtok
Fylkestinget, med rødgrønt flertall å ikke stille en garanti på 17 milliarder kroner til E18
mellom Lysaker og Ramstadsletta. Regjeringen og et flertall i Stortinget vil ha en 8-fils
motorvei fra Oslo til Sandvika. Dermed snakket vi Regjeringen midt imot. En god og riktig dag
på jobben.
Parallelt med dette ble det forhandlet om ny avtale Oslopakke 3 og Fornebubanen. Det ble
ingen enighet om nye avtaler om selve Oslopakke 3, men i juni ble det enighet mellom
Staten, Fylkeskommunen og Oslo kommune om Fornebubanen og hvordan fordelingen av
finansieringen skulle være. Dette var også en god dag på jobb.
Allerede i juni kom det indikasjoner på at E18 diskusjonene i rådet ikke ville bli enkelt, og tidlig
i august var det et faktum. Statsråd Hareide sendte et brev til Fylkeskommunen og var
klinkende klar på at om ikke Viken stilte garanti for E18 ville staten trekke seg fra
finansieringsavtalen når det gjaldt Fornebubanen. Fylkesrådet var veldig uenig. Både i
garantien og om truslene fra Statsråden.
Etter fem dager med møter i MDG og SV, hvor begge partiene var krystallklare på at de ikke
kunne godta en løsning hvor vi sa ja til bygging av E18, lukket SP og AP døren, og ga
beskjed om at vi måtte rydde fylkesrådskontorene innen uken var omme. Et brudd var et
faktum.
I denne prosessen hadde fylkestingsgruppen god dialog med fylkesstyret. I en slik krisetid,
hvor beslutningene er store og tiden er knapp, er det viktig at vi har gode vedtekter som sier
hvordan prosessen skal foregå. Dermed gikk det til at fylkestingsgruppa og fylkesstyret hadde
lange hyppige møter for å diskutere ulike aspekter og til slutt konkludere. Det var dager med
krevende møter hvor de forskjellige sidene ble diskutert. Den endelige avgjørelsen ble tatt
mot kun én stemme.

Nærskolegaranti
En nærskolegaranti ble løftet på Viken sitt fylkesårsmøte i 2019 som en av SVs viktigste
saker i fylkestingsvalget. Dette løftet listekandidatene i valgkampen og forhandlingsutvalget
fikk gjennomslag for dette i forhandlingene i etterkant av valget. Likevel har vi møtt mange
større debatter på rødgrønn side på grunn av ulike oppfatninger av hva en nærskolegaranti
betyr.
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I løpet av 2020 har mye ressurser gått til forhandlinger om inntaksordning i Viken. Noen
partier mente at modellen som hadde eksistert Akershus, med karakterbasert opptak i soner,
oppfylte kravet om nærskolegaranti. SVs gruppe mente det ikke var mulig å tolke enigheten
etter valget ditt. Dermed var vi tydelig på at en Akershus-modell i hele Viken ikke var aktuelt
så lenge vi utgjorde en del av flertallet. Etter et langt år med forhandlinger og mange runder
har vi nå fått gjennomslag for en modell som legger til grunn nærskoleprinsippet - og ikke
karakterbasert opptak.

Oppløsning av Viken
Viken er et monsterfylke. I forhandlinger med flertallet i fylkestinget fikk vi gjennomslag for at
vi skal søke om oppløsning etter stortingsvalget. Dette flertallet er avhengig av MDG som i
likhet med oss ikke lenger er bundet av denne avtalen. Dermed krever enn oppløsning av
Viken både et nytt flertall på Stortinget, men også at vi får MDG i fylket om bord. SV i Viken vil
fortsette kampen for oppløsning av Viken også i 2021.

Fylkeshus
Reguleringsplanen for Fylkeshuset kom i november. Det er kalt “overordnet rom og
kvalitetskrav for Leif Tronstads plass 7 i Sandvika. Bærum kommune har satt krav om at det
skal gjennomføres en designkonkurranse før den endelige planen vil bli vedtatt. Dette vil ha
en kostnad på til sammen ca. 20 millioner før reguleringen er ferdig.
SV var klinkende klare i sine argumenter i denne saken og mente at dette er mye penger for
noe vi ikke skal ha. Det ble vedtatt med stemmer fra blant annet SP, og SV, R og FNB ble
stående alene med å stemme imot.

Budsjett
Fylkesrådet la i slutten av oktober frem et mindretallsforslag og innstilling til budsjett for 20212024.
I perioden fra bruddet i august til fremlegg, hadde det vært veldig lite kontakt mellom oss og
Ap og SP. Det hadde vært flere møter mellom Rødt, MDG og SV, i samme periode.
Nå ble vi invitert inn slik at det kunne bli et felles RødGrønt budsjett, denne gangen med
Rødt.
Det var klart at det var en del føling i starten. Vi opplevde at begge parter fortsatt var såret
over bruddet i august, og at det var viktig å få luftet ut dette.
Det var mange teams møter mellom alle de fem partiene og mange møter mellom MDG, Rødt
og SV.
Vi kunne til slutt bli enig om veien videre og budsjettet ble vedtatt i Fylkestinget i desember.
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Det er ingen problem for SV og inngå tekniske samarbeid på saker som for oss er viktig, men
vi er helt klare på at vi er et opposisjonsparti og ikke et haleheng til et mindretallsråd.
Mye god SV politikk ble vedtatt. Her er de viktigste punktene:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dobling av midler til klimatiltak
Ny finansieringsordning for å unngå A- og B-skoler
Skolemat på halvparten av Vikens vgs.
10% flere lærlingeplasser i Viken
Ansattpolitikk: prioritering av lavtlønnete - ikke økte lederlønninger
Flere åpne sykkelveier om vinteren
Viken modell og innkjøpsordning
2 millioner ekstra til kultur og frivillighet
5 millioner til fagfornyelsen

«Plusskolen»
Over mange måneder hadde Camilla kontakt med Plus skolen i Fredrikstad. De har som en
av de få skolene i Norge linjer innen de vernede håndverksfagene: Gullsmed, skomaker og
båtbyggerlinjer. De hadde etter sammenslåingen av de tre fylkene kommet i en veldig
vanskelig økonomisk situasjon, sammen med Håndverksskolen i Mysen. I Østfold fylke hadde
de hvert år kunnet søke ekstramidler til reelle utgifter på materialer fra Østfold Energi. Etter
sammenslåingen falt dette bort. De sto i fare for å måtte stenge dørene.
SV jobbet iherdig for å finne gode løsninger og fikk ingen drahjelp fra AP eller SP. Det ble
inngått en avtale med Høyre, som kom med gode forslag. I Fylkestinget var det spenning helt
til slutt, og forslaget fikk flertall mot AP og SP. Det ble avsatt 500.000.- kr hvor de nevnte
skoler kunne søke, og skolene var reddet. Dette vil være søkbare midler i årene som
kommer. På samme tid ble det flertall i Stortingets familie og kulturkomite om å se på alle de
skolene som innehar slike linjer som på sikt å få offentlige nasjonale løsninger. En stor og
viktig seier, både på fylkes og Stortingsnivå.

Samarbeid med andre organisasjoner
I løpet av året har vi hatt et godt samarbeid med en rekke organisasjoner. I forbindelse med
enkeltsaker har vi hatt møter med relevante aktører i arbeiderbevegelsen og miljøbevegelsen.
I tillegg har vi faste møter med de som organiserer store deler Vikens ansatte, nemlig
Utdaningsforbundet og Fagforbundet. Utover dette har fylkestingsgruppa blant annet jobbet
med å få på plass offisiell samarbeidsavtale med Fagforbundet.

Representantforslag i løpet av året
Det har vært et representantforslag fra SV i perioden. Det ble fremmet på siste
fylkestingsmøte i desember. Dette omhandlet NDLA (nasjonal digital læringsarena) og en
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evaluering og gjennomgåelse av det. Forslaget fikk flertall og er oversendt til
administrasjonen og Fylkesrådet.

Interpellasjoner
Det er fremmet to interpellasjoner fra SV i denne perioden.
Den ene var i samarbeid med Rødt og MDG og lød, “Evakuer barna fra Moria”, som var et
nasjonalt opprop. Interpellasjonen ble fremmet av Balder. Over 1/3 av Fylkestinget mente
saken ikke skulle realitetsbehandlet og falt
I oktober fremmet Camilla på vegne av SV en interpellasjon om Jernbanepakke 4.
Følgende forslag fra fylkesordfører Roger Ryberg ble vedtatt mot stemmene fra H, V og KrF:
“Fylkestinget i Viken støtter ikke at Norge slutter seg til EUs jernbanepakke 4, og ber
Stortinget benytte reservasjonsretten mot denne pakken, slik EØS-avtalen gir anledning til”.

Varaordføreres beretning
Arbeidet som fylkesvaraordfører har naturlig nok vært preget av pandemien. Så å si all
utadrettet representasjon har vært avlyst siden 12. mars. Helt i starten av året fikk jeg delta
på noen idrettsarrangementer og kulturarrangementer. I tillegg til møter i forretningsutvalg og
fylkesting har jeg som varaordfører hatt det politiske lederansvaret for elev, lærling og
mobbeombudet i Viken (nå kalt Ombudet i Viken) og nestledervervet i rådet for mennesker
med funksjonsnedsettelser. Jeg har deltatt på årsmøte i Nordsjøkommisjonen og på
Nordsjøkonferansen 2020 og på årsmøte i CPMR (Conpherence of peripheral regions) som
valgt delegat. Jeg er valgt inn i landsstyret i KS og har deltatt på årsmøte og sittet i
redaksjonskomiteen for landsstyreuttalelser. På det siste fikk vi vedtatt en god uttalelse som
kobler sammen heltidskultur med kvalitet i tjenestene. Jeg er også valgt som styremedlem i
Blaafarveverket på Modum hvor jeg så langt har deltatt på to styremøter. Til daglig er arbeidet
preget av å tilhøre fylkestingets ledergruppe med beslutninger rundt organiseringen av den
politiske aktiviteten i Viken og arbeidet med å være forberedt på å tre inn som møteleder ved
behov.

Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelser
I Viken er det etablert medvirkningsråd for ungdom, eldre og mennesker med
funksjonsnedsettelse som består av 9 representanter for gruppen det gjelder og 3
fylkestingsrepresentanter. Kathy Lie er valgt som nestleder i rådet for mennesker med
funksjonsnedsettelse.
Rådet har behandlet mange store og små saker, hvor noe av det viktigste har vært, Forskrift
om ny felles TT ordning i Viken, regional planstrategi, funksjonshemmedes
diskrimineringsvern, ny handlingsplan for universell utforming, strategi for helsefremmende
skoler og temastrategi samferdsel. Vi har levert høringssvar til: NOU frie og hemmelige valg,
forslag til endringer i plan og bygningsloven og Nasjonal veileder for «Gode helse og
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omsorgstjenester til personer med utviklingshemming bl.a. Vi har også tatt opp
problematikken rundt feilparkerte el sparkesykler i byområdene i Viken.
Det har vært jobbet aktivt opp mot fylkestinget for at rådets uttalelser og synspunkter skal
høres og hensyntas slik at medvirkningen blir med virkning. Dette arbeidet vil fortsette med
full styrke inn i 2021.

Media
Fylkestingsgruppa mener det er viktig del av det å være folkevalgte å la innbyggere vite hva
vi gjør og hvorfor vi gjør det. Sosiale medier og aviser har vært gruppa sine to viktigste
plattformer for å nå ut til de vi kjemper for.
Totalt har vi fylkestingsgruppa hatt over 80 saker og innlegg på trykk i aktuelle aviser. Rundt
20 av sakene gjelder E18 og oppløsningen av fylkesrådet. 60 saker var om andre saker som
fylkestingsgruppa har løftet. Dette betyr at fylkestingsgruppa har løftet flere saker i medier,
mye lokale medier i snitt mellom en og to ganger i uka.
På sosiale medier har fylkestingsgruppa brukt kompetansen i gruppa til å dele aktivitet og
politiske gjennomslag på Instagram og Facebook som våre to hovedplattform, men størst
vekt på Facebook.

Vedlegg oversikt over verv og tidsperioder på medlemmene.

Skrevet av Kathy Lie, Balder A. Olafsen og Camilla S. Eidsvold

post@sv.no | sv.no

6

