
 

post@sv.no | sv.no 1 

 

Sosialisme i koronaens tid 

Viken SV fylkesstyres beretning 2020 

 

Innledning: 

Fylkesstyret hadde i 2020 en AOP (Arbeids- og organisasjonsplan) som fokuserte på 

organisasjons- og lagbygging. I tillegg skulle vi foreta den vanskelig øvelsen å splitte laget i 

tre for å få gjennomført nominasjonsprosess i de tre valgdistriktene som Viken består av. Så 

kom pandemien. Alle planer ble satt til side. Når man brått ikke kunne møtes fysisk, ble 

representantskapsmøter, nominasjonsmøter, møter og skoleringer flyttet til Zoom eller 

Facebook. Med alle de utfordringene det medførte.   

 

Organisasjon 

Personalsituasjon: 
Adrian Pracon sluttet 1. mai 2020 og vi fikk ansatt Mathias Berstad Malmgren som ny 

distriktssekretær fra 1. august. Halvor Ekeland var engasjert i deltidsstilling deler av tida vi var 

uten fast ansatt distriktssekretær. 

Medlemssituasjon: 
I 2019 hadde Viken SV en betydelig medlemsvekst og kunne hygge seg med 1936 betalende 

medlemmer. Pr. 31.12.2020 hadde dette steget til 2301 medlemmer. Dette er en økning på 

365 betalende medlemmer i løpet av året.  

Representantskap: 
Det ble gjennomført to representantskapsmøter i 2020.  

Det første fant sted 18. april, og tok form som en skolering og diskusjon rundt 

arbeidsprogrammet 2021-2025. Dette møtet var åpent for alle medlemmer, og det ble ikke 

fattet noen vedtak. Formålet var skolering og diskusjon i forkant av innspillsfristen til 

programkomiteen 1. mai.  

Representantskapet som ble avholdt 31.10 og 01.11 ble også gjennomført digitalt.  

66 representanter deltok på møtet. Totalt var 23 lokallag, pluss fylkesstyret, fylkestingsgruppa 

og stortingsrepresentantene til stede.  

På representantskapet høsten 2020 ble følgende saker gjennomført og behandlet:  

- Innledninger om arbeidsprogrammet 

- Innspill til Vikens fylkeskommunebudsjett 

- Uttalelser 

- Vedtektskomité til årsmøtet 2021 
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Fylkesstyret: 
Fylkesstyret er ansvarlig for driften av Viken SV. De fatter organisatoriske og politiske vedtak i 

saker som må behandles før et representasjonsskap. Fylkesstyret har bestått av: 

Rannveig Kvifte Andresen (Leder), Erlend Ødegård Kåsereff (Nestleder), Heidi Larsen 

(Nestleder), Anders Eikeland (AU), Frode Åkenes-Johnsen (kasserer/AU), Mahmod Ahmad, 

Asbjørn Grønland, Claudia Behrens, Lill Harriet Johansen, Stine Høivik (Kvinnepolitisk leder), 

Sigve Grøndahl (SU), Rita Skinstad-Bermingrud, Emma Marie Fosshaug-Strand (SU), 

Gjermund Ihlebekk (SU) og Bernt Leon Hellesø. 

 

Arbeidsutvalget (AU):  
Arbeidsutvalget består av fylkesleder, nestledere, kasserer og ett medlem. AU er en 

arbeidsgruppe som behandler saker med kort behandlingsfrist eller av personalmessig 

karakter og saker delegert av fylkesstyret. 

 

Fadderordning 
Viken innførte en fadderordning hvor hvert styremedlem fikk ansvar for to eller flere lokallag. I 

pandemiåret ble disse særdeles viktige bindeledd mellom fylkeslaget og lokallagene. 

Fadderne har informert om temamøter på zoom, fulgt opp SSB-rapportering, og sjekket om 

Covid-19 har hatt innvirkning på lagsarbeidet. 

 

Fylkesstyrets aktiviteter 
Årsmøtet besluttet at SV-skolen og Ny i SV skulle videreføres. Det var stor interesse for SV-

skolen, som ble startet med godt mot og stort engasjement. Det ble avholdt 3 samlinger, med 

en kombinasjon av fysisk og digital deltakelse. Men skoleringen måtte dessverre avbrytes, da 

det ikke ble mulig å gjennomføre denne med smitteverntiltak som ble påkrevet – og for 

krevende å flytte til digital løsning. De som deltok var fornøyd med innholdet og det er styrets 

mål at det settes opp nye samlinger så snart pandemien tillater det. 

Ny i SV måtte utgå grunnet Covid-19 pandemien. 

Dessverre måtte skoleringer som lokalledersamling og folkevalgtsamling utgå – også her på 

grunn av Covid-19.  Spesielt lokalledersamlingen innebærer en del praktiske øvelser som 

f.eks. Hypersys som vanskelig lar seg gjennomføre på Zoom. Det er fylkesstyrets håp at vi 

kan få dette gjennomført i 2021. 

For å dekke opp for manglende fysiske møter, satte fylkesstyret opp en rekke temamøter på 

Zoom. Disse ble mer eller mindre godt besøkt, mulig at fylkesstyret hadde et for høyt 

ambisjonsnivå – men ønsket var å gi et tilbud til så mange medlemmer som mulig. Det var 

gledelig at det var en god del forskjellige personer som møtte på de ulike møtene. 

Fylkesstyret valgte å breie ut type temaer, i håp om at mange kunne finne et tema de er 

spesielt opptatt av. 
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En av de viktigste sakene som ble behandlet i fylkesstyret i 2020 var E18 og brudd på 

samarbeidsplattformen i Viken fylkeskommune fra 2019. I august 2020 ønsket AP og SP å 

bryte plattformpunktet om stans i bygging av E18. Dette var ett av de punktene som var 

grunnlaget for at SV inngikk i samarbeidet. Etter en orientering fra daværende fylkesråd for 

kultur, Camilla S. Eidsvoll, med påfølgende debatt, valgte fylkesstyret med stort flertall at SV 

skulle trekke seg fra rådet og gå i opposisjon i Viken fylkesting. 

For å unngå et for ensidig fokus på motorveien gjennom Bærum ble det også satt av god tid 

til diskusjon av jernbanepakken, med hovedvekt på Østfold- og Follobanen. Et samlet 

fylkesstyre stiller seg bak behovet for økt satsing på jernbanenettet i Viken. 

Mange av sakene som ble behandlet omhandlet oppfølging og rekruttering av medlemmer i et 

nedstengt samfunn. Oppfølging av fadderlag og tilbakemeldinger fra disse ble sentrale 

temaer i mange av møtene. 

Fylkesstyret sendte flere støtteuttalelser til streikende (preste-, heismontør-, vekter-, og 

jernbanestreikende m.fl.) i løpet av året. 

Fylkesstyret hadde 9 møter i 2020. 

Kvinnepolitisk arbeid 
Kvinnepolitisk nettverk hadde per utgangen av 2020 130 medlemmer i Facebook-gruppa. Det 

er likevel plass til mange flere. Det er fremmet mange saker i lokalaviser over hele fylket og 

riksdekkende aviser. Pappaperm, amming, abort og arbeidsliv har vært de store 

gjennomgående temaene for både leserinnlegg og i de interne debattene.  

Det ble avholdt tre kvinnepolitiske møter på vårparten med Marthe Hammer, Invild Reymert 

og Magnhild Folkvor som innledere. Permisjonsdebatten ble tatt på representansskap i høst. 

Kvinnepolitisk leder har deltatt på flere interne møter med Kvinnepolitisk utvalg, eksterne 

møter møter med fag- og kvinnebevegelsen, og på flere kvinnepolitiske konferanser i løpet av 

året. 

Nominasjonsprosessen 
Nominasjonsmøtene i de tre valgdistriktene foregikk på Zoom og På GoPlenum. Fylkesstyret 

opplever at nominasjonsprosessene var tradisjonelt noe forskjellige i de tre valgkretsene, 

men at de var i all hovedsak både gode og ryddige og i henhold til vedtektene. Selv med 

kampvoteringer på alle møtene, gikk gjennomføringa svært godt på alle nominasjonsmøtene. 

Toppkandidatene i valgkretsene: 
Nominasjonsmøtene har valgt Kirsti Bergstø (Akershus), Kathy Lie (Buskerud) og Freddy 

Øvstegård (Østfold) som de tre toppkandidatene fra Viken til Stortingsvalget 2021. 

Fylkesstyret har vedtatt at topp fem pluss en representant fra AU utgjør valgkamputvalg for 

hver av valgkretsene. De vil trekke med seg langt flere ressurspersoner i sitt arbeid og 

formelle valgkampgrupper velges av årsmøtet 2021.  

    


