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Fylkesstyret i Viken SVs 
beretning 2021 
«Er det en gammel hånd?» 
 

Innledning: 

Fylkesstyret hadde også i 2021 en AOP (Arbeids- og organisasjonsplan) som fokuserte på 

organisasjons- og lagbygging. I tillegg skulle vi gjennomføre valgkamper i tre forskjellige 

valgkretser i samme fylke. Med unntak av en kort periode på høsten satt pandemien nok en 

gang sine begrensninger på arbeidet.  

 

Organisasjon 
Personalsituasjon: 

Mathias Malmgren har vært distriktssekretær hele året. Øistein Sommerfelt Lysne ble ansatt 

21. juni, og jobbet 100% fram til 15. september. Fra 15. september jobbet han fast i 40% 

stilling som organisasjonskonsulent.  

 

Medlemssituasjon: 

I 2020 hadde Viken SV 2301 medlemmer. Økningen fortsatte i 2021, og endte på 2583.  

Siden 2019 har medlemstallet økt med over 30%. 

 

Representantskap 

Det ble gjennomført to vanlige representantskapsmøter i 2021, pluss en åpen 

valgkampskolering.  

  

Det første fant sted 10. april, og var et Landsmøteforberedende møte, der saker som skulle 

opp på Landsmøtet ble diskutert grundig. Det ble også gjennomført veiledende voteringer, 

slik at LM-delegasjonen for Viken SV hadde gode grunnlag for å representere fylket under 

LM. Det var 96 deltagere på møtet, som ble gjennomført på Zoom.  

Representantskapet i juni tok form av en valgkampskolering, og hadde 81 deltagere. 

På programmet stod det flere ulike temaer, som «Ernas arv», «Grunnskolering i SVs 

hovedsaker», «SVs klimaplan» og «Rettferdig boligpolitikk».  

Det siste repskapet ble avholdt i desember.  

Her ble oppløsningen av Viken og den politiske situasjonen diskutert. I tillegg behandlet vi to 

uttalelser. En om fattigdom og fordeling, og en om naturvern i kommunene.  

Uttalelsen om naturvern ble etter en lang diskusjon vedtatt utsatt til årsmøtet. Ikke pga 
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uenighet, men at temaet er så stort og nyansert at vi trengte mer tid. Repskapet i desember 

hadde 63 deltagere.  

Det var planlagt et repskap i januar, der lokallagene kunne melde inn saker. Dette ble avlyst 

fordi mange lokallag var opptatt med blant annet lokallagsårsmøter.  

Trenden for deltagelse på repskap har vært synkende. Fylkesstyret tar med glede imot 

tilbakemeldinger fra lokallag om hvordan vi kan øke deltagelsen og engasjementet til møtene 

i representantskapet.  

 

Fylkesstyret: 

Fylkesstyret ar 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/miljøpolitisk leder), Frode Åkenes-Johnsen (kasserer/AU), 

Stine Høivik (Kvinnepolitisk leder), Martin Kvalik (Faglig leder), Asbjørn Grønland, Barham 

Azadi, Brit Riise Fredheim, Linn Hexeberg, Knut Merox Iversen, Mah Noor baig (SU), Lisa 

Marie Bredesen (SU) og Andreas Evenstuen (SU).  

 

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 
Pandemi og valgkamp har preget 2021 for fylkesstyret.  

I valgkampen ble arbeidet ledet og gjennomført i egne valgkampgrupper, og ikke i fylkesstyret 

som sådan.  

Fylkesstyret arrangerte to representantskapsmøter, og en valgkampskolering.  

I henhold til arbeidsplanen har vi også lagt ut mer informasjon på nettsiden viken.sv.no.  

Her kan medlemmer og interesserte nå finne kalender med arrangementer og mer politisk 

innhold, i tillegg til alt som stod der før. Arbeidet med å utvide informasjonen som finnes på 

nettsiden fortsetter kontinuerlig.  
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På grunn av pandemien har ikke fylkesstyret fått gjennomført besøk til steder der vi ikke har 

lokallag. Vi har heller ikke kunnet gjennomføre Viken SV skolen, som er et skoleringsopplegg 

som mister sin styrke uten fysisk oppmøte.  

Fylkesstyret har gjennomført en undersøkelse blant lokalt folkevalgte om interessen av et 

folkevalgtnettverk i Viken. Responsen fra de som svarte var svært positiv, og dette er noe 

fylkesstyret vil følge opp videre.  

I sosiale medier har vi økt følgertallet både på Facebook og instagram.  

Viken SV var veldig aktive på nett i valgkampen, men har opprettholdt trykker også i ettertid. 

Blant annet gjennom en kampanje der vi løfter fram viktige politiske gjennomslag i 

kommunene i Viken.  

Valgkampen 2021 
Fordi Viken består av 3 valgdistrikter, ble arbeidet med valgkampen delegert til ulike 

valgkampgrupper i de tre distriktene. Hvem disse gruppene bestod av, hvordan de var 

organisert, og på hvilke måter de arbeidet varierte fra valgdistrikt til valgdistrikt. 

Valgkampgruppene har utført eget evalueringsarbeid, og under følger en kort oppsummering 

fra de tre gruppene.  

Østfold:  

Østfold hadde både et valgkamputvalg, bestående av topp 5, en representant fra AU i 

fylkesstyret, SU og representanter fra lokallagene. I tillegg ble det valgt en arbeidende 

valgkampgruppe bestående av ressurspersoner og kandidater.  

Vi har god grunn til å være fornøyde med resultatet av valgkampen, med en økning på 1,7 

prosentpoeng. Det er bare Oslo, Hordaland og Møre og Romsdal hvor SV har økt mer enn i 

Østfold. Samtidig har vi fått 98 nye medlemmer i løpet av valgkampen, to tredjedeler av de 

kom i den siste, intensive delen av valgkampen. 

Østfold tok grep fra start, og gjorde en stor organisatorisk jobb med å rigge oss til valgkamp 

uten et eget fylkeslag. Dette bar store frukter. Vi hadde en politisk strategi med å forankre 

budskapet i konkrete østfoldsaker eller østfoldvinklinger som traff godt. Uten alle de frivillige, 

lokallaga og tillitsvalgte ville vi aldri gjort en så god valgkamp. Derfor rettes det en stor takk til 

alle som har bidratt. Også skal vi lære av denne valgkampen, og bli enda bedre neste gang. 

Bli enda flinkere til å engasjere flere frivillige og kandidater fra start. Ha enda bedre 

organisering og enda bedre kommunikasjon.  

Buskerud: 

Valgkampgruppa bestod av de fem øverste kandidatene på valglista, sammen med 

representanter fra fylkesstyret og SU.  

Gjennomførte en god valgkamp fra august. Nådde ut på mange flater, og hadde mange 

bedriftsbesøk. Kathy Lie kom inn på tinget, og oppslutningen økte med 0,7%. 

Medlemsundersøkelsen viser at medlemmene var fornøyd med informasjonen de mottok, og 

hadde god informasjon om de politiske sakene.  

Gruppa hadde jevnlige møter fra januar 2021 hvor politiske temaer og strategi ble diskutert. 

Alle lokallag ble kontaktet og de fleste ble besøkt i løpet av våren. Lokale saker ble løftet 

fram. Noen lokale saker fikk spalteplass i de små lokalavisene. Størst oppmerksomhet fikk 

topp 2 kandidatene i sine næraviser.  

Gruppa kunne vært mer målretta og hatt mer utadretta aktivitet på et tidligere tidspunkt. Men 

det var også mye usikkerhet m.h.t. hva vi kunne gjøre i et delvis nedstengt samfunn. Flere 
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lokallag hadde fin aktivitet og bidro, særlig etter sommeren med både aksjoner og 

leserinnlegg.  

Akershus:  

Valgkampgruppa bestod av topp 5 samt en representant fra AU. I tillegg hadde SU en 

representant i gruppa.  

Valgkampgruppa lagde tidlig en strategi, og satt seg mål om å få inn to representanter. 

Første- og andrekandidat Kirsti og Haitham brukte mye tid på å besøke alle lokallag våren 

2021. Til tross for en lokalpresse som tidvis er vanskelig å få igjennom saker til økte 

presseoppslagene markant utover i valgkampen. Fra august ble det avholdt daglige 

morgenmøter. Lokallagene gjorde en fantastisk innsats, og mobiliserte mange medlemmer til 

stands, postkasseaksjoner og mye mer. Oppslutningen økte med 1,6% - det samme som den 

nasjonale økningen. SV fikk inn 1 representant etter en nervepinnende valgnatt der vi ved 

flere anledninger hadde 2 representanter inne. 

Digital aktivitet 

Vi hadde god aktivitet på sosiale medier gjennom facebooksiden til Viken. Men hovedtrykket i 

sosiale medier ble lagt til kandidatenes egne facebooksider. Grunnen til denne prioriteringen 

var å treffe publikum med mer rene SV-saker i deres valgkrets. Mange Akershus-saker på 

Viken sin side kan skape avstand til Østfold-følgerene våre, og vice versa.  

SU og skolevalget 

I Viken mottok SV 12,1% av stemmene i skolevalget, en stor oppgang på 4,1% fra 2019. 

Viken SU deltok på over 80 debatter i løpet av 2 uker.  

I tillegg til å drive egen valgkamp hjalp vi også SV med unge engasjerte stemmer inn i styrer, 

på stands og i leserinnlegg. I løpet av skolevalgkampen økte vi medlemsmassen vår med 

over 20%  

Noen av de beste skolevalgresultatene våre var blant annet 28,9% på Ski vgs og 27,8% på 

Gol vgs. 

Kvinnepolitisk arbeid 
Vi har vært gjennom et år som vi hadde håpet skulle være litt annerledes enn 2020. De 

feministiske sakene har likevel vært høyt oppe på agendaen. 

Året har vært preget av valgkamp, og mye av våren gikk til arbeidet med SV sitt abortvedtak 

på landsmøtet i slutten av april. Valgkampen var også preget av fødsels- og barselspolitikk, 

arbeidsliv og kvinneperspektiv i fordelingssakene.  

Viken fikk inn tre stortingsrepresentanter fra vårt fylke og jeg er svært godt fornøyd med at vi 

drar opp kvinneandelen på Stortinget. I valgkampen hadde Viken SV to feministiske samtaler 

som ble sendt direkte på facebook.  

Stine deltok på tre konferanser høsten 2021. Det var fødefestivalen i august, Kvinner på tvers 

i oktober, og Kildens årskonferanse med det grønne skiftet som tema i november. Det har 

vært gjennomført på kvinnepolitiske møter på zoom. 

Foruten mange direkte politiske innlegg og ytringer i lokalavisene og noen i 

hovedstadsavisene har Stine vært aktiv på facebook og instagram.  

Fagpolitisk arbeid 
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I det første styremøte et årsmøte i 2021 ble styremedlem Martin Kvalvik fra Ringerike valgt 

som ny fagligpolitisk utvalgsleder i Viken SV. Utvalget har en intern Facebook-side hvor det 

har vært lite aktivitet. Det er pr. 10. januar 2022 nå 52 medlemmer som er en markant økning 

fra tidligere år.  

Det har blitt sendt ut e-post desember 2021 til alle lokallag og/eller lokallagsledere i Viken SV 

om at faglig-politisk utvalg finnes og at man kan engasjere seg i dette. Det har kommet flere 

forespørsler om større interesse i å jobbe med fagligpolitiske spørsmål. Fremover blir det 

viktig å utvikle dette utvalget slik at SV kan utvikle ny faglig politikk og knytte flere kontakter i 

fagbevegelsen. Dette blir strategisk viktig da SV ofte har sammenfallende krav og interesser 

som fagbevegelsen i møte med Ap-Sp regjeringen.   

 

 

 

Miljøpolitisk arbeid 
Utvalget kom ikke i gang på vår og tidlig høst, pga. landsmøte, valgkamp, forhandlinger og 

statsbudsjett som tok leders fokus og tid. Før jul ble det annonsert et zoom-møte om 

statsbudsjettet, hvor det deltok bare to personer utover leder. Det ble likevel en god samtale.  

 

Den 10. januar ble det arrangert et nytt møte om strømkrisa. Innledere var Ådne Naper fra 

sentralstyret og Vestfold Telemark og Dag Bremnes Kongsberg SV. Det ble en livlig debatt 

med 26 deltakere. Neste møte skal være om elektrifisering av sokkelen og havvind mer 

generelt. Møtet blir i slutten av februar.  

Miljøpolitisk utvalg er fortsatt i startfasen, men tar sikte på 3 møter til i vår, og minst 3 til 

høsten. Utvalget kan være behjelpelig med innledere til lokallagsmøter mm. Foreløpig er 

utvalget et uformelt fåmannshow, så alle som vil jobbe med klima/miljøspørsmål må bare gi 

beskjed til fylkessekretær. Det jobbes også i forhold til landsmøtet i Naturvernforbundet så 

alle Viken-SVere som er aktive i Naturvernforbundet bes innstendig om å ta kontakt. 

 

Rannveig Kvifte Andresen 

(leder) 

Stine Høivik 

(Kvinnepolitisk leder) 

Martin Kvalvik 

(Fagpolitisk leder) 

Anders Ekeland 

(Miljøpolitisk leder) 

Mathias Berstad Malmgren 

(Distriktssekretær) 

 


